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Kataliką pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
Leonas Xm.

DAHBI)XI^)<AS
AMERIKOS LIETUVIŲ R.
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EINA NUO 1915 METŲ

Labai dažnai pardavėjai,
norėdami ką parduoti, ka
da pradeda kalbėti apie
raštišką sutartį, sako, kad
sutartis esą tik “papras
tas formalumas”. Bet taip
nėra. Sutartis yra sutartis
ir kiekvienas prieš pasira
šant privalo atydžiai pers
kaityti. Kiekvienas turi
suprasti sutartį prieš pa
sirašymą. Jeigu žodžiu pa
daryti pareiškimai skiria
si nuo raštiško kontrakto,
nesirašyk. žodžiu, perskai
tyk prieš pasirašymą.
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Iš GAIDŽIU
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Amerikos Ateivių Nepiliečių 100
Klausimu Konferencija
PEšTYNiy, Ipaukdami
(GEG. 2 D. 1936 M.)
TAUTYBES KLAUSIMAS
(Tąsa)
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Sušaudę
Daug
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Nekaltų Žmonių

PABĖGUSIEJI SLAPS
Talentingai vedamos protarpio diskusijos dėl aTĖSI MIŠKUOSE
JUNG. VALSTYBES
Jibuti, Prancūzijos So- galėjo jo laikytis. Praėjus
teivių atsakomybės už beaugančius Amerikoje prasi Policija Užgrėbė 30 Auto
ĮSPĖJA JAPONIJĄ
maliland, Afrika — Pra- trims dienoms, Italijos kažengimus — labai gražiai ir visapusiškai tą klausimą
mobilių ir Areštavo 20
nešama iš Addis Ababa, ro vadovybė įsakė areštuonušvietė.
Vy<ų
Washington, D. C. —Dėl kad Italijos kariuomenei j ti visus, pas kuriuos tik
Alice Nutt, specialiai tą klausimą tyrusi, atpasa
Japonijos siuntimo kariuo užėmus Ethiopijos sostinę,: ras ginklus. Vien Addis
kojo klausimo praeitį. Jau tik šitame šimtmetyje bu Southbridge Mass. —
menės į Šiaurinę Kiniją.
vę kongreso skirtos net trys valdiškos komisijos: 1901 Sekmadienį, £ egužės 17 d. Jung. Valstybių valstybės Italijos karo vadas išleido Ababa areštuota apie 1,500
m., 1907 m. ir nesenai Wickershamo komisija — tyru- slaptoji policija užpuolė sekretoriaus padėję jas, dekretą, kad laike trijų' žmonių. Areštuotuos i u s
sios, kiek gi ateiviai padidina prasikaltimų skaičių. Charlton fariną, kur su William Phillips, priminė dienų visi gyventojai, turį teisia karo lauko teismas.
Visų komisijų darbų rezultatai rodė vieną ir tą patį: važiavę iš tri jų Naujos Japonijai devynių - jėgų ginklus, turį sunešti ir ati Visi nusikaltusieji prieš iš
ateiviai nei kiek tos nelaimės, proporcingai imant, ne Anglijos valstybių gamb- sutartį, kurioj Japonija duoti Italijos karo vado leistąjį dekretą nuteisiami
vybei. Daugelis Ethiopijos sušaudymui.
Gegužės 17 d., 3 vai. pp. padidina. Proporcija net visada buvusi ateivių nau Teriai, žiūrėj'
ėjo išmokytų garantavo
neliečiamybę gyventojų nei nežinojo aBuvo tokių atsitikimų,
džįų_ peštynių. į Kinijos teritorijų. VadinaMarianapolio rūm u o s e, dai. Jeigu dabar ir vėl kongrese tas pats klausimas muštis gaid:
Thompson, Conn. įvyko keliamas, tai tik rodą dabartinį visuomenės nervingu Žiūrėtojų amžius buvo , si Dėdė Šamas įspėjo Ja pie kokį ten dekretą ir ne kad po 40 ir 50 asmenų italų kareiviai išvarė į lau
veikėjų suvažiavimas Lie mą dėl pasibaisėtinai išaugusios problemos; rodą taip nuo 10 metų |ki 74. Viso poniją dėl jos karinio vei
kus ir būriais sušaudo.
tuvių Dienos reikalu, kuri pat žymios gyventojų dalies netolerantiškumą, prieš jų buvo apie liOO. Kada po kimo prieš Kiniją.
Herr Adei, Austrijos banįvyks Liepos 4 d., Maria kurį reikią kovoti.
licija užklupo! tai gaidžių
kierius, kuris gyveno Bel
Labai įdomiai kalbėjo ukrainiečių ateivių atsto peštynių žiūrėtojai spruko LENKIJOS MINISTERIŲ
napolio Parke.
gijos pasiuntinybėje, buvo
Šiame suvažiavime daly vas iš Chicagos, tūlas Dr. Emil Revvuk. Jisai labai iš namų į mĮšką, palikę KABINETAS ATSISTA
išvykęs.
Sugrįžęs nerado
Sekmadienį, gegužės 17
vavo atstovų iš sekančių vaizdingai nušvietė moralinį vargą Europos ūkininkų pinigus, autdmobilius ir
TYDINO
kolonijų:
So.
Boston, ateivių, auginančių čia savo vaikus. Kai jie augo Eu drabužius. Policijai pavy
dieną įvyko lietuvių kata nei vieno tarno namuose.
Mass., Worcester, Mass., ropos ūkiuose, jie nuo mažens buvo pratinami i dar ko areštuoti 20 asmenų, o Naują Kabinetą Sudarė likų parapijose įvairūs pa Sužinojo, kad jie buvo aProvidence, R. I. ir Water- bą, ar tai namie, ar laukuose. Disciplina aštri. Vaikas vėliau ir daugiau. Kiti, gen. Salvvog-Skladovvski rengimai. So. Bostone įvy ; reštuoti ir sušaudyti, nes
išaugdavo išėjęs gerą gyvenime mokyklą. Jam nebe matydami, kad negalės iš
bury, Conn.
ko vaikų vaidinimas, va bankieriaus namuose rado
Iš atstovų raportų paaiš buvo kada galvoti apie kreivus žygius. Tą pačią dva sisukti nuo teismo, sugrį Varšuva, Lenk'ja — Pe dovaujant Seserims Jėzaus ginklų. Spėjama, kad nė
kėjo, kad visose kolonijo sią norėtų ateivis tėvas ir motina skiepyti vaikams ir žo iš miško ir pasidavė reitą penktadienį premje Nukryžiuotojo. Žmo n i ų vienas iš sušaudytų neži
se uoliai yra ruošiamasi čia. Tačiau nėra galimybės. Amerikos vaiką ugdo gat policijai. Policija grąžino ras Marion Kosciolkowski buvo daug. Vaikeliai labai nojo apie kokį ten italų
prie Lietuvių Dienos. Ypač vė, išdykę draugai. Tėvai jį retai kada mato. Į jokį automobilius ir drabužius, ir jo ministerių kabinetas gražiai suvaidino dramą. I dekretą.
Worcesteris, sako, ruošia darbą jisai neprieina iki kol neišauga. Mokykla pri kada areštuotieji užsistatė atsistatydino ir preziden Montelloj, Romuvos parke
si važiuoti “visi iš dūmo”. , kemša jam galvą žinių, bet neduoda tvirto moralybės kauciją iki teismo, kurią tas Moscickis tuojaus pa įvyko taip vadinamas ‘sho- MUSSOLINI PLANUOJA
Šiame susirinkime buvol pagrindo. Nei barimas, nei bausmėmis tėvai nebega nustatė nuo $15 iki $250. kvietė gen. F. Salwog- wer’. Žmonių taip pat daug NUGINKLUOTI ETHIOPIJOS GYVENTOJUS
Skladowskį sudaryti nau ir parapijai liks apie $500
papildytas Liet. Dienos, li savo vaiką suvaldyti. Va ir išauga moralinė bedug
Gaidžių
peštynės
yra
la

rengimo komisijų sąsta nė tarp tėvų ir vaikų ir daugelis jaunimo ištikrųjų nu bai žiaurios. Reikia stebė- ją ministerių kabinetą.
pelno. Tik Haverhill, Mass. Uždraudė Mišrias Vedybas
Gen. Salwog - Skladows- ne taip jau gerai pavyko
eina kreivais keliais. Dar būtų geriau, jeigu jų mate
tas.
Ethiopijoj
kad tų nelsaMų paukšpayy^o sudaryti kabi- lietuvių katalikų piknikas.
Susirinkime buvo pagei- Į rialinė būkle būtų stipresnė ir lygesnė su kitais, se tis,
telių peštynių susirenka
dauta, kad LDS kuopos | naisiais ateiviais. Bet didesnis ekonominis vargas dar žiūrėti, rodos, civilizuoti netą. Valdžia mažai pasi Sutrukdė lietus. Bet nuos Londonas — Italijos dik
keitė, nes į ministerių ka tolių gal nebus. Cambrid tatorius Mussolini planuo
duotų nemažai darbininkų, labau pasunkina auklėjimą.
žmonės,
ir
žiūrėdami
į
Uosis.
binetą įėjo visi tie patys ge, Mass. įvyko mėgėjų ja nuginkluoti visus ethiotai dienai. Nes jei tokis
juos
lošia
pinigais.
ministeriai,
tik vienas nau- vakaras. Surengė Šv. Ste piečius, kad jie negalėtų
(Bus Daugiau).
parengimas turės daugiau
jas.
darbininkų, tai ir pasek
pono Jaunuomenės pašai- sukilti. Italijos kariuome
PALESTINOJE NESI
53
MILIJONAI
PRI

LAISVAMANIAI
RUO

Buvęs
premieras
Kosnę suskirstys ir pastatys
mės bus geresnės.
BAIGIA KOVA ŽYDŲ SU cialkowski užėmė darbo ir pine draugija ir Darbinin strategiškose vietose pa
KLAUSO
DIDŽIOJO
BOS

ŠIA
MEMORANDUMĄ
j
Kitas Lietuvių Dienos
kų Radio Komisija. Žmo
ARABAIS
TONO VETERANAMS
socialės gerovės ministerio nių buvo apipilnė svetainė. laikyti tvarką. Griežtai
komisijų susirinkimas nu
UŽ BONUS
vietą.
tarta turėti birželio 7 d.. Kaunas — Laisvamaniai
Mėgėiai labai gerai pasiro uždraudė mišrias vedybas,
Jeruzolimas
Žydų
su
Worcester, Mass.
kaip parodė neseniai prak
dė. Visus nustebino sve būtent, ethiopiečių su ita
nesiarabais
susirėmimai
MEKSIKOJ
ATIDARO

Daugiau
kaip
$53,500,Komisijos Pirm. tika, sau krematorijurą įčiai iš Providence, iš kur lais. Vietinės kariuomenės,
baigia. Keletą žydų ir ara
MOS BAŽNYČIOS
000
bus
paleista
cirkuliacine tik radio grupė su savo kaip buvo planavęs, neor
sitaisė iš Med. Fakultete
jon Bostone ir jo apylin bų užmušta. Anglijos po
mokslo reikalams skirto kėje kada 71,300 veteranų licija turėjo imtis priemo- Mexico City — Praneša vadu atvyko dalyvauti ganizuos.
krematorijumo.
Vykdy
nių numalšinti riaušinin ma, kad dar dviejose vals programoje, bet atvyko ir
EXTRO SUSIRINKIMAS dami buvusio Šiauliuose gaus bonus. Bonu mokėji
tybėse atidaryta bažny parapijos vadas kleb. kun.i
mas prasidės birželio 15 d. kus.
čios — vienoj apie 30, o Jonas Vaitekūnas ir grupė
Penktadienį, gegužės 22 suvažiavimo projektus, da Kiekvienam veteranui pa
Praneša,
kad
nuo
8
vai.
kitoj viena. Bet kunigams žmonių.
d., š. m., LDS. 2-ros kuo- bar, kaip tenka patirti, dalinus lygiai išeina maž
vakare
uždrausta
gyvento

vistiek draudžiama laiky Kun. Vaitekūnas pasakė
pos extra susirinkimas į- ruošia tam tikrą memo daug po $750, bet vieni
jams
išeiti
į
gatvę.
Arabai
vyks Šv. Roko par. svetai randumą.
gaus mažiau, o kiti po dau baisiai siunta prieš žydus ti pamaldos. Taigi atidary turiningą kalbą. Jis ragi
tose bažnyčiose nėra pa-, no skaityti ir platinti laik
nėje, 7:30 vai. vakare. Į Į
giau.
už
tai,
kad
jie
būriais
at

maldų. Katalikai reikalau-; raštį “Darbininką”, pri Geneva — Pranešama,
šį susirinkimą kviečiami To memorandumo — pe
I kad Pietų Amerikos vals
visi LDS. vietiniai nariai ticijos tekstas esąs jau ga TARYBA PAŠALINO vyksta į Palestiną apsigy ja, kad valdžia leistų lai-j klausyti prie LDS. organi
tybės po vieną traukiasi iš
ir LDS prieteliai, taipgi tavas. Laisvamaniai nori, PREZIDENTĄ BOLIVI venti. Jeruzolimoje užmuš kyti pamaldas ir aptar-j zacijos ir remti savo para
ta
trys
žydai
ir
sužeista
i
Tautų
Są jungos. Guatemanauti katalikus dvasiniais piją ir jos išlaikomą para
Šv. Roko parapijos veikė kad būtų kiek galint grei
JOJE
la jau išsitraukė. Taipgi
du. Arabai paskelbė nepa- reikalais. Katalikai peti
jai - darbininkai ir darbi čiau įvesta civ. metrikaci
pijinę mokyklą.
manoma, kad greitu laiku
siteniknimo
generalį
strei

cijomis ir asmeninėmis
ninkės, nes bus svarstoma ja, visai nutraukta su Šv. La Pate, Bolivija — BūPlačiau apie šį vakarą išsitrauks Meksika, Chile,
ką ir protestą priež žydus.
trijų dienų GEGUŽINĖS, i Sostu sutartis, kunigams
rYs armijos oficierių nuė- Palestinos komisijonieriui delegacijomis neduoda bi- tilps kitame numeryje.
T
Columbia ir kitos. Costa
gotiškai valdžiai ramybės.
geg. 29, 30, ir 31 dienų panaikintas celibatas, pa jo pas prezidentą Jose
įdavė
protestą,
kuris
griež

Rica, Brazilija ir Paragtvarka. Kadangi šis susi gal laisvamanių reikalavi Luis Tejada Sorzano ir
SOCIALISTAI PRIEŠ ■uay’is jau pirmiau yra iš
rinkimas nustatys ir pada mus tvarkomi dvasininkų privertė jį rezignuoti. Ka tai atmetė arabų reikala 10,000 ŽMONIŲ KLAUSE
vimus
neįleisti
daugiau
žy

sitraukusios.
NAUJĄ DALYBĄ
da prezidentas rezignavo,
ŠV. MIŠIŲ FENVVAY
lins, paskirstys darbus, to
Tautų Sąjunga nepajė
PARKE
dėl pageidaujama ir pra ; reikalai ir nustatytos įst. tai taryba iš karininkų ir dų į Palestiną.
Chicago, III. — Socialis gia priversti Pietų Ameri
šoma skaitlingai visų atsi sritys, kur tegalėtų veikti, civilių sudarė valdžią. Ka
tų
parti jos vadai prieš sa- kos valstybių, kad jos vy
Sekmadienį,
gegužės
17
praplečiamas ir pagilina rininkai nuėję pas prezi
lankyti.
Valdyba.
d. 10,000 žmonių susirinko vo metinę konferenciją, kintų sankcijas Italijai.
mas tam tikrų institucijų dentą pareiškė, kad žmo
Pietų Amerikos valsty
į
Fenway parką, Bostone, kuri įvyks šią savaitę Clesuvalstybinimas, panaikin nės nepatenkinti ekonomi
Ketvirtadienį,
gegužės
išklausytų šv. mišių, ku velande, padarė pareiški bės planuja sudaryti nau
tas mokyklose tikybos dė ne būkle ir priešinasi pa
21,
š.
m.,
8:00
vai.
vakare,
rios buvo užprašytos Ame mus prieš prez. Roosevelt ją Tautų Sąjungą į kurią
stymas, kad kapus turėtų skelbtiems rinkimams ge
westhanoveriečiai Ii e t u- rikos Legiono Suffolk ir jo naująją dalyba. “Par įeitų šiaurės Amerika ir
LIETUVON
laikyti tik savivaldybės gužės 31 d.
viai, rengia šaunią pramo County skyriaus už žuvu tijos didžiausias darbas”, Pietų Amerikos valstybės.
Per
etc.
_________
gą savo miestelyj, Lietu
pasauliniame kare ve pareiškė sekretorius Se- L
Zepelinas Hindenburg. vių klubo salėje. Rengėjos sius
Po
memorandumo
lais

teranus.
DARBININKO vamanių pasirašys žy kuris antrą kartą kelionė
nior. “buvo tai, kad išmo
IŠVIJO AUSTRIJOS
pp.
Ona
Jatkauskienė
ir
Mišias atnašavo kun. kyti balsuotoius, kad nau
FAŠISTŲ VADĄ
LAIVAKORČIŲ
miausi veikėjai, taip pat je iš Vokietijos į Jung. Sal. Ančiauskienė, (sese Francis Kelleher iš Marl- joji dalyba nėra tai socia ViennaJ, Austrija — Pe
Valstybes, grumiasi su rys, Vabalninkietės), nuo
nori pritraukti kitas arti
reitos savaitės pabaigoje
audra. Audra su lietumi širdžiai kviečia visus lietu boro. Giedojo Šv. Jono Se listu programa”.
minarijos iš Brighton, Vargšai tie socialistai: Austrijos valdžioje įvyko
mas organiazcijas, be to, Hindenburg’ą Užklupo nu
vius iš apylinkės, o ypač Mass. choras. Pamokslą mokino, mokino savo pase- permainos. Iš valdžios pa
ieško tokio iš paso katali lėkus apie 800 mylių.
montelliečius atvykti ir pasakė kun. James P. Do- kėius. o iie kaip savo. taiD šalintas princas von StarGENIAUSI
ko, kuris prieš pavardę tu
rėtų kokį žymesnį titulą, sumanymą
paskelbti praleisti linksmai laiką, novan, St. Brenden’s pa- savo. Dabar anot socialis- hemberg, fašistinės gin
kad išeitų didesnis efek- tam tikrą (dėl efekto) eks-į Savo pramogos visą pelną rapijos klebonas iš Dor-tu sekretoriaus, neatski- kluotos heimwehr vadas.
dpkUrariia v I sk^a &v- R°k° par. nau- chester. Dalyvavo unifor ria naujos dalybos nuo so- Austrijos valdžios prieša
į tas. Jei tokį nepasisektų knnioiii
Kumgių
y-. jos
. salės fondui.
fondui
Vaii^J
;s
„v;
_ __________________
v • • j~į aeKiaraciją.
f * * • '*v
V
alio,
muoti
legionieriai
iš
skircialistų programos. Tas kyje yra kancleris Kurt
l
surasti,
tada
greičiausiai,
366W
pac jie daug tikisi iš poros' westhanoverietės ponios, tingų vietų. Šių iškilmin- parodo, kad socialistai sa- I Schuschnigg, katalik a s.
TtL.AlBaiTOn 2680.
kreipsis į bet kurį ir gal žmonių, einančių ats. pa- tai gražus jūsų sumany-. gų pamaldų nesutrukdė nė vo originalės programos
Perversmas įvyko be kraų •
T
atgaivins senąjį kai keno rei^as*
I tnas.
Rap. I didelis lietus.
j neturi.
jo praliejimo.

SMARKIAI RUOŠIASI PRIE
LIETUVIU DIENOS
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MONTELLO, MASS.
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WEST HANOVER, MASS.

VAŽIUOKITE
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Antradienis, Gegužės 19 d., 1936

{VAIRŪS SKELBIMAI

NORTH BRIGHTON
BAKERY

^/nmcaj^^AUTO RADIO

Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv

STANLEY’S RADIO SHOP

64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

INŽ. STASYS BELESKAS, Savininkas

343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Savininkai:
J. Trasas ir P. Gelžinis

Tel. So. Boston 0558

GEGUŽINĘ, kuri įvyks čius dalyvauti kviečiame pardavimui, dėl vykimo į
gegužės 30, ir 31 dienomis iš anksto užsirašyti pas Montello, geg. 30, ir geg.
jau gaunami pas p. V. Va vieną iš sportų komisijos 31 dd., galima gauti ir
latką ir Darbininke. Bušai valdybos narių: Dr. Lan- I “Darbininke”. Bušai iš So.
išeis nuo šv. Petro par. džių, adv. Cūnį, Dr. Duse- Bostono į Montello, gegu
bažnyčios šiomis valando vičių ir muz. R. Jušką.
žės 30 d. išeis nuo šv. Pet r
Sporto K. ro bažnyčios 10:30 val._iš
mis: 9:30, 10:00 ir 10:30.
Taipgi gaunami Bušų ti
ryto. Taipgi ir geg. 31 d.
kietai pas tuos pačius as
tuo pačiu laiku.
menis bei įstaigas ir dėl
Iš Lawrence pranešė net
Šv. Petro liet, parapijos
trys draugijos, kad esą pa
ROMUVOS PARKAS, Montello, Mass. Šiame gražiame pušinėlyje, gegu išvažiavimo, kuris įvyks Beliko vos pora savaičių, sirengę vykti. Taipgi ir ki
žės 30 ir 31 dd. įvyks tradicijinė LDS. Naujos Anglijos apskričio ir Šv. Roko birželio 7, Romuvoj.
ligi Tradicijinės Darbinin tos kolonijos padarė savo
parapijos GEGUŽINE. Parkas atnaujintas, svetainė padidinta; Rengėjai rengia
Pranešėjas. kų GEGUŽINES, kuri į- per draugijas nutarimus.
labai įvairią ir įdomią programą. Taigi visiems patartina gegužės 30 ir 31 pra
vyks gegužės 29, 7:30 vai.
Darbininkas.
SPORTININKAMS
leisti ne kur kitur, bet Romuvos parke, Montello, Mass.
vakare — šokiai, gegužės
Visi šv. Petro parapijos 30, — visą dieną su įvai JONAS BATES išdirba
>„tee•*•••••••»••!
ir jaunimo metinė gegužės sportininkai - ės yra kvie ria programa, geg. 31, iš geriausios rūšies mėsų
mėnesio procesija Švč. Ma čiami dalyvauti savo gar taip gi su įvairia progra skilandžius, dešras, beko
rijos garbei. Procesija pra bingos parapijos susiva ma ligi pat vakaro, Romu nus ir t.t. pagal lietuvių
sidės eiti iš bažnytinės sa žiavime sportų programo vos parke, Montelloje, I skonį.
lės. Eis penkta gatve — į je, birž. 7 d., Romuvos Mass.
Jonas Bates, 327 Dor
E
gatvę
—
į
Broadvvay.
St., So. Boston.
FEDERACIJOS
vakare įvyko vienas iš
parke, Montelloje. Norin- Gegužinės programa šį-, chester
_
SUSIRINKIMAS
gražiausių parengimų, te Grįš C gatve bažnyčion
’ met gana bus įvairi. Kas'^.
REIKALINGA švari šei
Geg. 19 d., 7:30 vai. vak., atras “Karalienė iš Dievo j pamaldas.
mininkė prie namų darbo. svarbiausia, tai kad įžan- r GEORGE’S TAVERN
bažnytinėje salėje įvyks malonės”. Šv. Petro para
Turi mokėti gaminti val gos jokios per visas tris
CHORAS STOJA
Federacijos Skyriaus susi pijos sekmadienės mokyk
gius. Gerai moteriškiai i dienas nebus. Šokiai bus
TALKON
rinkimas.
los vaikučiai suvaidino 5
Lietuviška Užeiga
ant visados. Geras daugeliu atveju bus tei
aktų veikalą, kuris suįdo- Šv. Petro parapijos ener darbas
atlyginimas, maža šeimy kiama dykai. Įvairūs spor
GRAŽIAI SUVAIDINO mino gausiai susirinkusią; gingas choras su savo va- na. Atsišaukite greitai: tai, mėgėjų - “amateur” GEO. PETRAITIS, sav.
DRAMĄ
publiką taip perstatymo |:du muz. R. Juška eina į Mrs. Čharlotte Petkiewich, pasirodymai, ir tt. ir tt.
Skanus alus ir likeriai
Šių metų gegužės 17 die artistiškumu, taip pritai- talką dirbti parapijos iš- 65 Howard St. Reading, Pranešimai iš darbo cen
• 1 A. V*
•« ~
■■
1•
zx/\eezx ■V'.
58 Dorchester St.,
ną šv. Petro lietuvių para kinta is scenerijos papuo važiavimui,• įvykstančiam
Mass. Tel. Reading 0078-R trų gana vaizdžiai nusako,
So. Boston.
pijoj yra atmintina, nes šalais.
birž. 7, 1936, Romuvos
kad rengėjai žada sutikti
y
Iš anglų kalbos versta i parke, Montelloje. Jis tu PAIEŠKA t savo švoge- su puikiausiu pasirengimu
Antaną Janavičiaus, minias,, darbininkų ir jų
drama giliai pamokinanti. rės ypatingų valgymų ir. rio
kuris
yra kilęs iš Tryškių
Kalba sklandi ir visiems išpardavimų stalą. Liku parapijos, Šiaulių apskri prietelių pūkioje Romuvoj.
L St. LIQUOR STORE
suprantama. Artistų tari sieji choristai-tės nuo savo čio. Pirmiau gyveno Broc- Štai pranešimai:—
Jei manote aplankyti sa mas sunkesniųjų žodžių stalo dirbs kitus išvažia
Parduodam geriausius įvaiktone,
o
paskui
WaterbuP-nas
L.
Kumpa,
prane

vo senąją tėvynę Lietuvą,
riu rūšių TONIKĄ, DEG
vime darbus.
Kvieslys. ry, Conn. Prašome atsi-_ ____ _
ša, kad valgių ______
sutvarkyTINE, ALŲ ir VYNĄ.
štai Jums yra geriausia kaip tik tvirtino nuospren
dį,,
kad
nemaža
pažanga
šaukti
pačiam
arba
kas
žimo
projektas
jau
paruošproga vykti su didžiąja
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
BUŠŲ TIKIETAI
Gorčiais ir Bačkomis. Visu U.
note apie jį prašome £as dej trijų dienų,
ekskursija Cunard White padaryta mūsų berniukų
S. firmų ir užsienio, pasirinki
■ Jenčiunas,
- Star Line dideliu expresi- ir mergaičių lietuvių kal Šiuomi pranešama, kad mums pranešti: Kazimie- -P-nas -Pranas
mas didžiausias ir įvairinusias.
ras
Petkus,
127
C
Street,
niu laivu
“BERENGA- bos moksle.
Bušų tikietai dėl nuvažia
POKILIAMS,
VESTUV R M S,
praneša,
kad
registracija
So. Boston, Mass
NAMUOSE
VAIŠĖMS
ir BA
RIA”, kuris išplauks iš
vimo
ir
parvažiavimo
į
- į mėgėjų - “amateur” įvaiSeselėms Jėzaus Nukry
LTAMS. Specialiai
kainos su
New Yorko birželio 17 d. žiuotojo priklauso gyros
Pristatom greitai ir
PARSIDU0DA labai pi- renybes gana sėkmingai mažinamos.
^Tel. 8o. Boston 0823
Šiai ekskursijai vado
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
giai bekernė. Biznis išdirb- eina. Įsiregistravusių yra
31 vak.
vaus patyręs vadovas Ste žodžiai už tokį gražų jų
LIETUVIS DANTISTAS šI
tas
per
15
metų.
Atsišauj
specialistų
harmonistų,
sutvarkytą
vakarą.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
ponas Bergen, kuris dar
kitę
į
bekernę
pas
Petrą
'
‘
‘
tap
dance
’
rių
”
,
dainininAtsilankę tėveliai malo į
buojasi Cunard White
Pas J. STRIGUNĄ
kų,
komikų,
gitaros
va

5
niai
šypsojo
žiūrėdami
į
Marliūną,
48
Lincoln
St
Star Line. Jis pagelbės ke
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Arti Municipal Bailding
i
leiviams sutvarkyti baga savo vaikučius taip uoliai i 525 E. Broadway, S. Boston Brighton, Mass. arba į na riantų ir tt.
X
žą ir kitus reikalingus ke ir rūpestingai savo roles I
mus 50 Saville St., Cam P-nas Kazimieras Gri
Ofiso Valandos
Nuo
9
iki
12
ryte
ir
nuo
1.30
Iki
|
lionėje dalykus. Kelionė atlikinėjančius.
|j nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| bridge, Mass. Tel Tro 4307. gas, praneša, kad šokiams
bus linksma ir maloni, lai Pelnas skiriamas Sese ii5sasir uždarytas
dykai orkestrą jau pa- DACC MOTOR
subatos vakarais iri
ve bus duodami įvairūs lėms mokytojoms. Pagei rnedėldienlais, taipgi seredomis nuo|
PARSIDUODA rdviejų imta, bus ir ‘check dance’. I KvOO PARTS Co
12-tos dieną uždarytas.
pasilinksminimai.
šeimynų
namas ir trečia P-nas Benis Tamulevi
daujama, kad panašūs pa i
Taipgi nuimu ir X-Ray
j
Bagažai bus persiunčia rengimai dažniau papuoš i
me aukšte 3 kambariai ir čius sako, jau turįs visus
......
Užlaikome visokiems karams
mi ten, kur keleivis va tų mūsų lietuviškas scenas
toiletas. Karštu vandeniu planus, kas link įvairių lai
ir t rokams dalis.
žiuos.
apšildomas.
2
karų
garaTAISOME BRAKIVS
mės
išmėginimo
dovanoms
Manantieji važ i u o t i, ir kad būtų keletą kartų
džius.
Neša
rendos
$135
į
.
.
_
L
.
,
_
,
K. J.
Tel. ŠOU Boston 3735
kreipkitės į “Darbininko” pakartoti.
mėnesį. Gera vieta. ParbudyTel. ŠOU Boston 9620
Laivakorčių skyrių, 366
duoda labai pigiai __ Kun. J. Petrauskas sako,
LANKĖSI
W. Broadway, So. Boston,
$11,500.00. Įmokėti" $3,500. kad Romuvos parkas ne- 280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
šeštadienį, gegužės 16 d.
Mass.
00. Atsišaukite į “Darbi- vien pasipuošė žaliu gam“
Darbininko
”
administra

ninko” administraciją.
tos rūbu, bet ir tekniškai
kscsosscsso—------------------------------►Z4
nncc motor
/Į
cijoje
ir
redakcijoje
lankė

baigiamas
tvarkyti.
Į
die*
nUuu
PARTS co.
Z4
MUZIKAS
Į
/I
si
Švedų
Amerikos
linijos
Specialia
Išpardavimas
z]
p0.40
Z4
atstovai: p. Zaborskis, ku
ninku — parapijonų. Ne BATERIJOS ..... $3.95
’zl
Tuojau
paduok
užsakymą
užsi

Zj
RAPOLAS JUŠKA į\ ris yra Švedų Amerikos
’zl
ĮMAINANT IR SENĄ
sakant naują, puikų STEWART- stebėtina, kad parkas pa
‘
linijos
lietuvių
skyriaus
Tel. So. Boston 2660
BATERIJĄ
’zl
mainė savo vaizdą.
WARNER RADIO.
Moko muzikos, piaįno
Mes
priimsime
mainomis
Tamtvedėjas New Yorke.
Uždedame
Brake Bands
Iš
kolonijų
gaunama
ži

Lietuvis Dantistas
:
tų
seną
radio
arba
gramafoną
ir
ir dainavimo. SpeciaP-nas Zaborskis grįš j
nių, kad
visi esą pasiren Dabar nupigintomis kainomis.
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.'
, .. . T no '
’zl
Tel. ŠOU Boston 9620
'
Lietuvą
gegužės
29
ti.
su
les
pamokas
duoda
’zl
Stevart - Warner Radios yra!g? vykti J LDS ir Visų
Tel.
ŠOU
Boston
3735
lietuvių ekskursija laivu
geresni tuomi, kad pasiekia toliau Darbininkų tradicijinę Gevaikams.
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
261 W. Broadvay, So. Boston
kitus ir nedaro tiek braškeji- gužįnę Romuvoj, kad ten
“GRIPSHOLM”.
I
Adresas:
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
Mm duodame iisimokėjimui ir pasveikinti savo senus pa- r
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
98 Tonawanda St.
PROCESIJA
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. diena. pristatom į namu už 50 mylių žįstamus.
>
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.
Dorchester, Mass.
r»
----- v;—« -rr-i-*!
— ;xiš
Gegužės 24 d., 2 vai. pp., Nedaliomis
P-nas
Vincas
Valatka
nuo 9 iki 12 vai. dieną.
R0LAND
KETVIRTIS
A
CO.
(pagal sutarti)
Tel. COLumbia 8053
prasidės šv. Petro parapi
322 W. Broadvay, So. Boston. So. Bostono, praneša, kad
/<
jos mergaičių - bernaičių
'Bušų tikietai jau paleisti
TeL SOUth Boston 4649.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

v •

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960

GEGUŽINĖ

Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 AVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso
Ofiso
Namo

— V •

VIETINĖS ŽINIOS!

k:

EKSKUSIJA Į LIETUVA

DR. M. V. CASPER

a

W •

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas
Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.
LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame

;

/*

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

■z«
’zl
’zl

/

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
2S8 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
TeL Brockton 4110
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.

!

>i

GET YOUR STICKER EARLY!

febe

nrsncnov

— at the ----KORTOM

SUŪARE GARAGE

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St., Cambridge, Mass.
Prieš Lietuvią Bažnyčią
JOHN J. POVELE, Sav.
Offlclal Brake * Ligbt Statlon No. 30054
Brakes adjuated 73c and up —
x x.WN.

prašiname

visokius

tome drabužius visur,
kaip ta‘<:
So. Boston, Cambridge, Brighton

Dorchester ir

kitur.

Pamėginkite

ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

LIETUVIU KEPYKLA
Kepame
geriausios rūšies
duoną kaip rugynę taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bučernėse reikalaukite K. Plevoko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.
K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

j

A. L KAPOČIUS

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

ir

drabužius. Mes paimame ir prista-

' JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR

’zl

/j
’zl
zl
zj

Tel. TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

PASINAUDOK ŠIA PROGAną dirbą net

/I
’zl

Tel. TROvvbridge 7880
Tel.
KIRkland 9221

XX

SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

i LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, 8o. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
i 113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Are.
Tel. Columbia 2537

delel pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba
šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą šį mėnesi.

Dr.Gndt327££X
Votandoa: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry2—5, 7—8 vakare; sekmadie10—12 tiktai.
i

e
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ti straipsnių apie moteris,':la užviešpatavo. Jis užsi bar vienam kelionėje va-; Al IMFNTAI ^OVIFTIin^F dimus atsakinėja tik biuvadinamas motinomis. Vi- :mąstė. Paskui pakėlė a- dovautis, kaip toliau neOVIIL1 UlML rokratiškais išsisukinėja
skas tai mane ihokino, kis į tolimą horizontą ir veža traukinys, pats neži
mais.
jaudino, žavėjo. Aš supra vėl paskendo svajonių ban nau ką daryti. Stoviu ir Sovietų spauda pateikia
Izvestija sąryšyje su toįdomių
davinių
apie
alikiais
reiškiniais'^,'kad
tau motinos svarbumą. Ir gose.
■
Neiškentęs, aš jo pa tiek.
prisiminiau tą nepamirš klausiau: “Kas yra tas ta Stotyje žmones grūdosi, mentus Sovietuose. Teista-^ nebūtų galimi jei
tamą naktį—apsiverkiau... vo sąžinės paslaptingas stumdosi, kiekvienas skve gumo komisariato zinio- riau dirbtų teismo
bet tas josios neprikėlė iš pageidavimas motiną pa rbiasi ko greičiau į namus mis, tik per vienos RSFSR naį
amžino miegb. Ji ten am gerbtų?” Jaunuolis nei ne grįžti. Vargas! Bet, šiaip teismus, neskaitant auto-j
žiams nuėjo, atsisveikino. nutraukęs savo žvilgsnio taip susiradau ir dasikvie- nominių respublikų, 1933 LOTINIŠKOS GIESMES
Su kiekvienais metais ma nuo horizonto atsakė: ‘Tai čiau vežiką, atsisėdau ir m. praėjo 142.000, o 1934 ' LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ
nyje ėmė augti kaž koks paslaptis, kuri ir liks pas nusimalšinęs bent kiek, su m. — apie 200.000 bylų dėl I
ALBUMAS DĖL
ORKESTROS
paslaptingas pasirįžimas laptimi iki tol kol priesai išpustu kaklu, pastatęs nevykdymo alimenti n i ų
atlikti josios užpelnyta ka bus įgyvendinta” Vė) krutinę kaip vyras važiuo pasižadėjimų. Žymiausia
pareiga — pagerbti jąją tyla. Staiga pasigirdo lin- ju į kaimą. Įsivaizduokite jų dalis tenka Maskvai:— I Kas mėgsta groti lietu
šiame įvairenybių pasau smas klegėjimas, juokas. gerbiamieji, arkliu, dar su 13.235 bylos 1933 m. ir 15. viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp.
*“ — 1934 m.
lyje. Iš pradžių nesupra Abu sužiurome į t, pusę... karietų važiuoti per Lietu- 265
kartu pasakoja, V. Niekaus Lietuviškų Šo
tau sąžinės pageidavimo, motina ir sūnus gėles sky vą. Įspūdžius tik pergy- Spauda
\
“Tai įvyko seniai, už jū- nuo suolo. Valandas juodu bet vėliaus paaiškėjo. Pri nė. Motina, nuskynus rau venti galėjau, sunku net kiek Sovietų moterims ten- kių Albumą. Jis tinkamas
rių marių, toli, ten žydin-' grūmės... Pagaliau vienas siekiau tai išpildyti. Da doną rožę prisegė sūneliui aprašyti. Nežinau ar su ka kančių pakelti dėl ali yra piano solo, 1-mai ir 2čios
tėvynės
Lietuvos iš jų nusilpo — suklupo, bar, aš tik ir telaukiu tos! prie žipono ant krūtinės. rimta mina važiuoti ar mentų mokėjimo vengimo. rai smuikai, 1-mam ir 2kampe, kaime. Buvo pava- Giltinė triumfavo! Ji... ji artėjančios dienos, kada Sūnus pabučiavo motiną... kaip. Juokas ima ir gana. Maskvos sveikatos sky- ram klarnetui ar trumpe„ ,.
.v.
tui. Jo kaina $1.00. Užsasario ir minkštas vėjelis, atsiskyrė su visais... o bu- galėsim vėl grįžti į savo Vėl linksmas klegesys iš Bet kaip suklumpa kur naus gydyt. Rabinavicius
, kymus siųskite “Darbipakvypęs atgijusios gam-;vo dar jauna. Verkiau... tėvynę ir savo priesaiką siveržė iš linksmių kruti* ant akmenio ar į grabią, nuo alimentų mokėjimo ninkui”, 366 W. Broadway,
tos sprogstančių medžių, bet mažai — vaikas bu- ištęsėti. Ačiū Dievui toji nių. Aš pažvelgiau į savo tai tik pašoki, biskį pakra slapstėsi 10 metų, nuolat So. Boston, Mass.
gėlių
žiedais
švelniai ivau...
diena netoli. Neilgai dar draugą. Jis akyliai sekė to ir vėl ramiai atsisėdi,
i keisdamas darbo vietą. Jo
i
skverbėsi pro pravertus' Kytojaus diena, jis be teturiu čia, šitoj dango- darželyj įvykį. Jo veide— Tada tai jau žmogus žinai vaiko motina besikankin
langus į lusnos vidų. Uz k
viską likus
dama galų gale visai nus
rėžių šalyj tvankų orą svajinga šypsena.
ar juoktis ar verkti.
lango gi pavasario skelbė- lgjo ant lent
tojo sveikatos. Moterys,
kvėpuoti. Neužilgo plauk
Vėliau, aš jį užtikau Bet kad ir biskį supurto, kurios, turėdamos tokių
jai linksmai čiulbėjo obe- ties josios
lva paskutinj siu putojantį Atlantą... iš
pakrato, šonus padaužo,
lių - vyšnių sode. _ Maloni kj t Uai švietė, žybčl0. vysiu savo svajonių šalį, tame pačiame darželyje
tai niekis. Viskas kara tėvų vaikus, turi pačios Parsiduoda 6 šeimynų
saulutė skaisčiai sypsojos jo Pasieniais ant suoh) kame mano kraujo broliai, beskinantį rožę. Jis manęs liškai. Važiavome kaip tik dirbti, vaikus namie palie namas ant West 3rd St.
pro medžių sakas o pasodiefiiaL Tyla vieš. sesės triusiąs, dainuoja, nepastebėjo, bet aš jį ma sekmadienyje. Sutinkame ka be jokios priežiūros. Viskas beveik naujai išunksnėje liūdnai kukavo atavo medinėje lūšnoje, kame puošni gamta žaliuo-1 čiau. Nuskinęs rožę pridė- žmones jau beeinant baž Fabrikų bendrabučiai su taisyta, namas pilnai išraiba gegutė... Jaudinan- tik aš nerim
_ trau. ja ir sparnuočiai ulbuoja. į° Pr,e lupų T Pabučiavo.. , nyčios link. Krito man į vaikais motinų darbinin- renduotas. Rendų atneša
tis, skardus gegelės bal- kiau k
stOvintj vars. kame randasi supiltas Paskui pnsis^e ant kru- akis tas žmonių nešimas kių nelaiko. Ir alimentai $?62 į metus. Parsiduoda
dažnai priteisiami
nritaiaiami labai
labai Uz $4500- LengVOS IslygOS.
sėlis liūdnai sklydo plau- totą _ aš audžiau. Paskui brangiosios kapas...” bai- tInes‘ Rozebu™ baltabatų po pažastimi. Prie dažnai
ke po kaimą, pasiekdamas
j kiemą su vaikais gė pasakoti jaunuolis. Ty-1
Šarūnas (L. K.) bažnyčios, žiūrėk, atsisė mažomis sumomis. Vienas
Ant East’7th St., netoli
kiekvieno gyventojo baku- ..bobą„ mušiau. žmonės
dę vieni, antri, ir aunasi teismas priteisė vaikui iš “L” Street maudynių parlaikyti po 5 rublius per siduoda 2 šeimynų namas
batus.
z^"
stebėjosi mano šaltumu
Važiuoju į Kaimą
Taip, tai buvo pavasa- link mirusiosios, mano
To dar neužteko. Bet aš mėnesį, nors tėvas gauna su visais vėliausios mados
dideli ir švie_ _
ris... Mano motutė, jauna greitu pamiršimu. Aš, ta- Ir ištikro važiavau. Ži- jant ne nepajutau, kad tur būt nevieną savo iš apie 300 rublių uždarbio. _įtaisymais,
garinė šilumotutė ir aš, tada gulėjo- da jaučiaus laimingas, lai note, taip buvo. Antroje reikia perlipti į kitą trau- vaizda išgąsdinau. Prava Ypač daug nemalonumų ma, kambariai,
maudynės,
ąžuolinės
me — sirgome. Sirgome svas kaip girių paukštis dienoje Kaune, jau išva- kinį, kuris važiuoja į Pa- žiavus visi tik atsisuka. moterys turi pakelti jau grindis, nauji pečiai, bal
ta pačia liga. Mudu tik te- ištrūkęs iš narvos. Buvau žiavau pas gimines. Kur nevėžį, o iš čia dar 20 O koks čia per ponaitis, gavusios vykdomuosius la- tos sinkos, piazai ir vieta
buvome namų šeiminin- linksmas. Nemokėjau į- einu, kur ką matau, visur klm. su arkliais į kaimą, taip važiuoja? Iš Panevė- Pus_- Teismo antstoliai kai įvažiuoti automobi 1 i u i.
kais ir abu tapom ligos vertinti motutės mirtį, ži- tik stebiu ir į visas pu- Nespėjęs atsisveikinti su žiosu karieta apie 50 klm.J kada tuos laPus laiko savo Parsiduoda tik už $4800.
galvą pakėlęs, krūtinę iš- stalčiuose po kelerius me- Lengvos išlygos.
aukos. Sunkiai, pavasario nojau tik, kad ji nekrutė- sės žvalgaus.
į kunigėliu, pasijutau trau
kančių dienos slinko, mes 50, miegojo ant lentos ir
P*V'įP° Ant West 7th St. vienos
kiny, kuris važiuoja į Pa pūtęs, rimtai nusiteikęs, *“3gi dar nerodėme pasitai- kad manęs ji nevaržė žais- Atvažiavus į Kauną, vis nevėžį.
toks majestotiškas! Gal.*,
P .
’
šeimynos namas, susideže- 1S 1 ‘ vykdomųjų lapų ali- dantįs
9 kambarių su
symo ženklų. Gydytojai ti su vaikais. Aš dėl to pa- kas atrodo taip liūdna, pa-,
koks inspektorius, gal že
Čia
likau
jau
vienas,
prasta;
rodos,
tiesiog
esu
negelbėjo. Praslinko savai- likęs miegančiąją amžimę :atvažiuoja dalyti, o mentams išieškoti daugiau vėliausios mados įtaisytarp
visokių
keliaujančių

nekviestas
svečias.
Saulu

gal mokesčių atsiimti? Vi-kaiP 50
Jokio Jud?" jpais,
šiluma,_ąžuotė, antra — aš pagaliau nuoju miegu, naudojausi
jų.
Tyliu
ir
stebiu
visą
tė
nebešvietė,
dangaus
mė

Bet
jimo
po
5
ir
dauigau
mėlinės
grindys,
naujas pe
žymiai sutvirtėjau, bet ji. staiga įgyta laisve. Taip
si atsisukę tik žiūri. '__
čius, balta sinka, naujai
ki mano brangioji — ne. ir palaidojo neiškritus nei lynuose skliautuose pasi laiką. Pavažiavus apie 10 jei jie zinutų, kad tik pay11^
fe. ausi aIimen_ apkaltas iš lauko su šingeJi, dar kovojo su giltine. į vienai mano liūdesio aša- nėrė. Žmonės žvairiuoja į kilometrų, vieni keleiviai prastas ‘studenčiokas va- vienasvarmausi anmen liais naujas stogas dide.
mane, ir matyt savęs klau pradeda jau snausti, kiti žiuoja, be valdžios, jėgos tmių piktybių priežasčių lig yardaį Kaina$3,800.
------Sunkiai kovojo... bet aš ta- j rai. Vaikas buvau...
matyt išalkę išsiėmė deš ir galios, silpnas “boysas”, Vra valdininkų abejingu- Lengvos išlygos,
sia.
O,
koks
čia
per
tipas?
da nesupratau
vaikas 1 prabėgo
Prabėgo keletą metų, Toks neva “dabita”. Plau ros su duonos riekia į
tai perdaug dėmesio ne- mas tose įstaigose, kur a- Kreipkitės pas A. J.
buvau...
! Atvažiavau
a+irnvioiron
j Ameriką.
kai sušukuoti, kalnieriai rankas ir sau valgo. Pra i kreiptų ir nesijudintų ir limentų skolininkai dirba. KUPSTĮ, 332 W. BroadBuvau vaikas, bet toji Vėl praslinko tiek pat me ir mankietos sustyrę kaip dedu jau abejoti, ar aš ga
ramesnia širdimi eitų baž- Pav-> viename mieste ko- way,^J5o._ Boston, Mass.
nelemta naktis, nuo kurios tų. Čia, Amerikoje, tru ragai. Batai tik spindi. lų gale į gerą vagoną įli
munistų partijos narys ir Tel. SOUth Boston 9423.
nyčion.
jau praslinko keliolika il putį pamačiau žmonių gy Tai retenybė!
pau. Gal miegamas —koks
atsakingas _ valdinin
kas
,
.
.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai,
gų metų, niekuomet neiš venimą, paūgėjau... Susi
(Bus
daugiau)
valgomasis! Dar “grinoSlapStOSi 13metU, bet jo į-i kurie skelbiasi “Ihirbininke” tikrai
Jausdamasis
it
koks
- i verti skaitytoji; paramos.
dils manyje. Tai paskuti pažinau su kasmet šven
rius”, tai taip greit nesu
Vincas Andriuška. staiga
—
-į motinos nusiskun-1
Visi garsinkite* “Darbininke”.
našlaitis,
atsisveikinau
su
nieji mano jaunos motu čiama Motinos Diena. Ne
sigaudai
žmogus.
Bet
kas
tės su giltine kovos nak mažai teko ir pačiam iš Kaunu norėdamas pasi Čia jau klausinės. Mat jį
tis. Aš visa tai stebėjau girsti prakalbų bei skaity sveikinti su Lietuvos kai kur!
mu. Iš Kauno ligi Radvi
v•
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VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi*
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ. CASH MARKET

48 Crescent Avenne,
Telephone Columbia 6702

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

29 Savin Hill Avenne,
DORCHESTER. MASS.
45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
ROKBURY. MASS.

490Broadway, Tel.S.Boston3120
K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
ŠV. JONO EV. BL. PAiALPINE

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.’

Pirmininke — Eva MarksienC,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS,
1428 Columbia Rd, S. Boston, Mass.
Prot. RaSL — Ei 1 za.beth Oralls,
111 H. St So. Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 9282
Fln. RaSt. — Marijona MarkonlntS,
29 IVhlpple Avė., Roslindale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona StanlnllntC,
105 West Bth St.. So. Boston, Mass.
Tvarkdar® — Ona MlzglrdlenS,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos GloMja — E. Janužonieng,
1428 Columbia RA, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra utarnlnkg mfinosio.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine RA, So. Boston, Mass.
Prot Rašt Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Masa
Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa
Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirlnkimns kas tre
čiu nedčldienĮ kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietį;. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai vakare, pobatnytinej
rainėj
Visais draugijos reikalais kreipkite*
pas protokolę raitininke.

liškio bus apie 240 kilo Jau atsibodo net važiuo
metrų. Važiavau su vienu ti. O traukinys taip greit
kunigu Marijonu. Tai bu važiuoja, kad mūsų ameri
vo mano pirmas važiavi koniški Grey-hound busai
mas po Lietuvą, ir todėl tikrai pralenktų. Bet tyliu
taikiausi prie keleivių, lik ir kenčiu. Reikia ir vargo
damas paklusnus vado į- pakęsti. Besvajodamas asakymams, jojo nurody pie tėviškę, jūros mėlynų
mams. Iš tikro laimė dar, erdves, okeano krantus,
kad tas Marijonas kuni išgirstu “Panevėžys”. Žiū
gas buvo su manim bent riu per langą ir ištikro
pusiaukelį, nes dar nepri Panevėžio stotis. Greitai
pratęs su Lietuvos litais, išlipau, nes iš čia su ark
būčiau tikrai išsipirkęs liais reikia važiuoti bet
bilietą kurs nors į Rusiją. manau sau, kad nebus
Ne po ilgo, įlipus į trau taip jau toli.
kinį, pradėjo pamažėliu Išalkęs, ištroškęs, dulkėkrutėti. Vadas, kiek va- tas, nemigęs, nebuvau jau
žiuojant buvo galima, su- daugiau panašus į Ameripažindino mane su Lietu- kos “dabitą” bet... Purvivos kraštu, bet iš visų aiš- nas, plaukai suvelti, marškinimų atmenu tiktai Se- kiniai suglamžyti. Baisus
sėlių Kazimieriečių vie- baidyklė pasidariau. Bet
nuolyną Pažaislyje. Vei- manau kelionėje, nieko
das davėsi suprasti, kad
’ ’ stebėtino ir taip nusira
’abai domiuosi, bet teisy- minęs, keliauju toliau.
’ię pasakius, man daugiau So far, so good! Bet da
mpėjo kaip aš į tą Ančiš bar ką daryti? Kur suktis,
kių kaimą pateksiu. Be to, ko klaustis, pas ką kreipdar negalėjau Amerikos tis? Kaip pamišėlis! Roįžmiršti. Ten nekartą min- dos ir Amerikoje gimęs,
tys ir nuskriausdavo.
ten pat augęs ir “škulę”
Įdomiai besišnekučiuo-Įėjau, bet, kaip reikia da-

LDS. ir DARBININKO

(SKURSNA I LIETUVĄ
Liepos 11 d. Darbininko Laivakorčių Agentūra ruošia į Lietu
vą ekskursiją Švedų Amer. linijos laivu — “DROTTNINGHOLM”,
Kad gauti laiku reikalingus dokumentus ir geresnius laive kamba
rius, užsisakykite vietas tuojau.

“Darbininko” Laivakorčių Agentūra vykstančius į Lietuvą ap
rūpina visais reikalingais dokumentais, kurie tik yra reikalingi
kelionei. Visais kelionės reikalais kreipkitės:

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston

I
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I
I
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patiekė tokius kaltinimus: viam s neleidžiama, ruošti cę - pįrminin^^ kun. K.
“Lietuvių šv. Kazimiero ųet kelių dienų namų ūkio Čibiras ir sekretorius J.
draugijos jaunuomenei au- ir rankų darbų kursų, šau- Moceika.
Tsb.
timo draugijų skyriai, ū-! vaujančius tame gyyeni- kieti
ir globoti veiklą kti susirinkimų bei skaia
---i_:_  me toliau išdėstoma visa Daučiūnų kaime yra pavo- tyti iš žemės ūkio srities
kiškos draugijos,
susirin
kimams ir net pasilinks eilė faktų, kurie rodo, kad jinga saugumui ir viešąja; paskaitą. Bendrai, paskuminimams neduodami lei Vilniaus krašte lietuviams ramybei”.
: tiniu laiku yra
dimai ir tt., ir tt. Visa tai atimamos teisės išlaikyti Naujiems skyriams stei
varžomi lietuviški
daroma
neva
todėl,
kad
savo
tautybę,
ugdyti
taugtis
taip
pat
neleidžiama.
susirinkimai,
Vokietijoje eina smarkus vajus prieš katalikų
Lietuvos
respublikoje
esą
į tinęs savo ypatybes, ir net Storastijos dažnai
neprii kokie jie bebūtų. Šiemet
spaudą, mokyklas ir bendrai prieš katalikų veikimą.
persekiojami
lenkai.
Iš
to
j
laisvai
persikelti
į
kitą
vieVokiečių fašistai - naziai ypatingu ryžtumu skelbia,
ma pranešimų apie skyrių Vilniaus krašto lietuviams
jau
eina,
kad
organizuoto'
tą
bei
apsigyventi
dabartikad tautinis vokiečių tikėjimas privalo būti stabmel
steigimą dėlto, kad ten y* niekur nebuvo leista minė- Mūsų tautos himne au
dystė, nes tai esą tinkamiausias kultas grynam nacio ji Vilniaus lietuvių visuo- nės Lenkijos rybose. Iš to ra nepageidaujamas vai- ti vasario 16 dieną 18 me- toriai dr. Vincui Kudirkai
nalizmui. Naciai užgulė ant katalikų spaudos ir no menė esanti atsakinga už seka, kad Vilniaus krašto dybos narys. Dažnai parei- tų lietuvių tautos išsilais- pagerbti Lietuvoje jau yrėtų visiškai ją panaikinti, bet kadangi Vokietijoje Lietuvos vyriausybės ta- lietuviams atimamos net škimai nepriimami visiš- vinimo sukaktuvių. Neduo ra pastatyti keli dideli pa
yra virš 20 milijonų katalikų, pilnai susipratusių ir riamą vidaus politiką ir pilietybės teisės, nors jie tai nenurodant priežas- tas leidimas studentų są- minklai. Gražiausias pa
gerai įsamonytų savo tikėjime, tai visiškas jų spaudos taip pat už tariamai daro- nuo pat Vilinaus užgrobi ties.
jungai Vilniuje net muzi- minklas yra pastatytas
panaikinimas yra neįmanomas. Užtai ją varžo kiek mas skriaudas. Lietuvos mo pradžios nuosekliai vyNaumiestyje ir atidengtas
galėdami. Pavyzdžiui, nevalia jcs platinti dykai labda piliečiams lenkams, nors kdo visas pilietines parei- Be to, komiteto rašte mi-1 kos koncertui. Nemažiau 1934 metų birželio 10 d.
nima, kad storastijos, užvaržoma ir lietuvių
ringose įstaigose, k. a. ligoninėse, prieglaudose ar mo Lietuvoje lenkų niekas ne- gas.
Dabar Šakių miesto gy
darydamos
lietuvių
draua
kyklose. Tik tie gauna katalikiškus laikraščius, kurie skriaudžia ir jie čia lais-i
spauda.
---------ventojai, kurių tarpe dr.
gijų
skyrius, neteisėtąjį
juos prenumeruoja. Pats spaudos turinys yra akylai
vai
gyvena.
DĖL
LIETUVIŠKŲ
SKAI
skyria
jų
turtui
kurato-i
Lietuvių
laikraščiai
ViiVincas Kudirka gana ilgai
dabojamas ir perleidžiamas per griežtą cenzūrą. Tas
pats daroma ir su parapijinėmis mokyklomis. Jų pa Tautinio Vilniaus lietu- TYKLŲ LŽDARINĖJIMO rius, aiškiai prieš lietu- niuJe eina jau keletą metų gyveno ir veikė, sumanė
naikinti nėra galimybės, tačiau jų veikimo sąlygos vių komiteto prezidiumas Tame rašte sakoma, kad vius nusistačiusius asme- ■ ar'i)a net ir keliolika ir kai pastatyti naują, didžiulį
susiaurintos iki paskutinio laipsnio. Užtai viešose mo turėdamas galvoje tai, kas lietuviškų skaityklų užda- nis. O tai prieštarauja! kurie ankščiau nebuvo nei paminklą šiajam lietuvių
kyklose naciai veda bedievišką propagandą ir kospar- čia suminėta, pareiškė, rinėjimas nė tik kad nėra draugijų įstatymų dės- • karto konfiskuoti. Nors tautinės sąmonės gaivintočiausiai mėgina išrauti tikėjimą iš moksleivijos šir kad organizuotoji Vilniaus baigtas, bet veik kasdien niais ir atatinkamų drau-: laikraščiai ir šiais metais jui ir laisvės kovotojui,
džių. Tai daro karštlingu skubotumu, tarsi nepasitiki, lietuvių visuomenė, trokš- daro naujus smūgius lie gijų statytams, pagal ku- krypties nepakeitė, tačiau šakiuose dr. Vincui Kudirkad jų valdžią ilgai tęsės, taigi skubinasi padaryti ka dama sau teisybės nepri- tuvių visuomenei. Tos ne riųos visas skyriaus vai- konfiskuojamas
paeiliui kai paminklui statyti yra
talikybei kodaugiausiai žalos, kol dar turi tam gali
taria jokiai skriaudai, be gausios likusios skaity- domas turtas turi atitekti numeris po numerio. Laik- susidariusi tam tikra drmybės.
kur, kieno, ir kam toji klos yra vieninteliai kul- centrui, jei jis dar nėra raščiams neleidžiama var- ja. Ji renka aukas ir rupiTačiau katalikų Ganytojai Vyskupai netyli. Freiuždarytas.
jtoti žodžių “Vilniaus kraš- naši kitais paminklo staburgo Arkivyskupas Konrad Groeber taip prakalbėjo skriauda būtų daroma; ši tūriniai lietuvių židiniai Toliau tautinio komiteto tas”, “Nepriklausoma Lie tymo paruošiamais i a i s
į vaikučius, priėmusius pirmąją šv. Komuniją per At visuomenė jau neturi gali- Vilniaus krašto kaimuose,
mybės patikrinti lenkų nes visuotins lietuvių mo- skunde nurodoma į ne pa tuva” ir pan. Vienas gi darbais. Tikimasi dr. V.
velykį :
i laikraštis buvo konfiskuo Kudirkai paminklą Šakių
spaudos leidžiamus gandus kymas jau prieš dvejus prastai gausius
tas už tai, kad po Kristaus mieste pradės statyti dar
“Kai mes kunigai ir Vyskupai pavedame mūsų apie tariamai skriaudžia- metus buvo galutinai liklietuvių ištrėmimus.
jaunimą Kristui, Dangiškajam vaikelių Prieteliui, ki mą lenkų mažumą Lietu- viduotas. Uždarynėdamos Nuo š. m. sausio 12 die kančių paveikslo gavėnios šiais metais.
ti vis didėjančiu smarkumu stengiasi žodžiais ir raš voje. O praktika yra jau skaityklas, storastijos sa- nos iki vasario 20 dienos proga padėjo parašą: “Per Sintautų miestelis ir gi
tais įskiepinti jaunuolių širdyse atšalimą ir nepriete
Golgotą ir atsikėlimą”.
sumanė pasipuošti gražiu
lingumą. Kristui ir Jo tikėjimui ir pamažėliu, bet pa parodžiusi, kad panašūs vo įsakymus dažniausiai ištremta iš pasienio ruožo
Paskutiniu
laiku
net
ir
žymiam poetui Pranui Vai
stoviai plečia savo bedievišką įtaką, nes jie jau nebe gandai dažnai esti prama- paremia bendrais priekaiš- trejų metų laikui net 14
nyti ir tyčia skleidžiami tais. Kaip lietuvių skaity- žymiausių lietuvių veikėjų. žemesni valdininkai pra čaičiui paminklu. Miręs po
nori, kad Kristus viešpatautų vokiečių tautoje”.
Taip pat ir Regensburgo Arkivyskupas Buchber- piktos valios žmonių. Kad klos uždarinėjamos gali- I Ištrėmimų banga tebesiau- deda lietuvius skriausti. etas Pranas Vaičaitis bu
ger pareiškė, kad katalikams būtinai reikia susispies tuo būdu sukiršintų nacio- ma spręsti iš to, kad nuo čia ir tremtinių skaičius Rašte minimi keli tokie vo kilęs iš Sintautų para
kada pašta pijos. Prano Vaičaičio pa
ti apie savo spaudą, kuri dabar priversta žūtbūtinai nalistinius lenkų visuome- sausio 8 dienos iki vasario I kasdien auga, Dažnai iš- pavyzdžiai,
kovoti dėl savo būklės. Nacių literatūra, skiriama nės sluoksnius prieš Vii- 19 dienos buvo uždaryta plėšiami tėvas ar motina valdininkai atsisakė pri minklas greitu laiku bus
jaunimui, yra užpildyta kosmarkiausiais puolimais maus lietuvius arba, ' kad ar sustabdyta 15 “]Ryto
židinio, nuo maža- imti telegramas lietuvių pradėtas statyti. Tuo bū
p—L-” į iš
:inamų
------- --------------------------------------------------prieš krikščionybę apskritai ir prieš Katalikų Bažny tuo būdu pateisintų čia draugijai priklausan
du, Lietuva netrukus pasi
mčiu
ų Į mečių vaikų, ūkininkai
------------- kalba.
čią ypatingai, taigi visų susipratusių katalikų pareiga daromas skriaudas lietu skaityklų.
nuo darbo dirvos ir paTautinis Vilniaus lietu puoš dviem naujais, didin
išvystyti kodaugiausiai uolumo savo spaudai palai viams.
---------'smerkiami ilgus metus ba- vių komitetas savo raštą gais paminklais, kurie vi
kyti.
ŠV. KAZIMIERO DRAU- stytis tarp svetimųjų, o jų baigia nurodydamas, kaip siems primins lietuvių tau
Kaip matome, visame pasauly — komunistiniam, Vilniaus lietuvių tauti
GIJOS SKYRIŲ LIKVI žemės ūkiai tyri sugriūti. žalingi yra mitingai ir de tos dvasios milžinus.
socialistiniam, ar fašistiniam — sudarytas bendras nis komitetas, turėdamas
Tremiama dažniausia be monstracijos, kurios vyko
Tsb.
DAVIMAS
frontas ne prieš ką kitą, tik prieš Katalikų Bažnyčią, prieš akis visus Vilniaus
jos mokslą, jos spaudą, jos veiklą. Viens tik yra be krašto lietuviams taiko varomas dar smarkiau, didesnių priežaščių, už lan- Vilniuje net kelius kartus
SENIAUSIAS VYRAS
dievių bendras frontas — prieš katalikus, tat ir viens mus persekiojimo būdus, Nuo š. m. kovo 13 dien. kymasi pasienio ruože, be neva pareikšti protestui
iki
bal.
4
atitinkamų
sto-^
torast
JJ
os
leidimo
Ne
gaLIETUVOJE
privalo būti katalikų frontas — apsiginti nuo tikėji nutarė visą dalyką Lenki
dėl tariamojo lenkų perse1
na
to,
žymesniems
lietuvių
mo neprietelių.
K.
. kiojimo Lietuvoje. Tačiau i
jos vyriausybei nušviesti raštijų įsakymais panaiveikėjams
atimama
Lenki

šv. Kazi
tais mitingais tik buvo Lietuvoje yra keliasderaštu. Komiteto atstovai kinti 21
°‘* lietuvių
-1-- -jos
pilietybė
ir
ištremiami
sukeltas prieš lietuvius šimts žmonių, susilaukusiu
šį raštą - skundą įteikė; miero jaunuomenės auklė
į
užsienį.
Taip
buvo
iš

lenkų visuomenės nepalan 100 metų. Tačiau bene se
Varšuvoje ministerių ka jimo ir globojimo draugi
tremtas
kun.
M.
Raštutis
Priverstinė
kumas, ko pasėkoje ne vie niausias vyras Lietuvoje
bineto pirmininkui ir ki jos skyriai.
ir
M.
Untulis.
Be
kultūri

nam teko nuo išsišokėlių yra Kauno apskrities, Jo
tiems ministeriams. Tame lietuvių draugijų skyrių
nių,
nukentėti. Savo skundą navos valse., Šveicarijos
ministerių kabineto pirmi likvidacija vykdoma to
varžomos
ir
ūkiškos
lietu

tautinis lenkų komitetas kaimo Jonas Kursonis, tu
ninkui įteiktame rašte nu-i liau ir sekama sustabdyti
vių
organizacijos.
baigia šiais žodžiais: “Da rintis 117 metų amžiaus.
ŠTAI KAIP PERSEKIO- skaityklas ir įvairias ū- rodoma į vis blogėjančią' kultūrinį lietuvių organi
JAMA VILNIAUS KRAŠ kiškas bendroves. Tie per Vilniaus krašte lietuvių■ zacijų darbą kaime. Savo Apie tai minėtame tau rome tai su viltimi, kad Jis yra 2 kartu vedęs ir tu
sekiojimai
paskutinėmis padėti dėl nuolatinių ir vis sprendimus šiuo reikalu tinio Vilniaus lietuvių ko lenkų tauta, kuri praeityje ri sūnų 80 metų ir dukte
TO LIETUVIAI
dienomis nė tik kad nesu labiau stiprinamų vietos storastijos dažniausia pa miteto rašte patiekiamas pati yra patyrusi daug ne rį 17 metų. Vadinasi, bū
Nuo praėjusių metų pa- mažėjo, bet dar žymiai su lenkų. Valdžios asmenų remia tuščiais nurodymais vienas pavyzdys, kaip bu teisybės, nenorės, kad ir damas jau 100 metų J.
krašto stiprėjo. Už menkiausius i persekiojimų, kuriais sie- į įstatų reikalavimus viešo vo uždarytą viena bene ge toliau būtų daromą netei Kursonis dar susilaukė
baigos Vilniaus
staiga pradėta įvairiau- nusikaltimus lietuviai iš- kiama nė tik užgniaužti pavojaus ir ramybės labui, riausia visame Švenčionių sybė jos valdomiems Vil dukters. Nors ir tiek metų
siais būdais persekioti lie tremiami iš pasienio zonos tame krašte kultūrinį ir nenurodant jokio tikro fa apskrityje Dąųgeliš k i ų niaus krašto lietuviams. turėdamas šis vyras atro
tuvius, varžant jų kultū į krašto gilumą, o keli net visuomeninį lietuvių gyve kto. Pavyzdžiui, uždarant pienynė, nors organizato Šį skundą Lenkijos vyriau do gana gerai ir turi be
rinę ir ūkišką veiklą, už iš Lenkijos ištremti; ma nimą, bet medžiaginiai ir šv. Kazimiero draugijos rių visi valdžios reikala sybei pasirašė tautinio Vil veik visus dantis. J. Kurdarinė jant mokyklos, siniai uždarinėjamos skai- dvasiniai palaužti atski- kaimo skyrių, apskrities vimai buvo atlikti kaip niaus lietuvių komiteto sonįs yrą ūkininkas ir turi
draugijas bei jų skyrius, tykios, likviduojami švie- rus vienetus, gyviau daly- Storasta W. Niadzwieckj reikiant. Negana to, lietu- pirmininkas K. Stašys, vi- savo ūkį.
366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
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Romas Insa

Snypšnytis Fotografuojasi
KOMEDIJA
Vargais negalais p. Snypšnytis susikalbėjo
su Laivakorčių agentūra ir susiderėjo važiuot
| seną krajų. Viskas išpildyta, klausimai atsa
kyti. Stinga vizai fotografijos. Agentūros kler
kas siunčia šnypšnytį pas fotografą.
Fotografo studijos... aparatas... paveikslai,
kėdės.

Fotografas — Tai brač tavorščius! Nors ir
pasikark. Biznįo, kaip nėr, tai nėr. Reiks stįpf,
Kaip tas padvėsęs šuo, kurį mačiau aną dieną.
Nė politišinių, nė gubernatorių, net ir tų papra
stų gizelių nėr. Kur jie visi dingo? Kad nors
vienas užeitų, tai gal vakąre galėčiau užėjęs į
aludę užvalgyt. Nežinia, kada ta pašėlhsi mano
boba baigs su ta savo bulviena. Ir kas vakaras
tas pats! Ale pasakyk jai! Tai tuoj už kočėlo.
(Barškina Snypšnytis į duris su lazda)

Snypšnytis — Būk pašėnavotas gerbiamas
potografijone!
Fotografas — Ačiū, ačiū... Prašau, prašau...
Prašau sermėgėlės.
šnypšnytįs—(sau) Gerai man sakė Jonas
Pakulnis, kad šie fotografijonai įr žmogaus
kailį nuners, jei tik jiems leisi. Ale šnypšnytį
neapgaus. (Sermėgos neduoda... kalba į foto
grafą). Tai tamsta fotografijonas?
. Fotografas — Taip, taigi ponuli, tas pats ir
tas vienas. Mano dėdė, dėdės sūnus ir dėdienės
brolėnas buvo fotografai Lietuvoje. Aš pats kai
dirbau prie dėdės, tai būdavo man pasakojo,
tai...
šnypšnytis — Na tai žinoma, mąn pasako
jo Jonas Pakulnis kaip nušovė vįepąs fotografijpnas dorą žmogų. Aš senai jau žįnąu tą pa
saką. Man Pąkuįnis gerai išvirožijo ąpie jus
fotografijonus. Sako, neik pas tuos šėtonus,
ba, kad tau kailį išlups, tai išlups. Ir dar, sa
ko jis, vieryk man, aut galo turėsi užmokėti.
Mat, ale ką gali daryt, reik tai reik- Sako be
paveikslo negalės gauti pašportės. Ąle suprąsk
pone, aš tavęs nelabai bijau... Jei tik ką pra*
dėsi, tai capt per pakaušį su lazdą ir tuoj pa*

žinsi kaip Dievo cūdas atrodo.
Fotogrąfąs — (sau) Tai prakeiktas plauko
žmogus. Matyt, kad ne per koks paukštis. Hm...
Ale makšara didelė. Durnas kaip aulas. Sermė
ga kailinė — rodos, meškinė... (Į šnypšnytį).
Ną, prašom, prašom ponulį, sėskitės. Viskas
tuoj bus pariktuota. O, kaip tamstos vardas?
Šnypšnytis — Koks aš tąų ponulis. Nesarmątyk mano ųųąro. Mister mane vadink. Mis
ter John šnypšnytįs. Mislinat, kad aš angelskaį nemoku? Dis kontry I livįn ten years. Vat
yoų tink? You kreizy me nothings?!
Fotografas — Prašau sėstis Mister šnapšnyti. Tuoj užstątaų aparatą įr viskas bus zet.
šnypšnytis — Tų vi$tąkoji! O ar tu mane
pravardžiuosi?! Pirma norėjai ipaųo sermėgą
pąimf, o dąbar pravardžiuoji! Ęąd duosiu laz
da per pakaušį ir tupj sulauksi cūdpos dienos.
Fotografas — Atsiprašau mister. Atleiskit.
Būkįt tokie malonūs ir ramįąi atsįsėskit. Nes
kitaip aš negalėsiu jumis nufotografuot... Va
tamstai geras cigaras. Aš tokius cigarus tik
didelioms šventėms atėjus rūkau- Man jį užfųndijo vienas miesto paŲtišinas. Q, taį garsus
Žmogus! Gal pažįstat Raųlą Kurpi?

šnypšnytis — Tai jo cigaras? Kur čia bro
leli nepažinsi Raulą Kurpį! Aštuom kilpmetrai
nuo Starapolės. Artimas mano kaimynas! Jei
norit tai aš papasakosiu kaip mes abudu p. Kilpakių kiaules į pelkę įvarėme. Ach, tąi buvo
štukos!
Fotografas — ((Švelniai) Prašom gražiai,
ramiai atsisėsti... (šnypšnytis pagaliau ątsisėda).
šnypšnytis — Ale man baimė. Ką tu merkavoji žmogeli. Jei peršausi, tąsyk šnypšnytis
amen, kaput! Pakulnis man vįrožijo, kaip vie
nas fotografijonas vieną asabą nušovė. Tai ne
bąikos, brolelį. Aje, kad reikią, t£* reikia. Ba
man šifkąrčių klerką sakė, jei paveikslo negau
si taį nevąžįdpsį. Mąt, vąžiųpjų į krajiį pas
mąno brolį Mykolą šnypšnytį. Žadėjo mano
pliurzę išgydyt. Parašiau jaių $čyrą grojųatą
aną dieną ir pasakiau jei mąno pliurzę išgydys,
taį gražiai pinigėliais pašėnayosiu ir UŽ visą jo
triūsą atnagrądįsiu. Jai man nevįerini, galiu
atvest savo bobą prisviečyt šįįą dąlyfcft.Fotografas — (Sau) Tas prakeiktas taradaika! Kad ji... (šnypšnytį) Viemų, vįerįpu
tik ramiai sėdėk.

Antradienis, Gegužės 19 cL, 1936
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jų ko- Masą Darbininką Vargai Brazilijoj
Yra lietuvių, kurie ver?
' kad šitaip mano tik nedi- lonįzavimą. Toliau, prieš
--------_ čiasi savarankiškai. Vienį
Kokių kolonijų vokiečiai ten tegyveno tik 24.000. A- Jeie vokiečių dalis.
D. Kąrą vokiečiai dąugiauPo
Šiaurės
Amerikos
uos
dirbama
akordimu
buturf fotografijų dirbtuves,
neteko, kokia jų vertė ir pie 1925 m- tie buvusiose Daugelįs vokiečių sta- šia emigruodavo į Jungtipirmą vietą įietuvių išei maždaug n^Tt-U
V”4!yW9ą’ **
kokiais sumetimais jie rei reicho kolonijose gyveną čiai bijo, kad jų šalis nesi- nes Amerikos Valstybes,
vijoj užima Pietų Ameri
kalauja jas grąžinti.
vokiečiai, savo vadų ragi- duotų užhipnotizuojama į Braziliją, Argentiną, bet ka. Ten lietuviai pradėjo reisų, žiūrint įteks darbas i tįerius įr tt. Bet tokiu ma
narni, susibūrė į draugi- šito,
šit0} jų manymu, bent an- tik ne į savo ’kolonijas.
- -----------I nami,
Pa emigruoti prieš dešimtį ir kiek valandų teptą dir žai. Mūsų kaimu merginos
baugiausia įr čįa ygrciasį
Netaip jau seniai Goeb- jas, brolijas ir visokias ki- trapilin klausimo svąrsty- galiau, didelė buv. vokie
metų. Didžiausi lietuvių e- bti. Tiek uždirba dąrbinin- tarnaičių amatų. Brazili
belsas pareiškė, »jog nebe tokias organizacijas. Jos
Tie žmonės patys nų- čių kolonijų dalis, ypač A- migravimo metai į Brazi kąį, dirbdami fabrikuose
jos darbdaviai lietuvių
toli tas momentas, kadą pasidarė kolonijose gyve- rodo motyvus. 1913 m. vo? frikoj, stačiai netinka koliją ir Argentiną buvo ir dirbtuvėse, mokantieji darbininkų darbštumu pa
Vokietija pareikalaus grą nančių vokiečių propogan- kįečįų koloniją prekybą Jpųį^ųotį.
1926—28.
| šiokio tokio amato, o juo tenkinti, tąčįaų krizei pa
žinti kolonijas.
dos ir veikimo centrai.! siekė 110.000.000 markių,
dadarbių, nespeciąįistų už
Tai pačių vokiečių patie?
Pamažu, palaipsniui Vo Maždaug tuo pačiu metu' arba apie 0,5 proc. visos to kiami motyvai prieš politi Daugiausia lietuvių dar darbiai žyųaįąį mą#snį. aštrėjus, ųž jų sunku dar
kietija į nieką payertė dr. Schnee parlamente su- meto vokiečių užsienio nį kolonijų atgavimą. Jei bininkų emigravo į Brazi Kainos reikąlipgįąusįems bą labai mažai apmoka.
veik visus varžančius Ver organizavo tarpfrakcinę prekybos, kuri siekė apie gu vokiečiai vis dėlto ko liją. Čia beveik kiekviena maisto produktams —mė Kultūrinė lietuviu dar
bininkų būklė taip pat
me mieste galima rasti lie
salio “diktato” nuostatus. kolonijų sąjungą (Inter- 20 milijardų markių. Jau lonijų reikalauja, tai į ši
sos
klgr.,
žiūrint
rūšies,
—
Beliko 119 tos sutarties fraktionnelle Kolonialve- minėjom, kad didžiuliuose tą jau žygį tegalima žiūrė tuvių. Dąųgiąusią jų yra 2 — 1 milereis., duonos sunki. Lietuviškų mokyk
apsigyvenę Sao Paulę mie
lų yra vos kelios, spauda
straipsnis, kuriuo Vokieti-j remi^u^>.’ i kurią įėjo bUv. reicho kolonijų ploklgr. — 600—700 reisų menka, kultūrinių organiti
tik
kaip
į
prestižo
klau

ste.
Čia
lietuvių
priskaito?
ja atsisako nuo visų savo visų partijų atstovai. Tos tuose 1914 m. tegyveno tik simo iškėlimą tam tikrais
ma apie 30 tūkst. Tai dau (milereisas turi 1000 rei-' zacijų taip pat maža. Jauteisių ir titulų į kolonijas. sąjungos tikslas buvo grą- 24.000 vokiečių. Kai kurios vidaus politikos sumeti
giausia darbininkai. Jų gy- sų), ryžių klgr. 500—6001 čiama labai didelė inteliAtrodo, kad po Reįno sri žinti buvusias vokiečių pačios Vokietijos sritys, mais ir kaip į norą baigtį
yenįmo ir darbo sąlygos reisų, cukraus klgr. 800• gentų stoka.
ties remilitarizavimo atei kolonijas. Šalia šitos są- kaip Meklenburgas —
labai sunkios. Amatinin-<
na eilė tam straipsniui... jungos veikė kita panaši Strelitzas, buvo taip retai atsipalaiduoti nuo Versa
“jaunųjų” Kolonialpartei, apgyventas (36 gyv. vie- lio sutarties nuostatų. ‘R,’ , kai ir specialistai čia turi į
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Vokiečiams atsisakius kuri žiūrėjo ne tiek pres
kiek geresnes sąlygas. Beti
nuo kolonijų, vyriausioji tižo, kiek paties reikalo,
tokių žmonių iš Lietuvos
M. Kilmoniutė pralenkė kun. J. Bružiką, šią sa?
santarvininkų Taryba jas i Šitoji kolonijų partija sa
ten išvažiavo labai ne
vaitę gaudama 8,300 balsų* Kun. Bružikas ir gi šuo
padalino tarp Anglijos, ike, kad vokiečiai negalį
daug, nes geri amatininkai liais eina pirmyn.
Prancūzijos, Japonijos ir sau leisti prabangos atsi- j
(iš angliško vertė
; aš žinau mažą maldelę, la ir specialistai ir Lietuvoj
Belgijos šitokiu būdu.
imti kolonijas, iš kurių ne- Kun. Ant. M. Karužiškis.)! bai trumpą, kurią aš auko gali neblogai verstis. Ten Pereitą savaitę M. Kil- reitą savaitę prisiuntė glėAfrikoj: 1. Togo, 87.200 są naudos; verčiau, sakėj
ju Jėzaus Širdį per Jo išvyko daugiausia kaimo moniutė, LDS. 1-mos kp. bj naujų skaitytojų gaudak v. km., 1.005.000 gyv iie, ūkiškai kolonizuoti kišventą Motiną, ir ji visad ir miesto eiliniai darbinin-jtontestante padarė tikrą mas 3^ balsų.' Kūn. J.'
XXXVII.
padalintas tarp Prancūzi- Į **tų 1 valstybių valdžioj esan
Irai. Jodei tokiam.ir darbo surprįzą gaudama 8,300 Bružikas tgra pasilikęs
DVASIŠKAS BALSIMAS. mane apmalšina. Aš ją tau mieste rasti labai sunku, balsu ir tuomi pralenkė ... _
jos ir Anglijos, 2. Kame- čias kolonijas.
pakartosiu, ir matysi kaip
O juk reikią žinoti, kad j kun. J. Bružiką. Bet kun. bk
balsais- UzL*““
rūnas, 799.000 kv. km.,
Kunigas kurs prižiūrėjo puiki ji yra:
Visa
eilė
žymių
žmonių,
darbą pirmieji kandidatai J. Bružikas ir gi su di- kitosjis gali pakliūti vėl
2.770,000 gyv,•r taip pat.
Mendės Vyskupą, Vysku
kaip
dr.
Schachtas,
tvirti

“
Mano
Jėzau,
aš
esu
3. Pietų — Vakarų Afri
visada yra savo krašto džiausiu pasišventimu pla- atsistoti j pirmąsias konpą Fouląuier’i laike jo pa
no,
kad
tokiam
pramonės
kurčias,
Amen.
ka, 835.000 kv. km., 227.skutinės ligos tarė jąip
žmonės. V Todėl
_ _____ daugumai
ę .. .tina “Darbininką”. Jis pe- testininkų eiles.
kraštui,
kaip
Vokietija,
be
“
Mano
Jėzau,
aš
negaliu
000 gyv.,•> atiduota anglų
lietuvių darbininkų iš Sao
vieną dieną:
KONTESTANTfNINKŲ STOVIS:
mandatui, 4. Vokiečių Ry . kolonijų nebus įmanoma j “Vyskupai, tų kenti la-, nė Mišių laikyti nė brevio- Paulo teko kraustytis į
1
ro kalbėti, Amen.
tų Afriką (Tanganyka), palaikyti normalų ekono-ibai
daug. Bet turėk drąsą!,
provincijas. Čia darbas ir M. Kilmoniutė, LDS;l-mos kp. kontestantė .... 60,000
mini
gyvenimą
ir
sveiką,
946.000 kv. km., 4.107.000
58’,900
mes karštai meldžiamės “Ir Vyskupas pridūrė su i gamtos sąlygos labai sun- Kun. J. Bružikas
valiutą.
Dr.
Schachtas,
išgyv., taip pat.
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass................. 33,950
meilia šypsena, išmok ją, kios.
už tave”.
’ Azijoj’ Vokeanijoj: 5. N. dėstydamas koloniji n i o “Ačiū, ačiū,” vyskupas, mano prieteli, išmok šią
Sao Paulo mieste lietu Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass......................... 26,230
Gvinėjos dalis ir Bismar- vokiečių veikimo formas, atsakė; “taip, aš turėjau, maldelę;
ji tau
patar- vių darbininkų galima ta J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 19,685
ko salyno salos, 236.000 slūlė
dideles prįva- ilgą kentėjimo laiką, bet naus!”
J. Glavickas, 108-tos kp. kont.............................
čiau rasti ir įvairiose įmo O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ....... 18,150
kv. km., 250.000 gyv., ati- čias kolonijų bendroves,
nėse bei dirbtuvėse. Dau F. A. Kondrotas, Phila. Pa................................. 17,610
duotos anglų mandatui. 6. kurios . naudotųsi plačiogiausia jų dirba mezgimo, A. J. Pateckis, Hartford, Conn............................ 16,375
Marshallo salyno salos a- mis teisėmis, žodžių, dr.
15.125
šilko, įvairiose vaisvande- VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas ....
tiduotos japonų mandatui. ounaciicu
Schachto biuivmas
siūlomas koloni- .-jVIAVnC nCDVDAO 1 Al sės Lietuva
13,207
Vokietijai nių, batų ir kt. dirbtuvėse. V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont.....................
7. Karolinų salos (hpie jinio
_ vokiečių
. veikimo -pla-UkISKUO
duoti negali, v pęs tai su Darbas visur labai sunkus, B. Mičiunienė, New Britain, Conn..................... 12,750
10.125
500) taip pat. 8. Marijonos n^s buvo ekonominio pogriautų visą ligšiolinę Lie
K.
Nadzeika,
Nashua,
N.
H
..................................
. 9,850
salos taip pat. 9. Samoa Gūdžio,
tuvos užsienių prekybos visokios vokiškos ūkio J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont. ..................
. 8,900
salos anglų mandatui.
| Tie vokiečiai, kurie į ko- Daugiau kaip mėnesį ė- tvarką ir pakenktų Lietuw
x
_
draugijos, sųpirkinėjusios J. Makštutis, Scranton, Pa. ...................
. 7,650
Tų salų paviršius sudaro lonijų grąžinimą žiūrėjo
jusios Berlyne Lietuvos- vos ūkiškiems reikalams. nė tik laukininkų galvijus, K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
. 7,050
apie 5.650 kv. km., ir jose kaip į tautinio prestižo Vokietijos ūkiškos dery- Jeigu kuri nors valstybė bet įr jųj “dušes”, ypač Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ......
6,500
gyvena apie 150.000 gy- klausimą, tokiu planu toli bos balandžio pirmoje pu- šias prekes norėtų supir- prieš kiekvienus krašto F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.........
5,740
ventojų.
Į gražu nebuvo patenkinti.!
V.
Butrim,
Rochester,
N.
Y
........................
sėje buvo laikinai pertrau- i kinėti tiesiog iš gaminto- seimelio rinkimus.
. 5,700
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont............
. 6,235
.
Pertrauka padaryta > ar privačių draugijų tai
Dėl to, reikia manyti, Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...............
bių Vokietija neteko kai stovėjo gen. Liebertas, bu-j vienam-dviem mėnesiam. Lietuvos užsienio prekybo4,200
kurių koncesijų Kinijoj, vęs aukštas kolonijų val- Lig šiol Vokietijos Lietu- je būtų įnešta * didelė pal kad nuoširdžiai siekiant M. Kauklys, Kearny, N. J........................
. 3,375
Vokietijai priklaususi o s dininkas. Kolonijoms grą- vos ūkiškos derybos ėjo niava. Tada Lietuva nega- Lietuvos - Vokietijos ūkiš J. J. Naudžius, Westfield, Mass................
. 3,000
Urundi ir Ruanda sritys žinti jis tematė vieną ir la- gana sėkmingai ir įvairiais lėtų ištesėti savo pasižadė- kų santykių sutvarkymo, M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont........
2,775
Afrikoj atiduotas Belgijai, bai paprastą būdą — pa- klausimais buvo pasiekta jimų kitoms valstybėms, prekių pirkimo tvarka bus V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
. 2,600
pačių vokiečių iš naujo M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont. ........
1914 m. vokiečių koloni- daryti esančiose kitų vals1,800
toli einančio susitarimo. Į Pągąliau, laisvas prekių peržiūrėta. Sėkminga dejos sudarė 2.620.000 kv. tybių kolonijose perversA. V. Sedlevičius, Hudson, Mass............
. 1,800
Nuomonių skirtumai pasi supįrkįnias Lietuvoje (vo_ Chicago,
__
km. Jas besidalinant jų di- mą. Į juodąjį kontinentą
rybų pradžia duoda pa- Jieva _
Lukošiūtė,
UI...................
1,225
reiškė tik dėl vadinamo kiečiai, kaip manoma, šia grindo laukti, kad tokia Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass.
džiuma atiteko Anglijai— jis siūlė eiti su šūkiu “Av a.xvxuxw,
.....................
. 1,200
ypatingai iporėtų tvarka bus surasta. Lietu- P. Palevįčius, LDS 7 kp. kont.................
frika afrikiečiams”, o Ki- sios Mažosios pasienio pre tęįąe
net 2.140.000 kv. km.
. 900
autonominiame
“2 vęs delegacijos nariai iš Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.....
Apie kolonijų grąžinimą nšjoj varyti smarkią agi- kybos ir dėl vokiečių rei naudotis
.... 900
kalavimų laisvai supirki Klaipėdos krašte), neturi Beriypp į Kauną yrą su- A. Delinas, Greenfield, Mass...................
800
vokiečiai pradėjo svajoti tacįją, kad sukurstyti kinėti prekes Lietuvoje.
gero
yąrdo
visoje
Lietųgryžę
ir
čįą
dabar
aiškinąMrs.
Eva
Mažųkna,
LDS
7
kp.
kont
.....
nai
pasineštų
pietų
link,
. 700
tuoj jų netekę.
Vokiečių
reįkalaująmas
yiskęje
vįsuęmepęje,
kuri
si
derybų
metu
tarp
ąbieH.
A.
Plekavičius,
LDS
8-tos
kp.
kont
......
Prieš D. Karą Vokietijos1 peržengtų
prancūzų
valdo600
r_____-o--x
papiįršusi
Križanauskas,
. 600
kolonijose gyveno labai :mų sričių sienas ir užplūs- ląisyasr a>prekių
.iV . supirkimas, dar nėra
...
r
.........
.kaip jų kraštų ątstovų kilusius T. F. ----r^rT.w_5V._, Shenandoah, Pa........
maža vokiečių; 1914 m. jų tų Tonkino , Aųnamo ir Lietuvos spąųdpje gyvai Klaipėdos krašte šeldavo nuomonių skirtumus. Tsb. S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest.
.... 600
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šnypšnytis — Ū... ū. Kaip peklos šėtonas
atrodai, kada palendi po tuo tavų paspąratu..
Palauk ponuli, dar aš papasakosiu ką mano
draugas Pakulnis pasakojo apie šitą paspara
tą.. (Fotografas palindęs po aparatų bando pa
gaut šnypšnytį ramiąme momente).
šnypšnytis — Ale sakau, dar palauk ponu
li... Dar mes nesusiderėjom. Mat aš noriu, kad
viskas būtų po parėdku.
Fotogrąfas — Jums tai ekstra special preisas... Nors maų didelis nuostolis bus, aįe ką
padarysi... Na sakykim penkis dolerius.
šnypšnytis — Žnąogąu, k% tų .rųerkąyoji?!
Penkis dolerius?! Durųąvoja žųiogęįis. Ąš yožną tuziną ekstrą special dėl pįiurzėą pilsų ga
liu nusipirkt už penkis dolerius. Ačiū, ačiū,
jau ne man. Šiandien durnių nėra, šnypšųyčio
brač, neapgausi. Su šnypšnyčiu turį būt molodiec brač, kitaip arba,arba. (Eina, lauk, foto
grafas paskui jį). Fotogrąfas — Na, palauk brolelį. fam čia
reik karščiuotis. Palauk... Susiderėsim... Kam
čia taip bėgti.
šnypšnytis — Dolerį duodu ir dats all/ Tik

mane nepykink, ba aš ląbaį piktos notūrps
žmogus. Ką tu merkavoji žmogeli? Penkis do
lerius už paveikslus?! Ar mislini, kad aš koks
pusgalvis?
Fotografas — E, kam čią karščiuotis, kaštas
tai mažas dalykas, Susiderėsim pąskui. Tik
prašau jūsų tik valandėlę ramiai užsilaikyt į?
viskas bus zet,
šnypšnytis — Gerai, gerąį ponuli, ba aš tu
riu paskui eit į šįfkąrcių kompaniją. Jei nori
te aš jums papasakosiu, įki kol jūs tęn pąsiriktųosije, apie manų sūnų Anųfrą—
Fptografas — (Sau) Devynios galybės pa
imtų tą seną vilką... (Į šnypšnytj) Ę,imtąi, rim
tai p. šnypšnyti, rimtai ųors vąĮaųdęlei.
šnypšnytis — Ką?! Tų šėtone, vėl mane prą., vardfiuoji?! Kąd tų nesuįąųktųm! (lipą lazdą),
T7I .4-jT.ry „a fo, rj
Fotogrąfas —r AĄtleįskit, loenąs pope, būkit
i
mielasernas. Tik du doleriu pačįažysiu ųž pa
veikslus, ar bus gerąj?
šnypšnytis — Ną dabar tai kitokią pri^Jodąs. (Tąrškp sąvo sermėgą, užsideda skrybėlę;
biskųtį dar į šoną ją patraukia),.. Gąlį jau bęyeik traukti populi. Alę saugokis! Jei man su
duosi, tai supykęs tave jr tąyp pasparatą tįęjt

rr-.TJV

»

rrr-. ■

t r*

i

rr

siog j ūlyčią išdūlinsiu. Sų šnypšnyčiu tai ne
bąikps.
fotografas — (Iš kantrybės išėjęs). Kad
tave devynios galybės seni, šneki kaip boba.
Šnypšnytis — Nesispręčyk broleli, nesispręčyk, ba...
fotografas — Oąųųąi, ramiai, nes turiu
traukt. Jei tamstos ramiai nesėdėsite, tai kaip
aš galių jumis lųišąut... Mat reikia, kad ra
miai...
Šnypšnytis — Mįslini, kad aš kaip durnius
sėdėsiu, kada tu mąų spręčysi šaut... Oho...
Fotografas — Nešausiu, tik trauksiu. Mat,
tai fotografinė kalba.
šnypšnytis — Ale tai cūdai! Potogfafijęs
šneką! Ar tai žertas, kad Pakulius sakė, kad
tas potogrąfijoųų pasparatas užkerėtas. Ką tu
i
' ų; o
merkavoii
’
I
’ FotonasAr tu
sustosi birbti.
nenoųi paveikslo, tai eik sau lauk. Mane čia pp?
trukdyk-.
x
ŠpypŠųytis — Gerai, gerai ponuli paklausyšių, ba turiu eit pas šifkarčių kompaniją.
Fot°grafas — Kada sakysiu tiys, žiūrėjpį
,tįesiog į šito aparato akį.

Ai’

j

šnypšnytis — Gerai, gerai ponuli, dar skrybetėlę pataisysiu.
Fotografas — Vienas, du...
šnypšnytis — Palauk, palauk ponuli! **.?
dar noriu cigarą priešakiniam sermėgos kiše
nių įkišt, ba norių atrodyt kaip palitišinas
sų Šnypšnyčiu yiskas pp parėdku.
Fotonas — (ąaų) fą ^rągąro yęisiė!...
(i Šnypšnytį) Ną
įąų yįsfcis gųpai?
šųypšųyHs — ^ąį, ęę^į... Ąįę 8®Fgškis.
ba aš Blogos notūros žmogus.
(Fotografes su aparatu artėja prie šųypšnyčio — jis gi
~ slenkąs
—’’-----atgal
““ su kėde- Abu su~
kąs ratų aplink kąmbąrį: r fotogrąfąą nąpgindamas nutraukt, o šnypšnytis iš
v*
slenka atgal... Pagaliau daugiau įsidrąs’na'

'

W Ą spręčysies pyį^ mane.

SMgrju
fotografas —
jų šetonpplaųįte^ 2įūrė’ką tu padarei { (Fotografas pąėmęą
i $io ąpprątp FiPbft
J
1 nugąyą
kgiįį į^eįfę9, ų#
ritus paėmęs išmeta lauk).
***

DARBININKAS

Antradienis, Gegufšs 19 d.. 19-36

&

NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENA
Šeštadienį
DIDIEJI KOLEGIJOS RŪMAI.

LIEPOS-JULY

i

1936

Viduriniai didžiųjų rūmų laiptai iš
auditorijos į klasinius kambarius.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN.
Ruoškitės į Tradicijinę Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną Visi:
Draugijos, pavieniai, profesionalai ir biznieriai. Čia atvykę pasilsėti te, linksmai laiką praleisite ir vienas

su kitu pasimatysite.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI
y

V
i

į KAS GIRDETLLIETUVIŲ 1i
E
KOLONIJOSE
....

iš trijų gražią dovaną. Ti- . Buvo trumpa pertrauka, širdžiai dėkojo p. vargo- tynęs, kuri daugiausiai
kietai jau pardavinėjami. laike kurios kalbėjo kle ninkui ir visiems dalyva- naujų narių prirašys. LaJų galite gauti pas pikniko bonas kun. P. Juškaitis. vusiems choristams-ė m s bai svarbu, kad kuopos
darbininkus-es, ir kleboni- Kadangi visa ši programa už išpildymą šio gražaus augtų
' narių
.....................
skaičiumi.
J°Je- Ruoškitės visi iš vi buvo pavesta pagerbimui koncerto, o visiems klau
Teklė B. Mažeikienė,
sur į “Palangą”. Lai toji MOTINOS, tai ir kalba bu sytojams už atsilankymą.
Apskr. Pirm.
diena visiems būna tarsi vo apie motinas. Jautriai Publika ant toliaus privaLietuvoje atlaidų diena,
ir gražiais pavyzdžiais į- i lėtų atsiminti, kad ką cho
I.U11UJV
kurioje gllUUlVa,
giminės, pažįstami
rodė
linkTr.
vaikų
rengia visuomet gauturi gražios progos sueiti —
;; motinos
7” ----’7ras
o7.r
IŠ LIETUVOS
pasišnekučiuoti. Atnaujin-.
K_iek 3™ “otmell.ų’ j šiai Jankais.. Jie daug
SALDAINES!
kime visi toje dienoje sa-j• kurios savo vaikelius my- triūso ir vargo padeda išvo giminystes ir pasipa- li, o jie jos nemyli. Mylėti, silavinimui, kad atsilan- Ką tik gavome iš Lietu
žinimo ryšius.
Picnic o nebūt mylimam tai skau-Į kiusius pilnai patenkinti, vos skanių saldainių. Dėdu. Todėl
privalo Šį kartą visi
uu.
įouei vaikeliai
vd.iKeiid.1 privaiu
vi^i buvo
uuvu daugiau . guįg 2 svarai_ $110
CHORO KONCERTAS labiau sektis gėles nevys- nekaip patenkinti. Valio,1 užsisakvkite
Užsisakykite ‘‘Darbiniu]
Darbininke*.
tančias — motinėlei būti choristai-ės ir vargoninkas
Julius Urbonas.
,I _____
________
_____ gerais, ją mylėti ir jos vi- — M. Karbauskas,
--------------Motinų
dienos vakare

nimo žodis apie savo projektuojamąjį skridimą iš
New Yorko į Kauną be sustojimo 1937 metais šukėlė nepaprastą ūpą. Visi
---kaip vienas pasirįžo visom
išgalėm remti tą skridimą.
Taipgi
susirinkusieji nu—
,.
tare šią vasar^ surengti
aviacijos dieną su visokiom įdomybėm. Kai jau
bus kas nors tikresnio ir
įdomesnio tuo reikalu nuveikta, tai plačiajai visuomenei bus pranešta.

v •

tingų daiktų kolekciją pa
dovanojo.
Lietuva Dr. Račkaus
nuopelnus įvertino ir jį apdovanojo Vytauto Didžiojo trečiojo laipsnio ordeChicago, III. — Šiomis nu ir pakvietė Vytauto
dienomis išvyksta į Lietu Didžiojo Muziejaus Kaune
vą apsigyventi Dr. A. M. direktorium.
Ponia K. Račkuvienė la
Račkus su žmona.
bai
daug veikė Vyčių or
Dr. A. M. Račkus dar
studentavimo laikais buvo ganizacijoje, <
Buvęs.
reikia MoteT*-, * ,
j*
. —
|
Į
Mote i
žymus veikėjas ir iškalbin siais laikais veikia
in RTOTAlfii 011 didysis bažnytinis choras) pg pertraukos sekė to(WRUBLIASKAS)
gas kalbėtojas mūsų išei rų Sąjungoje. Ji yra Mote
išpildė labai gražią prog- iiaus dainos. <
rų
Sąjungos
atstovė
Fede

LIETUVIS
GRABORIUS IR
vijoje. Jis savo prakalbo-:
ęiPAflMJMn
VAIfAQAQ
ramą
*
V
’
J
Sabas
buvo
žiai
sudainavo
racijos
Taryboje.
BALSAMUOTOJAS
mis atitraukė nuo katali
OirAIlIUffl J lAftAiiAO vakaro vedėjas. Jis gražiai ratelio . — Bauksa; "Pum1000 Washington St.
kybės ir lietuvybės priešų Dr. Aleksandrui Račkui
-----------ir sumaniai kiekvieną per- j pi” — Karbausko ir “Tu
ir
jo
žmonai
linkime
lai

NORWOOI\ MASS.
daug suklaidintų lietuvių.
Chicago,
III.
—
Šiais me- statė.
mingos
kelionės.
Į
ir
Aš
”
—
Vanagaičio.
ArTEL.
Norvrood 1503
. Dr. Račkus buvo pirmuo
Mass., Me. ir N. H. Motais Chicagoje yra rengia-į Pirimausiai irisas choras tistiškai šios dainos buvo
.........
ju L. Vyčių organo “Vy i
Montello Office:
__________
mas gausingas Lietuvių dainavo 1) “Aš išėjau j išpūdytos. Panelė F. Kar- ’terų Sąjungos Apskr. su-!
čio” redaktorium, tos or
10 Intervale St.
R. K. Susivienymo
Susivienymo Ame
Ame- gire’.ę” _ Vanagaičio. 2) bauskaitė
soprano solo įvažiavimas įvyks gegužės
TEL. Brockton 2005
ganizacijos Centro sekre-'
rikoj Auksinio Jubiliejaus “Mergužėlė mano” —
■ kun. daįnavo “Cukrinis Karei- 24, 1936, Šv. Jurgio paratorium. Daug dirbo Moks
KĄ LIETUVIŲ AERO Seimas. Seimo Rengimo J. Čižausko. 3)) “Motuš, vis
. „”, „r
.- 1 -- v“ • pijos svetainėje, Nonvood,
leivių susivienijime, LDS.
vis
”
,
Straus
ir
Gražus Mass
Sesijos prasidės
KLUBAS VEIKIA
Komitetas stropiai ruo motuše” — Petrausko. Vi- b^elis
Tel. 3368
organizacijoj ir kitose lie
-------- j — N.N. Daug 1:30 val po pietų vigog
Gegužės
8
d.
įvyko
Chi

šiasi
prie
įvairių
Seimo
tuvių katalikų organizaci
sas daineles labai gražiai gerįaa buvo tikėtasi, nė
kuopos malonėkite prisių
cagos Lietuvių Aero Klu pramogų. Seimas prasidės ir harmoningai išpildė.
jose ir draugijose.
kaip sudainavo. Vienok sti atstoves ir įnešimus.
Bedirbdamas organizaci bo pasitarimas, kuriame birželio 29 d. ir tęsis iki
LIETUVIS GRABORIUS
Toliaus V. J. Sabas neblogiausiai pasisekė. K.
Taip-gi
įvyko
naujos
vaiĮ
jose, Dr. Račkus rinko dalyvavo ką tik į Chicagą Liepos 2 d.
Taipgi užlaikome visokios
trumpai kalbėjo apie Mo
mūsų išeivijos istorinės atvykęs lakūnas Antanas Tatgi noriu pranešti lie tiną ir perskaitė Snauda- Samalis, baritonas, — dybos rinkimas. Yra kele
rūšies rakandų.
dainavo “Siuntė mane mo
vertės senienas. Susidarė Kiela, šio klubo įkūrėjas. tuvių visuomenei,
tą
svarbių
klausimų,
ku

kad lio Motinai mirusiai eiles.
Laidotuvių (staiga:
didelį muziejų, kurį perei Vasarą klubas pradės sekmadienio vakare, bir P-lė Alena Gailevičiutė,' tinėlė” ir “Kur tas šaltinė rių toliau negalima atidėti. i 124 Ames St., Brockton, Mass.
lis” — abi Petrausko. Jis
tais metais nuvežė į Lietu daug
Gyvenimo vieta:
Vajus dar neužsibaigė. Vi- j
smarkiau veikti. želio 28 d. yra rengiamas soprano
solo
dainavo
tinkamai ir jausmingai
25
Enterprise
St., Brockton
vą ir Lietuvai tą savo ver- Į Lėktuvas jau yra sutvar- Auksinio Jub iliejaus
“Paukštužėlė” — Sovins- dainavo. Panelė M. Gry sos kuopos testoja į lenkĮ kytas skraidymui. Klubo Priešseiminiai šokiai ir kio, ir “Geismai” — Pet- baitė, soprano solo, daina
j pirmininkas Juozas Kri atstovų susipažinimo va- rausko. Ji turi gražų, bet vo “Mamytė” — Vanagaivis, kurs kartu yra ir ins karas, Morrison viešbuty- silpną balselį. Petras Ša- čio ir “Pamylėjau vakar”
GRABORIUS
truktorius, mokys norin je, Walnut Room, Chica- kalys — dainavo solo — — Šimkaus. Jos tvirtas
'ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAS' čius skraidyti. Taipgi, ku gos vidurmiestyje.
Šim- balsas, gražiai ir jausmin
“Ko vėjai pučia”
rie lietuviai norės, galės Malonėkite rezervuoti tą kaus įr “Litai»»
331 Smith St.,
Vana- gai visoj salėj skambėjo.
pasimokyti kaip iš lėktu dieną, ir rengtis prie šio gaičio. Jis gražiai save už- Ypač “Mamytė” jaudinan
PROVIDENCE, R. I.
vo ant žemės nusileisti su gražaus vakaro, nes vaka sirekordavo. Tapo iššauk čiai dainavo. Publika gau
Telephone:
Ofiso: Dexter 1952
parašiutu.
ras yra ypatingai rengia tas net tris kartus. Petro siai plojo. Ji buvo išsauk
Namų: PI. 6286
Lakūno Kielos paaiški- mas įspūdingai, kad ko nėlė Sutkiutė, alto solo, ta keletą kartų. Duetą —
gražiausiai priėmus atvy dainavo “Berželis” — ir Samalis ir Karbauskas —
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
kusius Seimo atstovus.
lietuviško alaus, tai atėję j tavernas
“Senas Bernas” — abi “Šiandien subatėlė” —Va
Vėliaus skelbsiu vakaro Vanagaičio. Ji išpildė dai nagaičio ir “Ant marių
ar restoranus visuomet reikalaukite
grožybes.
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
neles tinkamai. M. J. Kar krantelio” — Šimkaus,
Ieva Lukošiūte,
patenkins.
bauskas — vargoninkas, gražiai sudainavo. Mergi
Rengimo Komisijos Pirm. baritonas, dainavo “Švint nų choras “Motule mano”
Aušrelė” — Pociaus ir ir ‘Tekėjo saulelė’ — abi
Kača-;Šimkaus taipgi puikiai iš“Gėriau dieną”
Į LIETUVĄ
nausko. Jis gražiai abiejo-' pildė. Visas choras baigė
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA
PARAPIJOS PIKNIKAS se dainelėse pasirodė. Jį koncertą sudainuodamas
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.
irgi net kelis kartus publi-1 ‘Sleep Kentucky Babe’ —
. Birželio 28, Palangoje ka išašukė. Vyrų choras Geibel, ‘Vakarinė Daina*—
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
Lawrence, Mass.
įvyks dainavo “Vaikštavau” ir Šimkaus ir Lietuva TėvyCambridge
lietuvių
para
C O LUMBUS
Telefonas
“Pupos”', abi Žilevičiaus, nė ” — Kudirkos, šios pasWorcester, 5-1125
HANSA ~ DEUTSCHLAND pijos milžiniškas piknikas. Jie susilaukė gausių aplo- kutinės labai gražiai išėjo,
įžangos bus daudama
HAMBURG - NEW YORK Prie
tris
labai
gražios ir bran dismentų. Visas choras Visi atsilankiusieji ėjo
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno
ar Hamburgo.
gios dovanos. Visi ar va dainavo “Saulutė leidžias” namon su labai gražiais
Informacijų klauskite pas vietini agentų arba
BOSTONO APIELINKĖS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
žiuos ar nevažiuos privalo N.N. ir “Anoj pusėj ežero”, koncerto įspūdžiais. Gaila,
ir Diatributorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
HAMBURG - AMERICAN LINE įsigyti tų tikietų. Nes visi — Žilevičiaus. Šios dvi dai- kad žmonių neperdaugiau- j jai
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
NORTH
GERMAN LLOYD turinti bent vieną tikietą neles nepaprastai gerai šiai atsilankė. Pelno liko
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
turės progos laimėti vieną vyko sudainuoti.
|$3080. Gerb. klebonas nuo-Į

DR. ALEKSANDRAS
RAČKUS IŠVYKSTA Į
LIETUVA

------------ ----------------------- --------------------------- ----
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AUKSINIO JUBILIEJAUS '
SOKIAI IR ATSTU Vy SU-

EDW. V. WARABOW

PRANEŠIMAS MOTERŲ
SĄJUNGOS KUOPOMS

v •

I

CHICAGO, ILL.

į

ADAM WAITEKUNAS

i

WILLIAM J. CHISHOLM

ĮPILKITE man
BROCKERT’S ALE!

7 dienos
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NAUJOS ANGLIJOS
APSKRIČIO

GEGUŽINE!
DSRBININKAS

Gegužės 29, 7:30 vai. vakare Šokiai

Gegužes 30, Generale Diena
Montello, Mass. Gegužes 31, Šauni Užbaiga
PROGRAMA: MUZIKA, SPORTAS, “AMATEUR” IR K. MARGUMYNAI

Palanga buvusi kitoje vie- langą susisiekė su plačiuo- kalavimus, Palangą atplė- MIRĖ “ČIORNAJA PADI- keli toki atsitikimai,, kad,
NA” VEIKĖJAS
šę nuo Lietuvos
vyro uždirbti pinigai buvo1' toje, arčiau Šventosios u- ju pasauliu.
Lietuv. ir prisky4LvJlJLjLlL'lJri3 _!Lk3> JLjJL'&IL H4L v
pės žiočių. Senoji Palanga1 Toks vaidmuo Palangai rė prie Kuršo.
išmokėti jo žmonai. Ta
Šakiuose
mirė
buv.
Sa

AKCIJA KATALIKŲ to svečiai. Šiandien šis turėjusi uostą, kurį lankę teko ligi aštuonioliktojo j Remdamosi tuo priski- maros gubernijoje “Čior- čiau tai buvo tik atsitiki
pradžios, kada rimu, Didžiojo karo metu
mai, nes, nesant atitinka
BAŽNYČIOS STATYBAI vaizdas jau griežtai pasi ! danų, švedų, suomių ir ki- amžiaus karalius
Karolis
vokiečių
okupacinė
vai^
a
^
a
.
^
adina
lietuvių
koKLAIPĖDOJE REMTI keitė — į Klaipėdos uostą tų aplink Baltijos jūrą gy- švedų ]--------- ------------------- , ---- -------- — lonijos veikėjas, Juozas mo įstatymo, tas praktiXH, Rygos pirklių prašo- džia. Palangą paliko Kuri koje gana sunkiai įgyven
jau kelinti metai įplaukia venančių tautų laivai.
Gyvis. Ta kolonija dau
Klaipėdoje tarp keliij laivai, turintieji iki 8 m. ! Senoje Palangoje buvusi mas, sako, liepęs smiltį- šo ribose. Taip pat, besi- giausia susidarė iš lietu- dinama. O šis reikalas tik
bažnyčių yra . viena, jau gremzlės. O tokią gremzlę lietuvių pilis ir šventovė, mis užpilti Palangos uos- kuriant nepriklausomai vių, ištremtų po 1863 m. rai vertėtų peržiūrėti.
gana senoka ir ankšta, ka (riba iki kurios laivas nu- iš kurios žemaičių krašto tą arba uosto angoje pas- Lietuviai, kurį laiką Pa- į sukilimo. Ten kaime iš vi
Štai prieš Velykų šven
valdovas
Gedimino
sūnus
kandinti
kelis
laivus,
kulanga
buvo
latvių
valdotalikų bažnyčia. Ji buvo grimsta kai jis prikrau
so buvo apie 1.000 lietu tes vienas nepataisomas
Kęstutis
tariamai
pagrorie
ir
užvertę
kelią
į
Švenma,
kaip
prieš
karinio
pastatyta tada kai Klaipė tas) turintieji laivai sie
vių. Lietuviai turėjo savo girtuoklis paliko be duo-'
dos mieste ir apskrityje kia jau iki 5000 ir daugiau bęs savo žmoną Vytauto tosios uostą. Ir žuvus Kuršo dalis. Tik 1920 me- bažnyčią, parapiją, skai nos kąsnio ne tik savo
Didžiojo motiną Birutę. Šventosios uostui, Palanga tais buvo susirūpinta Liebuvo per 2.000 narių. Jau. tonų talpos,
tyklą, chorą ir k. Gyvis žmoną ir vaikučius, bet
neišnyko.
Jos
gyventojai
tuvai
gražinti
lietuviškąjį
.
Prūsijos
ir
Livonijos
voilgas laikas toje pačioje
štai praeitą šeštadienį
buvo kurį laiką kolonijos dar ir tris kitas šeimynas.
persikėlė
arčiau
Palangos
pajūrį,
drauge
su
Palanga,
j
'
kiečių
ordinams
stengianbažnyčioje pamaldos laiko- atplaukė didžiulis rusų laisekretorius ir vargoninin- Tai Amolių kaimo gyven
dvaro,
jau
1569
metais
buBuvo
pradėtos
derybos
su
Į
mos ir vokiečiams ir lietu- vas “Kolchoznik
__________ ”, 6650 to- tis susijungti Baltijos jū-ikas. Be to, Samaros gub. tojas M-kas. Jis prieš kurį
viams katalikams. Katali- ! nu talpos__ net iš Juodųjų
pakraščiai, Palanga, vusio karališkosios “eko- Latvija, kurios pasibaigė Į buvo dar pora kitų grynai laiką su kitais 3 bedar
kų parapija išaugo ir jau jūrų, Novorosijsko uosto kuri laik^ buvo
valdo- nomijos” centru, vėliau ta- iškilmingu Palangos grąži-- j lietuvių gyvenamų koloni- biais nuvyko į Vilkiją, kur
į nimu Lietuvai. Lietuva vėl j1J
išandien joje skaitoma per su 5000 tonų druskos kro- “a; Veltui bandė žemai-Į pusiu seniūnija.
prie viešųjų darbų gavo a11^
_________
1771
metais
Palangos
atgaivino
Palangai
senąjj
20.000 narių. Lietuviškų vinių. Iš Juodųjų jūrų iki ČĮai nusikratyti kryžiuokordinį darbą. Prieš Vely
dvaras
ir
seniūnija
atitiko
vaidmenį,
paversdama
ją
•
DOVANOTOS
BAUSMĖS
pamaldų metu jau seniai Klaipėdos
“Kolchoznik” čių jungo. Ligi 1420 me-,u»ai<w
—t,
r--------------kas tas darbas buvo baig
Katonas. IV. 9. Elta. Ve- tas ir M-kas su savo kai
toli gražu nebesutelpa visi plaukė 25 d. Kitas didžiu- tais įvykusios Melno tai-: vokiečių didikuiMirba- geriausiu Baltijos pajūrio
norintieji į bažnyčią pa- iįs laivas jau trečia savai- kos 3iems tai nepavyko,! chui. Po keturiųmetų Pa- i kurortu.
Tsb. lykų švenčių proga J. E. p. mynais turėjo gauti 400 lt.
4-Z.V4-;
,
nro>a
iaoq
motaic
iia
ties
langa
atiteko
anais
laikais
,
--------------Respublikos
Prezidentas Prieš pinigų gavimą j
tekti. Tenka pamaldų me- tė guli Klaipėdos uoste. nors 1409 metais jie ties langa atiteko anais laikais
bu- garsiam Vilniaus vyskupui
-SĖ MILIJONO LITŲ dovanojo bausmes kelioli Kauną atvyko M-ko žmona
tu išstovėti prie bažnyčios Tai latvių “Regent” _ Palanga kryžiuočius ir *"
1
•
PABAUDOS
kai karinių teismų nuteis Į ir anų 3 kaimynų šeimos
durų, gatvėje. Esant to- 5168 tonų talpos — krau- vo smarkiai sumušę. Po Masalskiui. Iš Masalskių'
kioms apystovoms, Klaipė-1 jasi miško medžiagą. Daug Melno taikos kryžiuočiai giminės Palanga perėjo Klaipėda — Apytikriai tų asmenų. Tarp jų dova nariai šventėms šio to nu
doje susirado grupė inicia- traukiniu miško medžią- i 3au nebebandė savintis Pa-1 frafui Patockiui, o iš pas apskaičiuojama, kad su notos bausmės buv. pulk. sipirkti. Tie 3 bedarbiai
I
torių, kurie suorganizavo gos jame jau “ paskendo” lang°s ir to kraštelio pa- tarojo atiteko generolui I imtojo kontrabandinio lai Įeit. J. Narakui, buv. ats. parašė įgaliojimą M-kui
katalikų bažnyčios Klaipė- į įir dar didelis kiekis įvai- Jūrio, kurį Lietuvos vals- Ksaverui Nesiolkovskiui. vo “Willy” įgulai už kon karininkui M. Butavičiui paimti ir jų uždirbtus pidoje statybai remti drau ■ rios miško medžiagos tam tybei atkovojo Žalgirio ir, 1824 ip. Palangos dvarą į- trabandą teks sumokėti a- ir buv. puskarininkiui A.i’M.^nuėjo'"gauti
giją. Draugijos tikslas — ; laivui parengta. Sekma
Sekma- Melncr- mūšių -laimėtojas sigijo grafas Mykolas Ty- pie >500.000 lt. pabaudos. Semaškai, nuteistiems ry- atlyginimo, tačiau ilgai
remti Klaipėdos antrosios dienį iš ryto iš jūros pro Vytautas Didysis. Tada škevičius, kuris ten įrengė Šiomis dienomis galutinai šium su 1934 metų biržeįžo Tik
kurio laiko
Iio
men.
jvykiais,
Artūrui
jig
ko
.
vi
licijos
katalikų bažnyčios staty molus pamažu įslinko an Palangoje prasidėjo ramus pajūrio kurortą,
nustatoma pabaudos didu
bą. Draugijos pirmininku glų laivas “Hebburn” — gyvenimas. Jos uostą vėi: Nuo aštuonioliktojo ligi į mas, apie tai bus praneš „
, .
nuovadą ir davė pranesibyloje,
pen_ kad
,
• die,. 
išrinktas Klaipėdos peda 4768 tonų talpumo su 4085 pradėjo lankyti daugybė į- devynioliktojo
amžiaus ta Bajorų kalėjime laiko Neumanno
P_'mą,
pinigus iš jo
die
, .
.
, 5
mą,
goginio instituto rektorius tonų ...........................
______________
anglių kroviniu Pet-' vairių laivų. 1685 metais pradžios Palanga yra bu- mai “Willy” laivo įgulai, kiems asmenims, kalina-______
nos metu
einant gatve ka
Ernestas Galvanausk a s. rašiūnų popieriaus fabri- Palangoje įsisteigė net an- vusi apskrities;
centru. kuri pabaudą turės sumo miems už komunistinį vei žin kas pavogęs. Tuo pat
Toliau į valdybą išrinkti: kui. Ketvirtasis. — anglų
valdžia kėti per septynias dienas. kimą, tarp kurių ir stud. laiku ir anie 3 bedarbiai aprekybosi bendrovė. 1819 metais ”rusų
”
kunigas Ruibys, Lietuvos “Dunmore Head” — 2989 Tuo metu, vokiečiams sa panaikino Palangos aps i Pabaudos
nesumokėjus, J. Sudakui, ir 4 kaliniams, tėjo į tą pačią nuovadą
banko Klaipėdos skyriaus tonų talpos. Tai didesnieji vo rankose laikant Nemu kritį, o 1842 metais, steig- į visiems teks atsėdėti tam nuteistiems už kriminali pranešti, kad M-kas jų pi
direktorius V. Statkus, ū- laivai, dabartiniu metu e- no žemupius (Klaipėdos dama Kauno guberniją, ir I tikrą laiką, kurį nustatys nius nusikaltimus. J. Vait nigus pasisavinęs. Kiek
kio banko Klaipėdos sky santieji mūsų uoste. Rei kraštą), Lietuva per Pa- vykdydama vokiečių rei- teismas.
kevičiui ir A. Pupalegiui buvo barnių, aimanavimų,
riaus direktorius Končius kia pažymėti, kad tokių
nuteistiems už pasikėsini (nes to girtuoklio žmona,
ir “Bisdom ir Soon” fir laivų, po vieną ar du pasi
mą prieš buv. kriminalinės pasilikusi be kąsnio duo
mos dir. B. Labanauskas. taiko labai dažnai. Metų
policijos direktorių pulk. nos, ėjo prašyti pagelbos į
PONAS PICKWICK sako:
Rusteiką, bausmės suma miesto savivaldybę. Pats
Draugijos nariai moka bėgyje įplaukia bent po
nytais, M-kas net namo bijąs pa
žintos
trejais
ALE
nemažiau kaip po 3 litus kelis laivus — per 10..000
v
Dealerys išaugina biznį
Dviem asmenims grąžin- greiti. Jis buvo išleistas iš
mėnesinio mokesčio. As tonų talpos, tai daugiau
tos teisės.
su patenkintais klijanmenys, paaukoję draugi siai tanklaiviai, su benzi
(daboklės, nes Vytauto projai nemažiau kaip 300 litų, nu ar žibalu, tačiau atplau
tais - užtai jūsų dealeris
įrašomi draugijos amži kia ir šiaip paprastųjų
%
visiškai girtas.
/
naisiais nariais, 1.000 litų prekinių jūrų milžinų.
Yra gana daug panašių
pasirengęs mokėti dau
go
— draugijų mecenatais.
atsitikimų, kad vyras alj
giau už P1CKWICK Bažnyčia numatoma sta
I koholikas uždarbį pragetyti Smeltėje. Šiame prie
--------ria, o jo šeima turi bair jis patarnauja iš ofimiestyje gyvena
labai
VIENAS ALKOHOLIKAS dauti. Maža to, socialiai
daug lietuvių, ypatingai
PER VELYKAS 15 ŽMO- mįesto savivaldybės ir vicijalio krano
darbininkų, kuriems dabar
NIŲ PALIKO BE
daus reikalų ministerijos
vykti į pamaldas yra gana
DUONOS
i
skyriai su tokiomis šeimotoli.
Kaunas — Kai kurios ■ mis turi daug vargo. To
firmos ir įmonės jau per dėl ar nevertėtų nepatai
4 LAIVAI 20.000 TONŲ Kovo 31 dieną suėjo ly
nai mėgino įvesti naują somų alkoholikų žmonoms
BENDRO TALPUMO giai 15 metų, kai Baltijos
tvarką išmokant algas ne ar šeimoms iš vyro uždarKLAIPĖDOS UOSTE pajūris nuo Šventosios upataisomiems alko h o 1 i- • bio išmokėti bent pusę
pės žiočių ligi Klaipėdos
kams darbininkams. Buvo -gaunamo atlyginimo.
Buvo laikai, kai į Klai krašto sienos, (kuris tada
pėdos uostą teįplaukdavo buvo dar prancūzų valdolaivai, turintieji nedaugiau mas) buvo prijungtas prie
kaip 4 mtr. gremzlės. h nepriklausomosios Lietu(THI W0RKER)
tai nebuvo kažkuriais am- vos žemių nedaloma valsPublished every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independencc Day,
žiais, bet dar prieš pat di- tybės kūno dalis. Šiandien
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
dįjį karą. Ir nedaug didės- Palangos, kaip garsaus
I
------------ by -----------nę gremzlę turintieji laivai Baltijos pajūrio kurorto,
8AUTT JOSEFH ’a LITHUAMIAN R. C. ASSOOIATION OF LABOR
galėjo įplaukti iki pat 1924 vardas yra plačiai žino
Entered nu aecond-claaa matter Kept. 12, 1915 nt the post office at Boston,
Mass. un<k*r the Act of March 3, 1870
m. Tokios gremzlės laivai mas ir už Lietuvos ribų.
Acceptunce for mailing at special rate of (tostage provkled for in Section 11 (M
yra 1000 iki 2000 tonų tal Tačiau senovėje Palangai
Act of October 8, 1917, uuthorizeU on July 12, 1918
pos. Tačiau anais laikais buvo skirtas kitas vaid
SUBSCRIPTION KATES:
PRENUMERATOS KAINA:
tokie laivai Klaipėdos uo muo. Dėl to, jos 15 metų
Domestic yeariy ........................... *4.00 Amerikoje metams ....................... *400
Foreign yeariy ........................... *5.00 Užsieny metams ........................... *5.00
ste buvo retenybė — nedi prie Lietuvos prijungimo
Domeetic once per week yeariy *2.00 Viena kart savaitėje metama *2.00
f
PICKWICK bonkomis namų reikalams
Foreign once per week yeariy *2J5O Užsieny 1 kart savaitėje metams *2.00
deli buriniai, vidutinio di-1 proga, žvilgterėsime į Pagaunamos
pas
vietos
pardavėjus.
durno gariniai, laivai buvo langos miestelio praeitį,
mtersisincx'i87O
2 už 25c. (Alus) Didžiajame Bostone.
kasdieniniai Klapėdos uos-' Sakoma, kad senovėje
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GIRTUOKLIŲ UŽDIRBTUS
PINIGUS REIKTŲ IŠMO
KĖTI ŠEIMOMS
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LANGA PRIJUNGTA PRIE
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS

DARBININKAS

•<

DARBiHtNKAS

Antradienis. Gesrušės 19 d., 1936

8.

drai pusryčiavo. Tai gra
žus pavyzdys. Vyčiai su
klebono ir tėvelių pagelba
galėtų sutraukti į Vyčių
organizaciją daugiau jau
tiekiu programą, iš kurios nimo. Tik reikia padirbėti
galės spręsti skaitytojai Tokiu būdu atitrauktume
apie koncerto turinį. Štai daug jaunimo nuo kitatau
ji:
čių.
Sn.

Rytinių Valstybių Žinios

tė šiuos kalbėtojus- Kuni ri eina labai tvarkin^ai>
gus — Valantiejų, Gra- ™ ™nas nu“eris nePa”
decką ir Kripą ir Water- sikeite, kaip buvo progra
bury American and Wa- moj atspausdinta. Čia paToccata in Es — F. W. Sering, vargonais išpildė
terbury Democrat laikraš
sekcijos
vedė-'JBrundza;
Tėve Mūsų — Prof. J. Gruodžio, šv. Jurčių sporto
parapijos choras; panis Angelicus—Cesor Franck,
jus Chick Kelly ir John
kalbų
ir
dovasoJo
Kulbokytė - Vyšniauskienė; Ecce Panis — Th.
Cluney. Po
nų teikimo buvo iki vėlu- Dul)ois’ duetas: B. Brundzienė ir F. Morkus; Avė MaR°sewinS> sol° B. šiška; O Doctor optime
mos šokiai. LIP turėio di- r’a —
J
— I. Mitterer, New Yorko ir New Jersey Provincijos
džiausį bowling league ir vargoninkai, vadovavo komp. J. Žilevičius, L. M.; Salmūsų lietuviai profesijo i ve Regina — C. Henshaw Dana, solo Bronė Brundzie
nalai ir žymiausi biznie nė; Panis Angelicus — J. Lewis Browne, Maspetho
riai priklausė prie jo. Tik j Atsimainymo V. J. parap. choro grupė, vad. J. F. Ta
raila, kad tas kuris augš- mošaitis; Malda — Prof. J. Naujalio, solo Feliksas
čiausį bowling average tu- Morkus; O Mūsų Karaliau — A. Kačanausko, Masperėjo (Jonas Vaitukaitis) tho Atsimainymo V. J. parap. choro grupė vad. J. F.
negalėjo dalyvauti, nes Tamošaitis; Skubink prie Kryžiaus — Č Sosnausko,
solo radio N.B.C solistas Antanas Banys; Vargonai —
nesenai mirė.
(pasirenkant), Komp. J. Žilevičius, L. M.; Magnificat
__ — W. A. Mozart, šv. Jurgio parapijos choras vad. J.

WATERBURY, CONN.
MOTINŲ DIENOS
ŠVENTE

Šįmet kaip paprastai
kasmet vietiniai lietuviai
šauniai paminėjo Motinos
Dieną. Rytmetį bažnyčio
je buvo šv. mišios per ku
rias Lietuvos Vyčiai ir abu chorai ėjo “in corpore”
prie šv. Komunijos. Visi
ir visos nešiojo gėles ir po
mišių nuėjo visi į salę, kur
buvo
bendri pusryčiai.
Kalbėjo sekantieji: vedė
jas adv. Juozas Ališaus
kas, adv. Kliarensas Ba
landa, kunigai Valantie
jus, Gradeckas ir Kripas,
prof. Aleksandras Aleksis LIETUVIŲ EKSKURSIJA Brund~ Viltie M^o -AlS sJraJeiir solo V.
Į LIETUVĄ
~
~ - — -----ir kiti. Buvo ir muzikos.
Tamošaitienė; Tui Sunt
Coeli
I. Mitterer, Karalie
Mamytės chorų ir Vyčių
nės Angelų parapijos choro grupė vad. P. Dulkė; SalKliubo narių irgi atsilan “Darbininkas” dabar tu- Ve Mundi Domine — G. Karst, radio N.B.C. solistas
kė ir pusryčiavo. Šauniai ri laivakorčių agentūrą ir Antanas Banys; Offerentur Regi — Piel, Karalienės
paminėjo motinas. Gerb. pardavinėja laivakortes ir Angelų parapijos vyrų grupė vad. P. Dulkė; Gloria —
Klebonas pasakė atitinka aprūpina viską tiems, ku- Emerson, Karalienės Angelų parapijos choro gnipė,
rie norėtų važiuoti į Lietu- vad. P. Dulkė; Prieš Tavo Altorių — J. Žilevičiaus,
mą pamokslą.
Radio N.B.C. solistas Antanas Banys; 20 Alleluja —
Vakare įvyko 13 metinė vą. Šįmet jie sumanė su
F'JHan^e}’ .Šv' ?urgio PJraPįj°s choras vad. J.
Motinų Dienos programa. daryti didžiulę ekskursiją 21
Brundza. Palaiminimas su Švč. Sakramentu.
Vakare vedėjas buvo ku į Lietuvą. Man tenka ta
Solistams ir chorams vargonais akompanavo
nigas Kripas. Vadovau garbė būti tos ekskursijos komp. J. Žilevičius, L. M.
jant prof. Aleksiui, prog vadu. Esu labai dėkingas
Stalai apkrauti įvairiais
rama puikiausiai išpildy už suteiktą man garbę Kaip chorai, taip ir so- skaniais
valgiais, gerk
ta. Dalyvavo 800 žmonių. “Darbininkui” ir 'norėčiau Hstai savo užduotis atliko
toji eks- gerai. Šv. Jurgio par. baž- kiek nori: kavos, sodės.
1
Visi bei visos turėjo eks atsilyginti, kad
tra “good time” ir vienu kursi ja pavyktų ir kuo- nyčia yra gana skambi, Svečių buvo virš šimto ir
žodžiu jaunikaičiai, vado daugiausiai lietuvių, ypa turi gerą rezonansą. Žmo visi smagiai linksminosi.
vaujant jų vadams (ypač tingai iš Waterbury va nėms geriausiai patikę Buvo žaidimai bei įvairūs
A. Aleksiui) pukiausiai žiuotų šią vasarą į Lietu “Magnificat” ir ‘Alleluja’. rateliai ir dainos.
pagerbė savo motinas ir vą. Kainos žemos “Darbi Tąi yra sunkūs, bet gra- Valgiai buvo atgabenti
linkėjo joms viso gero ninkas” yra pasiruošęs žūs, tikrai koncertiniai da- iš viešbučio. Patarnautošiame ir kitame pasaulyje. pilniausiai aptarnauti lie lykai ir choras juos gerai jai uniformuose, mandaValio motinos. Jūs tai už tuvius, kurie ir kurios išpildė. Maspetho choro gūs. Visi gėrisi klebono
sitarnavote ir lai Dievulis manytų šią vasarą va- grupė nors nedaug narių tokiu dideliu vaišingumu
žiuoti į seną tėvynę. Ture- turėjo, bet skambėjo gra-j ir dėkavoja už tokias vai
jus laimina!
tų būti kiekvieno lietuvio žiai. Karalienės Angelų šes! Šis koncertas ilgai
Dalyvavo daug svečių! patrioto pareiga aplanky- par. choro grupė turi ge- pasiliks atmintyje visų tų,
kaip tai: Kripų šeima iš ]
ti savo tėvų šalį. Šią va- rą balsą. N. Y. ir N. J. kurie į jį atsilankė ir gaiHartfordo ir East Gran- sarą bus ypatingų parodų vargoninkų ansamblis gra- lėsis tie, kurie jame nebuby, Charlotte Ražaičiai iš '
Kaune kaip tai: Meno ir žiai bei muzikaliai pasiro- vo. Garbė, priklauso if
New Britain’o (kunigo Žemės Ūkio ir kitų. Gale- dė. Apie solistus sunku ką koncerto rengėjams, kad
Ražaičio sesuo, kuri su site pamatyti savo gimi- daug pasakyti, mat neesu j taip tvarkingai ir gražiai
Kripais dainavo po piet
viską surengė.
per radio). Artistė pianis nes, draugus ir tą milži- pats dainininkas, tai atSvečias.
tė Izabelė Jenkeliunaitė iš nišką permainą Lietuvoje, sargiai apie juos reikia ir
New Britain, ponai Šaliū- O ant laivo bus kunigas, kalbėti. Visi, matomai, genai ir Kvietkauskai IS kuris atsitikime gali pa- rai pasiruošę, bet mažų iš
tarnauti, mišias laikyti ir imčių yra visur.
Pennsylvan ijos.
koncertui, Šiame mieste yra daug
Tai buvo istoriškas va tam panašiai. Taigi, kurie Pasibaigus
norėtų
važiuoti,
malonėkiklebonas
padėkojo
1
karas ir lietuviai tuomi te kreiptis į Darbininko atsilankusiems, kaipvisiems
prog-: lietuvių. Keliolika metų at
gali didžiuotis, kad water- Laivakorčių Agentūrą, 366 ramos dalyviams, taip ir. gal lietuviai buvo susibū
buriečiai kasmet nepašyk- jW. Broadway, So. Boston. žmonėms, kurių buvo api- rę į 32 draugijas bei, kuoštėja pagerbti savo moti Mass. ir suteiksim jums pilne nemaža bažnyčia Pas- Bet šiandien pašaipinėlių.
draugijos susiliejo
visas reikalingas informa Tik prie tokio koncerto
cijas. (Beje, Lietuvoje šią parengimo publikos galė i trys ir keturios į vieną, o
L.I.P. BOWLING
vasarą bus daug aviacijos jo būti daug daugiau. Ma Į idėjinės taip pat vienos
BANKIETAS
parodų).
i likvidavosi, o kitos berods
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Katalikas.

“Dirvoj”, balandžio 3 d., TautoJe-

p. P. Jaras rašo apie “Dar
bininko” paminėjimą J. TABAKO APDIRBIMAS
Šliupo jubiliejaus. Būk tai AUKŠTESNĖSE TEMPE
K. žiūrįs per miglotus a- RATŪROSE GELBSTI
PAGAMINTI GERES
kinius ir nematąs garbin
NIUS CIGARETUS
gų J. Šliupo padarytų dar
bų.
Kontroliuoto kars č i o
Aš nežinau ir nepažįstu naudojimas didžiai prisi
kas yra “K.” Bet aš gerai deda civilizuoto žmogaus
žinau J. Šliupą ir jo dar patogumams ir jo gyveni
PAGERBIMO
palinksminimui. Karš
bus. Ir kas tokį žmogų mo
VAKARIENE
čio kontrolė yra labai sva
gerbia ir kelia į padanges, rbi. Pavyzdžiui, kaip vi
v•
Gegužės 7 d., Apreiški tai tikrai žiūri per visai siems žinoma,
valgio primiglotus
akinius.
Ir
tik
ti

rengimas ir kitoki jo nau
mo parapijos kambariuose
dojimai
paprastame visuo
kri
jo
pasekėjai
gali
ji
Moterų s-gos 29 kp. suren
menės
gyvenime.
gė L. Meno teatro vaidylų gerbti ir gerbia. Katali
kams visai neprivalu jį Pramonėje geras karščio
vakarienę.
aukštesnėse temperatūro
gerbti.
se kontroliavimas padarė
Atsilankė klebonas kun.
Aš
nepamenu
gerai
1906
galimais
daugelį didelių
Pakalnis, Moterų s-gos at
ar
1907
metais,
man
teko
pagerinimų išdirbiniuose.
stovės ir narės, Liet. Meno
Kad ir pavyzdžiui įvedi
pirmą
kartą
girdėti
Dr.
Teatro nariai ir svečiai,
mas spraginimo proceso
kas sudarė gausų lietuvių Šliupo kalbą Tautiškame cigaretų gamyboje privedė
Name, Brooklyn, N. Y. Aš
būrelį.
išdirbimo Lucky Stri
pamaniau, kad tas žmogus prie
ke.
To vakaro vedėja Šert- sudurnavojęs yra, ar kas; Spraginimas, Lucky
vitienė pasakė įžanginę kitas negero su juo.
Strike nuosavas procesas,
kalbą, pagyrdama ir įver Kaip Dr. J. Šliupas ten apima atsargiai pritaikin
tindama L. M. T. darbuotę savo kalba dergė visą ka- tą tabako pirmkaitinimą
temperatūro
meno srityje.
talikų visuomenę, tai čia aukštesnėse
se,
lygiai
kaip
ir ima ap
Įspūdingą kalbą pasakė negalima aprašyti, viena dirbimą su pagelba
ultra
kun. Pakalnis, pabrėžda tai per purvini žodžiai, o violetinių spindulių. Tas
mas scenos meno svarbą kita per daug laiko ir vie- procesas dalinai atskiria
lietuvių visuomeniniame tos užimtų. Paminėsiu tik tūlas sudėtines lakias taveikime, linkėdamas, kad keletą žodžių, iš jo purvi- bako dalis ir tuo pačiu užir kitos vietinės organiza nos kalbos. Jis išsikaršbūdžio atžvilgiu. Spraginicijos pasektų L.M.T. idėji čiavęs ir skrevedžiodamas
„
v. . mas neperdžiovina tabako,
nį veikimą.
rėkia, ]kad uz dešimties bet su nustatyta temperaI
’
ne vje_ tfįros jr drėgnumo - palaiIlgametė Moterų s-gos metų nebūsią
pirm. O. Mikulskienė savo nos kataliku bažnyčios, kymo kontrole, kiekviena- ‘ -—--me žingsnyje matomai pa
išgriautos
kalboj išreiškė daug sim visos jos ■būsią
gerina Luckies skonį.
patijos LMT. su pažadu ir jų vietose arba jose bū' Vadovaujančios neprivisuomet remti scenos vei šią tik arklių staldai, gulmingos tyrinėjimų gru
kimą. Be to dar, kalbėjo tvartai, ir t.t. Tai per ko- pės, chemistai ir chemijos
Subatienė,
Terebeizienė, . kius akinius p. P. Jaras laboratorijos, kurie nuo
žiūri į paminėtus Dr. Šliu dugniai tą procesą ištyrė
Belevičienė ir k.
sako, jį esančiu didelės
Iš L. M. T. kalbėjo pirm. po žygius, ir ar tas skai svarbos
rūkytojui.
garbingas
Raudonaitis, E. Bartkevi toma tautai
Spraginimas yra vienu iš
čiūtė, Osteika ir visa eilė darbas? Kuomet lietuviu
kitų.
w— į tautos astuonios dešimtu darytų per metų eiles St

nuošimtį purvina ir smer rinkimui ir apdirbimui pa
ci

Prie taip skaniai priren
kia
kuošlykščiausiai,
ar
garetinio tabako Lucky
gtos vakarienės ir įdomių
tai
jo
kultūringas
darbas.
Strike cigaretuose. Kiti
kalbų — prisiminta ir L.
pamatiniai
pagerinimai įi
M. T. narė Varutė Klingai- Per visą savo gyvenimą ma pradinius ištyrimus
tė, pasiųstas jai laiškas su smerkti kitų pažiūrų savo parinkto tabako; vidurinių
visų ten atsilankiusių pa brolius, ir tas jam už gar lapų naudojimas; dėmesio
bę jo sekėjų laikomas. O kreipimas į rūgšties - šar
rašais.
jei kas pasako šiandien i mų lygsvarą, su iš to se
Pranešama, kad gegužės teisybę, tai per miglotus a- kančiu skonio pagerėjimu;
17 d., Piliečių klube, 80 U- kinius žiūri ir esą nemato ir sukontroliuotas vieno
dumas užbaigtame gami
nion Avė. LMT. rengia šei Dr. Šliupo nuopelnų tau nyje.
(’Advertisement).
mynišką pasilinksminimą. tai.
Pradžia 7 vai. vak. Kvie Nė jokis bent šiek tiek
ansįtrvnęs žmogus taip ne Telefonas: Plaza 1350.
čiama visi atsilankyti.
dergs kitų pažiūrų žmonių
Koresp.
bereikalo ir visa amžių,
ir Balsamuotojas
kain tai darė Šliupas. Tai Graborius
423 S. Paca Street
žemiausios rūšies apiakėBALTIMORE, MD.
I
ho ir didžiausio fanatiko
Įsakymu Newarko vys i darbas.
kupijos J. E. vyskupo Kur *io tie geri ir garbin ŽOLYNŲ ARBATA
Thomas Joseph Wash, su ei da rbai
dėl lietuviu
rašinėti visus katalikus, tautos? Ar kad jis para
kas buvo if padaryta ir šė keletą knygeliu su tiks
vietinėje lietuvių parapi lu savo purvinas idėias
joje, pasidarbavus vieti naskleisti ir lietuviu kata
niam klebonui kun. L. Vai liku visuomenę šmeižti?
cekauskui, o rašinėtojai Tai už ką dabar katalikai
daugiausiai pasidarbavo ii privalo gerbti? Nieku
Sodalietės, Vyčiai ir kiti. būdu.

BROOKLYN, N. Y.
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KEARNEY, N. J.

tomai žmonės dar neįver
tina šios rūšies koncertų, i mažai gyvybės. Geriau
Kaip kasmet, taip ir
nes kiti dar stovėdami siai laikosi Šv. Cecilijos
met Lithuanian Indepenprie bažnyčios, klausė, kur choras, kuriam vadovauja
dent Political Club, pasi
—
muzikas p. A. Stanšausbaigus bowling sezonui, BAŽNYTINIS KONCER bus koncertas ir kuomet kas. Yra dar LDS 14 kuo
surengė metinį bankietą. TAS PUIKIAI PAVYKO paaiškinama, kad bažny pa, bet nieko neveikia. Vis
čioje, tai negali sau įsivai
Dalyvava apie 300 žmo
zdinti, kad bažnyčioje bū laukia progos pakilti.
nių. Galima sakyti, kad
Pereitą sekmadienį ren
Katalikiškos
spaudos
beveik visa Waterbury’o gtas pirmas bažnytinis tų koncertai.
dirva
apleista.
Katalikai,
smetonėlė. Buvo ir svetim koncertas šv. Jurgio par. Šios rūšies koncertai tu buvę veikėjai, sueina, pa
rėtų būti nors kartą me
Buvo išrinkta 5 kapitonai
taučių.
bažnyčioj puikiai pavyko.
sikalba
apie
praeitį
ir
taip
Vakaro vedėjas, buvęs Kaip buvo skelbta, prasi tuose visur, kur tik lei palieka, belaukdami pro ir 27 rašinėtojai. Surašinė
šerifas Jenušaitis pakvie- dėjo lygiai 5 vai. Vietos džia aplinkybės. Bažnyti gos veikti. Lietuviškas jimas prasidėjo balandžio
nė muzika turi neišsema27 d. ir pasibaigė 30 d.
klebonas kun. K. Pauliojaunimas
išsiblaškęs.
Mišx.x
mą repertuarą, ir išmo
Rinkimams artinantis,
nis pasakė įžanginę kalbą
•
rios
sutuoktuvės
jau
nebekinti dalykai visada, karts
apibudindamas šio kon- ,' nuo karto, gali būti varto- naujiena. Mūsų klebonas tai ir vietinė politika užvi
rė, kad net po 3 ir 4 kan
certo tikslą ir gražiai iš : jami bažnyčioje. Po kon- i*ara 'jaunimą uz nesilai’
naroniiAa didatus vienai vietai ir
dėstė bažnytinės muzikas
.
._ _
,_ ._ _. -.
...
. .
,.
certo seke palaiminimas kymą prie savo parapijos. kiekvienas giriasi esąs ge
reikšmę ir jos vertingumą
- - v
Gegužės 10 d., 8 vai. ry resniu bei teisingesniu ir
zIeMIb'.-■hTTL :
Švč.
Sakramentų.
Bažnyčioje. Ragino, kad su
te mūsų jaunimas išklausė taip toliau.
jaunimas priklausytų prie
šv. mišių ir bendrai priė Lietuvių distrikte kanNEPAPRASTAS
bažnytinio choro, nes tai
zkTT?»
S
mė šv. Komuniją. Nors didatas į kongresmanus.
VAIŠINGUMAS
yra gražu, gražus giedoji
man mažai pažįstami vei Fred Hartley, tikisi gauti
mas bažnyčioje kelia žmo- Pasibaigusi koncertui, dai, bet sužinojau, kad tai lietuvių balsus, nes užau
nių mintis link Dievo, sve- klebonas užkvietė visus buvo L. Vyčių 29 kp. na- gęs kartu su mūsų lietuvių
'zMI
timame krašte palaikomas koncerto dalyvius į naujai riai. Tuojau po mišių visi vaikais ir yra lietuviams
^-/l
ir tautiškumas.
atremontuotą svetainę už- automobiliais nupyškėjo f labai prielankus. | Prasideda programa, ku- kandžiams. Na ir vaišės! Childs valgyklą ir ten bėni. V. Baltrukonis.
v•
Sį-

UŽ U TURIME GERBTI? |“S-

Jei žmogus nori pagar Naudokitės, tik iki 30 d. pegužės
bos. tai turi ja užsitarnau šių melų, persiduos Natural-Lax Herb
3 pakeliai už $1.25, o su pradžia
ti kain žmogui doram pri i Ten,
birželio Šių metų bus vėl tiesiog 50c.
dera. tuomet ji visi žinos už pakelj, nežiūrint kiek pirksite.
ko jis ar kitas vertas ir ko Tuojaus reikalaukite pakol dar nu
kia jam garbe teikti. Ko piginta kaina. Rašykite šiaip:
JHON W. THOMPSON,
dėl niekas nędergia Gerb.
P. O. BOX 180,
!>• J Basanavičiaus?!
BROOKLYN, N. Y.
Bei ko? Dėl to kad tas
mnksln ir jmVštos kultii-!
ros žmogus užsinelnė sau
tą <rt*rbės vainiką. Jis buGraborius ir Balsamuotojas
vo tikrai kultūringas ideoPilnai primruoAęs patarnauti
lis+as ir no visas gvveni- kuogeriausiai
dieną ir naktį
buvo vien tik ir sn- visiems Connecticut Valstybės
Lietuviams.
bndavntss iš tautai kiiltfi716 Stanley St. arba
rinoųi darbu, kain mokslo
273 Chestnut SL
*rn6«»Tri Pridera ir tinka.Tel. KEW BRITAIN 675 B.
Už tai jį visa tauta gerbia |

ALEKS. KARIŪNAS

