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DARBININKAS

Katalikų pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
'Leonas HH.

KUN. COUGHLIN SMER v
KIA SENĄ IR NAUJĄ
EINA NUO 1915 METŲ
DALYBĄ
Detroit, Mich., Balandžio 27 d. — Kun. Charles
E. Coughlin užbaigdamas
seriją savo radio kalbų,
pareiškė, kad National Union for Sočiai Justice tu
ri gelbėti Amerikos demo
kratiją nuo senų - atgyve
nusių savo dienas politi
kierių iš respublikonų ir
demokratų partijų. Respu
blikonų dalyba jau senai
atgyveno savo dienas, bet
ir naujoji demokratų daly
ba reikalinga griežtos kri
tikos.
.. Darbininkai turi susirū
pinti politika, nes nuo dar
bininkų priklauso šios ša
lies valdymo tvarka.
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Minės Popiežių Enciklikų
Sukaktuves Amerikoje

Mexico City — šiomis
dienomis Meksikos radi
kalų Zacapų, Michoacan
valstybės gubernatorius
Washington, D. C. —Ge
ištrėmė^ katalikų kunigą KOMUNISTŲ KLEBO MOTERIS TAPO UŽMUŠ A. D. F. PREZIDENTAS
NAI
TA
GELBĖDAMA
ĮSAKO
VENGTI
POLITI

gužės 15 dieną Jung. Vals
neva
nesilaikymą* įstaKŪDIKĮ
KOS
tybių katalikai minės Po
tymų. Bet jokių įrodymų1
Paryžiaus
priemiesčiuo

piežių enciklikų “Rerum;
nėra, kad ištremtasis būtų
Nevv York, Bal. 25 — Washington, D. C.
se
yra
daug
skurdžiai
gy

ANovarum” ir “Quadragessulaužęs radikalų išleistus
Kuomet jos trijų metų vai
venančių
darbininkų.
Ne

merikos
Darbo
Federacija
įstatymus.
istatvmus. Katalikai tokiu
kutis nukrito nuo platfor ir šiais metais laikysis se simo Anno” sukaktuves.
maža
jų
dalis
pasidavusi
valdžios elgiasiu pasipik
mos ant požeminio gelžke- nų tradicijų, būtent, laiky- “Rerum Novarum” enci
Bedarbių šelpimas buvo
į komunistų įtakai.
Į
tuos
kliką yra apie darbo sąly
tino.
paliktas miestams ir mies Toje valstybėje lankėsi skurdžius priemiesčius ke lio bėgių, jį šoko jį gelbė jsis nepartiniai nuo visų gas. Ją išleido Popiežius
teliams, bet kadangi mies-[ prez. Cardenas. Katalikai liauna pasiryžėliai kuni ti. Ateinąs traukinys ją politinių partijų. Tačiau, Leonas XIII 45 metai attų ir miestelių valdžia ne mėgino su juo pasimatyti gai. Nepaisydami priekaiš pervažiuodamas. Vaikutis prezidento rinkimuose lai gal, o “Quadragessimo
turi užtektinai pinigų be ir pareikalauti, kad jiems tų savo pasišventimu jie tapo tik sužeistas.
kysis už Roosevelt.
Į Anno” enciklika apie sodarbių šelpimui, tai ir su grąžintų kunigą. Bet pa nusipelno darbininkų pasi ( KLAIPĖDOJE BUS STA
Amerikos Darbo Federa cialės tvarkos atsteigimą
sidarė
kritinga
problema.
tikėjimą.
Darbininkai
to,
TOMI VOKIEČIAMS DU cijos Prez. Green ir Sekre | išleido Popiežius Pijus XI
LIETUVOS KREDITO
simatyti nebuvo • progos.
Bedarbiai
reikalauja,
kad
kius
kunigus
net
išrenka;
LAIVAI
KOOPERATYVAI 1935
Katalikai pasiuntė prašy
torius Morrison išsiuntinė penki metai atgal.
New
Jersey
valstybė
skir

savo
vadais,
padeda
staty(
METAIS
mą raštu, bet atsakymo
Klaipėdos Lindenau. lai jo laiškus unijoms, kuriuo Šių reikšmingų darbinin
tų sumą pinigų bedar
nesulaukia ir greičiausiai t i bažnyčias. Paskutiniais
mėtais Paryžiuj vų dirbtuvės gavo vokiečių se įsakoma unijoms laiky kams enciklikų minėjimas
keliais
]
Praėjusiais metais Lie biams šelpti.
nesulauks.
pastatyti du i tis nepartiniai politikoje. įvyks bažnyčiose, svetai
tuvoje buvo 261 sodžiaus
Radikalų valdžia ne tik pastatyta 63 bažnyčios, užsakymą
nėse, per spaudą, radio ir
ir 108 miesto kredito koo RADIKALAI LAIMI PIR negrąžina ištremto kuni Šių metų kovo mėnesy transporto laivus. Vokie- Bet Lewis, Mainierių or kitokiais būdais.
prezidentas,
peratyvai; iš viso — 369 MUOSE PRANCŪZIJOS go, bet nė kitam kunigui raudonajam priemie s t y čių laivų dirbtuvės esą, ganizacijos
ATSTOVŲ RINKIMUOSE neduoda leidimo aprūpinti Pre- Caint - Gervais, kard. pripildytos užsakymą i s, kuris yra nusiteikęs prieš Enciklikų sukaktuves tu
kredito kooperatyvai.
katalikus dvasiniais reika Verdier pašventino puikią todėl ir tekę kreiptis į Green ir jo politiką, remia rėtų iškilmingai minėti ir
Sodžiaus kredito koope
naujai pastatytą, mokyklą. Klaipėdos laivų dirbtuves. neseniai suorganiz uotą LDS organizacijos kuo
ratyvuose buvo 85,576, o Paryžius — Sekmadienį, lais. Tokią tai laisvę pri
i “Nepartišką
Darbo Są pos. Reikėtų jau dabar at
bal.
26
d.
prasidėjo
Pran

pažįsta
radikalai.
miesto 26.333 nariai; iš vi
jungą
”
,
kurios
preziden siklausti savo Dvasios Va
i
Kruvinas
Karas
Tik
Dabar
so juose buvo 111.909 na cūzijos parlamento atsto
tu yra jo bendradarbis p. do ir jam vadovaujant mi
PAVOGĖ DAUG
riai. Visi kredito koopera vų rinkimai. Pranešama,
Berry. Toji Sąjunga šiais nėti bažnyčiose ir svetai
NUODŲ
Prasidėjo Ethiopijoje
tyvai turėjo savo kapitalo kad iš pirmųjų 400 dismetais savo kandidatų ne nėse.
apie 121/2 milijono lito ir triktų išrinkta tik 133 ats I Philadelphia, Bal. 25 —
statys. Ji rems prez. Rooindėlių apie 291/ milijono tovai. Kairieji tikisi gauti Iš Philadelphia College of Roma — Bal. 27 d. —; LĖKTUVAS ĮKRITO Į seveltą. Bet Nepartiškos
SUSEKĖ PAŠTO
DARŽINĘ IR SUDEGĖ
litų. Kooperatyvų skolos daugiau vietų. Bet tas dar Pharmacy muziejaus tapo Žiaurūs mūšiai prasidėjo,)
Darbo
Sąjungos
tikslas
yŽENKLŲ AFERĄ
bankams ir kitoms kredi nesudaro, kad Prancūzija pavogtą nuodų su kuriais kada Italijos kariuomenė!
ra
to įstaigoms siekė per 19 kairėtų. Ne. Komunistai galima' nunuodyti 5000 puolė Sassa BitetT tvirtu- Kaune ši^Ss- dienomis litikoje. Kada darbininkai Federaliai agentai suse
milijonų litų; išduotų na gavo daugiau balsų iš so žmonių. Tik nežinoma ko vę. Italai pasivarė pirmyn, ‘ vyko oro puolimų prati supras kaip svarbu yra kė Naujoj Anglijoj pašto
riams paskolų suma siekė cialistų. Šiaip, neišrodo, kiu tikslu vagis vogė nuo bet pasipriešinimas iš e-' mai. Po jų buvo karo a- aktyviai dalyvauti politi ženklų
aferą. Aferistai
thiopiečių buvo stiprus. I-. viacrjos naktiniai skraidybeveik 57 mil. lit.
Tsb. kad Prancūzijoje įvyktų dus.
koje,
tai
tada
susidarys
to
rinkdavę žyminio mokes
permaina valdžioje. Tai
talų
karo vadai paleido mai. Treniruotės lėktuvu
politinė
partija
ir
ji
išstačio pašto ženklus nuo se
parodys kitą sekmadienį KURSAI UŽSIENIO LIE šimtus karinių trokų su a- I “Anbo VI” skridęs pilotas
tys
savo
kandidatus.
LIETUVOS MOKSLININ antrieji rinkimai.
nų dokumentų, sutarčių ir
TUVIŲ MOKYTOJAMS municija ir ginklais ir a-,I kpt. Mintautas ir žvalgas
KAI KVIEČIAMI Į
bondsų. Antspaudas nu
PALANGOJE
pie 15,000 kariuomenės iš ’ Įtn. Krasnickas ties Žagar*
_
BELGIJĄ
plaudavo ir parduodavo
Į LIETUVĄ ATVAŽIUOS Draugija užsienio lietu Dessye link Addis Ababa. I rįškiais tūpdami užkliudė
vėl biznio įstaigoms ir
100
NORVEGŲ
Ethiopiečiams vadovau- medžio viršūnę ir pataikė
viams
remti
šiais
metais
Lietuvos mokslo įstaigos
bankoms. Pašto ženklai
bu- į Mankausko daržinę, eja
gabus
karininkas,
L_
vasaros
metu
Palangoje
ir mokslininkai kaskart ikuriuos jie “prausė”, bū
vęs Turkijos generolas, sančią prie pat aerodromo.
Neseniai
Kaune
buvo
rengia
30
dienų
Lietuvos
ma vis plačiau santykiau
Jo ~gabioje
Joje buvęs šienas tuojau Philadelphia, Pa. Bal. 25 davo $1, $2, $5 ir $10 ver
Wehib
Pasha.
‘
gauta
žinių,
kad
šią
vasaistorijos
ir
lietuvių
kalbos
ti su kitų kraštų mokslo
tės. Dvi didelės Bostono
ethiopie čių užsidegė, bet lakūnai išli — Lietuvis jaunuolis iš
įstaigomis ir mokslinin rą į Lietuvą atvažiuos nor- užsieniuose dirbantiems vadovybėje,
kariuomenė energingai ir! ko sveiki, tik Itn. Krasnic Worcester, Mass., Bates Bankos buvusios aukos tų
kais.
Ligšiol • Lietuvos vegų ekskursija, suside- lietuvių mokyklose lietukas truputį buvo pritrenk Kolegijos studehtas, Le- ženklų aferistų. Agentai
atkakliai
laikosi
prieš
mo

danti
iš
100
žmonių.
Eksviams
mokytojams
kurmokslininkai jau užiftezgė
tas. Nelaimė įvyko dėl to, wiston, Me., atstovauda susekę šią aferą tikisi pa
derniškai
apginkluotą
ita

kursantai
nori
arčiau
susisus.
Į
kursus
mokytojai
draugingus santykius su
kad nutupiant neteisingai mas savo kolegiją Frank- daryti keletą areštų.
lų
kariuomenę.
Abejose
pažinti
su
Lietuva
išplėsti
kviečiami
iš
įvairių
valsPrancūzijos, Čekoslovaki
pusėse labai daug žuvo rodė aukštį altimetras lin Field, Philadelphia ko
jos, Latvijos, Belgijos, Es artimesnius Lietuvos ir tybių. Kursantams bus sukareivių. Bet italai rami (aukščio matuotojas). Lė legijų atletų konteste lai
tijos, Š. Amerikos ir kitų Norvegijos kultūri n i u s teikta proga aplankyti į
Tsb. 1 domesnes Lietuvos vietas. nasi, kad ethiopiečiai ne ktuvas sudegė.
mėjo svorio metimą. Sun
kraštų aukštomis mokyk santykius.
pajėgs atlaikyti jųjų spau
kią bolę numetė 164 pėdas
lomis. Kai kuriuose kraš
dimo ir bus priversti pasi LIETUVA SMARKIAI 1% colio. Kišonas yra nutuose žymesni Lietuvos Darbininkų Radio Programa
Neseniai Vytauto Di
duoti. Sakoma, kad italai RUOŠIASI PARYŽIAUS matomas kandidatu į pamokslininkai yra skaitę
džiojo universiteto profe
puola ethiopiečius iš trijų
PARODAI
saulinę
olimpijadą,
šią
vavisą eilę paskaitų.
Pereitą šeštadienį, bal. 25 d. įvyko 72 Darbinin pusių.
sorius Eduardas Volteris
sąrą
Berlyne.
atšventė savo amžiaus 80
Dabar, vasario 16 d. kų Radio Programa. Vadinasi, per tą visą laiką dai Ethiopiečiai užvertė vie
Ateinančiais
metais
Pa

metų sukaktuves. Jubiliproga, Vytauto Didžiojo nuota, grota ir kalbėta. Viso sunaudota oro bango nintelį vieškelį į Addis Aryžiuje
įvyks
tarptautinis
DAR
VIENAS
MOKYTO

mis
2165
minutės
laiko.
Per
pastaruosius
šių
metų
jatas gimė 1856 metų kovo
universitetas gavo keturių
baba ir tuomi sutrukdė iJAS Į SAO PAULO
19 d. Rygoje. Ten pat išė
Belgijos universitetų — šeštadienius, 30 minučių laikas pasidarė trumpas./ talų žygiavimą į Addis meno ir technikos paroda.
Toje parodoje dalyvaus ir
jo ir aukštesnius mokslus.
Briuselio, Liežo, Liuveno Skelbimai užima daugiau laiko, kaip dainos ir muzi Ababa.
Lietuva.
Lietuva
dalyvaus
ir Gento — sveikinimus ir ka. Mes džiaugiamės, kad mūsų biznieriai ir draugi
Prieš dvejus metus iš Aukštuosius mokslus ėjo
bendrame
Baltijos
tautų
kvietimą Lietuvos profe jos supranta naudingumą skelbtis Darbininkų Radio LIETUVOJE PASTATY
Marijampolės į Braziliją Maskvos, Tartų, Leipcigo
pavilijone,
drauge
su
Lat

sorius
vasarą atvykti Programoje. Kas šeštadienis gauname daugiau ir dau TOS PENKIOS NAUJOS
išvyko mokytojas Ed. Pa ir Charkovo universitetuo
vija
ir
Estija.
Manome,
skaityti paskaitas. Vytau giau naujų skelbimų, šeštadienį, vasario 22 d. š. m.
žėra, kuris ten ligšiol sėk se.
LIGONINĖS
kad
Lietuva
parodoje
išturėjome
užpirkti
35
minučių
laiką,
nes
į
30
minučių
to Didžiojo universitetas
mingai dirba lietuvių mo
1885 metais Eduardas
šį kvietimą priėmė ir va jokių būdu negalėjome sutalpinti tos dienos dainų Per paskutiniuosius pen statys audinius, kilimus, kykloje. Dabar į Braziliją Volteris buvo pakviestas
sarą į Belgiją su paskaito muzikos ir kalbų programos.
kerius metus apskričių ir baldus, medžio drožinius, iš Panevėžio taip pat iš Petrapilio
universiteto
Darbininkų Radio Komisija jau rimtai svarsto ir miestų savivaldybės pas keramiką, geležies dirbi vyksta miesto mokyklos privatdocentu.
mis pasiųs kelis žymius
savo profesorius.
Tsb. veda derybas su radio stoties vadovybe dėl užpirkimo tatė gražias ligonines Pa nius, kryžius, altorius, de mokytojas J. Lastauskas.
1918
metų Eduardas
60 minučių laiko, arba dviejų pusvalandžių į savaitę. nevėžyje, Tauragėje, Ro koratyvinę tapybą, kny Jis mano dirbti vienoje
Taigi prašome Gerb. Radio Programų klausytojų kiškyje, Telšiuose ir ša gas, gintarą, pašto ženklus lietuvių mokykloje Sao Volteris- atvyko į Lietuvą.
NAUJAS VYR. TRIBU
laiškais pareikšti saVo pageidavimus dėl 60 minučių kiuose. Šiuo metu yra sta ir kitus eksponatus.
NOLO TEISĖJAS
Paulo mieste. Išvažiuoda Čia tuojau pradėjo organi
programos ar dviejų pusvalandžių programos į savai tomas arba jau baigiamas
mas mok. Lastauskas Bra zuoti bibliotekas, muzejus
Kaunas — Valstybės tę?
statyti ligoninės Alytuje,
EGYPTO KARALIUS zilijos lietuviams nuvež ir Vytauto Didžiojo uni
Prezidentas, teisingumo
Darbininkų Radio Komisija yra linkusi užpirkti Kėdainiuose ir Zarasuose.
nemažą skaičių lietuviškų versitetą, kuriame jis pro
SUNKIAI SERGA
ministerio teikimu, vy visą valandą nuo 2 iki 3 vai. po pietų šeštadieniais. Be to, šiemet rengiamasi
knygų ir laikraščių. Bra fesoriavo nuo pat jo įsisriausiojo tribunolo teisėju Ką Tamstos manote? Bendrai, prašome visų pasisa statyti
ligoninę Mažei- Cairo, Egyptas, Bal. 26— zilijoje jis mano gyventi teigimo.
nuo balandžio 1 d. pasky kyti kas patinka Darbininkų Radio Programose, kas kiuoee ir Kaune. Tuo būdujEgypto karalius Fuad, 68 ilgesnį laiką ir, be moky Profesoriaus Eduardo
rė Stasį Gineiką, kuris iki nepatinka, ir ko pageidaujama?
šiemet būtų pastatytos ir m. amžiaus, sunkiai serga. tojo darbo, dar daugiau Volterio 80 metų sukaktu
šiol buvo Panevėžio apy
Prašoma rašyti adresu: Darbininkų Radio, 366 įrengtos dar 5 naujos li Buvo tikimasi net jo mir pasidarbuoti ir lietuviško vės buvo gražiai paminė
gardos teismo prokuroru. W. Broadway, So. Boston, Mass.
goninės.
ties, bet jis dar atsilaikė. se organizacijose.
Tsb. tos kovo 21 dieną.
•
. i
Trenton, N. J. — Pirma
dienio vakare, bal. 27 d.
New Jersey legislatūra
pradėjo posėdžius bedarbių šelpimo klausimu. Tūkstančiai bedarbių susirinko reikalauti, kad legislatūra paskirtų sumą
pinigų bedarbių pašaipOms.
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Antradienis, Balandžio 28, 1936.

DARBININKAS
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IVIETINES ŽINIOS I
TEATRAS
i
Susirinkimas Atkeltas
i “KNYGNEŠIO DUKTĖ”

vardas būtų ištrauktas po
kelių savaitinių įmokėji- _
mų”.
/
|

J:

...................... ...

.z:
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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NORTH BRIGHTON

“Tavo vardo niekados
netraukia, nei niekas ne
BAKERY
LDS. 1-MOS KUOPOS
gauna siuto dykai. Jeigu
Savininkai:
tu nustosi mokėjęs po $2.J. Trosas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
00 į savaitę, tai prarasi ir
Dėl svarbių priežasčių
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
tuos pinigus ką jau būsi į- krautuvėse North Brighton Bakery
LDS 1-mos kp. mėnesinis
mokėjęs. Jeigu Tamsta
duonos su raide “S”.
susirinkimas, kuris turėjo
f
STATOMAS SCENOJE LDS. 1-MOS KUOPOS
pabaigsi mokėti po $2.- North Brighton Bakerv
įvykti ketvirtadienį, ba
00 į savaitę per 24 savai 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
landžio 23 d. vakare atke
Tel. Stadium 8411
tes, tai ir tada mekleris
liamas, ir įvyks antradie
tau būtinai norės įkalbėti
nį balandžio 28 d. 7:30 va
siutą už $55 arba $65. Nekare, Šv. Petro par. sve
žiūrint ką tu gausi, praei- Į
tainėje, E. Seventh St., So.
ŠV. PETRO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE, W. 5th ST. SO. BOSTONE
ties patyrimai labai daž- |
Boston, Mass.
VO.
(KASPARAS)
nai parodo, kad pirkėjas
PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE
ĮŽANGA 25c.
LDS. 1-mos kp; Pirm.
GRABORIUS
užmoka du ar tris kartus
MIRK
494 E. Broadway,
daugiau negu siutas yra
PARAPIJOS IŠVAŽIAVI
South Boston, Mass.
vertas”, taip rašo Boston
MO PIRMAI DOVANAI j Bal. 26 d. mirė Antanas
Office: Tel. S. B. 1437
liau, po keletos dienų, esti Better Business Bureau.
SUKELTI VAKARAS Rimgailas, gyv. 147 Minot
Zes. 158 W. 7th St.
uždaromi, todėl ir šiuo at
Res.:
Tel. S. B. 3960
St., Dorchester, 70 metų
veju reikia manyti, kad ir
Jeigu laikai save netur Patarnavimas dieną ir naktį.
Bal. 29 d., 7:30 vai. vak.^ amžiaus, Bostono miesto
NUBAUDĖ UŽ ŠVENTAS kokią netvarką. Proto koskyriai po keletos die- tingu tik dėl to, kad netu
salėje, 492 E. 7th St., į- ligoninėje.
ri to ar kito daikto, kurio
bus uždaryti.
GIESMES
! lūs surašinėjo veikles-!
vyksta šv. Petro parapijos Laidotuvės įvyks bal. 29
i
I trokšti, žinok,
kad šykš
■ niems lietuviams.
Pas
išvažiavimo kraičio skry d., 9 vai. ryte iš Šv. Petro
Dar 1935 m. gruodžio 5 juos ir buvo žiūrėta ”šva- VILNIJOJ GRIAUNA tuolis ir gobšas, nors sken
nios pirmas viešas paren lietuvių parapijos bažny d. Čužakampio kaime, Šal- ros”. Protokolus surašė ir
MOS LIETUVIŲ
dėtų turtuose, visada bus
LIETUVIS GRABORIUS
gimas, “Whist” ir “Bea čios, Šv. Kryžiaus kapuose tininkų valsčiuje, vietos nubaudė septynius žmo409 TVINDSOR ST.
ĮSTAIGOS
didžiausias skurdžius.
rto party”. Graži skrynia Malden, Mass.
CAMBRIDGE, MASS.
jaunimas mokėsi kalėdi- nes: Stasę Jancevičienę,
La Bruyere.
Prieš lietuvių bažnyčią
jau nupirkta. Parapijos Laidotuvėse patarnavo nių lietuviškų giesmių. Ta- Joną Janceėičių, Juozą “Vilniaus Rytojus” rašo,
Ofiso
Tel. TROubridge 7880
moterys - merginos vado graborius Juozas Kaspe- čiau kiek pagiedojus, įėjoI Maksimavičių, Brohių Ma- kad Lydos Storasta įsakė
Ofiso Tek KJRkland 9221
vauja šį puikų vakarą ir ras.
Namo Tel. TROwbridge 6434
policininkai ir pareikala- I lyšką, Pranę Rimpienę, Jo- sulaikyti Vilniaus “Ryto”
GEORGĖ
S
TAVERN
I
Sąžiningas
it Rūpestingas
kviečia visuomenę gausiai Paliko nuliūdime poduk vo išsiskirstyti. Nors ir kubą Malyšką, ir Juozą skaityklų veikimą šiose
PATARNAVIMAS
atsilankyti, sočiai pasilin rą p. Moniką Šidlauskienę, jiems buvo aišiknta, jog1 Bogdžiūną. Visus juos po vietose:
Naujadvar y j e,
Lietuviška Užeiga
ksminti, pamatyti tą nau K. Šidlausko aptiekos sa choras rengiasi Kalėdų licija nubaudė po 5 auks. Pelesoje, Vigonyse, KarX~”
GEO. PETRAITIS, sav.
jausios
mados
“Hope vininkę So. Bostone, du šventėms, bet jie į tai ne baudos arba po dvi dieni gauduose,
Klaišiuose
ir
Tel. South Boston 0815
Chest” ir padėti sėkmingai sūnų, Dr. Praną Reynolds kreipė dėmesio. Jaunimas arešto.
Skanus alus ir likeriai
Ta proga tenka pažymė- Leliušiuose. Jų veikimas
ją prikrauti brangiausiu (Rimgailą) Atholl ir Alek tada išsiskirstė.
sulaikomas dėl to, kad šios,
58 Dorchester St.,
kraičiu. Tuomet jos nus sandrą Reynolds (Rimgai- Šiomis dienomis, ryšy su I ti, kad vietos lietuviai jau skaityklos, esą, gresusios
ta choro repeticija, kaip 1 seniai prašo leisti savo
So. Boston.
Graborius - Balsamuotojas
pės paties išvažiavimo sėk da) Dorchestery.
saugumui ir
“už nelegalų susirinkimą”, kaime įsteigti lietuvių Šv. viešajam
y
Patarnavimas dieną ir naktį
Velionis buvo našlys.
mingumą (birž. 7, 1936).
buvo nubausti 10 ten bu Kazimiero draugijos sky tvarkai.
i
T
-----Dr. Pranas Reynolds da vusių žmonių, būtent: Sal. rių, bet storastija vis ne i
Fanerai Home ir Res.
Tas
pats
Lydos
apskri

Tel.
TRO
9438
bar
yra
Europoje
ir
jis
Baranauskaitė — 400 auk duoda leidimo.
564 East Broadvvay,
LABAI REMIA
ties Storasta kovo 31 d. su- j
jau nebematys savo tėve sinų arba vieną mėn. kalė
So. Boston, Mass.
lio.
jimo;
Emilija Stankevičiū MASINIS LIETUVIŠKŲ laikęs Liet. šv. Kazimiero
Amžinojo
Rožančiaus
LUZACKAS ir SURVILAS
Daktarui, jo broliui ir p. tė, Jonas Malyška, Jonas D-JŲ UŽDARINĖJIMAS skyrių veikimą šiose vieskaitlinga draugija savo
Fotografuojam vestuves, šei
Įtose: Pelesoje, KargauduoŠidlauskienei reiški ame Vasiukevičius, Vladas
,/
VILNIUJE
mynas, ir pavienius.
mėnesiniame susirinkime, užuojautą.
se,
Naifjadvaryje
ir
LeliuRimpa ir Martynas RagoRap.
Taipgi,
užlaikom geriausius
■■ rr *INC.
bažnytinėje salėje, bal. 26
fremus paveikslams ir
ža — po 50 auksinų arba I Vilniaus Rytojus rašo, šiūoše. Be ’ to, Švenčionių
diplomams.
LIETUVIU SKALBYKLA
d., paėmė 100 parapijos iš
10 dienų kalėjimo; Stasys kad Vilniaus - Trakų aps apskrities Storasta sulai
VYČIŲ BOWLING
875 Cambridge St.,
Skalbiame ir prašiname visokius
važiavimo kraičio skry
Malyška ir Juzė Malyš- krities
drabužius. Mes paimame ir prista
Cambridge, Mass.
Ki lties BLorasLus
Storastos įsaityiiiu
įsakymu • kęs skyrių veikimą Sta-1
tome drabužius visur,
kaip tat:
nios bilietėlių. Pasižadėjo Šį trečiadienį, bal. 29 d., kaitė po 5 auks, arba 1 pa šiomis dienomis uždarytos; niūnuose ir Rizgūnuose, oi ve
y
So. Boston, Cambridge, Brighton
sukelti $100.00. Prie to nu į So. Bostoną atvyksta rą kalėjimo.
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
į “Ryto” švietimo draugijos uždarę ankščiau sulaiky
ir patyrsite, kad gaunate patarna
tarė turėti su Tretinin bowlinti L. Vyčių 26 kp. Be viso to, policija vasa skaityklos
Dargužiuose, i tus Kukliuose ir Kaniū
vimą už pigią kainą.
MEAT MARKET
kais, Blaivininkais ir Mal iš Worcester, Mass. vyrų rio mėnesį atvažiavusi į Kamorūnuose ir Tiltuose kuose.
7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923
dos
Apaštalystė valgių ir merginų rateliai su mū kaimą surašinėjo protoko — Valkinyko vaisė. Prieš
lus
už
neva
nešvarumus
ar
stalą parapijos išvažiavi sų kuopos vyčiais - vytėkeletą dienų tų skyrių vei LIETUVIŲ DELEGACI
339 Dorehester St.,
me, Romuvos parke, birž. mis.
JA VARŠUVOJ
kimą Storasta buvo sulai
(Corner
Middle St.)
Į Tel. So. Boston 0823
7 d., 1936. Tas parodo kaip
Visi kviečiami, o ypač
kęs.
So. Boston, Mass.
LIETUVIS DANTISTAS
Kepame
geriausios rūšies
labai šioji draugija remia jaunimas ateiti į vyčių
Pranešama iš Vilniaus, . Geriausiu ir' šviežiausia Mėsa
i
duoną kaip rugynę taip ir
Švenčionių
apskriti
e
s
parapiją.
kad Tautinio Vilniaus lie Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
bovvling alleys pasižiūrėti
kinetinę, taipgi ir pyragaičius
Storasta kovo 24 d. prane
iš geriausių miltų. Visose bužaidimų.
Kvieslys. Į Arti Munieipal Building = šė Lietuvių šv. Kazimiero tuvių komiteto atstovai: * Greitas Patarnavimas.
černėse
reikalaukite K. PlevoĮ 525 E. Broadway, S. Boston |
“KELEIVIO” LEIDĖJAS
pirmininkas K. Stasys ir
ko
duonos.
Mes tiesiai iš ke
draugijos centro valdybai,
Valandos
PASTABA VYČIAMS Į Nuo 9 iki Ofiso
vicepirmininkas
kun.
K.
NUBAUSTAS $50.00
pyklas
pristatome
duoną į na
12 ryte ir nuo 1.30 iki | kad yra sulaikomas veiki
mus.
Čibiras, kovo 24- ir 25 die
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-|
K* PLEVOKAS, sav.
uždarytas subatos vakarais ir| mas Švenčionių apskrityje
nomis lankėsi Varšuvoje, DACC MOTOR
Jurgis Gegužis, 56 m. Kurie esate gavę knyge |sns
| nedčldientais, taipgi seredomis nuo š
131 C. St., So. Boston, Mass.
šių
Liet.
šv.
Kazimiero
dr12-tos dieną uždarytas.
kur ministerių kabinetui RVjD PARTS Co
amžiaus, “Keleivio” leidė les nuo kp. finansų rašt.
Taipgi nuimu ir X-Ray
Į jos skyrių: 1) Švenčionė
p.
Narinkevičiutės,
malo-1
jas, sekmadienio ryte, ba
ir vidaus reikalų imnisteUžlaikome visokiems karams
lių, 2) Kūčių, 3) Mielagė riui įteikė Vilniaus krašto
nėkite
skubiai
grąžinti.
landžio 19 dieną tapo air trokams dalis.
nų, 4) Jankaučiznos, 5) lietuvių memorialą apie
Pr. Razvadauskas,
reštuotas Andover, Mass.
Lietuvis Dantistas
TAISOME BRAKIUS
Varakalių, 6) Grybų, 7) lietuvių visuomenės esamą
Kp. Pirmininkas.
ir penktadienį, balandžio
LAIKRODININKAS
Tel. ŠOU Boston 3735
Pliauškių, 8) Dotinėnų, 9)
24 d. pristatytas Distrikto
padėtį. To memorialo nuo
Tel. ŠOU Boston 9620
Miežionėlių ir 10) Juodiš- rašus lietuvių delegacija
(GALINAUSKAS)
PIRKĖJŲ DĖMESIUI
Parduoda įvairiausios rūšies
teismui. Policija kaltino p.
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
kės.
Kaip
patyrimas
jau
auksinius
ir sidabrinius daik
Tel. So. Boston 2300
taip pat įteikė lenkų švie
Gegužį, kad jis anksti sek Montelloj parduoda buparodė,
visi
iki
šiol
sky

tus.
Taipgi
ir pataisau.
414 Broadway, So. Bostou
timo vadovybei ir kitiems
madienio rytą, važiuoda- černę ir grosemę, namas
riai, kurių veikimas pra aukštiems lenkų valstybės
CnCC MOTOR
atdaras nno 10 iki 12 vai.
7 kambarių su naujausiais i Otisns
366 W. Broadvvay
nUOO PARTS CO.
ryto.nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir
džioje
esti
dėl
įvairių
for

įtaisais ir 2 karų gara- nno 6 Iki 9 1. vakare, šventą dieną
asmenims.
Specialia Išpardavimas
SO. BOSTON, MASS.
malumų sulaikomas, —vė
pagal susitarimą.
Priežastis pardavimo
Dėl įteiktojo memorialo BATERIJOS ....... $3.95
MUZIKAS džių.
— savinihkas išvažiuoja į
ĮMAINANT IR SENĄ
JONAS, BATES išdirba tuo tarpu jokio atsakymo
RAPOLAS JUŠKA
kitą miestą. Yra didelis
BATERIJĄ
Tek So. Boston 2660
iš geriausios rūšies mėsų iš vyriausybės nebuvo
sodas su 21 vaisiniu me
Uždedafhe Brake Banda
Lietuvis Dantistas
skilandžius, dešras, beko gauta.
I
SŪNUS
Moko muzikos, piano džiu ir daržas. Parduoda
Dabar nupigintomis kainomis.
nus
ir
t.t.
pagal
lietuvių
SENIAUSIAS
SI0S VALSTYBES
DRABUŽIŲ KLUBO LO-j
Tel. ŠOU Boston 9620
ir dainavimo. Specia labai pigiai. Norihtieji pir i
skonį.
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
Tel. ŠOU Boston 3735
lus pamokas duoda kti rašykite adresu: • Dar
TEKI
JOS
YRA
APGA

BALSAMUOTOJAS
Jonas Bates, 327 Dor
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
bininkas I-A, 366 West 251 W. Broadway, So. Boston
vaikams.
TURI NOTARO TEISES
VYSTĖ
chester
St.,
So.
Boston.
Broadvvay,
So. Boston, Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
254 W. Broadway, So. Boston
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Tel. Šou. Boston 2590
Mass.
I
Adresas:
I
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Boston
Better
Busihess
11S
Ames
St., Brockton, Mass.
Subatomis nno 9 iki 6 vai. vakare.
933 E. Broadvvay,
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Tel.
Brockton 890
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai,
biuras praneša, kad labai
(pagal sutartį)
I Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
kurte
skelbiasi
•
‘
Darbininke"
tikrai
SO- BOSTON, MASS. ; verti skaitytojo paramos.
plačiai paskleistos taip
Tel. Columbia 2537
Tuojau paduok užsakymą užri
sakant
tant naują, puiku STEWART- vadinamų “Drabužių Klu
delei pagydymo visokių
lei. Trovbridge 6380.
kraujo, nervų ir chroniš
WARMBR RADIO.
bo*’ loterijos. “Mokėk $2.kų ligų. Kurie kenčiate
Mes priimsime mainomis Tams
SOUTH BOSTON
P. J. AKUNEVICH IR SŪNUS
nuo reumatizmo, skaudu
tų seną radio arba gramafoną ir 00 į savaitę per 24 savai-*
STOVE EXCHANGE
I
lių, vočių, sutinimų arba
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00. tęs, ir po to gausi siutą”,
šiaip kokių kūno ligų, tu
GRABORIUS - UNDERTAKER
SPECIALIU IŠPARDAVIMAS
(REPŠYS)
Stewart - Warner Radios yra taip rašo kontrakte.
*
rėtumėt kreiptis tuojaus.
geresni tuomi, kad pasiekia toliau
Nanjų
Pečių
Ir
Aliejinių
Bdrnerių.
jiasiteiravimns,
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
LIETUVIS GYDYTOJAS
“Bet”, sako pardavėjas, patarimas Atminkit,
už kitus ir nedaro tiek braskSjiGarantuoti
Aliejiniai
Burneriai
—$7.75
dykai visų š| mėnesi.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
“mes horime, kad tu gar
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 mo.
Dalys visokių tfclirbysčią
Mes duodame išrimokūjimui ir
Pečiams Ir Aliejiniams Šildytuvams.
sintum
siutą.
Mes
kas
sa

Telefonas SOUth Boston 4486.
pristatom į namus už 50 mylių
978 Harvard Street,
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome. vaitę darome laimėjimus Valandos: Antradieniais, ketvfrta- Pečius parduodame, perkam ir mainom
BROCKTONO OFISAS:
Teh Brockton 4110
kamp. Inihan arti Centrai Sq.,
ROLAND KETVIRTIS * CO. ir duodame siutą dykai, ir I dienlnls ir šeštadieniais 10—12 ry
Grindims patiesalai ir matrosai
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
322
W. Broadvvay, So. Boston.
Cambridge, Mass.
269
fcmdmay, &». BesUm, Kum.
10—12 tiktai.
aš prižiūrėsiu, kad tavoi niais
Tel. SOUth Boston 4M9.
4649.
................................................. —
>»
mas
automobiliu
per
Shawsheen kaimelį triubinęs automobilio ragelį, ir
kada jį sulaikę, tai jis bu
vęs gerokai, paėmęs “ant
drąsos”.
Teismas rado p. Jurgį i ~
Gegužį kaltu už automobi
lio vairavimą būnant girtu
ir nubaudė $50.00; o už
girtumą bausmės neuždė
jo, bet kaltinimą įregistrate

' ''k

Sekmadieni, Gegužes-May 3,1936
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Okupuotoje Lietuvoje

F. WAITKUS

• w

D. A. ZALETSKAS

V

I

FOTOGRAFAI

v •

OUEEN ANN LAUNDRY,

I

PETER KISIELIS

LIETUVIŲ KEPYKLA

(DR. M. V. CASPER

JUOZAS M. DILIS

DR. S. A. GALVARISKI

i

S. BARASEVIČIUS IR

A. L KAPOČIUS

I

*

PASINAUDOK ŠIA PROGA

I

JOHN RĖPSHIS, M. D.

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS
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DARBININKAS

Antradienis, Balandžio 28, 1986.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

DARBININKO

SVARBUS PRANEŠIMAS KONTESTININKAMS
Einant LDS Centro Valdybos nutarimu “Darbi
ninko” kontestas turėjo baigtis balandžio 30 d., bet
daugelis “Darbininko” platintojų - kontestininkų pra
šė kontesto vedėją, kad pratęsus “Darbininko” vajų
iki Naujosios Anglijos LDS gegužinės, kuri įvyks Ro
muvos ^arke, Brockton, Mass. LDS Centro Valdyba
su tuo sutiko ir dabar “Darbininko” vajus yra pratę
stas iki gegužės 31 d. 12 vai. nakties.
Taigi, gerb. kontestininkai-kės turite dar gražios
progos padirbėti “Darbininko” vajuje ir laimėti ski
riamas dovanas. Į N. A. LDS Apskr. parengimą suva
žiuoja daug žmonių, kur kontestininkai galės nemažai
gauti balsų.
Vajaus Vedėjas.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

i
I
Ii
I

Pastaraisiais laikais So. Bostone nebuvo nei vieno lietuvio laivakOrčių agento, kuris galėtų savo tautiečiams patarnauti.
“DARBININKAS” norėdamas padėti lietuviams, įsteigė lai
vakorčių skyrių.
“DARBININKO” Laivakorčių Agentūros vedėju yra A. Peldžius, “Darbininko” administratorius, kuris per keletą metų vedė
laivakorčių skyrių prie dienraščio “Draugo”, Chicagoje.
“DARBININKO” Laivakorčių Agentūroje bus pardavinėjama
laivakortės geriausių ir patogiausių linijų.
“DARBININKO” Laivakorčių Skyrius aprūpins važiuojančius
į Lietuvą visais dokumentais, kokie yra reikalingi kelionėje.
Per “DARBININKO” Agentūrą galite važiuoti bile kada ir
kokiu tik laivu norite.
Taigi, jei manai važiuoti į Lietuvą aplankyti savo giminių,
draugų, ar pažįstamų, kreipkitės į “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą, kuri Tamstai nuoširdžiai patarnaus.

• puola jis ant kelių ir sako
Tėvui Mateo:
Kartą didysis Švč Jė — Tėve, neišeisi iš mano
zaus Širdies apaštalas Tė- i AACkLLllĄ,
namų, kol
A.VFA nesutaikysi
UCLAZVJf OI Uia*
ma
noc?
esu
PliOYm
!
Ton
tas Mateo buvo pakvies- nęs su pievų! Jau 45 me
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
tas vienos turtingos šei-tai, kaip nebeeinu išpažinLeonardas Kumpa, Brockton, Mass..................... 28,000
mos pasiaukojimo aktui ties. Jums priminus šei
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 27,200
atlikti.
mos mirusius, dingtelėjo
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass......................... 25,000
— Mano vyras netiki, — man į galvą mintis, kad ir
Kun.
J. Bružikas ................................................... 24,900
pasakė namų šeimininkė aš esu jų skaičiuj, nes maJ. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 19,685
vos į kambarį įėjusiam tė- no siela jau senai mirus,
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ....... 16,935
vui, — tačiau pasiaukoti j Dabar tas ponas eina
J. Glavickas, 108-tos kp. kont.................. .......... 16,350
netrukdys, aš išprašiau kasdien Šv. Komunijos, o I
F. A. Kondrotas, Phila. Pa.................................. 15,285
DARBININKO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
tai savo vardadienio pro- jo namai yra virtę tikra
A. J. Pateckis, Hartford, Conn............................. 13,625
Betanija.
ga.
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas 12,650
366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.
Kunigas padalino šeimos,
St. Neverdauskas S. J.
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont..................... 12,150
nariams lapelius su atitin-!
Tel. SOUth Boston 2680
B. Mičiunienė, New Britain, Conn....................... . 9,875
karnomis maldelėmis. Ta- MAŽIAUSIA VALSTYBE
J. Jeskelevičius, LDS 1-mos kp. kont............... . 8,600
čiau šeimos galvą aplenkė, i
K. Nadzeika, Nashua, N. H.................................. .. 8,250
nenorėdamas padaryti ne-i San Marino, Andorra,
J. Makštutis, Scranton, Pa................................... 7,050
malonumo.
|jLichtenštein — tai maK. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė........ .. 7,050
— O kodėl man neduodi? žiausios valstybės pasauPaula Glugodienė, Cleveland, Ohio ................. . 6,500
— netikėtai paklausė šei- iy. Tačiau neseniai paaiš- apie idealias valstybes, pa
Pasibaigė Lietuvos Derybos Su Švedais F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.................... . 5,740
mininkas.
kėjo, jog yra dar mažesnė norėjo tokią idealią valst.
V. Butrim, Rochester, N. Y...................... ........... .. 5,700
— Su džiaugsmu, pone, valstybė. Ji randasi Chris- įsteigti. Tam tikslui išva-l
. 6,235
iš Prancūzijos. Ilgai Dar 1934 metų rudenį
Švedų paskola buvo už A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.......................
prašau! — nudžiugo kuni- tmas archipelago saloj, žiavo
1klajojo,
1 • • ilgai
*1 • ieškojo.
• *1 •
T'l
—
Pa- tarp Lietuvos ir Švedų traukta išimtinai žemės ū- YrytįUta^1 AnįJur£as’ J?11!3" Pa.......................... 4,200
1500 km. atstume nuo Hagas.
galiau Tyliajam okeane degtukų bendrovės buvo kiui kredituoti. Buvo susi-: t -tat I™ ............................. . 3,375
Buvo kalbamos maldos, vajų salų. Ta mažiausia
.. 3,000
surado
visų
užmirštas
sapradėti
pasitarimai
įvaitarta
paskola
paimti
neis-į
. 2,775
Visi garsiai atsakinėjo. Ir valstybėlė vadinasi FranM. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont. ..
lėlės.
Valstybę
įkūrė,
bet
riems
ginčitiniems
klausikarto,
bet
kasmet
po
2
mi

. 2,600
šeimininkas neatsi liko, cesland ir pastaruoju laiV. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas
sa
vo
tikslo
nepasiekė.
Tomams
išspręsti.
SvarbiauIi
jonus
dolerių,
f
“
’
iš
kurių
Urmonienė,
LDS
7-tos
kp.
kont.
1,800
Priėjus prie tos vietos, kur ku yra respublika, o pirkia ideali valstybė, iapie sias klausimas buvo, kaip per žemės banką buvo A _v Sedlevičius> Hudson, Mass. .
.
1,800
minimi šeimos mirusieji, ma buvo monarchija. Įsikurią
jis
galvojo
ir
kokią
kritus
dolerio
kursui,
grąduodamos
paskolos
ūki1,225
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...............
šeimininkas nutilo ir pa- kūrimas tos valstybės yra
jis norėjo
bū
=_•_ įsteigti, gali
i: ušvedams prieš keletą ninkams. Paskutinę pas- Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass.......
.. 1,200
slėpė veidą rankose. Pasi- gana įdomus.
ti tik pasakoj, tik teorijoj,! metų iš jų gautąją pasko- kolos ratą švedų bendrovė P. Palevičius, LDS 7 kp. kont............
. 900
baigus apeigoms, pasilieka Vienas jaunas prancūbet ne tikrumoj.
lą.
"
mums
turėjo
sumokėti
....
900
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.
jis klūpėti ir verkia. Kuni- zas, vardu Pierre Garnier,
800
gas jį pakelia ir vedas į turtingo pirklio sūnus, pri- Jau po trejų metų vals Pasitarimai "ūjo gana 1932 metų balandžio mė- A. Delinas, Greenfield, Mass...............
..... 700
gretimą kambarį. Čia par- siskaitęs visokių teorijų tybė tapo monarchija. Ka sunkiai ir po pusantrų me- nėšio 1 d. Tačiau, Kreuge- Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont.
tų
jie
buvo
baigti.
Kove
riui
nusišovus,
bendrovę
600
ralium, žinoma, buvo Gar • -'i J— —— ’ —
‘ H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.
. 600
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES nier kaipo Petras I. Sosti mėn. 28 dieną buvo pasira- ištiko katastrofa ir pasi- T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa....
... 600
šyta laikina tuo reikalu žadėjimų neįvykdė. Todėl S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. ...
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir nė, o kartu ir vienintelis sutartis. Lietuvos delega. j 1930 metais Nudarytoji sukitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi tos mažoisos monarchijos
Be to, Lietuva pasižadėjo mumo padaryti ūkininmoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir malonia? miestas yra Francetovn. eijos pirmininkas šiuos? tartis buvo pakeista ta
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite Karalius turėjo savo gvar pasitarimuose dr. D. Zau- prasme, kad Lietuva gau- pertvarkyti iš žiebiamųjų kams kai kurių palengvikad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
diją, turėjo policiją, o ku nius, kuris dalyvavo dery-.na paskolos 4,5 mil. dole- m aš i nė lių akmenėlių par- nimų skoloms grąžinti, suriam' laikui
praslinkus, bose su švedais sudarant , rių, bet tik 4,75%, meti- davinėjimą ir imašinėlių mažinant imamą palūka- •
f
Tsb.
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKEI monarchi-ja įsigijo keletą pirmąją sutartį, suteikė nių.
vartojimą. Akmenėlius nu- nų nuošimtį,
matyta pardavinėti tik
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
48 Crescent Avenue,
spaudai tokių paaiškinimų
prekybinių laivų.
Doleriui kritus, Lietuva
Telephone Columbia 6702
mažuose
banderuoliuotuoapie derybas ir susitari savo mokėjimus atliko pa
490Broadway, Tel.S.Boston3120
Petras
I,
pirmas
ir
pas

se pokeliuose. O už varto
29 Savin Hill Avenue,
mą.
prastaisiais doleriais, kaip
kutinis
karalius,
mirė
1922
DORCHESTER, MASS.
jimą išžiebiamųjų mašinė Kas norite įsigyti gero,
K. ŠIDLAUSKAS
m. Po jo mirties jo duktė — Kaip žinoma, 1930 me- į tai dabar Amerikoj daro lių numatyta imti tam tik- gryno bičių medaus, galite
45 Hampden St.,
918 E. Broadway
Tel. HIGhlands 4855
Margarita pakeitė valsty tais su švedų degtukų ben ma. Tačiau bendrovė, ne rą metinį mokesnį, švedų gauti “Darbininke”. ParsiTelephone South Boston 9367
R0KBURY. MASS.
bės konstituciją. Valstybė drove buvo padaryta su-, norėjo sutikti, ir, pasi degtukų bendrovė iš savo , duoda nebragiai — 75c.
tapo respublika, o Marga tartis, pagal kurią bendro remdama sutarties pakei pusės sutiko visus mokėji- kvorta.
Skl.
rita iki gyvos galvos pre vė turėjo suteikti Lietuvai timu, reikalavo, kad pas mus paimti paprastais do- •
6 milionų dolerių paskolą. kola būtų grąžinama auk leriais.
zidentu.
35 metams iš 6% metinių. so doleriais. Kasmet Lie
L St. LIQUOR STORE
Franceslande yra 732
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF
tuva paskolos turi grąžin Degtukų kainos sumaži
Už
tai
Lietuva
turėjo
ati

DRAUGIJOS VALDYBA
Parduodam geriausius įvai
gyventojai, iš kurių 384
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
duoti bendrovei degtukų ti po 242 tūkstančius do nimo klausimas paliktas
rių rūšių TONIKĄ, DEG
gyvena sostinėj. Valstybės
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirmininkč — Eva Marksienč,
atviras.
Tuo
reikalu
deryi
lerių
ir
todėl
ginčio
objek

gamybos
ir
pardavimo
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
601
6th
St,
So.
Boston,
Mass.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
iždo parama yra ekspor
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
TeL So. Boston 1298
bos
bus
tęsiamos.
Popierio
tas
susidaro
apie
1.150.000
Visokiose
įtalpose: Bonkoms,
Lietuvoje monopolį! Pas
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. tuojamas guano - paukš
Vice-pirm. — Ona Jankieng,
Gorčiais
fr
Bačkomis.
Visų U.
kola Lietuvai turėjo būti litų per metus. Bendrovė kainos reguliavimo klausi S. firmų ir užsienio, pasirinki
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

čių
mėšlas,
dirbtinėms
trą

5 Thomas Tk., So. Boston, Mass.
Prot Rašt — Elizabeth Oxalis,
suteikta aukso doleriais. nenorėjo tokios sumos nu mas su šiuo susitarimu ne mas didžiausias ir įvairinusias.
Fin.
Rašt.
Aleksandras
Ivaška,
111 H. St. So. Boston, Mass.
šoms gaminti.
“D.”
VESTUV fi M S,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
! POKILIAMS,
Tokiais doleriais ji turėjo stoti. Ypač, kad degtukų liečiamas.
Tel. ŠOU Boston 9282
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
Iždininkas Pranas Tuleikls,
Fin. Rašt — Marijona Markoniutč,
LIAMS. Specialiai
kainos su
būti ir grąžinta. Bendrovė suvartojimas krašte žy Naujoji sutartis anot dr.
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass.
mažinamos. Pristatom greitai ir
Maršalka Jonas Zaikis,
Vienatinis
bonsuotas
Florist's
Tel. Parkway 0558-VV
pasižadėjo aprūpinti deg miai sumažėjo, o akcizo D. Zauniaus, sudaryta pa veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Telegraph DeUvery narys
Iždininke — Ona Staniullute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
tukais visą Lietuvą, dalį mokesčio visvien reikėjo lankioms Lietuvai sąly 21 vak.
So. Bostone
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čiu nedėldienį kiekvieno mėnesio.
Pašaukit SOl’-th Boston 4147
Pristatome gėles
Bile kada
pagamintų degtukų šiau mokėti pusantro milijono gomis. Nustačius naują
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
Tvarkdarč — Ona Mizglrdiene,
Telegrafu
Bile kur
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th SU So. Boston, Mass.
PAS STRIGUNĄ
delių eksportuoti, degtukų litų per metus.
mokėjimų tvarką žemės
Kasos Globėja — E. Janušoniene,
195
L
ST., SO. BOSTON. MASS.
THORNTON
’
S
7:30 vai. vakare. pohažnytlnAj avė
dėžutę pardavinėti po 10
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kad dėl paskolos grąži bankas, atrodo, turės gali»«1n£1
FLOWER SHOP
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
centų, sumokant po 31/? nimo tvarkos nereikėtų
John J. Hayes, savininkas
antra utarninka mėnesio.
nas protokolu raitininke.
Vestuvių bukietai ir Pagrabų gėlės cento valstybės akcizo iž bilinėtis tarptautinėse ins
—mūsų specialybė
DARBININKAS
dui nuo kiekvienos par tancijose, abi šalys susi
Tel.
ŠOU
Boston
3198
Įsigykite
duotos dėžutės. Bet nema tarė tartis betarpiškai. Po
(THE W0RKER)
111 Dorchester St. So. Boston.
Published
every
Tueaday
and Friday eicept Holidaya snch as
I
PILIETYBES KATEKIZMĄ
žiau kaip pusantro milijo- ilgų derybų buvo susitar
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Ino litų per metus, nors ta ir pasirašyta atatinka
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
degtukų būtų ir mažiau ma sutartis. Šia sutartimi
----------.— by --------------f Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir
SAINT
JOSEPH
S
LITHUANIAN
R. C. ASSOCIATION OF LABOS
parduota.
Lietuva sutiko sumažinti,
Priedermes
Entered as seomd-clam matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston.
Be to, bendrovė pasiža degtukų akcizo garantiją
M«m nnder tbe Act of March 3, 1870
y Jei rooiiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug*
JEWELER - AUKSORIUS
dėjo pastatyti popierio iki 1.200.000 litų per me Kcceptance for mniltng at special rate of poetage prorlded for In Section 1108
Z
jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymu
A<n of Oetober 8. 1917. authorlred on Jnly 12, 1918
|
anglij ir lietuviu kalboje.
Ezpertas taisyme laikrodžiu ir fabriką, kuris patenkintų tus. (Čia pažymėtina, kad
SUBSCRI1TION RATES:
PRENUMERATOS* KAINA:
Brangenybių
visą Lietuvos popierio pa kitoms valstybėms ben i*omesftc yearly ...................
$4.00 Amerikoje metamu ........................ $4.00
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
yearly .......................... $5.00 Užaleny metamu ......................... $5.00
Pilnas pasirinkimas ii jewelry reikalavimą, pagaminda drovė tokių garantijų ne Foreign
Siųskite užsakymus:
Domestic once per tveek yearly $2.00 Vienu kart savaitėje metama .. $2.00
mas nemažiau kaip 4000 duoda). Nuo parduodamos Foreign once per week yearly.. $2.50 Užsieny 1 kart Mvaitėje metams $2.00
497A E. Broadw»y,
f
“DARBININKAS”
darbininkas
tonų įvairaus popierio per dėžutės ir toliau bus skai
| 866 W. Broadvvay,
. So. Boston, Mass.
So. Boston, Mass.
įmetus.
toma po 3% cento akcizo.
ATSIGRĘŽĖ

*

*

__

y_____

• y _ _ v*

y

$

•J

11

• _

1

•

1__ _

1

1

— 1

•

II

7

■

7

• v

MEDUS! MEDUS!

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

P. LOWENSTEIN

<

4
*

9

X

Antradienis, Balandžio 2fi, 1936.

TELEPHONE
2680

DAJlBipiJX)<AS

OAKBiNTNKI8

866 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

V

tyku. Religijoje bendrumo dvasia. Kadangi Dievas y-1

VIID nYIIPHflTfKF
GYVENA LIETUVIAI

pažymį aiškiai randame, ra Leidėjas ne tik paskiro
UKUiUUlUOL 0111
Pažiūrėkime į senovines asmens, bet šeimos, visuo-JYSE
nai” tarnauja išimtinai valdančiosios partijos reika graikų ir romėnų religijas, menės ir valstybės, todėl
lams, sunku iš jų susilaukti bešališkos visuomeninės ar dar į senesnes Azijos Dievui garbę ir dėkingutarnybos. Jie daugiau partijos, ne teisingumo organai. Babilonijos ir Indijos reli- mą privalo reikšti taip pa- “V. R.” 26 nr. aprašo
Kokia yra Lietuvos slaptoji žandarmerija —sun gijas — visur rasime, kad skiras asmuo už individu- Vilniaus krašte lietuvių
Pasak “Vienybės”, Lietuvos saugumo organai
būk tai suseka, kad kurstantys atsišaukimai į ūkinin ku kol kas tiksliai apibudinti. Anuo metu ji yra ga yra didelis bendrumas, alines dovanas, taip visuo- gyvenamas vietas. Aps
kus buvę spausdinami Stalupėnuose, Prūsų Lietuvoj. biai pasitarnavusi, atidengdama lenkų peoviakų są Nors ir didžiulės tautos, menines gėrybes. Šiandien čiausiai lietuvių esą gyve
Juos spausdinusios vokiečių spaustuvės, o platindavę mokslą. Dabar ar tik ne bus virtusi siaura politiška bet laikosi tam. tikrų reli- pakankamai aišku, kad vi- nama Vilniaus vaivadijo----- je: Vilniaus - Trakų,
____ Šven“pavasarininkai”. Tas buvo daroma žinant ir leidžiant mašinerija, persiėmusia valdančiosios partijos sumeti ginių įstatų, daro tikras suomenėje fir valstybėje
mais.
Jos
sąstatas
labai
mišrus
ir
ideologija
grynai
vokiečių pasienio komisarui. “Pavasarininkai” dažnai
aukas, turi viešą išorinį negali būti tvarkos ir ge- čionių, Breslaujos ir Ašpereidavę vokiečių sieną ir tardavęsi su jų žandarais politiška. Prie siauro fašistinio režimo vargu iš jos religinį kultą. Religija vi-rovės, jeigu nesirūpinama menos apskrityse. Balstodėl tų kurstančių atsišaukimų. Kitais žodžiais, “pava begalima susilaukti grynos bešališkos tarnybos. Tad sur viešėjo ir buvo stato-j dorine visuomenės kultu- ges vaivadijoje lietuvių ysarininkai” įsivėlę į išdavikišką darbą, nes taręsi su “saugumo organų” apkaltinimus reikia perkošti per ma aukščiau visokių gy-| ra ir jos pažanga. Tačiau ra Gardino ir Suvalkų apsvetima valstybe kaip sukėįus Lietuvoje riaušes ir tuo griežtą kritiką ir tik po smulkmeniško išnagrinėjimo venimo reiškinių. Tai buvo; rimtai šito siekti be religi- skrityse, o Naugardėlio
teisme galima būtų daryti kokias išvadas dėl taria pagrindas viešojo ir visuo-1 jos, tiesiog nėra galima, vaivadijoje lietuvių taip
būdu nuvertus esamąją vyriausybę.
Taip pastačius “faktus”, “V-bė” daro išvadas, mojo Pavasarininkų nusikaltimo. Bet jeigu toks nu meninio gyvenimo. Grei- : Taigi ir iš šito aiškėja re- pat yra Lydos ir kiek Vakad “pavasarininkai” čia veikė kaipo Krikščionių De sikaltimas ir būtų įrodytas, tai kas duos teisę smerk čiau rasime tautą ar mies- ligijos visuomeninė žymė. iiažino apskrityse,
.
.
.
mokratų įrankis. Laki “V-bės” redaktoriaus fantazija ti 70,000 Pavasarininkų dėl 2-3 nusikaltėlių? Jauna tą ore pastatytą, ne kaip .Be to, tikintieji, turėdami
valstybę,
kuri
būtų
islaiteises
ir
pareigas
dalyvau-'
,
^^uvių
gyvenami
plolietuvių
daug
mažesnė
organizacija,
gi
jų
dalyvavimas
eina toliau ir į tą sąmokslą įvelia net Amerikos lietu
Yra> Palyginanti, nemavių laikraščius, kurie “džiūgavę” dėl kilusių Lietuvo ūkininkų sukilime neabejotinas — net keletas jauna koma be religijos, be Die- ti visuomenės ir valstybės
nepasmerlietuvių buvo nukauta.'— Tai kodėl “V-bė”
vo, be viešosios Jam pa- gyvenimi tvarkyme, į tą z!’
ruozu Jie
je ūkininkų riaušių.
siasi
iš
žiemos
kia
savo
vienminčių
už
dalyvavimą
priešvalstybinėse
garbos”. Kristaus įsteigta darbą eina ne tik kaip.pi-^^J? “e“°S vakarų į
Tokia “V-bės” pasaka. Gerai, jei tai būtų tik pa
saka, bet čia panašu į klastingą provokaciją. Ištiesų riaušėse? Juk būtų galima šitaip protauti: jaunalie religija yra vieša. .Jis ją liečiai, bet ir kaip religi vasaros rytus iš abiejų
toki apkaltinimai turėtų būti paremti nesugriauna tuviai yra tvirčiausias tautininkų ramstis. Jie dalyva skelbė ir skelbia visoms nių įsitikinimų vykdytojai. pusių Gardino - Vilniaus mais dokumentais, nes čia einasi ne tik apie gerą Pa vo sukilime prieš tautininkų valdžią. Reiškia, esamoji tautoms. “Eidami į visą Gyvenimo faktai rodo, kad Turmonto geležinkelio li
vasarininkų vardą, bet ir apie jų gyvavimą. Prisiga tautininkų vyriausybė nepakenčiama net patiems tau pasaulį, skelbkite evange laisvamaniai, socialistai, nijos (305 klm. ilgio). Papietuose
minę panašių fantastiškii “įrodymų”, Lietuvos saugu tininkams. Tai kam dar čia įtempti “saugumo orga liją visam sutvėrimui. Kas liberalai ir kiti jiems pa- ! ėmę toliausią
mo organai gali pridirbti Pavasarininkams begales nų” pajėgas, kad surastų “išpirkimo ožį” savo kal tikės ir bus pakrikštytas, , našūs, 1turėdami^'galimy- D™^ininkų ir toliausią
-j. šiaurėje Breslaujos apyžalos. Čia visas klausimas glūdi tame, kiek yra rimti' tėms sukrauti? Tautininkų opozicija prieš tautinin- ■tas bus išganytas; kas gi bes, visada stengiasi reli
tie “saugumo organai” ir kokiomis priemonėmis jie kus, tai ir “išpirkimo ožio” reikia ieškoti tautininkų netikės, bus pasmerktas” gingųjų sąžinę varžyti, jų l linkės, gausime apie 300
(šv. Morkus 16). Ji visus teises siaurinti. Tai kova klm. ilgio ruožą, kuriame
operuoja.
i eilėse.
•~'per 200 klm. nriklauso lieVisose valstybėse yra buvę ir tebėra panašūs ;
Bet. kokia nauda jaunalietuvius persekioti, kuo- apima ir visais rūpinasi. su susipratusio žmogaus ir
“saugumo organai”. Jie nešioja įvairius vardus ir vei-jmeĮ Pavasarininkai augs ir stiprės? Juk tam jie ir Jos nustatytas ir įsakytas susipratusio kataliko sąži . tuvių gyvenamiems plo
tams. Tai tik dalis lietukia visokeriopais būdais. Amerikoje yra “secret ser-! katalikai, kad nukentėtų. Dėlto ir provokacija. Tai išorinis viešas Dievo gar ne.
i
vių gyvenamų plotų. Daug
vice”, Rusijoje prie caro buvo baisinga “ochranka”, toki “teisingumo” dėsniai dabar įsivyravę Lietuvoje, binimas visiems yra pri Kai religija kalba,
Ar ištiesų “džiūgavo” mūsų laikraščiai dėl ūki- valomas. Negali vadintis kiekvienas žmogus Ka (lietuvių gyvena kitose sriprie bolševikų dar baisingesnė če-ka, dabar GPU, pas
yra;tyse. Vilniaus vaivadijoje
vokiečius naciai - smogikai ir tt. Mandagiai juos va- ninku riaušių Lietuvoje? Bent katalikiškieji nedžiūga- religingu tas, kuris religi Dievo vaikas, skirtas būti
lietuvių gyvenami
dinama saugumo tarnyba, žvalgyba, slapta žandarme- vo- J^e skaudžiai apgailestavo ir smerkė nevykusią jos dalykuose nenori su ki Kristaus broliu bei sese-, valsčiai yra atskirti šiek
rija, bet žmonių kalboje tie “saugumo organai” be ce- vyriausybės taktiką — tai visai kas kita. Kuomet ltais turėti jokių santykių į rim, kad už visus žmones ■ tnutautusių plotų nuo
remonijų vadinami šnipais, špikais, fileriais ir t. p.! lengvamaniškai_žaidžiama su tautos nepriklausomybe, jir
I religiją laiko tik priva
Kristus kentėjo ir mirė ištisai lietuvių gyvenamų
Tą “garbingą” tarnyba eina visokių rūšių nusišmeižę tai nėra ko džiūgauti. Verčiau verkti reikia dėl savi- čiu dalyku.
ant kryžiaus, kad kiekvie- vietų. Didesni lietuvių gy“artistai”, dažniausiai individai su šešėlinga praeiti-' myliško ponų valdininkų užsispyrimo.
K.
•Religija skelbia, kad Die ną*- tokiu būdu -įkainojo
be-į, Vv vxxcxxxxx
enami pxvx<xx
plotai jryra
vienas
“
i
ivncio į
I vo Ir artimo meilė, Dievo
mi, sugebą mikliai vesti visokius kompromisus su sa
įgalinę kaina, duoda mums vasaros rytus,, o antras į
vo sąžine. Jie neša didelę naudą valstybės vadams,
įstatymai privalomi žmo- aiškiai suprasti, kokie pri- žiemos vakarus bei pietus
dviprasmingą naudą visuomenei ir teikia labai prastą
I gui visuose dalykuose, valo būti žmonių tarpusa- nuo Vilniaus.
“patarnavimą” tiems žmonėms, prieš kuriuos jie as
taipgi ir visuomeniniam vio santykiai. O ar tai ne-!
straipsnyje,
bei valstybiniam veikime. liečia visuomeninių ir val Minėtame
meniškai nusistatę. Rusijoj ir Vokietijoj ta neigiamai
pagarsėjusi žvalgyba varo nuolatinį terorą. Amerikos Svarstant religijos ir vi-,Šito dalyko reikalauja net Šeimą, tą visuomenės ir stybinių santykių ?
‘P.’| be lietuvių tankumo Vil
niaus krašte, paliestas ir
“secret service”, Anglijos Sęotland Yard ir dalinai suomenės bei valstybės paprastas teisingumas ir valstybės pagrindą, religi—
jų kultūrinis bei ekonomi
Prancūzijos žandarmerija yra nepalyginamai auk- santykių klausimą, reikia teisėtumas. Prof. dr. B. ja reikalauja tvarkyti MoJei kiekvienas gautų, ko nis gyvenimas . atskiras
ščiau pakilę ir apskritai imant, labai gerai visuome atsižvelgti į religijos pri- Česnys sako: “Religija nė- terystės Sakramento ir j trokšta, kam tada būtų
apskritimas.
nei pasitarnauja. Bet tose šalyse, kur “saugumo orga- gimti ir jos reikalavimus, ra to ar kito žmogaus da- ketvirtojo Dievo įsakymo 1 dar kai kas?

Ar Tik Ne Provokacija?

v v
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Ar Religija Yra Privatus
Dalykas?

Daniel A. Lord, S. J. jnoj bažnyčioj po altorium ilsėjos kankinių kau- Įvienybėn rišo, ne tik vieną su kitu, bet draug, neapsakomas džiaugsmas. Rankos vis dar bui lai. Bet jokia skrynia, joks miestas, jokia ka- ir su Kristum — jų Mokytoju, — Josios gi Sū-I vo sudėtos, tarsi, nepaliaujamai maldai.
Laidotuvių eigoje Kristaus draugai atsiminė
,i tedra niekuomet nesididžiavo, būk turinti Die numi.
vo Motinos kūną. Juk tai buvo vienintelė šven
MIRŠTA MARIJA
neabejotinai ir anas laidotuves, kuriose, deja,
tenybė, kurios nebuvo leista Bažnyčiai turėti.
Dabar gi, artinantis mirčiai, susirinko A- jie nedalyvavo. Marija dažnai jiems nupasako
Bet žiūrėk! Štai iš vyskupų tarpo atsistoja paštalai prie Marijos lovos, lyg sūnūs apie davo tą skausmo kelią nuo Kalvarijos kalno
Jeruzalės vyskupas šv. Juvenalis. Ir kągi jis mirštančią motiną. Žinoma, Kristaus pasiunti ligi kapo, priklausančio Juozapui iš ArimateVERTĖ — GINTARAS
j
pasakys? Ne ką kita, kaip tik padavimą apie niai greitai sugrįžo prie Atpirkėjo Motinos, tu jos. Apaštalai, prisimindami savo bailumą, iš
(Kun. J. Karaliaus premijuotas vertimas)
Marijos mirtį, ir kas po to įvyko. Jeruzalės rėdami vilties išbūti prie Marijos bent porą va 1 gėdos parausdavo, nes jie, neva Kristaus priekrikščionys buvo tą tradiciją kitiems perdavę. landų, pirm negu išvaduota Jos siela nuskristų teliai, rūsyse slapstėsi, kai nepažįstamieji nu
ŠVČ. MARIJOS DANGUN ĖMIMAS
Tiesa, tą padavimą visi vyskupai gerai žinojo, amžinybėn pas Savo mylimąjį Sūnų.
kryžiuotą Kristų laidojo svetimo žmogaus ka
i
Persikelkime mintimis į 451 metų laikotar tačiau, imperatoriui jis labai buvo įdomus. ĮIšmušė lemta valanda, ir Marija be jokio pe.
pį po Kristaus užgimimo. Dvasioje nueikime į sivaizduokim sau ciesorių, atsidėjusiai gaudan merdėjimo persiskyrė su šiuo pasauliu. Jokių . Taigi Apaštalai, dalyvavę Marijos laidotu
Kalcedono miestelį Mažojoj Azijoj. Čia įvyks tį šv. Juvenalio žodžius.
raudų, aimanavimų mirties kambary nebuvo. vėse, gal ir jautės, būk tuomi jie bent truputį
atsilygino Kristui už jų neatsilankymą Jojo
didis vyskupų susirinkimas, kuris vėliau turės 1
/ SENOVĖS ISTORIJA
Tiesą pasakius, Marijai mirus, skausmo kala
laidotuvėse Didžiąjame Penktadienyje.
gan didelės reikšmės Bažnyčios istorijoje.
“Na, prisiartino diena”, iš lėto pradėjo šv. vijas pervėrė Apaštalų širdis. Jai kryžmai su
Kai kuris gali paklausti: “Bene mums svar Juvenalis, “kai bendras žmonių likimas, t. y. sidėjus rankas, tarsi, amžinai maldai, Apašta
IR VĖL TAMO NEBER
bu sužinoti, ypač šiais laikais, apie Kalcedono mirtis, ir Dievo Motiną aplankė. Giltinė, pir lams galvon atėjo skaudi mintis, būk niekad
Šv. Tarnas vėl pataikė atvykti dieną per vė
Santarybą ” Taip. Tasai svarbus įvykis glau ma palietusi Sūnų, dabar ir Jo Motiną matavo daugiau nebegirdės iš Marijos apie Kristaus lai. Kaip tik kas nors svarbaus įvykdavo, štai
džiai susirišęs su klausimu, kuris katalikų tar savo baisiomis akimis. Vienok, Marija, gulėda paslėptą 30 metų gyvenimą, ir daugiau nebe ir vargšo Tarno nesimatydavo. Vis dėlto, jo ne
pe šiandien vaidins vis žymesnę rolę.
ma mirties patale, kantriai laukė kol neišmuš ieškos Josios patarimo ir paguodos jųjų dar laimė išėjo mūsų naudai.
buose. Vienok, liūdėti per daug jie neliūdėjo.
Susirenka dvasios vadai; apsvarstinėja į- Jai lemta valanda.
Tiesa, Tarno nebuvo kai Apaštalams pasi
Jėzui
mirus,
gyvenimas
Marijai
atrodė
visai
vairius reikalus. Posėdžių salėn staiga įeina
Laiko nagai mažai buvo Ją įdrėskę, nes ne
rodė prisikėlęs Kristus. Vienok, tuo savo neromėntį ciesorius Marcionas. Susitelkusių vys laikas darkina ir sendina žmogų, o nuodėmė. tuščias. Apaštalams tai buvo, kaip diena, aiš pribuvimu, jis suteikė mūsų tikėjimui vieną
kupų jis prašo nuostabios malonės.
Ji buvo graži subrendimo žydėjime; atrodė dar ku. Nors Jos Sūnus buvo pasislėpęs Švč. Sa tvirčiausių šulų. Iš pradžios jis netikėjo, būk
kramente, tačiau ta permaina pilnai Marijos Išganytojas iš kapo atsikėlė, o antra, Tarnas
“Suraskite man”, melste jis meldžia “Die gražesnė, gyvenimo saulutei nusileidžiant.
nepatenkino. Nuo to laiko kada Jis į dangų į- nustatė kuriomis sąlygomis jis tam faktui nu
vo Motinos kūną. Kaipo karalius, to ir aš pa
Apaštalai,
šv.
Dvasios
įkvėpti,
sugrįžo
vėl
žengė, Marija laukte laukė pakvietimo Kris silenksiąs. Tačiau, tas sąlygas matė išsipildant,
geidauju, nes Jos kūną noriu įdėti į kuo gra;
pas
savo
mylimąją
Karalienę.
Nors
buvo
išsi

taus karalystėn. Nežiūrint to, kad Ji, kaipo mo kai įdėjo savo pirštus į Jėzaus žaizdas, o ran
žiausią skrynią. Ir tai dera daryti, nes nekal
sklaidę
po
visus
pasaulio
kampus,
tačiau,
jie
tina, ne vien Apaštalus mylėjo, bet ir visą pa ką savo į Jo šoną. Tad, Tarnui galim būt dė
tas Marijos kūnas yra visų brangiausia pasau
skubiai
atvyko
į
Jeruzalę,
kur
mirtis
tykojo
saulį, už kurį Jis ir mirė, vienok, mirti Marija kingi, jog turime neva skeptiko įrodymą, kad
ly relikvija. Ne kas kita, kaip tik milžiniška
Marijos.
Nėr
ko
stebėtis,
kad
pargrįžo
Kris

trokšte troško.
katedra tegali tinkamai pridengti tokią bran
Kristus tikrai prisikėlė iš kapo.
taus
pasiuntiniai.
Juk
baisiose
dienose
po
Kri

genybę. Tad, jei Jūsų Ekscelencijos man su
Marijai mirus, Tarnas ir vėl pasivėlino. Lai
ŠVENTOS LAIDOTUVES
rasite nekaltą Marijos kūną, tai aš jį, įdėjęs į staus mirimo, visi susibūrė apie Mariją. Išga
mė
dar, kad jo nebuvo Marijos laidotuvėse, nes
Dievo Motinai išmušė liūdna valanda. Gilti
aukso karstą, paslėpsiu po marmuro altorium, nytojui į dangų užžengus, jie vėl pasiliko prie
kitaip mes nieku gyvu nebūtume apie Jos dan
brangakmeniais nusodintu. Todėl meldžiu Jus. Jėzaus Motinos. Draug su Ja išbuvo jie ir p^p nė atėjo ne baisaus pergalėtojo pavidale, bet gun Ėmimą sužinoję.
gerb. Dvasios Vadai, suieškoti man tą kūną iš Sekmines, kada Šv. Dvasia apsupo juos, ir taip kaipo seniai laukiamas išvaduotojas. Tad, Kri
Giliai apgailestaudamas, jog nematęs Mari
jųjų ūpą pakėlė, kad, vėliau beskelbdami Die- staus pasekėjai džiaugėsi Marijos dėliai, nors
kurio gimę pasaulio Atpirkėjas”.
vo žodį, jis pasiekė pačias didvyriškumo vir- sykiu patyrė kartumo, Jos netekę. Marija mir- jos mirties patale, Tarnas melste meldė Apaš
NEIŠPILDYTAS NORAS
šūnes.
I dama nusišypsojo, kai Jėzus atėjo Jos palydė- talus grįžti dtaug su juo prie Marijos kapo ir
atrišti akmenį. Jis juk norėjo dar kartą pa
Iš Marijos namelio Jeruzalėj, Apaštalai pir-! tų pro mirties vartus į aną pasaulį,
Jo prašymas atrodė visai paprastas. Vienok,
gerb. Tėvai truputį lyg, sumišo, ir laužė sau ma išėjo į platųjį pasaulį, skelbti Linksmą i ; Pkgab rytiečių paprotį, laidotuvės įvyksta žvelgti į tą veidą, kuris priminė jam Mokyto
galvas, kaip čia jam geriau atsakius/ Be abe Naujieną, gi pavesdami Mariją šv. Jono globai, tuojau po mirties. Turint visa tai omenyje, A- ją - Jėzų, — Kurio pėdomis Tarnas kadaise se
jo, žinojo jie, kad Vatikane palaidota šv. Pet Trumpai kalbant, jiems Ji sykiu buvo ir moti- paštalai nenoromis palaidojo kapuosna skaistų kė, gi dabar skelbė Jo evangeliją tolimoj Indi
ras ir šv. Paulius; — kad Kristaus Kryžius na ir karalienė, o nuliūdimuose — jų stiprybe; i Marijos kūną. Jos lūpose vis dar buvo šypsena, joj. >
(Bus daugiau)
buvo taip pat Bažnyčios globoje; — kad nevie- darbuose — jų įkvėpimas. Be to, Marija visus | nes, isetai atsisveikinant su kūnu, apėmė Ją

Švč. Marijos Dangun
Ėmimas

1

Antradienis, Balandžio 28, 19Š6.
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ir “didvyriškų” pastangų Kristų ir Jo įsteigtą Baž
arklys, už kažko užkliu
Jono Šliupo Nuopelnai
vęs, griuvo, ir aš nuo jo
sėkmės nėra tokios, kokių nyčią ir tikinčius buvo
nukritau, stipriai sutrenk
jis tikėjosi sulaukti, tai, bergždžia ir nenaudinga,
NE KONGRESAS, BET nieko apie juos nepasisako damas į medžio šaknį sa Jo gyvenimo 75 metų rių atiduoti atskaitą iš žinoma, nėra jo paties kai Jis turėtų taip pasielgti,
TARYBOS SUVAŽIAVI- ' arba jų neatšaukia ar ne- vo stuburą, dėl to, kaip
sukakties proga
žydų žemės valdymo. Cie- tė. D-rui Šliupui įširdus, kaip anas XX-tojo amMAS
keičia, sprendimai įgyja vėliau paaiškėjo, buvo iš šiemet Daktaras Jonas,
Pilotas išdėst*‘sa’ “užvirdavo jo kraujas”, iš žiaus bedievis, kurs kuo
muštas iš savo vietos vie šliupas susilaukė 75 metui ™darb“s «eva nuveiktus jo burnos išeidavo žodžiai: met pamatė, kad jo ener
Centro Valdyba nutarė
Salios_
<»«,,!
3.
Federacijos
Tarybą
nas stuburo slankstelis. Iš amžiaus. Laisvoji spauda laydų ,krasto gerbu'™1- “smerdai”, “mužikai”, ir t. ginga darbuotė nesugrio
šiemet nešaukti ALRK.
sudaro:
pradžių rodėsi, kad toji plačiai rašo ir šauniai gar- kaik
p. Tur būt jis įprato to vė Kristaus Bažnyčios ii
'nant
Federacijos Kon g r e s o.
Dvasios
’
a)
.
Federacijos
kius
žodžius vartoti, bety nepanaikino Išpažinti e s
nelaimė
ypatingos
"
žalos
sina jo nuopelnus, kuriais!11' D-ras Šliupas gyvendąVietoj Kongreso įvyks Fe
J
mas Amerikos Jungtinėse rinėdamas “Gadynę Šlėk Sakramento, nusilenkė ū
man neatneš, nes nors ir “pasitarnavo
deracijos Tarybos suva | Vadas
”
Lietu
v
i
ų
žiavimas, kurio reikšmė b) Federacijos Centro išgulėjau vietoje 3 valan Tautai. Nors mūsų išeivi Valstybėse, kuomet laisva tos Viešpatavimo Lietuvo nuoširdžiai tarė: “Mane
das be sąmonės, o vėliau, joje jis daugiau nebegyve manių laikraštyje (“Lietu je”, kur kaimiečiai buvo kova tuščia! Tu, Nazarieti
bus nemažesnė, kaip ir Valdyba
i
c)
Apskričių
pirminin

atsipeikėjęs, 3 dienas pul na, o visgi ir dabar tenka va” Nr. 42 iš 1908 ar 1909 laikomi.už “bydlo” — gal visa nugalėjai ir laimė
kongreso.
kai ir sekretoriai
ko ligoninėje, bet ir karo
m.) rašė apie savo “jaus- vijus, ir kuriems nebuvo jai!” Nūngi, patartina žiDėl ko toks nutarimas? i
dažnai
girdėti
žodis
‘
šliup-i
.
■ d) Katalikų laikraščių tarnyboje, kol ją užbai tarnis’, kuriuo nurodoma muBi”„ ir
ir “pinigus”, apie kitokio vardo, kaip vien lagalviui Šliupui, kad gi
Šiemet Lietuvių R. K.', redaktoriai
giau, dar apie dvejus me
savo “širdį” ir “dvasiškas tik “mužikas”, “chamas”, liau įsitikintų, atgailestau
Susivienymas Amerikoj, i f) Gentralinių organiza tus pasilikau ir vėliau dar užsitarnavusio bei nusipel- spėkas”, išaikyotas “lietu ir tt. Jis užmiršo, kad to tų už praeitį ir, persiėmęs
stiprus Federacijos narys, cijų Centrų Pirmininkai ir apie 6 metus dirbau įvai nusio bedievio “didvyrio” vystės naudon”.
kie epetitai, teikiami žmo didelio apaštalo dvasia
sekėjas. Iš D-ro Šliupo
mini svarbų ir reikšmingą į sekretoriai.
nėms,
buvo tapę dideliu a- kad reikštų savo atvers
rius darbus, nors mano
Ciesorius netikėtai pa
auksinį 'jubiliejų. Ta pro 4. Federacijos Tarybą strėnas kartais ir apnikda nuopelnų, mūsų katalikiš klausė Piloto:
nachronizmu. Jų tuo metu tiems sekėjams: “Maloni
koji išeivija nė kiek nesiga šaukia Jubiliejinį Sei šaukia ir joje pirminin vo skausmai.
krag' žmonėms nebenumesdave jums ir ramybė nuo To
mą, kuris įvyks birželio 29. kauja Federacijos Centro Tikras išmėginimo lai džiaugia, bet velyk apgai-l “Tau valdant
ainiai,4Kurs yra, <Kurs buvo ii
f”“'?
30 ir liepos 1 ir 2 dieno Valdybos Pirmininkas, se kas atėjo 1931 metų vasa lestaujaji patį, kad savo Pasmerktas mirti
ir nužu- būtent, Lietuvos endekai Kurs ateis... ir nuo Jėzaus
aukojo kovai. J,................. ..
. vengdavo
_
mis, Chicagoj. Tai bus kretoriauja — Federacijos rą. Tada staiga pradėjo
bet jų
net ir Kristaus, Kurs ™
yra ištiki
dytas Vienas Žmogus, varpnes
Bažnyčią
ir
religiją.
,
£
„„
svarbus ir didelis įvykis, Centro Valdybos sekreto man šalti vienos kojos pė
maskolių
činovnikai.
Tuo
mas
liudytojas,
numirusių

Todėl, visai"neįstabu, kad! du Jėzus Kristus? Ar nekuriuo yra susidomėjus rius.
da, ir tas šalimas, bema senesnieji jį dar ir šian-j! galėtum man paaiškinti, tarpu Amerikos laisvoje jų, Pirmgimis ir žemės ka
visa Amerikos lietuvių ka
šalyje mes lietuviai turė ralių Kunigaikštis, Kurs
Taigi, ALRK. Federaci tant apėmęs ir antros ko dien tebevadina
baisiu už ką Jį nuteisė mirčiai?”
talikų visuomenė. Į Šį sei
jos pėdą, vis plėtėsi, apim
“Aš nežinau už ką”, at- jome klausytis tokių epe- mus mylėjo ir apiplovė
mą, be abejojimo, suva jos Tarybos narių prašo davo vis didesnį kojų plo baubu ar baisiu žmogumi.
būk Poncijui
Poncijus sakė.,Pilotas; “Ir aPie toki titų, einančių iš lietuvio mus Savo Krauju nuo mū
Sakoma, būk
žiuos beveik visi tie vei me iš anksto rengtis i tą. Be to, kojos pradėjo Sakoma,
demokrato dar gi “didvy sų nuodėmių, ir padarė if
kėjai, kurie suvažiuoja ir svarbų ir reikšmingą su drebėti ir per kelius linkti, Pilotas vieną kartą buvo ^įtikimą as visai negir- rio” Šliupo burnos.
mūsų karalystę ir kunigus
,v
.
.
į Federacijos kongresus. važiavimą aukščiau nuro gniužti. Po 2-jų savaičių šauktas pas . Romos cieso- j Sąžine neismetinėgo
Pi- Tada D-ras Šliupas buvo Dievui Savo Tėvui; Jan
Nebuvo reikalo šiemet da- dytu laiku.
likau visiškai nuo kojų i- žymiai, kojų pirštus judin- iptui, nors, 4 kaip žinome, jau nebejaunas. Jis pats (tebūnie) garbė ir viešpa
ryti dviejų suvažiavimų,
“BENDRO FRONTO” ki pusiaujo suparaližuo- ti. Bet vis dėlto, kad ir bu- Jls buvo išdavęs nuspren- jautė tai ir prie to prisipa ravimas per amžių am
bet vieną gausingą. Tuo
tas, taip, kad ne tik vaikš vau praktikuojantis kata- dimą
nukryžiuoti Jėzų žindavo. Tačiau, jis, iš ti žius” (Apr. I, 4—6).
REIKALU
būdu organizacijos lėšas
čioti, bet net kojų pirštų likas, stebuklų galimybe Kristų. Matyti, kad apie krųjų, niekada nebuvo Imant katalikų atsižveį
ir laiką sutaupysime. Taip
valdyti nebegalėjau. O čia
tą “mažmožį” Pilotas bu “jaunas”, būtent, niekada girną, mes katalikai jubi
pat LRKSA, jubiliejinį sei Kairieji visais būdais i- dar prisidėjo toks nepa ir galia nelabai tikėjau. vo pamiršęs. Tokią pat ra nebuvo naujos gadynės
i lijatui
Šliupui šiandiei
mą padarysim reikšmin masi organizuotis į “ben kenčiamas kojų degini- Paveiktas pasikalbėjimų mią sąžinę pasirodo turė žmogumi. Jis buvo tipiš
karčiai
neprikaišiojame
ii
gesnį. Tad, Centro Valdy drus frontus”, į kuriuos jnaš, kad aš, skausmais su aplankančiais ligoninę jęs D-ras Šliupas, kurs kas fanatikas, tarsi gyvai
jo nepasmerkiame, viei
ba dauguma balsų nutarė stengiasi įtraukti ir Kata tverti ilgiau negalėdamas, Pranciškonais ir perskai “Lietuvos” 42 numeryje perkeltas iš viduramžių.
įtik apgailestaujame, ka<
šaukti ALRK. Federaci likų draugijas bei veikė turėjau atsigulti Kauno tytos knygos apie Liurdą,
Visgi
tarp
kultūriškai
at

stebėjosi, dėl ko kunigai
į tiek daug gražių metelil
jos Tarybos suvažiavi jus. Taip pat jie šaukia į miesto ligoninėn. Čia buvo mano nuomonę apie ste
silikusių
lietuvių
jis
galė

jis gyveno ir darbavos
Kažko- nenori ir atsisako su juo
mą drauge su LRKSA. Clevelandą suvažiavimą į nustatyta, jog turiu vadi buklus pakeitė.
jo
atvaidinti
ir
atvaidinę
,
blogam ir kerštingam tik
kiam laikrašty perskai-draugauti. Girdi: ‘Kodėl?’
Jubiliejiniu Seimu, bū kurį kviečia ir katalikų or namą “Spondelytis t. b.
kai
kurį
vaidmenį
net
XIX,
slui,
ir dargi, Aukščiausio
tent — birželio 29 d. ir ganizacijas. Kadangi ir c.”, ir padarytos man dvi I čiąu žinių apie Kretingos — “Jie patys greičiau žino amžiaus pabaigoje. O šia
jo maldaujame: “Dieve
•
liepos 2 d. vakarais (7 tie jų “bendri frontai” ii nemenkos operacijos: ati kapuose palaidotą ir žmo- negu aš”.
nių garbinamą Pranciškoj D-ras Jonas Šliupas ta me XX-tame amžiuje jis atleisk jam, nes nežinojo
vai.), Morrison viešbu “visuotini suvažiavimai” darytas stuburkaulio ka
A. T.
yra niekam kitam sugal
ną Tėvą Pabrėžą ir apie da tur būt buvo pamiršęs, jau nebeįstengė su savo ką darė”.
tyje, Chicago, III.
“
doros
”
principais
suside

nalas
ir
išvaduotos
smege

Šiame Federacijos Tary voti, kaip tik kairiųjų — nys nuo kaulų spaudimo, o tai, kad jo užtarimu išpra- 0 mes gerai atsimename rinti net su “cicilikais”, jo
TĖVO KAZIMIERO
bos suvažiavime galės da komunistų ir socialistų, taip pat iš abiejų mano soma iš Dievo ypatingų dar ir šiandien, kad viena- dėka suorganizuotais, iš
ŽVIRBLIO, O. Pi
lyvauti dauguma LRKSA. propogandos tikslams, dėl kūno pusių buvo rezihuo- malonių. Gavo tikėjimo me iš savo neva veikalų kurių išsivystė ir komu
MARŠRUTAS:
Seimo atstovų. Taip kad to katalikų organizacijos ta šonkaulių dalis. Po pir pagautas, pasižadėjau Die- buvo išleidęs žinomą atsi- nistai, varantieji Šliupo
tuo pačiu suvažiavimu du ir draugijos prie jų nesi mos operacijos pasijutau vui, kad jeigu Jis, per Tė-!šaukimą į katalikus ir ne- pradėtą darbą, kurs yra Gegužės 3—5, Šv. Kry
dideli darbai bus atlikta. deda. Katalikai turi stip dar blogiau, ir todėl, vo Pabrėžos užtarimą grą-įtikius, kad kryžius sukištų labai kenksmingas ir pra ! žiaus bažnyt., 4557 Sc
Tarybos suvažiaviman bus rinti savo veikimo bendrą dviem mėnesiam praslin žintų man sveikatą, pada- į■ pečių, kad kielikus ir gaištingas mūsų tautai (Wood St., Chicago, UI.
paverstų
pakviesti svečiai iš Lietu frontą — ALRK Federaci kus, man buvo padaryta ryti eilę gerų darbų ir kad; monstrancijas
Gegužės 10—24, Nekalt
apie
patirtą
malonę
viešai
ją
‘
naudingais
sudynais
’, kad Maskolių fanatikas Ilijo- Prasidėjimo bažn., 2741
vos, kurie dabar lankosi
antroji operacija, kurias paskelbsiu spaudoje.
bažnyčias panaudotų “pa doras vien galėjo su juo W. 44th St., Chicago, III.
Jungtinėse Valsty b ė s e,
FEDERACIJOS SKY padarė, mano, manymu, Apžadus padarius, ūmai silinksminimų namams į- bendradarbiauti, nors ir Birželio 4—13, Šv. Anta
kad bendrai su jais pasi
tas taip atkakliai nešaukė
garsiausias Lietuvos chi
tarti įvairiais tautos rei RIUS KALIFORNIJOJ rurgas d-ras Kuzma. Kai pradėjau sveikti ir tiek taisyti, arba, jei netiktų karti ir žudyti tikinčiųjų no bažn., 1515 So. 50th A
pasveikau, kad galėjau už tokiam tikslui, tai pavers
kalais.
kaip tai yra daręs “šliup- ve., Cicero, UI.
ir
po
jo
padarytų
operaci

Kad iš anksto būt žino Kan. F. Kemėšis, bevie jų mano sveikata, užuot imti Pranciškonų gimna tų arklydėmis”, o kunigus tarnių” tėvas.
Jeigu kuris gerbiami
ma, kas sudaro Tarybą ir šėdamas Los Angelės, Ka pagerėjusi, vėl pablogėjo, zijoje Kretingoje sekreto ir zokoninkus, kad iškartų
Šiandien Jono
Šliupo klebonų norėtų kviesti si
Tai visa
kas turės teisę dalyvauti lifornijoj, pa6 žinomą vei d-ras Kuzma man pareiš riaus vietą. Su paskelbimu varpinyčiuose.
saulė yra užtemusi, Jis misijom bei rekolekcijom
suvažiavime,
skelbiame kėją dr. J. J. Bielskį, su kė, kad aš savo gyvybę už apie gautąją malonę ne randame, skaitant D-ro
susilaukė gražios senatvės prašoma kreiptis šiuo a
Federacijos konstitucijos organizavo Katalikų Akci laikyti galėsiąs, bet savęs skubėjau, kad neduočiau Šliupo “nuopelningą” veikuri turėtų būti garbinga dresu: 259 North 5th St
jos
draugiją,
kuri
veiks
kalą,
jo
paties
rašytą
ir
įprogos
silpno
tikėjimo
straipsnį, kuriame kalba
nuo pusės valdyti daugiau
jam reikėtų nebesvajoti Brooklyn, N. Y.
ma apie Tarybą ir jos su sąryšyje su Federacija. Ta niekuomet jau nebegalė žmonėms pasakyti, jog tai vardinta: “Dievas; Dangus apie savo nuveiktus “nuo-!
draugija ir mokestį ($1.*
gal tik laikinis pagerėji-! ir Pragaras”.
važiavimą :
IŠ LIETUVOS
siąs,
nes
naujo
stuburo
jie
pelnus”, kurių katalikiš-i
00)
į
Federacijos
centrą
Jei
tas
Šliupo
“
nuspren

mas
tebuvo,
nors
ir
tokio
SALDAINIS!
1. Federacijos Taryba
man juk neįdesią, o kas medicinos pasaulio žvaigž dimas” netapo išpildytas, koji Lietuva ir išeivija ne-;
sumokėjo.
Draugijos
Val

Ką
tik
gavome iš Lietu
arba mažasis Federacijos
medicinai yra galima, tą dės man nežadėjo.
mato,
bet
pražilęs
senelis
i
vos
skanių
saldainių. De
dybą
.
sudaro:
Juozas
i tai vien dėl tos priežasties,
Kongresas,
svarsto ir
jie
yra
padarę.
Tą
patį,
t.
daugiau kad jis neturėjo ir neturi turėtų susiprasti ir maty-Įžutė 2 svarai — $1.10.
sprendžia visus svarbes Strongis, pirmininkas; El y. kad aš daugiau jau ne Dabar betgi
nius klausimus, kurie kyla zbieta Ratkienė, iždininkė begalėsiu vaikščioti, pat laukti negaliu, o ir reikalo tokios valdžios, kokia bu ti, kad jo kova prieš Jėzų * Užsisakykite ‘Darbininke
laikotarpy vieno ir kito ir Domas Puišis, sekreto virtino dar ir šie daktarai- tam nėra, nes štai jau dau vo duota Poncijui Pilotui.
Sveikiname naują
giau kaip metai praslinkę.' Tačiau, jei imsime jo “nu
Kongreso ir kurie reika rius.
chirurgai:
Bernatavičiūtė,
lauja greitesnio sprendi ! Federacijos skyrių, linki Giedraitytė - Šakenienė. kaip aš kasdieną į tarny-Į sprendimą”, kaipo praname sėkmingai vienyti toli
bą pats savo kojomis atei- šystę, tai iš jo buvo labai
mo.
Jaržemskis ir Kudirka.
mos
Kalifornijos
lietuvius
nu ir iš jos namo sugrįžtu, prastas “pranašas”. Nes
2. Visi Federacijos Ta
Kauno miesto ligoninėje kaip per atostogas važinė- tuomet katalikų jau būvubendriems
katalikybės
ir
rybos sprendimai yra pri
išgulėjau metus, o paskui ju ir ištisus kilometrus sios bažnyčios ne tik kad
valomi
Federacijos na lietuvybės darbams.
mane iš ten, kaip beviltiš pėsčias vaikščioju.
nebuvo uždarytos, bet jų
riams, bet jie turi laikinos ALRK. Federacijos sekr.,
kai
—
nepagydomą
ligonį,
Todėl su dėkingumu ir skaičius daugeriopai pa
galios. Jeigu sekantis po 2334 So. Oakley Avenue,
išrašė, ir aš buvau pervež noriai išpildau savo paža gausėjo; kunigai ir vie
tų nutarimų Kongresas
Chicago, Illinois.
tas į Kretingos apskrities dų paskutinę dalį ir viešai nuoliai netapo iškarti var
ligoninę,
kur išgulėjau visiems skelbiu, jog didis pinėse, bet skaitlingai pa
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
Tikėkime Stebuklais
dvejus metus, iki mano yra Dievo gailestingumas, daugėjo; katalikų pamal
stebuklingo išgijimo. O ir galingas Tėvo Pabrėžos dumas tapo karštesnis, ir
lietuviško alaus, tai atėję j tavernus
tas
atsitiko
šitaip:
Prieš 13 metų, 1923 me lengvučius vasaros debe
prieš Jį užtarimas.
jų veikimas nebuvo sus
I
ar restoranus visuomet reikalaukite
tais, buvau sveikas, kaip sėlius, visas mano gyveni Medicinai pasirodžius
O už savo kentėjimus, tabdytas, bet tapo uoles
BROCKERT*8 ALAUS, kuris tikrai jus
ąžuolas, kareivis — sava mo svajones, užgesins ma bejėgei, aš vilties pasveik kadangi jie nuvalė mano nis ir galingesnis. O gi Jo
patenkins.
noris, tvirto kūno sudėji no gyvenimo svajones, už ti vis dėl to nenustojau, sielą ir davė man progos nui Šliupui tur būt tada
mo, kupinas jėgų ir gyvy gesins mano -viltis ir pa- nes pasitikėjau Dievo gai viešai atiduoti garbę Die dar “nesisapnavo” lietuvių
bės. Džiaugiaus savo jau nardys mane į kūno ir sie lestingumu ir žinojau, kad vui ir Jo, -Jam matomai katalikų vienuolių ir sese
BROCKERTBREWlKGCo.,I»c.
nyste, gyvenimu, su pamė los kančių jūrą...
Jo galybei ribų nėra. To mielam tarnui Tėvui Pa lių vienuolijos ir kunigų
gimu sportavau ir nė ma Vieną gražią dieną atsi dėl, dar Kaune gulėdamas, brėžai, siunčiu Vfeagkįhli seminarija (!)<8LLafayette St^
• , Telefonas
nyte nemaniau, kad čia sėdau, pirmą kartą gyve aš pradėjau melstis į' Sal nuoširdžią padėką skvo
Čia, Amerikoje, D-ras
Worcester, 5-1125
Worcfester, Mase.
pat mane tykoja nelaimė, nime, ant pabalnoto arklio džiausiąją Jėzaus širdį ir, malda.
Šliupas uoliai veikė ir da
kuri sulaužys mano kūną, ir išjojau su draugais pa vienuolikai mėnesių praė
St. Kaupas
rė visa, ką tik galėjo, O
išvaikys, lyg vėjas tuos lenktyniauti, — tik štai jus, jau galėjau, kad ir ne- Kretinga, 1936-III-26 d.
kad tų jo “nuopelningų”
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tembergas, B. Jakutis, B. Greičius. Radio programų
leda buvo tikra gyvenimo
Tamulevičius, I. Grudzins pranešėju buvo p. Petras
kankinė. Dėl to ir jos raš
(KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ kas, H. Balutis, K. Kašėta, Muliolis, įžymus biznie
tuose kančios bei sielvar
Juoz.
Treinavičius,
Leon.
rius.
VEIVERIŲ ĮVYKIŲ
klėjimu. Pačioje jaunystė tai išsidraikę. L. Pelėdos
I
I
KOLONIJOSE
Kumpa.
Lietuvių radio progra
BYLA
je Lazdynų Pelėda gyveno raštuose pastebimas šioks
Lietuvių Dienos Komisi ma vėl prasidės spalių 4 j
toks dvejotumas. Ligi
užsieniuose.
ja turės susirinkimą po d., 1936.
Kaunas — Kariuomenės Turėdama dešimtį metų 1905 metų ji bandė patai
šių
sesijų.
Buvo
iškeltas
A
f7«-»
c. n e.
Muoiuivji aclojt
cuja vėl
vci ap- kauti Lietuvos revoliucio
Teisme numatoma nagri-'. busimoji
rašytoja
kuopos — A.
Zaletskas,
klausimas
apie
mokestį.
Verbų
sekmadienį,
per
nėti gegužės mėn. pra- ' sigyvena savo tėviškėje, nieriams, bet po pirmosios
J. Zaikis, K. Neuronis.
Amerikos Lietuvių R. Boston, Mass. Blaivinin- Paaiškėjo, kad organizaci radio muzikas Greičius ir džioj. Kaltinamaisiais pa- ‘ Paragiuose, kur daug skai- rusų revoliucijos, rašyto
Katalikų Federacijos Nau- kų 49 kuopos _ M Kilmo. jos mokasi į Centrą vieną jo vadovaujamas choras ir traukti 34 žmonės. Tai bus tė, ypač dailiosios literatū- ja staiga nusikratė revojosios Anglijos Apskričio :niut6> o vengriutė, O. Pe- dolerį ir į apskritį vieną ■solistai-tės išpildė gražią, didžiausia iš visų Suvalkų ros. Literatūros veikalų liucioniškumo ir pakrypo
programą ir sveikino p. P. krašto neramumų bylų.
Metimo Suvažiavimo, jvy-. truševičiutė A. Varžius- dolerį.
skaitymai sužadino busi prie tautiškumo bei krikš
urnom
Vrvtrrv
90
ri
1QQC
,
.
„
,
’
,
,
16 Fed. skyrius, Cam Glugodienę, daug šioje ko
kusio kovo 29 d., 1936 me kaitė, M. Sadukyte.
Tsb. mosios rašytojos širdyje čioniškumo. Ligšiol yra
tų, 1-mą valandą po pietų, Boston, Mass. Lietuvos bridge, Mass. pažadėjo sa lonijoje pasidarbavus i ą
i tos rūšies dailės pamėgi- surinkta ir išspausdinta
Nekalto Prasidėjimo P. Dukterų draugystės po vo duokles užsimokėti; meno ir bendro lietuvių
jos raštų penki tomai, bet
parapijoj, Windsor St., globa Motinos Švenčiau taipgi ir Worcester, Mass. veikimo srityje per 25 me um- ■
f* *
T
T S&S
•
rfi-ri Sofija Ivanauskaite iste- tai toli gražu neviskas, ką
Cambridge, Mass.
13-to
Fed.
skyrius.
Aps

tus. Ji yra nuolatinė kata
sios — Ona Aukštikalniekėjo už tik grįžusio iš Ru- ką ji parašė ir paskleidė
kričio
ižde
yra
$36.84.
likiškų
laikraščių
kores

Posėdį pradėjo Amer. L. nė, Marijona Kilmoniutė.
sijos gilumos dvarponėlio periodinės spaudos pusla
________
1937
metų
Lietuvių
diepondentė
ir
platintoja.
R. Kat. Fed. N. Anglijos
piuose. Beje, prieš keletą
Cambridge, Mass. šv.
Kovo 14 dieną Lietuvoje Pšybylausko.
Apskričio pirm. Vladas Stepono Draugijos — H. ną išspręs N. A. Apskr. Radio programos vedėjai
buvo gražiai paminėtas Sofijos vyras buvo be- metų rašytoįas Liudas Gi
Liet.
Kat.
Seimelyje.
Pus

ir
visi
clevelandiečiai
lin

Paulauskas.
ra, gerai pažinojęs velionę
Ą.. Plekavičius, V. JaneliūĮ žymiosios; Lietuvos rašy- veik už ją du kartus
metinį
suvažiavimą
Val

Kun. Kazimieras Urbo- nas, V. Bačkis, I. Sutkus,
ki jai ilgiausių metų.
tojos Sofijos Ivanauskai- I resnįSj girtuoklis ir palai- ir redagavęs jos raštų pir
dyba
išspręs.
navičius sukalbėjo maldą. K. Laurytis, A. Vinčiunas,
muosius tomus iškėlė reik
Balandžio 15 d. Šv. Jur tės - Pšibylauskienės, pla dūnas. Tad nesunku išsi šmingą faktą, kad Sofijai
Valdybos Rinkimas —
Raštininkas Benediktas A. Zaveckas.
čiai žinomos Lazdynų Pe- vaizdinti koks buvo gyvegio parapijos jaunimas su
Jakutis iššaukė delegatus
Centro Liet. Darb. Są Dvasios Vadą skiria Kun.
r
ledos,
mirties 10 metų su- nįnias pO tokių vedybų Pšibylauskienei mirus,
rengė
šokius,
parapijos
Vienybė.
Pirm.
A.
Zavec

šiaip:
jungos — Kun. Kazimie
kaktuvės. šis įvykis duo- šeimos suirimo ir visokiu: Lazdynų Pelėda nėra mi
Boston, Mass. 3-čio Fe ras Urbonavičius iš Bos kas, vice-pirm. P. Mankus, audotorijoje. Taipgi p. Vil
rusi ar bent ne visai miru
da
ir
mums
progos
nors
sunkumų
slegiama,
Sofija
kelis
rodė
judamus
pavei

rašt.
Benediktas
Jakutis,
deracijos skyriaus — J. ton, Mass., Antanas Kneisi. Pasirodo, kad velionė
ižd. A. Pinelis, iždo globė kslus. Jaunimas šoko, o trumpai^ pažvelgti į gar- pšibyiauskienė 1896 me- rašytoja, kurdama savo
Kumpa, M. Grilevičius, A. žys.
sios rašytojos audringą, Įaįs savo vidaus skausvyresnieji
kortavo
mokyk

jai
Anelė
Vengriutė
ir
Peldžius.
veikalus, artimai bendra
Svečiai — Kun. Petrau
los kambariuose. Salė bu kančių ir sielvartų piM taams gilėti griebėsi plun-i darbiavo su savo seserimi
Montello, Mass. 9-to Fed. skas iš Brockton, Mass., J. Juozapas Svirskas.
gyvenimą bei į jos sukur ksnos, iš pradžių ne nema
J. Treinavi- Malinauskas iš Cambrid Pirmininkas V. Paulaus vo labai gražiai išpuošta.
skyriaus
tus lietuviškosios literatū nydama galėsianti tapti Mare Ivanauskaite - Las
kas padėkojo vardu visų Dalyvavo ir klebonas kun.
čius, K. Grigas, K. Pilec- ge, Mass.
tauskiene, ir dabar dar
ros veikalus.
rašytoja. Pasipažindama tebetęsiančią jud v i e j ų
delegatų « vietos klebonui V. G. Vilkutaitis.
kas, B. Tamulevičius.
Sesijoms vesti išrinkta
Lazdynų Pelėda gimė su anų laikų jaunaisiais
Raporteris.
Norwood, Mass. 10-to
Kun. P. Juškaičiui ir vi
prezidijumas — Pirm. VI.
1867 metais Telšių apskr.. Lietuvos veikėjais, Lazdy daugel varytą literatūros
Fed. skyriaus — H. Balu
siems tos parapijos para
Paulauskas, pagelbininkas
Tryškių valščiuje, Paragių nų Pelėda jiems parodė darbą. Velionės rašytojos
tis, K. Kašėta, M. Damulepijiečiams už malonų priė
K. Vencius. Raštininkas B.
dvare. Rašytojos tėvas bu savo rašynius, kurių pas sesuo dabar gyvena Kau
vičius, I. Grudzinskas.
mimą ir suteikimą svetai
Jakutis ir Anelė Vengriuvo dailininkas. Baigęs dai tangomis jie atspausdinti ne ir toliau kuria literatū
Worcester, Mass. 13-to
nės.
tė. Mandatų, įnešimų ir
lės mokslus ir apsigyvenęs “Varpe” ir kituose laikraš- ros veikalus.
Fed. skyriaus — J. Svirs
Maldą
atkalbėjo
Kun.
P.
rezoliucijų komisija — J.
Lazdynų Pelėdos vardas
kas, O. Žiurinskienė, J.
Juškaitis.
Vilniui Vaduoti Sąjun Šiauliuose, gis piešė paveik čiuose.
Kumpa, J. Svirskas, A.
plačiai yra žinomas visoje
Grigas, V. Senauskienė, M.
Vladas Paulauskas, Pirm. gos delegatas Amerikoje, kslus ir bažnyčių altorius.
Atgavus
spaudą,
Laz

Kneižys.
"
Lietuvoje.
Jos veikalai vi
Anušauskiene, K. StepčiuBenediktas Jakutis, Rašt. žurnalistas V. Uždavinys, Tos rūšies jo darbų dar ir dynų Pelėda ryžosi pradė
suomenės mielai skaitomi.
dabar yra Lietuvoje, ypač,
skienė, M. Urmonienė, P. Sveikinimai: Kun. Pran
kovo
17
d.
pasiekęs
Ame

ti
savarankiškesni
gyveni

ciškus Juškaitis, Kun. K.
Aukštesnėsė
mokyklose
Žemaitijoje. Uždarbiauda
Mankus.
riką
tuojau
pradėjo
savo
mą.
Drauge
su
savo
dviem
Lazdynų Pelėdos raštai ymas daile
kasdieniniės
Cambridge, Mass. 16-to Urbonavičius, Kun. J. Pet
darbą.
Kovo
18
d.
padarė
vaikais
ji
persikėlė
į
Vil

duonos kąsnį, Nikodemas
ra įtraukti į privalomą
skyriaus — A. Vaisiaus rauskas. “Darbininko” Re
platų pranešimą New Yor
nių.
Čia
rašinėdama
ir
verdaktorius
A.
Kneižys.
ŠV.
VELYKOS
Ivanauskas nepajėgė iš
lietuvių literatūros kursą.
kas, V. Jakas, J. Smilgis,
ko visuomenės organizaci
sdamosi
rankdarbiais
vai

CLEVELANDE
Skaitytas
protokalas
ir
mokslinti savo vaikų, nes
Tsb.
M. Norbutas, A. Potemjų atstovams, veikėjams ir
kus leido į mokslą. Tačiau
priimtas
vienbalsiai.
Man

neturėjo
lėšų.
Todėl
ir
jo
bergas, B. Jakutįs.
Per Velykas Šv. Jurgio lietuviškųjų laikraščių re
neilgam užteko rankdarbių
datų
komisijos
raportai
Lawrence, Mass. 32-as
parapijos "bažnyčioje' įvy daktoriams, pasisakyti, ko dukteriai Sofijai, teko ten ir rašto darbų. Anais lai-i
i_ KIPRAS PETRAUSKAS Į
priimti.
kintis
namų
mokslu
ir
auFed. skyriaus — S. Ceiko iškilmingos pamaldom. atvykęs. Jis pareiškė, at
PIETŲ AMERIKĄ
kais Lietuvoje laikraščių
—
kauskas, S. Padvalskas, K.
NUTARIMAI — Lietu ir procesija. Bažnyčios al vykęs WS deleguotas ne
New Yorko apskrities me tebuvo mažai ir tie patys į
Vencius.
vių dienos klausimas buvo torių ir karstą papuošė pas vieną kurią organiza
rašytojo darbą žiūrėjo, Valstybės teatro operos
Lowell, Mass. 49-tds visa pusiškai svarstytas Seserys Pranciškietės ir ciją, bet pas visus lietu tinėje vakarienėje, kur da kaip į idėjos žygį, už kurį
solistai: Vince Jonuškaitė
lyvavo per 300 katalikų
Vladas ir galutinai nusprendė, parapijos moterys.
Fed. skyriaus
vius, kurie tik supranta visuomenės. Vakarien e i nedera imti atlyginimą. — Zaunienė, Nauragis, OPaulauskas.
kad išrinkti Lietuvių Die Didysis choras, vadovau padarytą Lietuvai skriau
Be to, redaktoriai ir leidė leka ir Mažeika priešaky
Boston, Mass. Marijonų nos komisiją, kuri išspręs jant muzikui V. Greičiui, dą pagrobiant jos sostinę vadovavo “Amerikos” red.
jai
neturėjo lėšų rašiniams je su Kipru Petrausku ba
Rėmėjų 8-to skyriaus — kokioje tvarkoje rengti labai gražiai giedojo šv. Vilnių ir trečdalį teritori-i K. Vilniškis. Dalyvavo žy
apmokėti, nes iš laikraščių landžio 26 d. išvyko gas
A. Pinelis, A. Majauskai- Lietuvių dieną, liepos 4, mišias ir Velykines gies jos. Tame susirinkime nu mus veikėjas, kun. N. Pa
kalnis, Amerikoje gimę ir leidimo jie teturėjo tik trolių į Pietų Ameriką,
tė, V. Kimantas, K. Vasi- 1936 metais.
mes. Chorui pritarė var statytas delegatui marš Lietuvos nematę lietuviai nuostolio. Petro Vileišio Argentiną, kur gastroliuos
lienė, A. Vasiliutė, M. Kil- SĄSTATAS KOMISIJOS gonais ir orkestrą. Proce rutas Nevv Yorko apylin
kunigai: kleb. kun. Juozas knygynas, kuriame tarna Kolon operos teatre.
moniutė.
sijoje
dalyvavo
mokyklos
kėse.
— Kun. Kazimieras Urbo
Aleksiūnas, kun. Kartavi- vo mūsų rašytoja, buvo Visi šie žinomi mūsų te
Boston, Mass. Liet. Dar- navičius, Kun. Jonas Švag- vaikučiai. Prisikėlimo pa
Tą pačią kovo 18 d. V. čius ir kun. Laurinaitis. uždarytas. Nebegalėdama atro artistai nuo išvykimo
ždys, Kun.
Pranciškus maldas ir šv. mišias laikė Uždavinys, kaip žurnalis V. Uždavinys savo ilgoje su vaikais
pragyventi. dienos gauna atostogas ir
Juškaitis, Kun. Petraus kleb. kun. V. G. Vilkutai- tas, padarė vizitus visoms kalboje pasakojo apie Vil Lazdynų Pelėda sūnų iš jomis galės naudotis iki
kas, Antanas Kneižys, J. tis. Jam asistavo kun. Ka vietos lietuviškoms redak niaus miesto pradžią, Vil siuntė pas tėvus, dukrą — teatro sezono atidarymo—
GRABORIUS
Grigas, J. Svirskas,. P. zys Petreikis ir kun. Juo cijoms: “Amerikos”, ‘Lai niaus Aušros Vartus ir to pas seserį Petrapilin. Pasi rugsėjo 1 d.
Žmonių svės’, ‘Naujosios Gadynės’, krašto reikšmę visai lietu skelbusi laikraščiuose ieš
•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS' Mankus, S. Padvalskas, A. zas Andžiulaitis.
Iki šiol teatro sezonas
j Peldžius, J. Kumpa, V. buvo tiek daug, kad netil ‘Tėvynės’ ir ‘Vienybės’. vių tautai.
331 Smith St.,
kanti darbo, jo gavo pro baigdavosi birželio 1 d.
Visur buvo maloniai pri Kovo 23 d. buvo nuvy vincijoje, Milančiaus vais
PROVIDENCE, R. I. Paulauskas, M. Kilmoniu- po nei į bažnyčią.
Šiemet jis pratęstas iki
tė, A. Pinelis, V. Kimon- Bai. 12 d., Velykose. imtas. Taip pat vizitavo kęs į Nutley, N. J., kur tinėje.
Telephone:
birželio 15 d. Rudenį dar
Ofiso: Dexter 1952
tas, K. Vasilienė, A. Za- 2:15 vai. po pietų Šv. Jur ir New Yorko — Brookly dalyvavo N. J. valstybės 1913 metais rašytoją iš
Namu: PI. 6286
iveckas, P. Šakalis, A. Po- gio parapijos choras, va no lietuvius visuomens vei lietuvių profesionalų są tiko didelis smūgis: mirė bas teatre prasidės pora
savaičių ankščiau — rug
dovaujant muzikui Grei kėjus.
,ws.
jungos susirinkime ir pa jos mylimoji dukrelė ir at sėjo 1 d., bet teatro sezo
čiui,
giedojo Velykines .Kovo 19 d. ir 21 d. turė darė platų pranešimą apie siskyrė su sūnum. Likusi
giesmes per radio iš sto jo du pranešimu per radio. Vilniaus krašto lietuvių viena, bandė įsikurti Kau no atidarymas įvyks tik
U *>
F*V>
11
ties WGAY. Tai buvo pas iš Brooklyno radio WMBQ profesionalus, jų gyveni ne, bet didysis karas ją iš rugsėjo 15 d.
kutinė praėjusios žiemos stoties, kalbėdamas Vil mą, vargus ir kovas su stūmė iš ramaus gyveni
Tel. 3368
radio programa. Aleliuja niaus reikalais ir sveikin sunkumais, daromais oku mo vagos. Kurį laiką ji
giesmę skyrė kun. Myko damas Didžiojo New Yor pantų. Visi šios sąjungos tarnavo Vilniuje lietuvių
lui Kulevui, kuris jau 6 ko lietuvius radio klausy nariai turi Vilniaus pasus, dėl karo nukentėjusiems
metai kaip guli šv. Jono tojus.
LIETUVIS GRABORIUS
klijuoja Vilniaus Geležinio šelpti komitete, bet vokieKaip Tai:
ligoninėje. Kun. Kulevas Kpvo 21 d. buvo nuvykęs Fondo ženklus, tačiau V. čiams okupavus Lietuvą
Taipgi užlaikome visokios
rūšies rakandu.
pamažu sveiksta. Jau ir į Newarką, N. J., kur skai V. S. delegato atsilanky- Lazdynų Pelėda grįžo prie
Laldotnvlij Įstaiga:
Atsišaukimus,
Vestuvėms užkvietimus, šv. mišias pradėjo atna tė platų pranešimą apie mo proga nutarta dar be saviškių ir apsigyveno pas
124
Ames
St, Brockton, Mass.
šauti. Jis buvo Šv. Jurgio Vilniaus krašto lietuvių to įsigyti bendrą organi- !sūnų Meškių - Godoniškių
Gyvenimo
vieta:.
parapijoj vikaru, o vėliau gyvenimą visuomenės or zacijos Vilniaus pasą ir dvarelyje.
Korteles,
Laiškus,
25 Interprise St, Brockton
šv. Pranciškaus parapijos ganizacijų susirink i m e, kiekviename susirinkime! Po didžiojo karo, nuolaklebonu, Youngstown, O- kuriame įsteigtas Newark,
Atvirutes,
Konstitucijas,
klijudti VGF ženklus. Lie- tos gyvendama Paragiuohio. Katalikai meldžiasi, N. J. WS skyrius, kurie tuvių profesionalų N. J. se, Lazdynų Pelėda dirbo
Programus,
Posterius,
kad Dievulis gražintų ku laikinąjį komitetą sudaro: Sąjungą veda Amerikoje (ligi mirties rašytojos dar(WRUBLIASKAS)
nigui Kulevui sveikatą.
pirm. S. Gudas, vicepirm. gimęs lietuvis adv. K. Pau-' bą. Įvairių negelavimų, yTikietus,
Blankas,
LIETUVIS
GRABORIUS IR
Solo giedojo art S. Grei- Aug. Laukžemis, sekret.
Iauskas, sekretoriauja p. pač plaučių lygos nukaBALSAMUOTOJAS
cienė. Taipgi p. Greicienė A. S. Trečiokas, finansų
Vizitines korteles,
J. Daužvardienė, ižd. mu- muota, rašytoja mirė 1926
ir t.t. ir t.t.
1000 Washingt<»B St
ir A. Garkauskaite sudai sekret. Paul. • Strupienė- zikos prof. J. Žilevičius.
N0RW00D, MASS.
metais kovo 14 d. Palaidonavo duetą.
Glemžaitė ir ižd. Vinc. Be Susirinkime dalyvavo ir ta Tryškių kapuose,
DARBININKAS,
TEL. Norwood 1503
Per visą žiemos sezoną reiks.
į 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
dail. Petras Rimša, tuojau j TI §io trumpo jos gyveMontello Office:
radio programas priruošė
Kovo 22 d. buvo pakvies po susirinkimo
10 Intervale St
išvykęs nimo aprašymo nesunku i
ir vedė muzikas p. Vincas tas ALRK Federacijos
TEL. Brockton 2006
Chicagon, UI.
j suprasti kad Lazdynų Pe-
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Antradienis, balandžio 28, 1936.

nėtą lauko špatą ir už aukso, reiktų jo ieškoti VILNIJOJE PARDAVI jį pavadinimą “Karališko Valentinas pirmas pritai- 7
plieną.
Jis
vadinamas pirminėj žemės plutoj. Bet
NĖJA VAIKUS
ji sostinė Vilnius”. Nuo kė chemiją ligoniams gykvarcu.
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ną. Vėliau, Žemei vis dau toma granite yra vadina šios uolos nėra, o ta pirmi
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visu
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du.
Tsb. ciškonų ordino išrado di
giau atvėštant, viršum dar mas mineralas žėrutis. Jis nė žemės pluta užnešta ki
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dinamąjį stiklą, žiūroną ir
Generolas de Souis buvo skysto jos paviršiaus pra kartais žiba it auksas savo tomis palaidomis žemėmis
myną,
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visiems rodė, kad ir kare slenkant, šitokių lustų spindinčio gelsva spalva 500 metrų) yra palaidotas
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Broniui
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Kudlanko,
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pašto
agentūra
gerai
žino
TAI
BENT
VESTUVES
neseniai
atvykęs
Vilniun,
' tinas Opitzas, Gailestin
vo vietos kleboną ir reikš šiaus, pluta dar greičiau čios ir šviesios rūšies ge
ką
daro..;
Tsb.
pametė
prie
bendrabučio
2
gųjų Brolių provincijolas
davo jam, Dievo tarnui, storėjo, šių įvykių pasėko rai permatomos, žėrutis Viename Vengrijos mies
mažamečius
vaikus.
Austrijoj, 1847 m. pirmą
pagarbą. Savo valdiniams je, žemės pluta tiek susto minkštesnis už kvarcą ir telyje buvo surengtos ne
kart panaudojo narkozą.
generolas rodė, kaip jie vi rėjo, kad jau nebeįstengė peiliu galimas lengvai į- paprastos vestuvės. Ves
VILNIUS — KARALIŠ
Garsusis dominin k o n ų1'
sur turi duoti gerą, krikš jos praplėšti po ja esanti brėžti. Visos čia minėtos tuvių iškilmėse dalyvavo
KOJI
SOSTINE
vienuolis Albertas Didysis
trys dalys pasitaiko gra
čionišką pavyzdį. Visose skysta žėrinti masė.
400
svečių,
kurie
tris
die

po Aristotelio pirmasis
gyvenimo aplinkybėse gis Išsiveržimai dideliais il nite tai stambesnėm tai nas viešėjo pas jaunosios
Prieš
kelis
šimtus
metų,
Austrų humoristas Rodą moksliškai dirbo mineralobuvo
ištikimas šventai gais plyšiais pasidarė re smulkesnėm dalim. Be ši tėvą.
kai
dar
buvo
galinga
senoRodą protarpiais parodo gijos, botanikos ir zoologi- '
Bažnyčiai. Gausingi pasi tas reiškinys, nors daugy tų gerai matomų ir dažnai
gaminti
buvo
ji
Lietuvos
valstybė,
Viiaustrų
laikraščiuose dailių j jos srity; jis pastate pirsekimai ir jo karžygišku- bė ugniakalnių veikė daug pasitaikančių granite da Valgiams
pakviesta dvylika moterų, nius buvo vadinamas ka- trumpų sąmojo nuotrupų, mąjį šiltnamį ir atrado
mas kėlė nusistebėjimą.
stipriau negu mes matome lių, gali būti dar ir kitokių
Buvo suvartota 1150 sv. rališkąja sostine. Tačiau liečiančių įvairius “sun- arseniką ir ciną. Pirmąjį';
Po mūšio prie Solferino mūsų laikais. Kai užsidėjo mineralų, bet mažesniu
mėsos ir 180 paukščių, į- Lietuvai patekus lenkų, kiUs” gyvenimo klausi- meteorografą (oro fiksuO-'x
generolas de Souis buvd pluta, tada pasibaigė že kiekiu ir rečiau. Granite ir
vairiems patiekalams su- vėliau rusų valdžion, Vil- mus. Vienu iš tokių jis lai- jamąją mašiną) sukonsapdovanotas garbės legijo- mės žvaigždiškas periodas. išvis pirminėj žemės plu
vartota 650 sv. miltų ir a- nius šio vardo neteko ir ko: kaip nusikratyti savo truavo
jėzuitas • Angelo *
no kryžium. Savo papras Ji jau nebepaliko daugiau toj pasitaiko vietomis gy
pie du centnariu cukraus, buvo vadinaihas guberni- svečiais?
Ceechi, vienas iš didžiau-?
tumu jis vengė bet kokių šviečiančiąja žvaigžde, bet slų iš brangių metalų,
Vyno ir kitokio gėralo bu- jos miestu. 1920 m. okupa Pasak Rodos Rodos, se šių mūsų laikų astronomų.’;
pažymėjimų, sakydamas: tapo tamsia planeta. Nuo pav., aukso, sidabro. Tat
vo išgerta apie 1400 litrų, vus Vilniaus kraštą, Vil- noji pažiūra, kad svečius Tėvas Magnon išrado mi
“Kiekvienas pasisekimas čia prasideda laikotarpis, kalnuose, kur uolos kyšo
Vestuvėms griežė dū či- niaus miestas tapo papra- reikia stengtis kuo ilgiau kroskopą, tėvas Dessorges *
yra tik Dievo dovana. Jam kuris tebetrunka dar ir paviršiuje ir kur tokiose
uolose aptinkama Vienokio gonų orkestrai, bet trečiai stu Lenkijos pakraščių sulaikyti namuose, kilusi 1772 m. sukonstruavo pir-;;
vienam teesie visa garbė”. šiandien.
dienai reikėjo samdyti dar miestu. Dabar okupantai iš to, kad seniau, kai žmo mąjį oro balioną. Gaisro*;
Tokiu nusižeminimu ver Ta žemės pluta be .abejo ar kitokio metalo įtarpius,
trečią, nes dviejų orkestrų lenkai, matyti, norėdami nės gyvenę kaimuose, o gesinamoji švirkšlę išgal-*/
tindavo generolas visus nėra visur vienodo storu uola trupinama ir atitin
griežikai buvo taip riuvat-! parodyti Vilniaus svarbu- kelionės buvusios pavojin vojo cistersų vienuoliai. '
savo didžius, garbingus mo. Taip pat perėjimas iš kamai būdais renkamas
j gę, kad nebegalėjo links- mą Lenkijos valstybei, nu- gos, svečias buvęs retas Viurcburgo arkivyskupas
žygius. Visi dienos darbai kieto į skystą jos stovį naudingas metalas; Tat
1 minti svečių.
i tarė grąžinti imestui seną- paukštis. Jis atnešdavęs kunigaikštis
Fridrichas
šio vado buvo pašvęsti iš turbūt yra ne staigus; ne jeigu mes norėtume rasti
žinių iš pasaulio, atstoda Karolis Schoenbrunas yra
tikimu pareigų atlikimu. galima įsivaizduoti, kad
vęs dabartinį laikraštį ir anatomijos kūrėjas. Prie-;;
Anksti rytą išklausydavo pluta atskirta griežta riba
radio. Deja, ši pažiūra e- monę akluosius išmokyti*;
šv. mišių, kajp. galint daž-, nuo skystos žemės mei
safiti visiškai pasenusi įskaityti 1887 m. išrado jė
niau eidavo prie Dievo sta džiagos.
dabar, esą, visiems rūpi, zuitas Lana.
lo semti Jėzaus paguodos
Sakysim, jei mūsų žemė
kaip svečiais nusikratyti.
-v
ir jėgos.
pradžioj
buvusi
ugninis
IR
Limoges’e Prancūzijoj
Jau mano senolis, rašo
pats generolas de Souis į- kamuolys, kuris pamaži
Rodą Rodą, buvęs užsira
vedė
amžiną adoraciją. atvėso, toji pirmutinė plu
šęs viršum durų: “Kas į- Jeigu kam reiks adreso, .
ta
turėjo
pasidaryti
iš
iš

prašau išsikirpti:
:
Kiekvieną pirmą mėnesio
žengia, daro man garbę!
tirpusios
skystos
medžia

Nuo
bal.
19
iki
geg.
5,
—
sekmadienį 'jis su septy
kas praeina pro šalį — 220 Ripley pi.,
niais vyrais ateidavo tylią gos, jai atvėsus ir sustin
džiaugsmą”. Iš naujesnių Elizabeth, N. J.
naktį prieš tabernakulį gus. Toji pradinė pluta su
laikų žinomas Teodoro Do Nuo geg. 6 iki 17, —
bent kiek atsilyginti už sidarė iš tokios medžiagos,
ringo būdas. Jis gyveno 47 Montgomery pi.,
nuodėmes. Generolas labai kuri vėstant greičiausia
1803 — 1878 metais, buvo Paterson, N. J.
r-Tr-l. RENGIA
sukietėja.
Susidarė
pluta
garbindavo eucharistiškąžymus Berlyno rūmų teat Nuo geg. 18 iki birž. 2,
iš
tokių
uolenų,
kurios
pa

jį Kristų, todėl jausdavo
ŠV. STEPONO PAšALPINE DRAUGIJA ir DARBININKO' RADIO KOMISIJA ro artistas. Kai reikėdavo 207 Adams St.,
Newark, N. J.
pavojų valandas nepapras našiausios mums gerai ži
svečius likviduoti, jis at- Nuo birž. 3 iki 7, —
tą dangaus globą. Štai mū nomam granitui, t. y, to
silošdavo kėdėje ir numi 32 Dominick St.,
SEKMADIENI,
šy prie Limoges’o buvo nu- kiems akmenims, kurių
rėlio gūdžiu balsu ištarda New York, N. Y.
šautas jo arklys, bet drą nemažai mes turime savo
vo: “Oi, ir vėl praėjo šis * Tėvas J. Bružikas, S. J.
susis didvyris nenusigan laukuose, iš kurių stato
puikus vačaras!”...
PATAPK AMERIKOS
do. Jis aiškino: “Tokias me pamatus trobesiams,
Vienas
gudruolis
banki

PILIEČIU!
valandas jaučių artumą darome paminklus ir grin
ninkas
elgdavos
kitaip:
jis
NEKALTO PRAS. P. šVC. PAR. SVETAINĖJE CAMBRIDGE, MASS.
aukštesnės jėgos!” Ir kan džiame gatves. Taigi ma
tinkamu laiku išsitrauk Manant apsigyventi Ačiose, ir varguose genero tome, kad pradinis žemės Pradžia vaikams 3:30, — — — — —— Suaugusiems 7:00 vai. vakare. davo iš kišenės dėžutę pi- merikoje, reikėtų kiekvįelas buvo narsus krikščio paviršius nebuvo panašus
liulių. “Tamsta sergi?” ži- nam patapti Amerikos pinis ir visiems paliko gra dabartiniam puriam, bet
Įžanga 35c., rezervuotos vietos po 50c.
Vaikams po pietų 10c. noma, paklausdavo žavin- kečiu. Daugelyje įstaigų
žų ištikimo kataliko pa tai buvo kietos ir tvirtos
rsvečiair
;
vyzdį. Su pagarba šian uolos paviršius. Šitokios
šiš parengimas — koncertas bus tikrai nepaprastas, nes jame dalyvaus visi kant, nesergu. Bet gydyto- kas būtų Amerikos pilietis
dien atsimename drąsaus uolos sudėtis rodo, kad ji dainos — muzikos ir meno mėgėjai — amateurs. Dainuos pakviesti įžymiausi jas man prirašė šitų pilių- _ kitaip neduoda darbo. ;
9
karžygio kilnų tikėjimo nėra ištisai iš vienos me chorai ir solistai, šis programas bus pamargintas juokingomis komedijomis.
lių
nuryti
ketvirtis
valanNorintieji
išsiimti
pilietis•
uolumą.
“P. P.” džiagos sudaryta, bet iš
dos prieš einant gulti!”... įkas popieras, nusipirkite ;
daugelio skirtingų dalių.
MĖGĖJŲ PROGRAMA
Senelis
senelis elgiasi
elgiasi irsi
irgi Danapana kizmas» kuri padės jkate
umg‘ ;;
Atidžiau pasižiūrėję į gra
ŽEMES PLUTOS
Lietuvių Mėgėjų vakaro rengimo komisija nuoširdžiai kviečia visus dainos ir šiait Kai laikrodis išmuša (
tapti Amerikos piliečiu. ATSIRADIMAS
nito uoleną (hkmenį), pa muzikos mėgėjus dalyvauti šioje programoje. Kas mokate dainuoti, vaidinti ko s?aL,.^ai ^aikr0<^ls
matysime, jog ji susideda kią komediją, pasakyti eiles, monologą, šokti, švilpti ir tt.< prašomi išpildyti a- dvyliktą, jis su priekaištu Jos kaina 10c., su prisiusipasižiūri į jį ir sako^tirtiu 15c. Rašykite:
Daugumas moksliiiirikų dažniausiai iš dvejopos rū pačioje paduotą kuponą ir prisiųsti šio vakaro rengimo komisijai.
“Darbininkas”,
“Biaurus laikrodis! Išvaro
sutinka, kad žemė pra šies skirtingų dalių — tri
«
366
W. Broadway,
Mėgėjams btiB duodamos ddvaiios. Pirma dovana $10.00; antra — $5.00; mano mielus bičiulius!”
džioj buvusi žvaigždinėj jų mineralų. Vienos dalys
So. Boston, Mass.
būklėj, t. y. karštai žėrin rausvos arba balsvos — trečia —- $2.00 ir trys prizai po $1.00. Pirmutiniai dovanų laimėtojai bus sekantį Svečiai, žinoma, nešdinasi)
I
šeštadienį
kviečiami
dalyvauti
“
Darbininko
”
radio
programoje.
I
Proffeetonalai,
biznieriai,
pramoninkai,
*
kaip
įkąsti.
čiam stovy, žemės karštas vadinamas mineralas lau
I kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 4
I rertl skaitytoji) paramtM.
■
kamuolys vėso, atiduoda ko špatas. Tos dalies gra
I
Visi gnrsinkitės “Darbininke”.
I
mas šilimą erdvei, kurioje nite pasitaiko daugiausia.
II
1ŠPILDYKITE
ŠĮ
KUPONĄ
it
pasiųskite
vienam
iš
šios
komisijos
narių:
temperatūra yra 273 laips Nuo jo priklauso granito
----------NEBŪK ŽILAS
A. Zaveckas, 154 Webster Avė., Cambridge, Mass.,
niai šalčio. Bevėstant, Že vyriausia spalva, arba rau
Visa eilė įvairių ordinų ' SteMkttaffM gyduolėj, kurio*
C. Laurutis, 340 Windsor St., Cambridge, Mass.,
mės kamuolio medžiaga iš sva arba balsva, arba tam
nenuoHų yra pasižymėję
A. Knėižys, 366 W. BroadWay, So. Boston, Mass.
dujų būklės perėjo pama* si. liita dalis šviesios spal
išradimais technikos ir turft kiekvfena*. kuriam žyla, slenka
žu į skysčius. Sunkesnės vos, bet riebalingu antsgamtos- mokslų srityse.^,
Štai bent keli iš jų.
<.Ažwl. NPra nieko už ja* gwrot<>
medžiagos čia pat turėjo palviu, primena daugiau Vardas pavardė 7........................ ...........................................................................
grimsti į gelmes Žemės stikslą. Jo granite žymiai
Vienuolis dominihkonas
’SStls.STS'i
*..........
...........
Aleksandras Spina XIH už »1.0O. Uželrokyk Šiandie* tr flb
branduolio link, o lengves mažiau, vienur kitur išmė Adresas ....................
nės plūduriavo paviršium. tytais grūdais įterpta ak Miestas ..... ........'.....
šimtmety pagamino pir- L;;_ * ■ • ,
»
..............................
»
Visas vanduo ir kitus leng menyje. Jis yra gan kietas
muushls
akinius. Viehuo^ VAt-OH1WK H ER B CO..
11 v
11
vai garuojančios medžia mineralas, kietesnis už milis benediktinas Blaziejus box aus, clistun, i>dia>a
Kub makote pasirodyti?.... '.......................... '.............................
•A
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DKRBININKAS

S. Lukas.

Stasys Lusas, programos
tvarkytojas — muz. A. Aleksis. Laikas trumpas.
i Kuopos, norėdamos infor
macijų, prašome susižinoti
(Pabaiga).
pasiekė ir šoninį urvą, kur
ir priėmimo komisijos na- čiams savo vadovaujamos ną, sūnus kunigą Vincą ir | kuogreičiausiai su sekre
rys J. Spranaitis (jaun.). didžiulės parapijos įstai-'Jurgį; brolį ir daug arti- torium šiuo adresu:
Augys, pamatęs širšes, Jau elektros šviesos nebuStasys Lusas,
Vakare parapijos salėje gas — bažnyčią, našlait- mųjų giminių bei pažystapamatė, kad čia ne juokai, ™' Jle V11SI
Pasuko,<
I
151 Charles St.
įvyko viešas parengimas, namį, mokyklą, žaidimų mų.
ir, sukaupęs visas jėgas,
urY^’ kuriuo iki galo
Waterbury, Conn.
įkuriame • kalbas pasakė sales, atskirų organizaci-l Velionis buvo visų mylitaip gi leidos bėgti per dar'Jle turel° aPle, d?de’
na-'mas ir gerbiamas žmogus:
■ svečiai, vietos klebonas ir jų kambarius, vyčių —
tankius ir lapuotus krū-,8“4®
eiti, kad pa| kaip sakoma, niekam į kemus, bet kelios širšės, že- S1®k!?®
kur Pem® Paterson, N. J: — Balan atvykęs L. Vyčių Centro mus.
mai skrisdamos, pasekė jį reikejo dirb i. Atėjus ne- džio 17 d. šio miesto rotu- pirm, inž. A. J. Mažeika. | ”
Mokyklos salėje tvar- lią neparėjo, tad ir užsie m s( tarnavo sau gerą žmogaus
susirinkę, kingai
ir vijosi gan toli pakalnėn/4011 gal° °rvo, jie^sustojo šėje buvo priimti Pavasa- Vietos vyčiai,,----------„ i išsirikiavusi
----------------„
Išbėgęs aikštėn, Augys lr P^ejo. savo blekmes rininkų atstovai Dr. Juo- pas kleboną, pasidalino su 600 mokinių svečiai pasa- vardą, kas nevisiems tai
~
' mintimis.
• •• »
jfcė trumpas kalbas, o va- pasitaiko. Velionis už sa- Šiuomi pareiškiame, ger
pamatė, kad nuo širšių ne- ®u”.al®4u lr ye-ndeniu ant zas Leimonaš
ir Juozas ~
B. svečiais
išbėgs, ir pradėjo nuo jų dldele® “edines dezes, kur Laučka. Miesto vardu sve-! Svečius į Paterson iš kare specialiai svečiams vo vargus gaus šimteriopą biamoms LDS. kuopoms
gintis su lapota šaka. Dvi ?uv° ,lalkoma. ®udetl vlsl čius priėmė ir pasveikino Waterbury atvežė kun. J.| pagerbti buvo suruoštas užmokestį pas Sutvėrėją 'Connecticut Apskričio,
širšes jis numušė, bet tre- lranklal ir dinamitas, ir mayoras John H. Hinchli- J- Kripas savo klebono švilpukų beno (five and nes jis paliko Kristaus vy- 'kad pusmetinis suvažiavi
koncertas, nyne savo sūnų kunigą ir mas, iš eilės 42-ras, įvyks
čia įsivėlė jam į plaukus ir Patys atsisėdo pailsėti,
I ffe ir įteikė jiems miesto kun. J. Valantiejaus auto- drums corp.)
įgylė virš kaktos galvon.I.^k Pailsėjus, dede nu- raktus, pareikšdamas savo mobilium.
Apie 70 parapijos jaunų dar vienuolį Marijoną, ku- sekmadienį gegužės 17 d.
Augys, pajutęs skausmą,
?alan turvo1’ Pazmr_et. geriausius linkėjimus.
lietuviukų, visi uniformuo- ris visuomet atmins savo š. m. Šv. Kazimiero lietu
-------------.f- . ,
. , . ar viskas tvarkoj, ar nėra
ti, linksmino svečius, o maldose gęrąjį tėvelį, o vių parapijos salėje, 339
gnebesi uz galvos ir kaip kag nQrs atsitik J ar neuž.
Laikraščių
reporteriai
paskui išklausė jų kalbų. 'įnirusiems, kas yra svar- Green Str., New Haven,
■
mat _slrsę tarp plaukų suj
urv0
ir nufotografavo atsilankiuConn. Sesijos 1 vąl. po piePo to svečiai drauge
drauge su
su biausia
biausia —
— tai
tai malda.
malda,
tryne. Nors galva nuo sir- koks darbas čia pirmiau. sius svečius drauge su ma- į
klebonu kun. Valantiejų ■ Ilsėkis ramybėje, štos^', Kviečiame skaiUmga.
yoru. Viename paveiksle
sės įgylimo nesutino, bet sia reikės pradėtt
vyko į Court hotel, kur svetimos žemes kapuose. din^ suman'.mų organi.
parodoma mayorą links
toj vietoj, kur Ji įgylė, jam
. .
.
Šunskų Jonas.
Iabui;
jiems pagerbti sumokta'
baisiai per kokias tris die- Augiui, atsidūrus pirmą mai besisveikinanti su Dr.
vakarienė. Dalyvavo joje
nas skaudėjo.
karU kasyklose, buvo bai- J. Leimonu.
Taipgi jau laikas pagal
MOTINOS
DIENA
apie
60
asmenų,
kurių
Pavasarininkų
atstovus
Kiek palaukus, jie nore- su» kur matėsi daugybė
voti. pasitarti trilypės GE
jo grįžti atgal į kalną jp suskilusių stulpų ir įlužu- pas miesto mayorą lydėjo Pavasarininkų atstovai, skaičiuje buvo kun. Valan Gegužės 10 d. Moterų GUŽINES reikalu, kuri įgrybus surinkti, bet, atėbalkių, nuo sunkumo kleb. kun. S. Stonis, vyčių Dr. Juozas Leimonaš ir tiejus, kun. Kripas, kun. Sąjungos 29 kuopa rengia vyks 14-tą birželio, Wajęs kitą pusę kalno, dėdė žemių ar akmens, kurie kuopos pirm. Ed. Stanulis Juozas B. Laučka, Con Kinta iš Harrisson (kun. vakarą paminėti Motinos terbury’o apylinkėje. Tat
necticut statė turėjo pro- Gradeckis dėl ligos nega Dieną. Suvaidins gražų kviečiame gerbiamas kuo
patarė jiems tuos gražius s^gė 'juos, bet, kiek čia
po ąžuolais kelmučius už- pabuvęs, tuoj apsiprato su nuose urvo tarp šulų, o ?os aplankyti aHrtford ir lėjo atvykti), gydytojai, veikalą “Žemės Rojus”. pas dalyvauti.
Pirm. J. Mončiūnas,
vienas kuris darbininkas, Waterbury lietuvių koloni- advokatai, politikoj stam Vaidins Vytauto Vaidylų
miršti. Jie paklausė jo pa- kasyklomis,
Rašt. B. Mičiūnienė.
būs asmenys, biznieriai, L. ratelis. Vaidinimas įvyks
tarimo ir į kalną negrįžo, i. Dėdė sugrįžęs pranešė. prijungęs vielas prie bate- jasUž savaitės laiko, jie vi- kad viskas tvarkoj ir tuoj rijos, paleisdavo tam tik- Hartforde svečiai lankė- Vyčių ir choro vadai. Va Apreiškimo parapijos sve Didžiausia apgavystė ybuvo tainėje, 7 vai. vakare. Į- ra pretenduoti į valdovus
si trys nuėjo į kitą pusę galės pradėti dirbti. Jiems ra rankena elektros srovę si balandžio 4 d., kur va- karienės • vedėju
žanga 75 ir 50 centų. Pel
miestelio grybautų. Jiems bekalbant, pasigirdo neto vielomis, kuri uždegdavo kare turėjo kalbėti L. Vy- komp. A. J. Aleksis.
ir neturėti tam sugebėjibeeinant giria pakalnėn, li smarkus oro iš vamz kapsulį, kuris sprogdamas čių- kuopos parengime. Šis Svečių atsivežtieji rank- nas pusiau su parapija. Ti mo.
Ksenofontas.
Juozas, likęs kiek toliau džio švilpimas. Jie nuėję užtraukdavo dinamitą, o vakaras praėjo ypatingu Svečių atsivežtoji rank kietų galima gauti pas
Rašt.
užpakalyje nuo kitų, už rado vamzdyje didelę sky dinamitas sprogdamas iš- pasisekimu ypač ir dėl to, darbių paroda buvo išsta nares.
AR NORI BŪTI
griaudavo
visą
anglį
ar
kad
jame
dalyvavo
Metrotyta senosios mokyklos
girdo, kad netoli jo kas lę, kuri tuojau reikėjo už
LINKSMAS?
akmenį,
sulik
skylės
ilgupolitan
operos
artistė
Ona
kambariuose. Ją aplankė
tai iš medžio iškrito. Iš taisyti, kad oras čia bereiJei nori visuomet būti
mo,
ir
.išversdavo
ant
lenKatkauskaitė
(Anna
Kas

daugiau 500 žmonių. Ja ykarto jis pamanė, kad sau kalo nesieikvotų, kuris bu
linksmas
ir turėti gerą
sa medžio šaka nukrito, vo varikliais iš viršaus į tų. Šūvio nešami akmens kas), kuri padainavo ‘Kur pač rūpinosi pp. Kaniaus
nuotaiką, tai nusipirk ką
APSIVEDĖ
nes tą dieną buvo didelis čia varomas, naudojimui gabalai pasiekdavo duris Bakūžė samanota’ ir vieną kienė ir Dubauskienė.
. ,.
.
A
, įtik iš spaudos išėjusią vievėjas, bet atsigrįžęs net si gręžti akmenyje ar an ir jas kartais net atidary- anglišką.
Balandžio 16 d. ryte ku Šiomis dienomis švento nintaęK lietuvių kalboje
Salėje -b»vo išstatyta nigas J. Kripas, klebono Juozapo parapijos bažny-jkun. j. k. Miliausko oaraiš baimės pastyro, pama glyje skyles. Jie uždėję davo. Kiek palaukus po
tęs netoli savęs didelę apie du lenktus gabalus tvirtos šūvio, mainierys nuėjęs rankdarbių paroda. Broo- kun. Valantiejaus automo- čioje apsivedė labai graži šytą knygą “NUSIŠYPtrijų mąstų ilgio juodą an skardos ant skylės ir tvir- paleisdavo iš vamzdžio o- klyno vytis filmininkas A. bilium, išvežė svečius ir ir susipratusi porelė tai ŠOK”. Joie tilpsta 160 įJuozas Šugždinis su pane- vairių įvairiausių juokų—
gį, kuris šuoliais artinos taj jungtimis suveržė, kad rą, išklaidymui dūmų, ir Kazlauskas rodė savo jų parodą į Paterson, N. J. le Eleonorija Banyte. Tai' ™ok,elių' ,Knygą turl 150
prie jo. Jis apsigrįžęs pa- oras neitų, kol įdės naują apžiūrėdavo išverstą ang- trauktus paveikslus iš Lie, ,v._ .
...
didelių puslapių, gerais artdarbštus jaunuoliai, nes a- darai* Jos kaina tik $1.00.
I lį ar akmenį ir balkius, ar tuvos gyvenimo.
sileido bėgti, o angis vy- vamzdj.
budu priklausė prie choro Užsakvmus siųskite:
tis. Bebėgdamas jis pa-! Sutaisę vamzdį, jie su- kartais jie neišmesti iš sa- Svečiai buvo apsistoję
ir
prie radio grupės. Juo
“DARBININKAS”
grobė nuo žemės lazdų ir grįžo atgal ir pradėjo dar-!'^vie4*'^?igu vi®ka®
vietos kleboną, kun. J.
366
W. Broadway,
zas
yra
geras
saxaphone
IŠKILMINGOS LAIDO
atsigrįžęs užsimojo angį •bą. ~
.......................jiems rei davo tvarkoj, kastuvais Ambotą.
Pirmiausia
So.
Boston, Mass.
grojikas ir groja Lietuvių
TUVES
kirsti, bet angis tuom tar kėjo sudėti bėgiai, kas bu susemdavo anglis ar ak-! Balandžio 5 d. pav-kų
pu greit smuko šalę jo vo nelengvas darbas, ypač menis į vagonėlius ir iš- atstovai viešėjo pas pp. Velykų dieną pasimirė Young Melodians Radio Telefonas: Plaza 1350.
tarp didelių akmenų sky- iškasti akmenyje su kal ■ veždavo juos mulais į di- Mašiotus, Kripus ir Mon- a.a. Vincas Čižauskas, 52 orkestroj. Pabroliais ir pa
lėn ir dingo. Juozas, išsi tais ir kūjais dideles duo delį tunelių, kur juos pa- čiūnus. Vakare atsilankė į!.'metų amžiaus, kun. V. Či- mergėmis buvo šie: Mika
gandęs angies, daugiau bes dėl sijų, ant kurių bu imdavo kiti darbininkai ir Marianapolio koleg i j o s i žausko MIC., tėvelis. Sun lina Vaičiūtė, Jonas Šugž Graborius ir Balsamuotojas
studentų vaidinimą.
423 S. Paca Street
nebėjo tą rudenį ton girion vo tęsiami bėgiai. Sudėjus išveždavo laukan.
kiau pasirgo tik apie kele dinis, Elena Husley, Algir
BALTIMORE, MD.
das
Ulinskas,
Marė
Šugž-!
grybauti.
bėgius reikėjo juos išma Išėmę anglis ir akmenis Po vaidinimo, su kolegi- tą dienų. Matyt, kad buvo
tuoti ir patikrinti, kad jie ir padarę apie šešių ar jos mokytojais P. Pilipau- stiprus, nes jam persišal- daitė ir Jonąs Grėbliūnas. :
KASYKLOJE
Bažnytėlė buvo pilna H AT VltfTT ARBATA
būtų vienodai viens nuo daugiau pėdų ilgio urvą, sku ir J. Rakausku išvyko džius negulėjo lovoje, bet
111V ARDA IA
Už dviejų savaičių, Au kito nutolę ir jų, urvo ga vėl tęsdavo bėgius, staty- į Thompson, kur praleido vis vaikščiojo ligi prikibo žmonių ir šliūbą davė klegiui atvykus Pennsylvani- le esanti galai, būtų vienu davo šulus, dėdavo ant jų visą didžiąją savaitę ir su- plaučių uždegimas ir galu bonas kunigas Valantie
•jon kasyklos pradėjo dirb- laipsniu aukščiau už galus, balkius ir vėl iš naujo grę- laukė šv. Velykų,
tinai jį parbloškė. Net sū jus, asistuojant kunigam
ti. Jo dėdė, eidamas dar esančius sudūrime. Bėgiai ždavo skyles, ir šaudyda Balandžio 13 d. vakare nus kunigas nespėjo par Gradeckui ir Kripui. Sankban, nusivedė ir Augį, ka reikėjo prie sijų pritvir vo anglį ar akmenį, ir taip Dr. J. Leimonaš ir J. B. važiuoti iš Marijanapolio, tuarijoje sėdėjo kun. Kaz
syklose darbo ieškoti. tinti didelėmis vinimis, jie varė savo darbą diena Laučką kolegijos automo- Thompson, Conn. parva lauskas iš Ansonia.
I
Darbdavys, paklausęs Au kad neiškryptų. Nutiesus iš dienos tolyn, darydami bilium atvežė į Waterbury žiavęs jau rado mirusį.
Porelė išvažiavo medaus
gį, ar nėra kartais jis ki- bėgius,- jie turėjo pastatyti vis ilgesnį urvą - tunelių. kolegijos mokytojas J. Pi- Iškilmingos laidotuvės į- mėnesėlį praleisti į Pieti- Vidurhj užkietėjimas yra motitur kur kasyklose dirbęs, šonuose urvo, kas penkios Išdirbus tris mėnesius, lipauskas. Waterbury sve- vyko balandžio 16 d. iš nes valstybes. Linkime tai nelemtas ligas, tai yra privaluir šiam atsakius, kad ne, pėdos tolumo, didelius ą- prieš Kalėdas kasyklose čius pasiėmė savo genera- Angelų par. bažnyčios.
gražiai lietuviškai katali- mas išvalyti ir sutvarkyti vidųdavė darbą ir priskyrė jį žuolinius šulus, ant jų už darbas nutrūko. Po Naujų nėn globon kompozitorius Laidotuvėse dalyvavo a- kiškai susipratusiai porežo’
prie dėdės pagelbininku. dėti tvirtus balkius, sudė Metų vėl pradėjo dirbti, A. Aleksis, Pavasarininkų ie 15 kunigu vįsį Brook- lei geriausios laimes ir lrn-: lynų ir šaknų. New Yorko MiesSekančią dieną Augys išė ti ant balkių lubas ir šo bet neilgai, kokias dvi sa- , organizacijos
garbės
na- uyno vargonmkai ir pilnu- kime, kad jie nemestų lie- t0 Sveikatos Skyrius Išbandė ir
-xs„ _ -i-__ i__ ...i pripažino, jog Natural-Lax-Herb
jo pirmą kartą į kasyklas, nus išgręsti, pagaliais, kad vaiti.
. rys. Apsistojimo vietą bu- tėlė bažnyčia žmonių. Už .tuvisko
veikimo kaip tai. >yea ^ra vjena
geriausių —
juodo aukso kasti. Jis, akmenys ar žemės nekris
Sulaukus pavas a r i o, vo paruošta pas Darbinin- a.a. Vincento sielą buvo} radio, choro ir tt.
paliuosavimui, išvalimui ir sukaip ir visi kiti darbinin tų į urvą.
____________
tvarkymui
pairusius vidurius.
kompanijos įsakė visiems ko skaitytojus pp. Kups- atlaikyta 9-rios šv. mišios.
.
Pakelis
arbatos
50c. arkai, buvo apsirėdęs mėly Visą sutaisę, 'jie gale ur- savo mainieriams išsinešti tus (p.. Kupstas turi nuo- Vargoninkai pasižymėjo LRKSA., ALRKMS., ir ba 3 pakeliai už kainuoja
$1.25. Prisiųskite
nais drabužiais, apsiavęs vo padėdavo geležines len- iš kasyklų įrankius, nes savą diržų dirbtuvę),
gražiu giedojimu,
kas LDS. išvažiavimas įvyks Money Order už vienų arba tris
.. v
, t -j
pakelius, o mes jums už tai paguminiais batais ir turėjo tas ir, su pagelba oro, ku- kasyklos buvo uždaromos, Bsfl. 14 d. svečiams ap- daug pridavė laidotuvėms birzelio
14 d. Linden Park. siysirne p€r pažJtą NAturalprie kepurės lemputę.
ris čia ateidavo vamz- neribotam laikui, kol lai- rodytas Waterbury įžy įspūdingumo. Tin karną Union City, Conn.
LAX-HERB tea. Reikalaujame
• •
---•
v
----agentų.
Susirinkę visi darbinin- džiais, išgręždavO anglyje kai pagerės.
mesnės vietos. Aplankyta momentui pamokslą
pasa Visos virš minėtų orga šiaip : Geras pelnas. Rašykite
kai prie kasyklų urvo, tu- ar akmenyje dvi ar dau- Po Velykų Augys, nega- laikraščio Waterbury A- kė kun. J. Balkūnas.
nizacijų kuopos kviečia
John W. Thomson,
neliu vadinamo, užsidegė giau skyles, į kurias pri- lėdamas niekur gauti dar- 'merican įstaigos, kurias Gaila ir graudu buvo mos prisidėti prie šio išvaP. O. Box 186,
lempukes ir nuėjo tune- kišdavo dinamito. Dinami
Brooklyn, N. Y.
aPJ°dė į* laikraščio vyr* J matyti, kaip sūnus kuni- žiavimo programos pini
tu,
kuriame palubėje, tan įdėdavo kapsulį su kur ant rytojaus gavo redaktorius.
gas pirmas bėrė žemes ant giškai ir su pamargini*
švietė elektrikinės lempos, dviem mąsto ilgio vielom, darbą vienoj dirbtuvėj prie| Vakare įvyko iškilmin- savo mylimo tėvelio kars- mais.
o viduriu tunelio ėjo siau- kurių galus p r i j u ng- chemikalų, kur padirbęs a- gas parengimas, apie kurį f0 įr atlikęs ceremonijas! šio išvažiavimo prograras geležinkelis, kuriuo davo prie kitų vielų, su;iau^uvo Darbininke rašy- guodė savo verkiančią ma- ma bus labai įvairi. Bus Graborius ir Balsamuotojas
buvo išvežami mulais ma- jungtų už dviejų šimtų pė- metęs tą darbą, susirado ta. Programai pasibaigus, mytę
Pilnai prisiruošęs patarnauti
j dainų sporto ir kitokių pa- kuogeriausiai
dieną ir naktį
ži vagonėliai, pilni anglių dų su baterija.
kitą daug geresnį, ir leng- salėje įvyko šokiai, ku-; Velionis buvo suvalkie- marginimų.
visiems
Connecticut
Valstybes
ar akmenų.
( Pridėję skyles dinamito, vesnį darbą.
riuose ir pavasarininkų tis,, šiaudiniškės
________ ___
_
______
_
Lietuviams.
kaimo,! Šio išvažiavimo komisiDėdė su Augiu ir kitu darbininkai išeidavo iš tos Augio dėdė irgi vėliau atstovams teko dalyvauti. Alvito parap.,r Vilkaviškio ja susidedalš
_________ __ _šių asmenųj* |
716 Stanley St. arba
darbininku, ėję gerą pus- urvo dalies, uždarydavo nusikėlė į New Yorką ir
"
,
"
r
J
”
---1
—
1
..............
Bal. 15 d. klebonas kun. apek. Paliko dideliame nu- Pirmininkas — Antanas
273 Chestnut St
valandį tuneliu, pagaliau; duris ir atsistodavo šo- ten apsigyveno.
Tel.
NEW
BRITAIN 675 R.
J. Valantiejus aprodė sve- liūdime savo myli
į Barkauskas, sekretorius—

Rytinių Valstybių Žinios

“Aukso” Šalyje
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