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Sveiki Sulaukę! Šventų Velyk
ELEKTROS DARBININKAI 
; PASPOPIEŽUĮ

VATIKANAS. Verbų 
sekmadienį Popiežius Pijus 
XI priėmė garsaus išradėjo 
MarconL elektros kompani
jos 180 darbininkų, kuriems 
Popiežius pasakė kalbą, 

! kviesdamas melstis pasauli
nės taikos intencija.

Veybų sekmadienį Popie
žius dalyvavo iškilmingose 
pamaldose, kurios prąėjo 
didžiausiu gražumu. Iškil
mėse dalyvavo įvairių tau
tųmaldininkų atvykusių iŠ 
viso pasaulio.

RHOŪE ISLAND BANKAI 
LAISVI

BANKIERIŲ SKUNDAI 
PRIEŠ KUN. COUGHLIN

PROVIDENCE, R. I — 
šios valstijos bankų komisi- 
jonierius L. W. Ballou pra
nešė, jog nuo balandžio 6 d. 
visiems Rhode Island ban
kams panaikinami buvę su
varžomi ir visi galės atliki
nėti visus bankų reikalus. 

• te vienam^ Kx-
ėnange ' Trust Co. bankui 
•padaryta išimtį — jo vei
kimas dar apribotas.

ANGLIJOS PREMI ERA S 
ATVYKSTA Į AMERIKA
WASHINGTON.' ~ Lai

ke dviejų savaičių. į AmerL 
ką atvyks Anglijos premie- 
ras Ramsay ĄfeB onald, 
kurs turės-, pasitarimus su 
•prezidentu Roosevelt. apie 
karo skolas ir pasaulines 
nusiginklavimo- ir ekonomi
jos konferencijas. „

Netrukus žada atvažiuoti 
ir Prancūzijos vyriausybes 
atstovai.

DETROIT, Mieli. — Det
roit bankierių organizacijos 
buvusiam pirmininkui M 
D. Staijr padarius kaltini
mus prieš kun. Coughlin, 
būk jis naudojęs sūiinktas 
aukas. įvairiems t( štokams ’ ’ 
pirkti, buvo padarytas val
džios tyrinėjimas.

Pas kun, Coughlin balan
džio 4 d. atsilankė du tyri
nėtojai; jie peržiūrėjo kun. 
Coughlin ir jo radio valan
dos rėmėjų sąjungos findh- 
sines knygas ir rado viską 
tvarkingai ilr teisingai Veda
ma, Tas tyrinėjimas net 
dar parodė, kad • kunigas 
Coughlin už. 1931 metus su
mokėjo, valstybei pajamų 
taksų astiioniais doleriais ir 
61 centu daugiau negu rei
kėjo. Šiį permokėjimas 
bus sugrąžintas. •

Anksčiau paminėtas baro 
kierius Stair yra laikraščio 
1 ‘Detroit Free Press ’ leidė
jas, kurio ' daugelį klaidų 
kun. Coughlin.. drąsiai' pa
smerkė* : .

HITLER PASISKYRĖ PRŪ
SIJOS GUBERNATORIUMI

ŪKIO REIKALAMS DE
PARTAMENTAI 

SUJUNGTI

BERLYNAS. f— Vokieti
jos kancleris Hitleris pas
kyrė save Prūsijos- guber
natoriumi ir tuojau, kaip 
gubernatorius, Prusi jos 
premieru- paskyrė savo ad
jutantą William Goering.

Visoms Vokietijos valsti
joms paskirti gubernatoriai, 
kad tuo būdu visas valdy
mas būtų vienose rankose

VIENA DIKTATŪRA 
MAŽIAU

VELYKOS

Jėzus ir tarė:
SVEIKOS. 

Jos gi prisiartino, 
apkabino jo ko
jas ir jį pagarbi
no. Tuomet Jė
zus joms tarė: 
Nebijokite; eiki
te, apskelbkite 
mano broliams, 
kad, eitų į Gali-, 
liejąften jie ma- 
ųeįnatys. , 

I- - (Mt. 28, 9-10).

“MOTINĖLĖS” CENTRO 
POSĖDIS

‘tMotinėles ’ ’ centro val
dybos narių posėdis įvyks 
balandžio 19 d., 3 vai. po. 
pietą, Knights of čolumbus 
vuešbutyj, New York, N. Y. 
" / Kū>z. JT, A. Pankus,

“Motinėles’ ’ pirm.

PIELECKAS MIRĖ GELBĖ
DAMAS DUKRELĘ

,■/. DETROIT. — V i n e a s 
Pieleckas, 38‘ metų, ramiai 
sėdėjo prie savo namų ir 
žiurėjo, kaip jo dukrelė Ge- 
no vaite, 3 metų amžiaus, 
žaidžia su sviediniu gatvėje. 
. Sviedinys, imk rito gatvė- 
,je. i r mergaitė bėgo. pasiim
ti. Pi.elėckas išgirdo, auto
mobilio brekiij .ga^ą i i? du- 

; reles šauksmą, pieleckas 
iž: ego į gatvę, pagriebė vai- 
»<ą ir nusinešė pas a rt imiau- 
si gydytoją.

• Gydytojo kambvyje Tie- 
leekas padėjo dukterį.ant

negyvas. Jis buvo perdaug 
susijaudinęs, nuo ko ir mi
rė. Duktė gi buvo tik len
gvai sužeista..

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
PAKELE PROTESTį 1

BERLYNAS.—Vokietini 

jos keli arkivyskupai į ti- J 
kinčiuosiūs išleido atsišau-jį 
kimą, kuriame pareiškia* ■ 
irias apgailestavimas dėl pa^įi 
skutimų įvykių. Vokietijoje 1 
ir reiškiama viltis, jog ėsa* j i 
iriosios blogybės pranyks, (j 

Nors atsišaukimas pa* 
rašytas ..labai atsargioj e. ir 
švelnioje formoje, tačiau Ja
me pasakytas' aiškus nepa
sitenkinimas Hitlerio poli
tika ir protestas prieš dide
lį nekultūringumą.

a
■>
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WASHINGTON —Pre
zidentas Roosevelt pranešė 
kongresui, jog jis iki šiol 

:• buvusius ūkio reikalams ke
liolika departamentų sujun
gia į vienį vienetą, kuris 
vadinsis Ūkio Kredito Ad- . 
ministramja, kurią valdys 
prezidento skiriamas guber
natorius, kuriuomi bus H. 

Morgenthau, Jr. . ?
Naujasis departamentas 

yra pirmasis prezidento 
Roosevelt žygis perorgani-’ 

. zuoti valdžias skyrių. . • Šis 
ū perorganizavimas sutaupys ’ 

valdžiai nemažai. pinigų ir 
: padarys darbą vaisingesnį. .

Girtuoklis nuolatos, kėsi
nasi į savo gyvastį.

LISBON, Portugalija. — -• 
Balandžio 11 d. pasibaigė 
Portugalijos diktatūra— tą 
„dieną pradėjo veikti naujo
ji respublikos konstitucija.

Portugalija diktatūros le
tenoje išbuvę 7 metus. įJuc 
šiol Portugalijos gyventojai 
visuotiniu balsavimu; rinks 
respublikos prezident 
parlamentą. 1 #

MILIJONlNiSGAISRAS
HONDŪRUSALOSE

TEGUęjEGALPA..— Ba
landžio 5. d.«gaisras sunai- 

: kino. Tęlos miesto 14 blokų, 
padarydamas daugiau mili
jono dolerių nuostolių;

T.ela miestas yra svar- 
: bįausįš Honduni vaisių iš

vežimo uostas.

KOŠERNOS SKERDIMAS 
UŽDRAUSTAS VOKIE

TIJOJE e
BERLYNAS. — Vokieti

jos ■ vyriausybėm patvirtino 
nutarimą, uždraudžiantį ko-, 
šernų gyvulių skerdymą. 
Toks draudimas veiks viso
je Vokietijoje.

Košerną gyvulių skerdy
mą vartodavo tiktai žydai, 
kuriems šis įstatymas ir tai
komas.

Vyriausybė savo parėdy1 
mą pamatavo gailestingumu 
gyvuliams, nes, koše r n a i 
skerdžiarit, gyvuliai piritia 
kankinami ir tik po to už
mušami.

ir

EINSTEIN PAKVIESTAS Į 
ISPANIJį

ĮtADRlDAŠ. Ispani
jos sostinės Madrido uni
versitetas pakvietė moksli
ninką Dr. Albert Einštein 
būti nuolatiniu profesorium 
Madride.

A. Einštein pakvietimą 
priėmė ir gal greit išvyksti 
Madridą. Prieš, kelias sa
vaites jis atsisakė Vokieti
jos pilietybės, .pareikšda
mas protestą prieš perse-. 
Idoj imą žydų. Einštein yra 
žydas.’ ; .. . '

Pavasaris Čia ir Velykos atėj’, —,
Du įvykiai žadiną viltį, —
Mažutis lopšy ir senelis kertėj ’ :
Abudu jau nori pakilti.

. . Anas eis pirmyn, šits jau žiūri atgal,
Iš praeities semia stiprybę: —
Abu be jėgų, nė paeiti negal, \ ?
Abudu į ramstį įkibę.

- Bet linksmos Velykos juos lygiai ramiu’
Senelį ir kūdikį mažą: —
Abu žada skrist — viens atgal, kits pirmyn,..
Pavasario mintys juos neša.

Gyvybės jėga, kaip.galinga esi!. .
Nelaisvėsšmėklanugalėta!
Siela jau laisva, ateitis jos.Šviesi,
Gyvenimo sėkla pasėta. .?

Šalin mirties baimė! Tave nugulė j ’
Praamžis —r gyvybes Kūrėjas.
Pavargėlis stovį rinktųjų eilėj’,
Dangus viltimi ęustiprėjęs. •

• Gyvenimo eiga drąsiau eidami, .
Sieloje mes ramūs ir tykūs, ' .
I ateitį žiūrim šviesiom akimi,

■ Nes linksmos atėjo Velykos;

KOMUNISTŲ INTERNA
CIONALAS .RAGINA V0-

KIETIJ4 SUKILTI
MASKVA. — Komunis

tą ..laikraštis “Pravda” pa
skelbę. komunistų internaci
onalo komiteto atsišaukimą 
į Vokietijos proletariatą.

Atsišaukime . Vokietijos 
komunistai raginami sukel
ti ginkluotą sukilimą ir nu
versti Hitlerio vyriausybę, 
kuiios vieton įsteigti “pro
letariato diktatūrą.’’

PASPDRTŲ ŠMUGELIS

Žydai Palieka Biznio Vietas

BERLYNAS. — Sąryšy
je su esama Vokietijoj pro
paganda prieš7 žydus, dau
gelis žymiu žyd:u pasitraukė 
iš korporacijų atsakingų 
vietą/ . .

Tarp pasitraukusiųjų. yra 
Dr. A. L, Tiėtz, vienos di
džiausių. krautuvių korpo
racijos . prezidentas, jo keli 
bendradarbiai žydai. '.d’irefe

SENATAS PRIĖMĖ PEN- 
KIU DIENĮI SAVAITĘ
WASHINGTON.Ba

landžio 6 d. senatas 53 bal
sais prieš 30 priėmė senato
riaus Blank demokrato, bi- 
liu, kuriuo Amerikos indus
trijos dirbtuvėse įvedama 
penkių .dienų darbo savaitė;
darbo, diena pagal tą bilių^i

Senate priimtas • bilius^j 
tuoj aus pasiųstas atstovų J 
rūmams svarstyti. Atstovų 
rūmuose jam nepramatoma t 
greito svarstymo. , Be to, j 
dar nežinoma prez. Roose- J 
velt tikra nuomonė dėl ši<pg 
biliaus.

Biliaus sugalvotojas pra* .1 
našauja, jog biliaus prięmi* < 
mas suteiktų darbo šešiems 3 
milijonams bedarbių. f

NEWYORK '
Po kelių mėnesių tyrinė

jimo, ‘ policija suėmė tūlą 
Jaęob ĮCreitz, kaltinamą 
tiekime netikrų Žinių ir ap
gaulingame .. išgavime pas
torių. Jis atiduotas . teis
mui. ■

Suimtasis Kreitz yra ži
nomas dar dviem vardais-- 
Alberi Fėieąband ir Augu
stas Špokas. Tad tikriau- 

: šiai j is yra lietuvis .Augus
tas Špokas.

-Be to, jis. laikomas Se-vie-

komisarų Valdžios. . agentu. 
Jam paskirta kaucijos. 10 
iukstaiieuį dolerių. •' Bylos 
nngrinėjinias paskirtas ba
landžio 26 dieną., . .

ANGLAI UŽDRAUS RUSI- 
JOS PREKES

.■ LONDONAS. — Auglį- . j 
jos parlamentas antru skai- Į 
tymu priėmė vyriausybes. ’ 
leidimą uždra u s t i į ve
žimą Soyiętų Rusijos pre
kių. Vyriausybės. pasiūly
mas. priimtas 347 . balsais 
prieš 48.

Šis įstatymas suteiks An- . 
g] i jos vyriausybei gerą gin* : — 
•klą kovoje su Sovietą Rusi
jos komisarais dėl. iš įisvi- . 
niino 6 anglų inžinierių, ku
riuos bolšėvįkų- koinisavai L
suėmė ir kaltiną špionaže ir |
sabotaže. I

PAPEN ROMOJE
ROMA. —. Vokietijos vi- 

ce-kancioris von Dapen šią 
savaitę ląnltosį Romoje, kur j
turi pasikalbėjimus isu Va-1 Į
tikanu ir Italijos vyriausy- V 
be. Kokie jo planai, vie-. J 
šai neskelbiama.. ■ ’ *

Spėliojama, jog Papen į
nori pasitarti su Popiežių- p
mi dėl Vokietijos vyriausy* ■ I 
bes dabartinių santykių sir |
katalikais.. ' .. v I

t
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TRYS KRYŽIAI

- 7

Opine į Kalvarijos kai- ;
Kiekvienas krikščionis 

įjį Penktadienį nori te
būti; Kryžius yra ynag- 
jb, traukiantis visų akis 
ibdį. .
alvarijos kalne nė vie- 
t bet trys kryžiai/ Tai 
vb skirta, kad jie butų 
tu. Šv. Augustinas sa- 
uAš matau tris kryžius 
vteųo kalno; ant vieno 

įa latras, kuris buvo iš- 
įytųs; ųųt kito — atmes- 
Jafras, o viduryje Kris- 

, Kūris išgelbėjo, vienų 
pasmerkė antrų. Kry- 
i panašūs, bet kaip skir- 
gi ant jų kybantieji?” 
Kas gali būti panašesnio 
ip tie kryžiai. Visi pa- 
:btj iŠ kieto, sauso me
lo. Bet kaip slortingi 
t jų kybantieji žmonės: 
y latrai ir Išganytojas. 
lt Jis paskaitytas su ne-. 
•vėliais.’’
Jėzus miršta ant kryžiaus 
rp dvie jų latnj, žmogžu- 
sių!' Kas padaro tų bėgė- 
rstę? Pilotas buvo kaltas, 
st jis norėjo pažeminti žy- 
ų tautų, o ne Jėzų. Kupi- 
as neapykantos prieš žydų 
adus, kurie iŠ jo priversti^ 
ai išreikalavo mirties 
prendimo, jis, . norėdamas 
aniekinti žydus, liepė ant 
ezaus kryžiaus uždėti pa- 
ašų: “Jėzus Nazarėnas, 
ydų Karalius.” Žydai su- 
jyko. Eina pas jį ir reika-

kryžius, - norėjo paskelbti 
Žmonėms ir visai žmonijai 
amžių am&ms: “Štai, pra
sikaltėlis tarp dviejų prasi* 
kaltelių?^ Bet kryžiai skel
bia kitaip. Tų Didį jį Pen
ktadienį trys kryžiai šaukė 
žmonėms: “Štai, Nekaltas 
tarp prasikaltėlių?’

Du latrai, kurie turėtų 
liudyti prieš Jėzų, pasidaro 
liudytojais už Jęzų. Vienas 
latras tai paliudijo, daryda
mas atgailų, kitas — rėkda
mas ir.keikdamas. .Kristus 
gi kenčia ir. meldžiasi už sa
vo priešus. .

Kų žmones sugalvojo, kad 
išniekintų Išganytojų ir pa- 
skaitytų su nedorėliais, Die
vas fai padarėįrodymuapie 
Kristaus nekaltybę ir gar
bę. Trys kryžiai sako: 
“štai nekaltas tarp kaltųjų. 
Ir dar daugiau sako: ‘‘Štai 
nekaltas . kenčia ir miršta 

: už prasikaltėlius. ” Du lat
rai atstovavo visų žmonija

i ir Jėzus tarp jų . kaip tar-
■ liniukas tarp žmonių ir
■ Dievo. Jėzaus priešai daž

nai sakydavo: “Jis drau
gauja su nusidėjėliais.” 
Taip : Jis kenčia ir miršta 
su nusidėjėliais, nes miršta 
už nusidėjėlius. Ii? ant kry
žiaus Jis vienam yra Išga
nytojas, antram Teisėjas.

Prisižiūrėkime į Kryžių, 
esantį Jėzaus kairėje. Bai
sus reginys. Gestas,* toks 
latro vardas, nekenčia la
biau kaip kiti du nukry
žiuotieji, bet jis kenčia ki
taip.. Pas jį hera susival
dymo, Dievo baimės, gailes
čio. Didesni, negu kūniš
ki skausmai, drasko jo sie
la.- ' . ■
Kantrus . Kristaus kentė

jimas nepadaro į jo sielų 
: jokios . įtakos, , bet Sukelia 
.dar didesnį kėrštų. Kristaus 
malda jį .labiau supykdo, 
bet žydų piktažodžiayimai 
ir juokai jam patinka: jis 

..jiems pritaria ir sako Jė
zui: “Juk tu Kristus, išgel
bėk save ir mus” (Luko 23,

. 39). > ' • . •...
O kad tai būtų buvus 

malda. \Jei tie žodžiai bū
tų buvę ištarti maldingai 
paskutinėje valandoje, jis 
būtų likęs išganytas. Bet 
tai buvo paniekinimas, pasi* 
tyčioj imas. Kitas latras jį

. Jė-

■m

-ĄŽŠSi#.

4

_>•. ALĘĮIUJA!,..

Kaf Varpai suskambo, varpai prabilo,
» Aidais padengės plačiai užliejo.4

Nulijo perlai rasoto šilo, ’ 
ir taršo plaukus šilkinis vėjas.. , . 
Vainikai, Maldos, Vainikai, Gėlės.
O sieloj rytas, šventasis rytas.
Drebėjo žemė:' — įr Kristus kėlės,

-—Ir-<Mis-džįaūgwas-irytuose_Š-vitQ^-_
; Ir teka saulė. Ir 'plaukia minios.

Vainikai. Gėlės. Ir žvakių ugnys.
Prigėrė širdys Maldoj, aušrinėj,
Maldoj auš$nėj — buities bedugnėj.
Liepsnoja aušros ir spindi bokštai,

. Skaisčiais pažarais skliautus nudažę. ' 
—Erdves ir dangų apimti trokštų!
Tylių kaip sfinksas'maldos ekstezėj... .

Ant. Paplauskas

!| JUBILIEJINES VELYKOS

otas atsakė: “Ką parašiau; 
parašiau.” . Tas . parašas 
buvo trijose kalbose, kad 
kitų tautų žmonės, atėję 
Velykų šventėms į J eruza- 
lę,; matytų ir pasijuoktų'iš 
žydų, jog jų karalius prię 
kryžiaus prikaltas. ' Kad 
dar. labiau žydus išjuoktų, 
šalia Jėzaus buvo nukry
žiuoti du latrai. Štai kur 
Jo sostas ir Jo tarpai: jis 
tinkamas karalius tokiai 
tautai.

. Žydų vadai, nors apja- 
junti neapykanta, jautė tą 
išjuokimų, tačiau džiaugėsi 
padarę galą Nazarėrąii. Bet 
kaip Dievas leidžia tokį iš- 
niekminią? Jis ne tik lei
džia, bet. per pranašus buvov 
apreiškęs: “Jis bus paskai
tytas su nedorėliais. Ir 
žmonių blogus darbus Die- sudraudė, bet veltui, 
vas pavertę jiems patiems į žus nusveria galvą į dešinę 

..blogą,- y ■ ••’ ’ i _
. Tie, kurie pastatė trys pasmerkimo ženklas.

Nuo tos dienos visi pa
smerkia tų latrų, bet tas la
tras ir šiandienų turi pase
kėjų ir šiandienų daug jų 
siisii’ėnka po j o kryžiumi. 
Tai yra tie, kurie negali su
prasti kančįų, tie, kurių ne
patraukia kančios arčiau 
;pidę Jėzaus; kurie, nėpasi- 
daro . geresniais, bet pyksta, 
ięiįda, išsižada Dievo. Ar 
negirdėjome kalbų, panašių 
į ano latro : “ Jei yra .Die
vas, kodėl Jis leidžia, tiek 
\<ančių, kodėl Jis . .leidžia 
kartis? Jei Bažnyčia yra 
tikra motina, kodėl nieko 
nedaro.” . Taip kalba tie,

pusę ir nieko neatsako. • Tai

LIETU VI Ali

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
c Su Didele Vasarine Ekskursija

? • Laivu FREDĘRIK VIII
‘ ' Iš New Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizą nei pereiti parubežinį 
, egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
.. Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių, bei užsakymų 
Kreipkitės pas vietinius agentais

' r .. .• ABBA ■. '•'■

SCAHDINAVIAN-AMEMCAN LINE
27 Whttehall Št.,. • 243 Wąshingtott St, ” 130 N. LaSalle St, 

• Nw York, N., X Boitoo, Ma85. ,. ■ Cliicugo,. III.

KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

r I§New Yorko
<į KLAIPĖDA
‘ \ Per Gothenburgt}

GREITA 
^KELIONĖ 

į LIETUVĄ per Š VEDIJĄ 
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”

■ PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
S.- S. Drottningholm........  Gegužės 20
M. L. Kungsholm ....... .Birželio 3 
S. S. prottningliolm .... Birželio 12 
M. L. Gripsholni Liepos 3

E K S K U R S I J O Si
M. L. Gripsljolin ...... Balandžio 22 
M. L. Kungslipim ....... Gegužės S 
*M. L. Gripsholni ....... Gegužės 27 

•Tiesiog į Klaipėdą Ue persėdimo.'

Informacijų ir laivakorčių, kreipkitės 
•į vietinį agentu. •

S'NVEDISH AMERICAN LINE 
21 ŠTATE ST.. NĖW YORK, N., Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. MicUigan A v. 
BOSTON,‘MASS; . 10 State Stfee’ 
DETROIT, HICH, . 73 Monvoe St.

Sunaikinamas' Peršalimas " • ••
■' su Nebrangiu Vaistu
.. “Jtano trijų metą sūnūs susirgo di

deliu pašalimu. Aš ištepiau Paią- 
Ėxpcllėriu stt alyvų, aliejum ‘jo. kru
tinę ir ’peėius.- Sekantį'rytą ■peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs'. Ai 
Rekomenduoju;'. Inkaro* Pain-Expelle-

• ri jfydymui nup įjersišaldyfno, skali* 
dam’i muskulų,, sustirusių Siparių ir 
geliamų kojų pč<įip’ , ' ■

. ■ i ’ • 8. D.
I Travis, Šfaiten. Islaud,

katalikų Šaukia prie katali
kiškojo veikimo, apaštalavi
mo, kad priešų puolimus at
remti ir suklaidintus arba 
dar Kristaus nepažinusius 
traukti prie Katalikų Baž
nyčios, kad visi katalikai ir 
visi žinnoės j Kristaus mok
slų atsižiūrėtų visose gyve
nimo srityse, kad, tojir“ Pa
saulio Šviesa’7 vis daugiau 
žmonių apšviestų,, kad visa 
mūsų tąuta Nuprastų, jog 
Jisi yra “tiesa,, kelias ir gy
venimas, ’ ’ Pasaulyje nėra 
taikos, daug skriaudų, nėra • 
lygybės ir teisybes, . ekono
miniai ir finansiniai sunku-* 
Inai žmones sp’audžia dėl to, 
kad. žmonės negyvena pagal 
Kristaus mokslo dėsniusj jų 
gyvenime nėra Kristaus 
dvasios. . ..

Nieko, nepadėtų. Kristaus 
B vangeli j a,, jei. ji pasiliktų 
knygoje uždaryta, jei jos 
nieks neskelbtų. . Šiais ju- 
Mliejįiūais metais mes tuii- 
tne padalyti stiprų pashy- 
žimų Kristaus Evangelijos 
Šviesa apšviesti kas kart vis 
diclęshes žmonių ininias, iš- . 
plėsti katalikiŠkųjį veikimų 
laikantis Bažnyčios nuro
dymų. Toks pasiryžimas 
padaryti geriausia tiks šių 
jubiliejinių metų Velyko.sc. 
A. L; R. K. Eederaeijos vei
kėjai ii<nariaij neabejotina, 
'.tai padalys ir dėl to Fede
racijos šekretorijataš, svei
kindamas Kristaus Prisikė
limo švente, kiekvienam lie
tuviai katalilmi linki giliai 
persiimti Šos brangios Mvįn- 
tės nuotaika ir Velykų ry
te linksmai' giedoti Aleliu
ja ‘

TJžsimoliėjo:
■ Metiniai mokesčiai.. gauti 
iš šių Indiana Harbor, Ind. 
Federacijos skyriaus drau
gijų: Šv. Jono Krikštytojo, 
Šv. Rožančiaus,. Šv. Onos ir 
Šv. Pranciškaus, Iš Town 
of Lade, Clricago —: Šv. A- 
gotos draugijos ir Federaci
jos, 3 skyriaus. West iSde, 
Chicago, Šv. Onos dr-jos. 
Netrukus bus paskelbta ir 
kitų Federacijos 3 skyriaus 
draugijų mokesčiai,, nes tas 

. skyrius naujai persiorgani
zavo ir labai gyvai pradėjo 
darbuotis. ■ : .

Federacijos sekretorius.

Girtuoklystė išveda žmo
gų iš žmogaus, palikdama 
žvėrį jo name.

Pradėjome Šventuosius 
Metus. Popiežius juos pa
skelbė, nes šiemet sueina , 

L devyniolika Šimfųiečių nuo į 
■įsteigimo Šv. Sakramento, ( 
Įnuo paskutines Vakarienės, , 
nuo Kristaus tragingos ir 

[skaudžios mirties ant kry
žiaus. Dėl to ir Velykos, 
Kristaus iš numirusių pri- 
sikelimo šventė, yra reikš- 

rmingos, jubiliejinės. Kas 
[met Velykas iškilmingai 
[minime, bet šiemet tos iškil
mės turi būti didingesnės i| 
su rūpestingesnių dvasiniu 
pris.ilen girnų. pasitiktos.

. Devyniolika amžių praė- 
[ jo niio to laiko, kada Kris
tus buvo prikaltas prie kry
žiaus. , Bet‘Šventieji metai 

[yra paskelbti ne vien tam 
[baisiam ii^žiaūriam' įvykiūi 
paminėti, bet taip pat ię 
garbingam Kristaus iš nu* 
mirusių prisikėlimui. . Dėl 
to ir mes katalikiškojo vei- 

[kimo nariai turime pagal
voti, kaip vertingiau šių ju
biliejinę šventę, viso- krikš
čioniškojo pasaulio triumfo 

[šventę — Velykas ko iškil- 
I mingiaųsia paminėti. Be 
mums, pasiryžusiems apaš- 

[ talauti Kristaus mokslų, ne
dera pasitenkinti vien tik. 

[ tų nepaprastų švenčių iškil
mėmis. Mums reikia pagal
voti ir apie tai, kaip sėk
mingiau tų kilnų darbų dir
bti, kaip daugiau darbinin
kų jin įtraukti ir tiems dar
bams Dievo pagalbos pasi- 

Įprašyti. . -
Prieš 19 Šimtmečių Kris

lus įsteigė. Bažnyčių ir pa- 
sakė, kad Jo Bažnyčioj “nė 
pragaro vartai nenugalės. ’ ■ 

.į Tačiau- Kristus numatė ir 
savo sekėjus’ p e r s p ė j o :i 

Ir‘Veizdėkite, kad kas nors 
jūsų nesuklaidintų. Neš 
daugelis ateis mano. vantų 

[ir sakys:. “AŠ Kristus, ir 
[ jie suklaidins daugelį. Nes..., 
[ kils daug netikrų pranašų 

' ir suvedžios daugelį” (Mat. 
H 24, 4-11). Kad nuo to žmo- 
’ [nes apsaugoti, .Jis įsteigė

Bažnyčių, paliko šavo vieti- 
[įlinkus ir jiems, pasakė: 
“Eikite tat ir mokykite vi
sas tautas., mokydami juos 
laikyti visa, kų tik esu jums 
įsakęs.”

Šiandien ypatingai daug 
atsirado netikrų pranašų,

... • ■ *

kurie nieko kito nenori nuo .
Dievo ir Jo Bažnyčios, kaip 
tik žemiškų gerybių. Kokį 
atsakymų jie-gauna? Die.*vi 
vas tyli. Ir tas. tylėjimas 

: y^a jų pasmerkimas..
. Pažvelgiame į. latrų Dis- 
mų, esantį Kristaus, ješinė- 

: je; latrų, darantį ‘ atagilų. 
■Jis buvo. 'p?ąsikelfėlis ir ■ 
■jautė skirtumų tarp savęs 
■ įt Kristaus. Kristaus' ne
kaltybė jam priminė jo kal
tybę. Išganyto j o: malda pri
minė j am Dievų. Gailestis 
apėmė jį ir noras susįtųi- 
kiiiti su .Dievu. Jis jautė,, 
kad Jėzus gali jam padėti. 
Jis girdi antro latro pikta- 
Žodžiavimus ir jį sudrau-. 
,ūžia: ‘‘Ar tu Dievo nebijai. 
Mes kenčiame vertai, bet 
tas žmogus nieko nepada
vė.”

Tai „buvo išpažinimas ti
kėjimo, išpažinimas Jėzaus 
nekaltybės. Žydai pasmer
kė Kristų, atrado Jį kaltu,, 
o latras ant kryžiaus ap
skelbia Jį nekaltu ir žmoni
jai Viešpaties nekaltybę 
skelbia.

Tai pasakęs atsisuka
Jėzų, mato Jį . visų kruvinų, 
mato Jame Išganytoją, 
Viešpatį Dievą. Jq akys 
atsidarė ir . Dismas tarė: 
“Viešpatie, atmink mane.” 
Išganytojas sutinka sų Disr 
nio pasakymu: “Šiandieną 
su Manim būsi rojuje.” Ir 
tuojau latras nusiramino. verstas išvažiuoti į kitą miestą, [landžio .14 d., 8 V. v., Šv. Jurgio 

vKas. nesidžiaugia iš tokio 
latro! Vienu žodžiu jis ta
po . šventas. Kryžius jam 
buvo laiptai į dangų. Jis 
pirmas išganytas. • Jis' pa
rodo nusidėjėliams .kaip 
prieiti prie Jėzaus. — per 
kančias, kad išganymas yra 
b^r Kryžių, šventumas ,pęr 
ųtgailą. -. ,. .? '. ?. ’

O kad visi,, kurie. ..neša 
kryžius ir kenčia, sektų Jį! 
Dismas, ne . Gestas, .rodo

mums kelių į dangų. Jis 
yra geras mokytojas.. Jis 
moko. . drųšos. Jis viešai 
sudraudė pikt až’odžiau j an tį 
latrų.'

Ir mes,. kaip Dismas, sa- 
cykime:. ’. “męs kenčiame 
vertai, mes užsipelnem bau
smės. \ Viešpatie, atminki 
mane savo karalystėje ir te
gul tavo karalystė prasipla
tina tarp mūsų? ” . . T.

SYKES MYKĘS
P; A. Sykes ir B. U Sykas 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

” • ’ ■ Ofisas:
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonvood 0330 * ■ • 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-W

JSITėMY-KITe
f Naujos Pigiausios kainos.

Persiuntimas' pinigą į Lietuvą 
arba po visą Europą Doleriais : 
Nuo $1.00 iki $25’00- pers; kaina 50c 
Viri? $25.00 iki ,$50.0. pers, kaina 65c 
Virš- $50,00 iki. $75.00 pers, kaina 75c 
Virš $75.00 iki $100.00. pers, kaina 85c

Greitas—Atsakomingąs,
Patarnavimas.

BR0ADWAY TBAVEL i T, . , • ... v m •
BURBAU Kristaus priešų. Tad ir nc-

k. r viesulą, idėjas [tenka.'stebėtis, jei popiežius
366 Wėst Broadway Pijus XI ne tili vyskupus 

So. Boston, Mass. • , .
. Tek so. Boston 0620 ir. kunigus, bet kiekvieną

KOSTUMERIŠKA SIUVYKLA LDS. Kuopų Susirinkimai 
:• Gerai išdirbta vieta per.13 me-Į • ’. ____ __
tą. Butą gerai, kad lietuvis nu-1 x NEWARK, N. J.
pirktą. . . | D. D. S. 14 kp. mėnesinis susi-

Pricžastisi pardavimo prl- Į rinkimas įvyks penktadienį, ba-
... . . . . ... _ >

Atsišaukite tuojaus i . dr-jos sVet., 180 New York Avė.,
P.-KRIKŠČIŪNAS, [Nebark, N, J.; Visi nariai pra-

. ^ank St., New Mįlford, Oonn. [šomi atsilankyti. Valdyba,

, ? WESTVILiiE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kiniai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny,, po 15 d.; Šv, Petro ir 

..Povilo bažnytinėje svetainėje,
■ Vaidybą

Nuža-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą,' Didesnį 
Stiprumą, — kas reiškia (lirųglaus gy
vumo— Stimuliuoja’nervus, raume
nis, ir nusilpnintus organus, NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus Išra-, 
.(Urnas, jisai siūlo Jutos TONIKĄ, ku
ris’padaro stebuklus dėl: tūkstančių, 
padarydamas irios nusilpnintus.. tvĮv- 
tąis* ir- aktyviškais. šiol Gydytoj aus 
preskripclja dabar parduodMnn viso
se vaistynyOlose, — trisdešimts dieną 
garantuotas treatmentus už Vieną Do
lerį—gaukite butelį šią tabiotką fiiau- 

;dlen, bet persitikrinkite, kad ant bo
belių butą pažymėta — NUGA-TONH

C. BROOKLYN, N* Y.
BaL 16. Uį tuoj 'po f sumos į- 

vykaLDS. 10: kuopos susirinkimai 
vai Taigi kviečiame vislia nariui 
atsilankyti į Šį susirinkimai ir už

simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti

. . Valdyba

WESTFIELD,MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

yyks sekmadieni, balandžio 16 d., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie Šios 
kilnios organizacijos.

■ - • . Valdyba

to? britainT gonn.
LDS. 36 ;kp. ■usirinkimas įvyks 

sekmadienį balandžio 16-tą dieną. 
Svarbu, kad į Žj susirinkimą ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
sari atsivestą prirašyti. pri< mūsų 
brangios organizacijos.

. . .1 • ■ • ■ .



DARBIN IK KĄ g

SHENANDOAH, PA. vieta. / Neząležninkija mū- 
sų katalikų lietuvių gyveni
me yra tautinių ir religinių 
išmatų vieta,

MnkUditnb, bfttolžio U, 193?

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS!
Brangūs Parapijiečiai f

Šie metai tai Šventieji 
Metai — Lai ramybė būna 
sų Jumis !

Šį sekmadienį, bendrai’ su 
rišu krikščionišku pasaulių^; 
Švęsime. Šventas Velykas — 
krikščionių džiaugsmo ir ’ 
triumfo šventę. Šioje links
moje Kristaus Prisikėlimo 
ir numirusių šventėje, mes, 
Švento Jurgio parapijos 
kunigaij SveiMname Jus vi- 
sus ir velijame Jums Link
smu Šv. Velykų. Lai Kris
tus garbingai prisikėlęs, iš 
numirusių,' suteikia Jums 
visiems ramybės, meilės,’ 
linksmybes ir vi'so to, ko 
Jūsų širdis tik trokšta.

Nuoširdžiai’ sveikindami, 
kartu ir raginame Jus visus 
būti vertai prisirengusius 
priimti Viešpatį Jėzų* Šv> 
Komunijoje Velykų rytų, 
su ta pačia meile, su kuria 
Jisai taip mus mylėjo, kad 
iki paskutinio lašo S.dvo 
branginusįjį Kraujų išliejo. 
Tegul Jisai susivienijęs su 
Jumis . per Šv. Komunijų, 
suteikia Jums kuodaiigiau- 
sia’. Dievo malonių.

Prie šios , progos nuošir
džiai dėkojame Jums už vį- 
saį prieiankumų ir duosnu- 
jnų Bažnyčiai, kurį esate 

; parodę per pastarąjį laikų.
Ii* toliau maloniai prašome 

\ Jus atsižvelgti į Bažnyčios 
reikalus; irr-;parmti jiios, o 
ypač prašome Uiįepamiršti 
Velykij yytų. pasveikinti na- 

numirusių ^j^širdinga ir 
duosnia auka', Už kų Jisai 
Jus be abejo’.’ palaimins’ ir' 
šimteriopai-užmokės. ‘

Pasitikėdami Jūsų pilnu 
^prielankumu Kristaus Baž
nyčiai, ii* linkėdami Jums 
visiems linksmiausių Šven
tų' Velykų, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kiin. J. A. Kfirdliusf

Klebonas.
Kwi. A. J. Aknuskas, 
Kun. V. J. Mar)dtiseil,ičms.

TEATRAS — CINGU 
, LINGU”
Kitų sekmadienį, balau- 

dižo 23 d., vakare 8:3O, She- 
. . nandoriaus High School sa«

Įėję, mūsų Vyčių Dramos 
Ratelis suvaidins “Cingu- 
Lingu.” Tai yra 3 veiks
mų labai juokinga komedija 
iš girtuokliu gyvenimo. Tu
rinys vaizdingai nupiešia 
nelaimes, kurios gali įvykti, 
iš girtuokliavimo. Girdėti 
net, kad rašytojui buvo ži
noma tokia šeimyna, kuriai 
panašus kryželis teko nešti, 
dėl girtuokliavimo. Turint 

v visa tai dėmesyje, veikalas 
. turėtų giliai paveikti visus 

atsilankiusius.
• Teatro, praktikos sparčiai 
varomos. . Visi lošėjai atsi- 

’ dėję mokinasi : savo dalis,

pratinasi-prie geros “for- i 
mos.” Žinoma, kiekvienam 
rupi geriau atlikti savo pa
skirtų rolę ir tuomi rūpina
si. . . ■ \

Šiame teatre dalyvauja 
parinkti, tinkamiausi artis- 
:ai iš' Vyčių Dramos Rate
lio, vadovaujant kun. A. j. 
Aląuskui. Veikiantieji as
menys: Jonas, Girtuoklis 
(A; Tacenta), Ieva, jo žmo
na, ( J, Mizeriūiė), Marytė, 
jos drauge,; (J. Ghliniutė), 
Klebonas, (J. Rutkauskas), 
Pranas,Jonodraugas,(A. 
Mizera), Antanas, kitas 
draugas, (P. Jankevičius),. 
Mančiūs, .smuklininkas, (j. 
Vašcila), Angelas, (M. 
Rauįinavičiūtė)), Kipš a i, 
(A. Jakubonis ir P. Dapkū- 
nas).
. . Tas teatras yra mūsų tau
tos jaunimo darbuotės vai
siai. Mes ShenandorieČiai 
turime laikyti " sau garbe, 
kad pas mus yra tokis pa- 
veikšlirigas ir darbštus jau
nimas. Be to, mes visi pri
valome suprasti ir atjausti, 
kad tai yra mūsų neišven
giama pareiga visuomet ir 
visur jį remti. Jaunimas 
yra mūsų tautos žiedas, iš 
kurio galime tikėtis ateity
je daug jaudinančių ir gar
bingų Vaisių mūšių tautos at
eičiai.
. Mes Sbenandoriečiai, tair 
gi nebūkime .pasilikę tame 
dalyke, bet, priešingai, bū
kim pasiryžę ImoiŠtikimiau- 
siai savo prielankumų ir 
užuojautų minėtam jauni
mui ir artistams išreikšti. 
Mes tai padarysime kuo- 
skąitĮįngiaUsiai . atsilanky
dami balandžio 23 d., She- 
nandoriaus High SchOol sa
lėje, surengtame teatre. Lai 
nebūna nei vieno tokio lie
tuvio, kuris kokio nors 

. priešingumo tame parodytų, 
neš tai būtų labai nepadoru 
ir ne sumaninga. Taigi, Vy
čiai tikisi balandžio 23 die^ 
nų matyti savo tėvelius ir 
mamytes, ir visus vyčių 
prieteliųs ir rengėjus. At
eikit pasidžiaugti juokingu 
vaidinimu. Turėsite tiek 
juokų, kad galėsite per vi
sus metus juoktis. Įžanga 
suaugusiems tik 40 čnetu, o 
vaikams 25 centai.

sai nebuvo. Prakalbų lai
kas buvo garsintas 7 valan
dų, bet prasidėjo apie 8 va
landų. Žmonių prisirinko 
apie du .šimtu. .Susirinki
mų atidarė ir vedė, persta- 
tydamas kalbėtojus, Vikto
ras Visockis, Šv. Jurgio R. 
K. parapijos sekretorius. Į 
šiuos “spyčius” buvo susi.- 
rinkę beveik visi Shenando
rio tauzininkai laisvama
niai, Ikaip tai Birštonas, r 
Aušra, Pranas Daugirdas, 
Jokūbas Barauskas, Kazys 
Levas,-JuozasStepšisir ki- - 
ti. Pastarieji keturi yra 
Šv. Jurgio R. K. parapijos 
trustisai. ■4 Spyčius” sakė
nėzalėžninkų kunigužis iš 
Philadelphijos, Žukauskas, 
vietinis lenkų nėzalėžninkų 
kunigužis ir rųsų-lenkų 
šventikas Valadka.. Žukau
skas ir lenkti nezaležninkhs 
lietuviškai visai blogai kal
ba. Kalbėtojui' susirietę 
šaukė, kad reikia tverti lie
tuvių tautinę bažnyčių ir 
kad reikia nusikratyti Ro
mos ir airių jungo, bet labai 
keista ir kvaila taip kalbė
ti, nes! jie patys *v£enas len
kti nėzalėžninkų jungo ver
gas, o kitas rusų vergas. Sa
vo kalbose tik' rėkė šmeižda
mi Romos kunigus, kalti
nant juos, kad jie žmones 
išnaudoja ir nuo žmonių pi
nigus lupa! Vienok pabai
goje prakalbų ir jie patys 
pinigus rinko. Kam tuos 
įpinigus rinko, nepasakę. Jie 
abai katalikų kunigų ir vy
skupų neapkenčia; bet kad. 
sau- nuo; žmonių pagarbų į- 
gautų, . rymiškų kaunierįų 
'nešioja ir rymiškų papročių 
drabužius viešai.devi — tik
ri vilkai aviės kailyje. Yra

(

VEIKIMAS
Kovo 13 d. Shenandorio 

laisvamanių . vadai’, vado
vaujami Š. L. K. (kų tos 
raidės reiškia, nežinau), ir 

i su pagelba Šv. Jurgio para
pijos trustisų ir komitetų, 
surengė nėzalėžninkų. kuni- 
gužiams prakalbas, ir 14 ir 
15 d. d; taip vadinamas pa
maldas,' ’ lietuvių kalboje, 
kurios įvyko lenkų nėzalež- 
niiikų bažnytužėje.

Prakalbos įvyko. Buvo 
paskelbta, kad kalbės ir ad
vokatas Bagočiuš, bet jo vi-

’ Jėzus, mirdamas ant kryžiaus, ištarė: ^atlikta.” Jis 
apreiškia, jog išpildęs tai kų buvb pažadėjęs. Kokia gi
li ir plati yra ta auka, kurių išpildė Išganytojas mus at- 
pii*kti. “Atlikta.” Baisus tas žodis žmogui, kurs, prie
šines Dievo malonei ir be atgailos miršta. O, baisi mir
tis! Bet ji yra saldi krikščioniui, kurs gali pasakyti su 
mirštančiu. Išganytoju: “tikėjimų išlaikiaū, mylėjau 
Bažnyčia, buvau jai paklusnus ir jos prieglobstyje mirš
tu.” .■ ■ ; ' . ..-

pasakojama, kad kai kurie 
kai eina per “speakeasies,’’’ 
tai eina be rymiško kaunie- 
riaus, o su raudonom “nek- 
taizėms.1 ’ Savo kai b. o j e 
vienas iŠ “spykerių” užsi
puolė kunigų Valančiūnų, 
vadindamas jį kriauciūm, 
nemokšą ir kitaip, tas sun
kelė triukšmų, pasigirdo 
balsai: U Valkata,” “žyd- 
berni,” “kriaučfaus gizeli.’’ 
Tas sugadino* “spykeriams 
ūpų” įr toliau kalbėjo tik 
mikčiodami. Žmonės pasa
koja, kad'po “spyčių” išei
nant iš svetainės tų rusiškai 
—. lenkiškai — lietuviškų, 
“treičia” vaikėzai apšventi- 
nb supuvusiais kiaiišini'ais.

■. į.
NEVA PAMALDOS

Kovo 14—15 d.id. lenįų 
nėzalėžninkų bažnytužėje 
įvyko neva lietuviškos ir

TUŠTI MARGUČIAI
■ • . K . ■ • . • • *

GYVENAMOJI TRAGIKOMEDIJA 
VIENOJ SCENOJ.
Parašė Ne Vuodcte. • ' «

(Trys piliečiai. — nepiliečiai sėdi prie sta
lo susimąstę. Žukas ir Vaitiekus turi rūgščių 
veido išraiškų. Papartis aiškiai piktas).
. PAPARTIS. Ėh, tas Volodia. Iškirto 
mums tokį šposų, kad nežinia nė kur su juo dė
tis. Ir noras jam, duralėjui, spaviedotis nepa
žįstamam žmogui. (Pašiepiančiai) Atidengė 
gyvenimo paslaptį, pareiškė sųžinės graužimų!' 
Eh, durak, durak f *J

ŽUKAS. Kas čia mums per šposas? Iš
kirto, tai sau iškirto, o kas mums ?

PAPARTIS. Eli, antras.duralėjus! Kas 
mums sakai? Ar mes ne toj pačioj valty sė
dim? Ar nė tas . pats muilo dirbtuvės savinin
kas—starovieras ir prie manęs nagus prikišo ? 
Tie rymiokai sušnipines viskų. Aš Žinau, kad 
ir apie mane eina slapti susirašinėjimai.

■ ŽUKAS. Na, judu, tai judu, d kas kitiems?
PAPARTIS. Bet tu suprask, baranja go- 

lova, kad visi tame pačiame bizny. Toki prasi- 
vardžiavimai. prie visų prilips, k’aip degutas. 
Skopcau. žiūrėk', kų tie iiįbksai sugalvojo. .

(Už lango vaikas Šaukia: . “D-a-ar-bi-nįn- 
'kas! pen-ki cen-tail”)

PAPARTIS. To jau perdaug. Tie kipšai 
ir savo šlamštą 'dar mums kiša po nosių. Tai 
tikras pasityčiojimas.. Bet nusipirkti reikia.

neva tautiškos pamaldos. 
Bažnytužėje suskaičiau pir
mų dienų 55 vyrus ir 32 mon
teris.. Iš lietuvių matėsi se
kantieji : Viktoras Visockis, 
Šv. Jurgio R. K. parapijos 
sekretorius buvo kolekto
rium; kiti: Andrius Alesti- 
kas, abu Skrabuliai, Alek
sandras Kupstas, Juozas 
Gruzinskas, Raulas Kučin
skas, Juozaitis, Seris, Ra- 
donČikas, Karosai, Antanas 
StepankeViČius, Anceravį- 
Čienė, Valentukonienė, pen
čiai, Jurgis Karevičius, J. 
Babarskis, Juozas ‘Miėiūnas 
ir. kiti,

: . Tos . neva pamaldos tik ko
medija, daugiau nieko. Jei
gu tik‘tokie yra1 neva tauti
nės bažnyčios vadai, atstovai 
ir šulai, kaip Vala’dka ii 
Žukauskas, tai jų. vadov,avi

enas nė vieno rimtesnio tau-

ininko tautiniu išrok&vimu 
prie savęs nępri’trauks, bet, 
priešingai dar atstums. 
Kartų išgirdus jų “spy- 
Čiuš, ” pamačius jų neva pa
maldas — to Užteks. Žmo
gus kultdringas save ir savo 
tautų gerbiantis prie jų 
neis, nes jo paties savigar
ba jam neleis tokiose , neva 
pamaldose, dalyvauti ir savo 
dalyvavimu save išjuokti ir 
nešti gėdų ir pažeminimų 
sau. ir savo tautai.

Pamačius nėzalėžninkų 
vadus- ir jų pamaldas, ir iš- 
girdus jųjų “spyčius/’ gali
mų sakyti, kad lietuviams 
katalikams iš jų puses joks 
pavojus nesusidaro.

Nezaležninkija, mano su
pratimu,. lietuviams katali
kams jokios žalos savo vei
kimu nepadarys, nes prie 
jų prisideda tik religines ir 
tautinės išmatos žmonės, 
kurie arba visai tikėjimo 
neturi, arba kurie savo gy
venimu yra atitolę nuo Kri
staus ir Įo Bažnyčios moks
lo, ir tas juos stumia iš! ka
talikų tarpo laukan. Mums 
katalikams ji gali ’• būti net 
naudinga, nes iŠ mūsų tar
po atsiskirs tie, kurie kata
likams nedoru gyvenimu 
gėdų darb ir jų vardų žemi
na. Paprastai, gyvenimas 
reikalauja, kad kiekvienoje 
šeimynoje, rastųsi išmatoms

FRACKVIUE, PA.
Velykų rytmetį Apreiški

mo Švč. Panelės bažnyčioje 
ius sekančia pamaldi^ tvar
ka: Prisikėlimas, procesija 
ir sv. mišios 6 vai. Antros 
mišios —• 9 vai., trečios ir 
palaiminimas švč. Sakra^ 
mentu — 10:30 valandų.

Šeštadienį prieš Velykas 1 
bus klausoma iŠpažijhčių.1 * 
nuo 2 iki 4 vai. ir vakarė po ' 
pamaldų. Misijonierius kiin. ; 
Ažukas pagelbės klebonui 
per Velykų šventes.

Balandžio 17 d. Berkshi
re svetainėje įvyks pas! 
linksminAnas, rengiamas 
parapijos naudai. Rengė- J 
jai pasiryžę netik vietinius, 
bet ir apylinkės svečius 
gražiai priimti ir gardžiai’ 
pavaišinti.

"DMBININKO” SKAITY- 
TOjy DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Idetuvos Paskolos Bonų kn*

jfai ui pilną JU vertę, Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

įkaity toj ų Dėmesiui
Pennsyvanijos žinios bus 

skelbiamas “Darbininke” 
kiekvienų penktadienį. No
rintieji •' užsiprenumeruoti 
savaitinį£ “Darbi n f n k ų, ” 
malonėkite kreiptis į Šv. 
Andriejaus parapijos kle-

kopijų, 1120 Wallace Sręet, , 
Plįiladelphia, Pa; . /

Nors “Darbininkas” išei
na dukart savaitėje, bet no
rintieji užsiprenumeruoti’ . 
tįktai savaitinį numerį, mo
ka tiktai 2 dolerius į metus.

..4, , ■ ......--------- •

■

1
S

Tur būti kas naujo. Verkdamas turi priešui: 
penktukų duoti.

(Pasišaukia vaikų, nusiperka laikraštį. Vi
si per viens kitų žiūri).

PAPARTIS. . Taip ir maniau. • Ant pir
mo puslapio. (Skaito^ paskui piktai meta laik
raštį ant žemės). Kad juos perk... taip ir ma
niau, to ir bijojausi.

ŽUKAS. Kas ? koks čia dalykas ?
PAPARTIS. Tik skaityk... “starovierų 

parapijų supažindinsi su skopcų idėjomis...” 
Vot, padlecy!

VAITIEKUS. Kų tai reiškia supažindin
ti su skopcų idėjomis?

(Papartis su Žuku viens į įoĮtų žymiai pa
sižiūri ir kremta lūpas).. ' ‘

PAPARTIS. Vaikams ne viskas žinotina.
VAITIEKUS (karstai). Kada jūs, liausi

tės* mane įžeidinėję? Ar aŠ jums ne lygus?
' ŽUKAS (skubiai). Na, nepyk, nepyk. Aš 

tau išaiškinsiu.. Kaip Čia pasakius lietuviškai ? 
Skaptukas, ne skaptukas... Palauk !

(Kužda jam.į ausį).
; VAITIEKUS. Tfu! Tai šmeižtas! Kaip 

apie mus galima tokius dalykus sakyti? Jule 
■mes,... • • ’ '

PAPARTIS (skubiai). Na, žinoma; kad. 
mes..; Bet, matai, tokie šmeižtai limpa. - Pri
segs jį. tau mužikai ant nugaros kaip ąreštanto 
lopų: ir nėšiolds. : . •.

•; ŽUKAS. Žinai kų, tie .bjaurybės lyg žino-, 
darni tai išgalvojo. Juk tamsta buvęs felčeriu... 
Chi! chi! ’

PAPARTIS (griausmingai). Tylėk! Dar 
Čia pradėsi teplioti!. Ar ir tąi’p neužtenka sar
matos? " \

VAITIEKUS. Bet juk jie tų šmeižtų turi 
įrodyti. Neužtenka tuščiui plepėt. Kas jiems 
tikės?'

PAPARTIS. Kai, broliuk, ilgiau- pagy
vensi, tai sužinosi kaip dalykai stovi. Pas mus; 
inteligentus,, taip yra: jei kų ant ko pasakysi, 
tai turi įrodyti, kad taš teisybe,, o pas žmones 
kaip tik priešingai. Kų ant tavęs pasakys, tai 
reiškia taip yra, o jau tu pats įrodinėk, kad tai. 
neteisybė. . \ . •

„ VAITIEKUS. Mes ii’tai galim padaryti. 
Mes galime įrodyti faktais, kad..*

PAPARTIS (nukirsdamas.-.: Tau tik fak
tai ir terūpi. Bet su faktais, brolau, atsargiai, 
nes toki faktai kvepia skandalu.

ŽUKAS, Chi! chi! chi!
VAITIEKUS (paraudęs). KoMi juoktis? 

AŠ iš tikros širdies, o jie...
PAPARTIS.^ Taigi, iš širdies. ’ Širdis šir

dimi, bet nereikia būti ir kvailiu. ■ Ir Volodia > 
Širdį parodė, o žiūrėk, kas išėjo.’ Negerai, vy
rai, negerai. Nieks taip prie Žmogaus nelimpa 
kaip pajuokos žodis. Įrodinėk, k'ratykih nuo jo- 
kiek nori,, o žnionės — į. akis nieko, bet už akių 1 
vis tiek tavę. skopsu vadins. - Tai tartum koks ' 
teismo dekretas, kurio jokiu atgailavimu nepa
keisi, Įr neteisingas,, bjauriai neteisingas.. Eh, 
ty Volodia. Volodia 1 . ...

(Uždanga) ’ ’•
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sutinka? ir.2) ar tai jau jis 
ją geriausia galva ir tiks
liausias ją minčių reiškė-
iaš? Tik tiek.

«T JOBttfi’M UTHVAMUMM.0.1B80OUTIOM OT LABOS

Xanct for marlini ai apačiai rate oi p<*taw proridad for In Sfctlpn 1108 
Ačt oi Octobar 8,1917, authoriaad on July 12,1018

BUfigCmPTION RATE8:
Mttc yMrly ................H00 Amerikoje metami............ . .M00 
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DARBININKAS 
WBST BKOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TKLKPHONE 30UTH U08T0N 0630

ENZUROS PAKEITIMAS
Lietuvoje tapo pakeista 
izūra tokiu būdu, kad da- 
r cenzūruos straipsnius 
prieš talpinsiant į laik

ytį, bet patalpinus/ Vadi- 
si, pirmiau galima spaus- 
itį tik tai, ką vyriausybė 
šdayo, dabar gi galima 
ausdinti; ką tik nori, bet 
spausdinus valdžia trau- 
a atsakomybėn, jei spaus-
nyje randa ką. nors prie-
igo jos įstatymams. Tuo 
Ldu cenzūra nėra tpanai- 
nta, tik pakeista. Ar ge- 
snėn ar blogesnėn pusėn, 
i teks pamatyti.
Viskas čia priklausys nuo 
tatymą griežtumo. Jei įs
tatymai dėl spaudos varžy
to sušvelnėjo, tuoinet tokia
ipžūra ne tiek varžys, kiek
irmiau. Bet jei įstatymai 
asiliks tokie pat, kaip pir- 
li'au, jei vyriausybės nusi- 
tatymas engt viską, kas jai 
trodb įtaringa, nepakitėjo, 
iidinet tokia cenzūra bus 

ir pavojingesnė.
’irmiau rašant nereikėjo 
tirėti tiek atodairos; jei

cenzoriuj nepatiks, tai jis tą 
išbrauks, įi\ redaktorius bus 
neatsakommgas. Dabar, 
prie naujos tvarkos, reiks 
daug galvoti ką rašytą kad 
paskui nereiktą stoti į teis
mą Tuo būdu netenka daug 
pasidžiaugti, dėl to cenzūros 
pakeitimo. Geriausia būtą 
cenzūrą visai panąikinti, 
tik traukti atsakomybėn už 
grynai kiiminališkus'raštus 
arba už maištinišką kursty
mą prieš krašto saugybę.

Visose pažangiose valsty
bėse žodžio ir rašto laisvė y- 
ra gerbiama.. Draudžiama 
tik nusikaltimai prieš vie
šąją moralybę, ašmens ne- 
paliečiamy bę, biznio ardy
mą ir viešąją tvarką }bei 
krašto saugumą. Šiaip jau 
kritika net valstybinią as- 
meną yra pakenčiama, jei

Kai dėl savęs, tai priveš 
mane stovi šita dilema: ar 
velyti daugiau gero tauti
ninkams, ar sau? Jei jiems, 
tai reikėtą patari tautiniu- 
ką šulams ją pačią redakto
riaus žodžiais: suvaldykite 
savo išdykusį sūnelį ir pa
naudokite jam rykštę, nes 
savo aziatiškais išsišokimais 
jis baigia jus smaugti. Jei 
sau (žinoma, kad taip, nes 
artymesni kūnui- marškiniai 
negu švarkas) — taį pagei
daujama, kad būtu atspaus
dinta keliosdešimtys to ra
šinėlio kopiją ii* iššiuntinė- 

Tas daug 
daugiau _ juos paskatintą 
prie katalikiškos akcijos ne
gu karščiausi Federacijos 
paraginimai. . Daugiau to
kią straipsnelių, p. redakto
riau! K.

ta katalikams.

tik nėra šmeižto. Tokia 
spaudos, laisvė valstybių ne-

ršešne

sugriauja. Sveika kritika 
nesugriaus nė Lietuvos’ vy
riausybes. Reikia tik val
dininkams turėti daugiau 

■civilinės drąsos. K.

ATIDARĖ SAVO

. Mūsą kaimynas iš Rau
dondvario taip “įsimylėjo 
“Darbininką,’’ kad persi
spausdinęs žinutę apie kom-

nsftBtstškasj
■MM

JONO KMITO EILĖS
>>

pozitoriu M. ' Petrauską nė
nepažymėjo iš kur ji paim
ta.-.

Vadinasi, . “Darbininko” 
žinutes geros ir įdomios, tik 
pats “Darbininkas” tai bai-
sus.

Gėrimas tau nekenks, jei
tu negersi.

Stiklas alaus kainuoj
daug ašarą.

JO ČIA NĖRA, JIS ATSIKĖLĖ

“TAUTINĘ" SIELA
“Patrink rusą, rasi tote- kad jokią katalikišką akci- 

sako patarlė. Pa- ją nebūtą, ir tautos šamo- 
, nes kėlimui nei nesipriešin

tu, bet per bažnyčias padė
tu. . Gerumu iš ją Lietuva 
to. nesusilauks,. bet rykštę 
parodžius
darytą gerus tėvynainius. 
Tą turėtą p. Smetona pada
ryti. Tuo patarnautą Lię-

W — * 
rink bedievį tautininku, 
rasi. žiaurų kataliką engėją, 
—-tektų pasakoti skaitant 
įsikarščiavusios “Vieny- 
bes” straipsnius. Pastarai
siais. laįjkais ji alsuoja vien 
tik kunigą ir susipratusią.

labai* greit pa-

kataliką neapykanta, histe-
riskai maldaudama Smeto
nos parodyti j iems rykštę. 
Įdomu bus perskaityti “V- 
l)ėsb rašinį žodis į žodi: .

tuvai ir Amerikos lietu
viams, nes likvidavus kata-

• “Kada Lietuva valdė Ru
są žiaurus ir despotiški ca- i 
rai, mūsą kunigiją, be išim- ' 
ties, buvo labame carams pa- 
lanki. Kada dabar valdo 
brolis lietuvis ir’praktikuo
jąs katalikas Antanas Sme
tona, jie prieš jį.. kursto 
maištą, siekia jo ganą žmo
nišką. ir. minkštą valdžią nu
versti ir įsteigti kunigijos 
biurokratišką^ j oligarchiją.

• Jei p. Smetona pasimokytą 
is Hitlerio pavyzdžio ir pa-:- 
rodytą jiems rykštę;, jie pa
sidarytą jam “ paklusniausi 
pavaldiniai.. Daug nereikė
tą nuveikti: uždaryti ją 
kurstančią spaudą, likvi- 
cįuoti ją organizacijas,?at- 
skirti baŽhyęią nuo val’sty* 
bes, įvesti eivilę. metrikaci
ją ir pasakyti, kad., ją vieta 
—..bažnyčioj. . Pamatytum,

Koks didelis ..skirtumas 
tarp gavėnios dieną įr Ve-; 
lylcą! Tas skirtumas ypa
tingai išsirėiškįa Bažnyčios 
apeigose. Gavėnia yra at
gailos laikas, Velykos — 
džiaugsmo. Gavėnioje ant 
altorią tik .žvakės testovį,; 
Velykosė juos puošia skais
čios lelijos ir įvairios kitos 
gėles. \ .

Gavėnia ir Velykos ski
riasi dar labiau tuo, kad 
primena skirtingus nuoty
kius Jėzaus Kristaus gyvd 
nirpe. Mes matėme Jėzą 
pasnikaujantį ir alkaną, pa
niekintą ir išjuoktą, išduotą 
į neprįeteiią. rankas, netei
singai nuteistą ir galutinai 
prikaltą prie kryžiaus. Tik 
vakar matėme Marijas ir 
Apaštalus nuliūdusius ir 
verkiančius savo Draugo ir 
Mokytojo. Bet šiandie mes 
matome tuščią karstą ir Jė
zų 'atsikėlusį garbėje.'

Tas skirtumas yra skirtu-
mas tarp tikėjimo ir netį-

“ Pirmą savaites dieną labai anksti jos atėjo pas ka
pą, nešdamos su savimi prirengtus kvepalus. ‘ .

Ir rado akmenį atrįstą nuo kapo.
Įėjusios jos nerado Viešpaties Jėzaus kūno.

. Kada jos dėl to. buvo labai susirūpinusios, atsitiko, 
kad Štai du vyru žibančiais rūbais atsistojo' prie ją. ,

Kadangi, jos nusigando ir nuleido žemyn savo vei
dus, tai juodu joms tarė: ■ • >

Kam ieškote gyvojo tarp mirusią? Jo Čia nėra; Jis 
atsikėlė.” • • - . .

(Luko 24, 1-6)

PASKENDĘS VARPAS į
(Iš rusą kalbos).

Plačiai išgarsėjęs ir galingas ponas Kost- 
io ; nė vieną desėtką varstai užima jo sodybos, 
.taįmai, miškai ir pievos; tūkstančiai vergą nuo 
ankstyvaus ryto iki vėlam vakarui dirba jo lau- • 
juose, šimtai suvargusią, amžinai badaujančią 
žveją žuvauja giliuose ežeruose žuvį puikiam 
jono stalui. Sandėliai, lūžta nuo turto, gabe
namo iš visą salią į pono pilį: rūsiai pilni bran
gaus užjūriu vyno ir. seno lietuviško midaus.

Ponas Kostko myli svečias;, mėgsta pame
džioti sykiu su jais nepereinamose giriose, ir po 
sėkmingos medžioklės pasilinksminti, sykiu su 
brangiais svečiais turtingoje pilyje.

Visa Lietuva žino šias puotas, retas mag-
natas nedalyvavo jose pas galingą poną.

liką akciją Lietuvoj, nebe
duotą direktyvos tai akci
jai užsieny, taigi ir’ Ameri
koj. Žalingas prieštautinis 
veikimas ir čia automatiš
kai būtą likviduotas.
valdyk, p. Smetona, išdykė
lį Lietuvos supą, parodyk 
jain- rykštę, ar bent e pasi-

Su

kviesk savo gerą bendradar
bį Voldemarą į valdžią, tai 
to, jiems nuraminti, pilnai 
užteks.”: " ‘ .

Perskaičius šį rašiąį, ima 
ir nuostaba, ir juokas, ir 
nuoširdus pasigailėjimas,, ir 
pagaliau; neleistinas džiaug
smas— juk netinka džiaug
tis, kai oponentas nejučio
mis sąu pjauja gerklę; ’

nuoširdus pasigą:

Komentaras čia bus trum-

ęias jie priėmė Jėzaus Kris
taus dvasioje ir sake:,.“Tė
ve, ne mano, bet Tavo te
esie valia,” jei jie nešė sa
vo kryžius taip kantriai, be 
rugojimą kaip Jėzus, jie 
šioje dienoje tikrai yra 
linksmi, nors ir nežino ar 
turės duonos kąsnelį, ryt ir 
poryt. Bet, jei jie nešda- 
ini savo gyvenimo kryžių 
murmėjo, o. ne aukojo kaipo 
atlyginimą Dievui už savo 
nuodėmės, jie prarado vi
sus nuopelnus kančią ir . šio
je brangioje dienoje netu
rės džiaugsmo.

Velykos mus moko, kad 
kryžius veda į garbę; kad . 
Jėzaus Kristaus mirtis ve- 

: da . į atsikėlimą ir, kad šio 
gyvenimo kančios veda į 
amžinus džiaugsmus. T.’

kėjimo; tarp vilties ir nusi
minimo; tarp nuodėmės ir 
atleidimo; tarp mirties ir 
gyvybės. . .

Velykos šiemet daugeliui 
Kataliką daugiau, turėtą
reikšti, negu praeityj. Dau
gelis ragavo skausmą, ken-
tėjo priespaudą, turėjo sa-
vo Getsemanes daržo kan

Tai gražus mūsą išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilią rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos‘turiniu, gėrėsies ir Tam-

čias, savo plakimus, erškė-
čią vainikavimus, savo Kai-

sta ją įsigyjęs.
Knyga gražiai atspausdin- 

;a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi- 
nmko”- spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kainą tik 75 centai ; popie* 
rio viršeliais 50 centą.

Dabar yra geriausias lai-
kas įsigyti šią taip brangią

varijas. Jei tas savo kan- ir naudingą eilią knygą.

Baisiai įtūžo ponas, ir jo akys sužibo ne
gera ugnele, kiiomet jis sužinojo apie tai.

—Pašaukit Čionai 'berną !
Už valandos išbalęs tarnas, drebančiomis 

lūpomis, pranešė ponui Jono atsakymą: Jonas 
pasakęs neateisiąs.: .

Tai buvo negirdėta drąsa!
Niekingas bernas išdrįso nepaklausyti ’sa-

’ Tuomį tai ir pasinaudojo Jonas. Kuomet 
ponui pranešė, kad jo bernas pasislėpęs koply- ■
tėtėje, ponas , nusijuokė negeru juoku.

Vo valdovo!
Kaip neateis, - 

kad visa pilis sudrėbėjo iš baimės. — Atveski' 
tuojauš!

suriko ponas, tokiu balsu,

Jonas gerai žinojo koks likimas laukė jį ir
jo jauną žmoną už nepaklusnumą ponui, ii’ ry
žosi paskutiniam žygiui —: pasislėpti koplytėlė-
je, esančioje pilies sodne, o paskui, užėjus nak-

Bet kas magnatai ? Pats didysis kimigaikš- 
;is Zigmantas, Šmėkla ir. pabaisa pusiau lauki
mą kaimyną tautą, neretai atvažiuoja pas gu
lagą Kostką pamedžioti taurą ir šerną, pavai
kyti zuikią ir lapių ir pasišnekučiuoti su ponu 
prie taurės brangaus vengriško vyno. Myli po
ną; didysis kunigaikštis; gerbia jį ir pavydi jo 
garbės galingiausieji Lietuvos magnatai...

Tįk prasti žmoneliai, baudžiauninkai ir ber
nai bijo įr neapkenčia savo valdovo.

Bet tas ir suprantama: kažin ar rasis nors 
viena, baudžiauninką šeimyna nenukentėjusi 
nud pono žiaurumo.

Svetingas ir malonus sū svečiais, jis pana
šus laukiniam žvėriui elgesy su savo pavaldi
niais. Čia jis įsakė nuplakti il>i mirties seną 
tėvą, nepakėlusį prieš jį kepurės, ten jaunam 
baudžiauninkui atėmė patikusią jam jauną gra-

<-iai, bėgti į nepereinamas amžįhas girias, ir iš 
tenai pasišalinti iš Lietuvos ribą.

Koplytėlė, kur pasislėpė su jamia žmona
Jonas, buvo žmonių fantazijos apsupta spar-

žublę žmoną.

pas. Norisi paklausti tau- 
tininkij: 1) ar “V-bes” re- 
dakfprius tiksliai.1 išdėstė 
^taątinią ideologą” nusitei
kimą ir ar jie pilnai su juo

. —Niekšingas bernas! Jis mano, kad Šven
čiausioji Mergele gali jį išgelbėti nuo valdovo 
pykčio?-

Jūs, apgailėtini bailiai, bijosit suimti jį ten, 
— aš tą žinau... Bet aš.. ponas nebaigė, žo- 
džią.

Apsuptas minios tokiij. pat daug manan
čią apie save poną, kaip jis pats, Koštkb įžen
gė koplytėlėm Ant kelią, prieš šventą, paveiks
lą, maldingai sudėjęs rankas klūpojo Jonas. Jo 
lūpos šnabždėjo maldą.

Ramiai, nei žodžio,, netardamas, Kostko iš
traukė kardą ir bloškė juomi savo mylimajam
tarnui per galvą.

. Purpurinis kraujas ištriško šaltinio srove, 
ir, vos tik pirmas nekalto kraujo lašas pasiekė

nuota legenda.
-Pasakojo, kad ją pastatęs sodne, paunksny

je plačiai išsišakojusią guobą,, dabartinio pono 
senelis Vladislovas, kokiuo tai stebuklu išsigel- 
bėjęs nuo mirties laike medžioklės.

Šernas, su kuriuo jis kovęsis, buvęs j.au pa- 
glemžęs jį po savim, kaip, staiga, kieno tai ne
matoma ranka užmušus grebuonį žvėrį. Kas 
buyp tas stebuklingas išgelbėtojas, nieks neži
nojo: nei ponai, nei svečiai, zovada atjojusieji 
išgirdę riksmus. Ir ponas, nesenai) priėmęs 
krikštą, nutaręs pastatyti koplyčią Dievo Moti
nos vardan, toje pačioje vietoje, kur gulėjo už-, 
įpustas žvėris.' Ir nuo tą laiką neužgęstama ug- 
nėle. žiba mažoje ImkŠtalmėje lempelėje, prieš 
auksu papuoštą Dievo Motinos paveikslą, ir se
nas vienuolis laikas nuo laiko, skambina sidabro 
varpu,, atvežtu pono, iš Šventu vietą. Malonūs, 
jaudinanti garsai skrenda tylumoje, vakarinio 
oro, primindami žmonėms apie visagalį Auks-

• čiausioj o malonę. ;
•\ Padavimas sako, kad žmogus ’ pasislėpęs; 
koplyčioje nuo žmonių "pykčio ir keršto, tampa

Kiekvieną vakarą iš arklydžiu girdisi bai
sūs, nežmoniški vaitojimai; tai budeliai, pono 
liepiami, kankina baudžiauninkus... ‘ . ..

• •- Kaip tai kartą — tai buvo prieš daug am- 
žią •— pagal 'žmonią padavimus, ■mylimas pono 
tarnas, aukštas, gražus, vardu Jonas, smarkiai 
įpykino savo valdovą.. Jis,.nežiūrėdamas, pnno iielieČĮanm. Neišvengiania mirtis gresianti tam 
grasinimą, apsivedė su dvp’o mergaite Albina. Įkuria .išdrįstą paliesti pasislėpusį.

akmens grindą, įvyko stebuklas.
Skaisčiai mėlynas dangus, linksmai dengęs 

pasaulį, pajuodavo ir apsiniaukė tamsiais de-
besiaią.

Sužibėjo ilgi žaibai, pasigirdo smarkūs 
gaudimai griaustinio, — ir koplytėlę, sykiu su 
visais buvusiais joje ponais, sulingavo ir nu
grimzdo žemeli.

Dangus tuo jaus nusiblaivė. Pavasario sau-- 
lutė mėlynoje padangoje atsispindėjo nedide
liame ežerėlyje, sūsidąrusiame vietoje išnykti-- 
sioš koplyčios.

Ir nuo jo laiko, kiekvieną sykį, kaip diiiy 
gūsio vilnyse ežero pono įpėdiniai, įsako kan
kinti savo tarnus, ir iš arklydžiu girdisi dras
kantieji širdį riksmai, nuskendęs varpas išduo
da tylius liūdnus • garsus nuo kurią ponai iš
bąlą.^. .

si

II.
’ Prabėgo daug metą*.. ... ’
Baudžiava tapo panaikintąį ir sykiu su. ja 

nutilo garsai paskendusio varpo, '
GaĮingi ponai išmirė, bot draugę su jais ne

nuėjo į kapus ‘pasakojimai apie ją žiaurumus ir., 
žvėriškumus. Apie tai dainuoja savo liūdnose » 
dainose Lietuvos žmones; apie juos senoje pily- Į
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. XX Jakaiti*—dvaa. vadas; Kun. Jonas Balanas—pirm.; 
.. Kun. X Mačiullonis—I-ash vicc-plrna.; Pr. Maukus—H-aals vfc* 

pirm.; V. J. Blavackaa—rait, 7 Mott atn, Woroe«tar, Mas*,. O. 81- 
dabrfenS—Iid„ 6 Commonvreclth Avė., Worcwter, Maas.t K. Rai

ny* ir X Svlrakas—Iždo globojai; Kuo. Kr. X Južkaltla—redakto
rių*, 432 iVlndsor at, Cambrldge, Masti,

Faktų Akyvaizdoje
“Darbininko” 25 nuihe- 
j e, Blaivybes skyriuje, 
po labai svarbus straips- 
s “Kol dar ne vėl u.” 
laipsnis pilnas gražių 
inčių ir, matyt,, rašytas 
aivybės prieteliaus. To- 
e paraginimai labai nau- 
ngi išjudinti visuomenę ir 
lelnai organizacijas į sus- 
nuėjimų blaivybės idėjom 
iŠ. •
Tame.straipsnyje J Jhlvol 
įžymėta, kad ir blaivihin- 
i organizacijos, kurios 
•ažiai darbavosi prieš pro- 
bici jų, šiandieną visai nic- 
> nebeveikia. Labai gra- 
ai pasakyta, bet Čia*, turiu 
įžymėti, kad Lietuvių 
laivininkų organizacija ir 
up laiku dirba ir dirbs, 
rganizacijoje yra daug 
aonių, širdingai dirbančių 
aivybės . idė j ai, "tik toli 
?ažu tų žmonių neužtenka 
- dirva plati, bet darbuo
tų mažokai; Jei’ nueisi į 
įsirįnldmų ar į susivažia- 
mų, tai. matysi vis tuos pa
lis veidus. Tai vis tie pa- 
rs žmones, kurie dirbo pir- 
iau ir kurie dirba dabar.
Čia yra rimtas klausimas 
jį reikėtų geriąus aptar- 

; Visų pirina patvirtinki-

me faktų, kad blaivininką 
kųėpų valdybų sąstatą su
daro paprasti darbininkai 
žmonės, vadovaujami vietos 
Dvasios Vadų. Na, o kur 
gi mūsų inteligentai, švie
suoliai ? Ar gi jiems Blai
vybes idėjos visai} svetimos 
ir nereikalingos?*

Mano supratimu, kiekvie
nas asmuo, ar jis inteligen
tas ar paprastas darbinin
kas^ turėtų laikyti sau pa
reiga susirūpinti blaivinimo 
klausimu.

Kodėl: gi blaivininkų .sėji
muose į centro valdybų, dau
gumoje renkami žmonės dir
bantieji dirbtuvėse? Kodėl 
organizacijos priešak y-j e 
liėtiiriįne pasauliečių švie
suolių? Todėl kad nėra iš 
ko rinkti, y .

Ar žmogus yra šaltkalvis, 
batsiuvis ar kitoks amatnin- 
kas, mano nuomone, užsi
tarnauja paramos blaivinir 
mo vadovybėje, jei tik jis 
yra gerų norų ir dirba gra
žų darbų. Visi žinome, kad 
be paramos darbas labai 
sunkus arba net visai neį
manomas.

Blaivininkų! sąjungos ine
rtinis seimas šiemet bus rug
sėjo 10 d,,Švč. Marijos Ko-

jjsenutė aukle pasakoja savo auklėtiniams; a- 
ie juos šnabždasi audros laike vilnys ežero, ty- 
Liliojaučio. sodne už tankios sienos verkiančių 
arklų ir sidabruotų beržų. \ . . '.

Pilis aplinkiniais laukais ir miškais perė- 
) į rankas naujų savininkių Jos niūriuose, 
movės kambariuose išaugo nauja žmonių kar- 
i, nežinanti begalinės valdžios žmogaus .ant ki- 
i žmonių. Čia virė .gyvenimas.. , . ■

Erdviuose kambariuose girdėjosi linksmus 
aidimai ir juokas, atskridusius į gamtąjį lizdų 
teinančioms šventėms jaunuomenės.

Buvo Velykų iš vakaris.
Atėjo ankstyvas, šiltas ir giedrus pavasaris, 

liškai jau pasirėdė savo šviesiai žaliais 
ventadienio rūbais. Pievos išmargintos žyd-. 
Lai mėlynomis snieguolių akutėmis, linksmai 
aliavo saulėlydžio spinduliuose. Iš apdžiuvu- 
ių laukų plaukė berūpestinga vyturėlio daina, 
lodne, ant ežero kranto, kūrenosi nauja, dar 
lesuspėjusį pajuoduoti nuo drėgnumo, pirtis, 
kamuoliai permatomų dūmų veržės; pro balta 
aminiuką ir aukštu Stulpu iškilęaukštyn, lė- 
ai draikėsi,-, lyg tirpo žydriame . vakariniame 
re. Aplink viešpatavo iškilminga tyla taip 
ylų būna tik naktį bažnyčioje.

Pilyje ėjo švenčių sutikimo ruoša. Kamba? 
tuose sklido vos tik iškeptų pyragų ir darytu 
daušini; kvapas. Šeimininkė, jauna, graži mo- 
eriškė, prižiūrėjo virtuvėje gaminamus vely
kinius valgius. . ,

Atdaroje verandoje šeimininkas su svo
tais žaidė kortomis. Čia pat šaly žaidžiančįų- 
ų susitelkė •šeimininko sesuo ir marti, abi la
jai jaunos; jos-grūdo:nedidelėse; puodynėse ko
dų tai tamsių pusiau—skystų masę.. Iš puody
nių kilo erzinantis žaidžiančiųjų uosles kvapas 
to tai gardaus. Gretimais sėdėjo šeimininko 
molis, aukštas, storokas karininkas,, apsivilkęs 
ijlačiū odiniu Švarku. Nuo visos jo figūros taip 
Įr dvelkė beribiu tinginiavimu. ..

. : —Ir kaip tau nenusibosta bastytis be jolfid 
ląrbo, —’ prabilo ,į jį sesuo — tikrai ir žinai, 
kad ištisas dienas-gulėti! Nors i pirtį huoitu- 
aieC • • •’ ; •>, . < r. .•
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Ar Jėzus Kristas Tikrai Kėlėsi?

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

mCnesio. Dividcntai mokami trečią Trečiadieni. Balandžio.’ir 
Spalių menesią, Siunčiame pinigu? j užsienį ir isračome’ 

Travellers Cheąues. . • .
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Vienam laisvas minties 
laikraštyje . teko skaityti 
straipsnis, jog Jėzus Kris-; 
tus esąs fiktyvia asmuo ir 
kad Jis nesikėlęs iŠ numi
rusių. Esą tai tik ketvir
tojo amžiaus išmįslas bei 
prasimanymas. .

Kad Jėzus nėra fiktyvis 
Asmuo, tai * ir mažiausio 
mokslo žmogus supranta. 
Iš istorijos žinome, kad Jė
zus gyveno Palęstiiios žemė
je. Tų laikii istorikai aiš
kiai pažymi, kad Jėzus tik
rai gyveno, žmones mokino, 
stebuklus darė. Paimkime 
viena garnį žydų istoriką 
Flavijų Josephų, kurs gyve
no 37—100 A. D. Jeiiizalė- 
je/ Jis aprašydamas žydų 
istorijų, dvidešimts aštunto
je knygoje, perskyrime tre- 

legijoje, Thompson, Conn. 
Šiuo seimu privalo susirū
pinti ne tik visos blaivinin
kų. kuopos, bet ir mūsų lie
tuviška inteligentija.

Šiame seime plačiau ap
svarstysime ir paieškosime 
priežasčių, kodėl blaivinimo 
darbas taip silpnai vyksta. 
Pažiūrėkime, kodėl veikime 
nėra pažangos, kodėl nariii 
skaisčius nedidėja ir tt. Šių 
mano pastabų prašau rim
tai apsvarstyti. Geriau 
anksčiau panagrine k i m e, 
kad nereikėtij. skaudžiai at
sakyti prieš Dievų ir Tau
tų. . V. J. Bl^vackas,

čiame, sako: “Kad žydai ne
buvę patenkinti Piloto dar
bu atvedimą į Jeruzalę van-. 
denio. Pilotas padengt lė
šas ėmęs iŠ bažnyčios vadi
namų Šventų pinigų, Dau
gelis žydų už tai sukilo 
prieš Pilotą, “Tuomet” ra
šo. Josephus tolįaus, “gyve
no Jėzus, išmintingas žmo
gus, jei galima, teisėtai jį 
žmogum vadinti, nes jis cku 
re stebėtinus darbus jis 
buvo stebukladaris, mokyto 
jas, iš kurio buvo malonu 
+i esą išgirsti. Jis patraukė 
prie savęs daugelį žydų ir 
pagonių. Jis buvo Kristus. 
Pilotas, patariant mūsų va
dams, nuteisė jį prikryžiūo- 
-ti— Tie, kurie jį mylėjo^ jo 
neapleido. Jis trečioje die
noje jiems gyvas pasirodė. 
Pranašai apie tai' ir daugelį 
kitų .stebėtinų dalykų kas- 
link jo senai pranašavo. 
Žmonės, jo sekėjai — krik-, 
ščionys — nė po šiai dienai 
nepranyko.”

Prie. Šio istoriko .. užrašo 
pridėkime Šv. Raštų — Ke
turių Evangelijų knygas —■ 
kurias čia imame tik kaipo 
istorijos bei įvykių užrašų 
Įmygąs. Šiose knygose aiš
kių aiškiausiai pažymėti 
metai ir vieta Jėzaus užgi
mimo, Jo bėgimas į Egiptą, 
gyvenimas Nazarete ir pa

daliau mirtis ant Kalvari
jos kalno — PontijausPi- 

Blaiv. C. Raštininkas. 1. loto laikais.

Todėl Jėzaus ■ asmuo, Jo 
'gyvenimas,, nėra fiktyvis, 
bet yra tikrai istoriškas. 
Taip, kaip yra Vytauto, Ge
dimino, Juliaus, Caesaro, 
Napoleono, Jurgio Wash- 
ingtono, Abraomo Lincoliio 
ir kitip Kitokios minties 
tegali laikytis tik tokie,, ku
rie šu istorijos užrašais ne
nori skaitytis— paskutiniąi 
ignorantaį.. >

Flavijus Josephus mini? 
kad Kristus buvo prikry- 
žiuotas. Apaštalų Sudėji
me mes išpažįstame, kad 
Jėzus “kentėjo prie Ponti- 
jaus Piloto,, buvo prikaltas 
prie kryžiaus, numiręs ir 
palaidotas, ’ ’ Jėzus po sun
kios kančios, kybodamas 
ant kryžiaus mirė.. Pilotas 
nebūtų leidęs Jėzaus luiną 
nuimti ntior Inyžiaus, jei 
Jis būtų buvęs gyvas. Ant
ras faktas, kad Jėzus tikrai 
mirė irgi neužginčijamas.. .

Dabar seka Jėzaus iš nu
mirusių atsikėlimas., Ai- 
Jėzus tikrai kėlėsi? Visas 
krikščioniškas pasaulis sa
ko : taip, tikrai, štai įrody
mai.

Pats Jėzus dar .prieš mir
tį apie savo atsikėlimų sa
ko: “Sugriaukite šitų baž
nyčių; ir aš per tris dienas 
ja pastatysiu. Reikia būti 
užmuštam ir trečioje dieno
je atsikelti.. Žmogaus Sū
nus turi būti išduotas. / 
žmonių ‘rankas; jie jį už
muš, ir trečioje dienoje jis 
atsikels.”,

Kad Jėzus tikrai kėlėsi

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 3po pietą. Subatomis; nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių, vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

—Į pirtį ? Hm... tai būtų gerai!... tik žinai, 
Janina, baugu vienam.. -— prašnekėjo jis, steng
damasis nuduoti išsigandusį,

-—Baugu?! Užteks tąu vaidinti iš savęs 
bailį. Žinai? — kreipėsi jį į marčių, — Vladui . 
kas, būdamas dar karininku mokyklo j e, bijojo 
įeiti be žvakės į tamsū khmbarį, bijojo vakare 
pasivaikščioti po sodnų;., bailys !.,.

Viadukas linksmai juokėsi. Jam patikda
vo girdėti kalbant apie jo bailumų.

Mažas būdamas jis tikrai buvo kiek baikš
tus. Mėnulio šviesa,, kapinės, esančios už sody
bos, senas tamsus sodnas, mažas ežerėlis, esan
tis pakalnėje nedidelio kalno, ant kurio stovė
jo pilis teikė , jam nepaprastos .baimės. Su lai
ku baikštumo jausmas išnyko, bet atmintyje jo 
namiškių pasiliko ištisa eilė anekdotų, liudijan
čių apie jo baikštumų.

—AŠ gal, ir eičiau... tiktai., pažvelgk, kaip 
ūmai tamsėja sodnas. ? .

Duryse pasirodė šeimininkė,
—Viadukai, — kreipėsi jį į karininkų, -— 

eik tamsta-gi galu-gale, į pirtį. Jau. senai lai
kas atleisti Vincų, jis dar turi padėti Tamstai 
nusiplauti. —

Vladas paklausė. Švilpaudamas linksmų 
dainelę, jis nulipo laiptaįs nuo verandos ir din-, 
go Šalūmoje. tamsėjančio sodno.. Tyliame ore 
balsiai girdėjosi jo tolstantieji žingsniai; gar 
sas. Iinksmios dainelės darėsi vis tylesnis, ir pa
skui visai nutilo. Verandoje užviešpatavo tyla.

—Onute! — prabilo sesuo į. šeimininke, ir 
•tuojaus nutilo, pakreipusi galva į ųiių šalį, kur 
dingo karininkas: Kas tai? Pasigirdo; lyg kas 
tai begb per sodną. . :

—Kas ten?.
—Viadukas! Kas su juo-

’ Verandon bėgo karininkas. Basas, be švar
ko, jis- sunkiai kvėpųvo. Marškinių apykaklė 
atsisegus, atidengdama .stiprią, juodais plaukais 
apdengtų, krūtinę. Iš po nusmauktos į viršugal
vį kepurės draikėsi juodi plaukų pluoštai, ryš
kiai atmušdami įšbajūsį, pėrsikreipiisį nuo bai
mės, veidą. Ant kaitos matėsi lašai šalto pra
kaito. Nuo jo visos stipraus sudejinio figūros 
dvelkė nęnuduotąs išgąstis.- ,

—Kas tau? — pasigirdo klausimas. . .
—Skambiną ! — prašnabždėjo jis išbalusio

mis drebančiomis lūpomis..
—Kas skambina? Kur?
—Ežere.. Kostkos varpas.
Esantieji pažvelgė viens į kita. Nusistebė

jimo šypsena, pasirodžiusi jų lūpose, tuojau^ 
išnyko : tyliame vakariniame ore pasigirdo var
po skardus garsas. .

Garsas . atsiliepė snaudžiančia sodno me
džiuose ir nuaidėjo tylumoje. Nespėjo jis ap
mirti, kaip pasigirdo antras, trečias... Greitai, 
lyg vydami viens kita, skrido jie į pilį. Rodėsi, 
jie gema kur tai giliai—■■ giliai po žeme, augo ir 
tirpo tylumoje, atspindėdamį nesuvokiamu ner
višku virpėjimu kiekvieno esančio pilyje, sielom 
jo. Rodėsi, lyg sykiu su ilgai tylėjusio varpo 
garsais prisikėlė ir išėjo iŠ savo karstų šešėliai 
senai mirusių poūų ir dabar skraido čia savo pi
lies verandoje, smaugdami ir kankindami at
ėjūnus.

Verandoje visi tylėjo...
Prasidėjo pirmoji šventes diena. Skaisti 

pavasario saulutė linksmai šypsojosi mėlynoje 
blaivioje padangėje, apšviesdama susirinkusių 
pasveikinti pilies savininkus sodiečių inarg'iis 
šventadienio rūbus.

Šeimininke Sveikinos su moterimis.
k —Šventėms malonėjote. atsilankyti, ponas 
Vladislovai, — kalbėjo. į karininką senis sodie
tis. — Puikus pavasaris, šiemet ištiko., šviesu, 
•šilta., tikrai Dievo malonė... —1 O, pas mus, 
pridūrė jis,, kiek patylėjęs, — džiaugsmas koks! 
Koplyčių atidarė. Kiek mėtų stovėjo uždara... 
Uždrausta buvo„. Žmones, susidėjo — varpų 
naujų nupirko,.. Puikus-varpas—didelis,, skar
dus. Manau varstų dešimtį aplink girdėtis... 
Vakar, tur būti, ir jūs girdėjote, kaip skąmbL 
no ? !. . . ‘ . ■ • ’ • y

Jis stovėjo giliai Aižsiniųstęs. Pasuki ilgas 
polio Kostkos varpas, išgąsdinęs jį dar. vakai' 
kuo nė ild nnrti.es; varpas primenantis žnio- 
nems. apie jų pareigas, pasirodė paprastu var- 

, pu, kviečiančiu žmones maldai. L. TV

iš numirusių, tą liudija Jė
zaus priešai; žydai, sargai 
ir Pilotas. .

Žydai savo atsargumu pa- 
darė Kristaus iš numi rusi ii 
atsikėlimų neabejotiną, Jie 
ėjo pas Pilotų, pasakė jam 
pranašystes apie atsikėlimų 
ir prašė, kad'pastatytų sar
gus prie Jėzaus karsto. Vis
tas buvo, padaryta ir kars
tas užantspauduotas. Jezųi 
atsikėlus, jie tyli. Neieško 
Jėzaus kūno. Kareiviu ne
kaltina. Sargų nenubau- 
džia. Vadinasi, žydai pri
sikėlimo fakto neneigė. Nu
ristas akmuo, tuščias kars
tas, sudraskyta antspauda, 
pabėgus sargyba, Piloto el
gesys— tai faktai, liūdijan- 
tie j i Jezaus atsikėlimų.

Jėzus atetoin shrdlu etin
Jėzaus atsikėlimų iš nu

mirusių liudija apaštalai. 
Jie, eidami į visų pasaulį, 
skelbė Jėzaus atsikėlimų, 
kaip Šv. Paulius sako:. “Jei 
Kristus neatsikėlė, tai mū
sų apsakojirnas yra tuščias, 
tuščias ir jūsų tikėjimas.”

Bet gal jie apsiriko ? Gal 
jie tik sapne matė prišikė-. 
lusį Jėzų? NE. Šv. Pet
ras ir Šv. Jonas ankstų Ve
lykų rytą nuėjo prie Jėzaus 
karsto' — jis jau buvo tuš
čias. Šv, Paulius sako: Jė
zus pasirodė—Kefui (Pet
rai) ir po to vienuolikai, 
Paskiau Jis pasirodė dau
giau. kaip penkiems šim
tams brolių vienu kartu... 
Paskiau Jis pasirodė Jokū- 
bui, paskui visiems apašta
lams. Visų paskiausiai gi 
Jis pasirodė man, lyg netai
ku gimusiam.” (I Kor. 15,

Po prisikėlimo Jėzus 
veno ant žemės dar 40 die-

nų. Per tą laikų jis dange- 
lį kartų • apsireiškė moki- , i 
niams, moteriškėms. . Apsi- / 
reiškęsniežus kalbėjo, vaik- 6 
ščiojo, valgė, rąde savo~žaiz- • V.. 
das. Šmėkla nebūtų galė
jusi to daryti. . . • • .

Apaštalų tarpe nebuvo ..
leugvatykių. . Šv. Tomas, 
išgirdęs kitus apaštalus 
kalbant, kad matė Viešpa
tį, jis tarė: Jei neišvysiu- 
Jo rankose vinių perdurimo ' ■. 
ir neįdėsiu savo piršto į. vi
nių vietą ir. neįdėsiu save 

i rankos į jo šoną, neįtiltesiu. 
Po astuonių dienų vėl buvo 
jo mokytiniai viduje. Ir- j 
Tomas buvo su jais. Atėjo ‘ 
Jėzus durims esant užrakin
toms, ir stojosi viduje ir ta
rė: Ramybė, jums! Paskui 
tarė. Tomui’: Įdėk čia savo • 
pirštą ir matyk mano ran
kas, ir ištiesk savo ranką ir 
įdėk į mano šonų;.ir nebūk 
netikinčių, bet tikinčiu*”. '

A paš tai tr~Tomo *■
mas sutvirtina mūsų tikėji
mų į Jėzaus prisikėlimą^

Galutinai, kad Jėzus tik- t
■ ■ ■ *i

rai kėlėsi iš numirusių, liū
di ja. visas . krikščioniškas 
pasaulis. Visam pasaulyje 
visi krikščionys tikėja ir ti-.’ 
ki į Jėzaus, iš numirusių at- j 
sikelimą. Tas tikėjimas, per • 1 
dė vyn įol i ka ši m tų metų' ne- . i 
užgeso. Jei . būti} Šioji tie* - j 
sa pramanyta, ji nebūtų iš- T 
laikius visokios kritikos bei . Į. 
užsipuolimų. O vėl, tikejį- [ 
mas, kurs uždeda sunkit į 
jungą savo išpažintojams, į 
kurs ant savo aukuro deda . j 
jų turtą, sveikatų, net gyvy- . ’ Į 
bę, ar būtų ištesėjęs per de- . 1 
vyniolika amžių, jei nebūtų, . i 
tikras?. Aišku, kad Jėzus. ‘ 
tikrai kėlėsi.iŠ numirusių. ’

. Kun. ,F. J-is, • !

PAINT WITH VVALLHIDE
and hang pietures the šame day

V/AILHIDE
U. IVORV

Come i n today. Let us 
tell you about this new 
Vitolized O ii Paint

Papuoši sato kambarius, išklosi sienas kaip velvetu su mūšą 
. naujos rūšies Pentu. Užeik pas mus. Mos parodysim, jum 
kaip sula upyt laiką ir pinigus.. '

Goriausia griežinių daiktą kraunive Ctmiln'idgodui,. ’

UN ĮVERSI T Y HARDWARE CO.
? - . Savininkas J. H. Snapkduskas .

1147 CatiiMdge St., Cainbridge, Masš..
/ . . > TeL.Portor 0755 •’

į
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1AS GIRDĖTI.LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

AMBRIOGE, MASS.

buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Labiausiai pastebėtina tas, 
kad niekad taip daug žmo
nių nėjo prie šv. Komuni
jos kaip Šiais metais. Dau
gybė net vyrų per rekblek- 
cijas ėjo kasdien prie šv., 
Komunijos. O kuomet atė
jo sekmadienis, tai,, rodos, 
ka'd visa bažnyčia ėjo prie 

Į Dievo Stalo.

Verbų sekmadienį Mari-

iVIETINES ŽINIOS!'
i . • ■ • L ■ •

Didysis Penktadienis — 
pamaldos prasidės 8 valy ry
tą. Po pamaldų Švenčiau
sias bus perkeltas į karstą.

3 vai. po pietų vaikams 
! stacijos. 7:30 suaugusiems 
stacijos, pamokslas, kurį sa-l 4, .
Kvs klebonas, ir šv. Kly. Jos .Valkelug draugija ir 
žiatis adoracija. • ' i

Didysis Šeštadienis— ug-Į1 
. ■ _. . . ĮnieSj paskalūs’ ir vandens

0 1 Įšventinimai prasidės 7 vai J
yiznyęm nesdanke, šv. Miįios 8i30.
.hsijomerius labai gm- T:3Q stacijos, paj
L, suprantamai dėstė «- k kun. .T. I
umo tiesas. Niekaip .ąe-L  ̂ Ba.
. neprikais^o^.negt^sm» K. Kryžiaus. adoraoųa. 

•istaus mbkslą. . | 
[ pagelbą atvyko šit- kiPĮ 
iair.B’. A. yirmauskis,K pMės ® vai. rytą. Bus ei-Į 
Ūkus, K. Ųrbonaeiįihis, nania tris kartus apie baž- 

Strakauskas, .T. Švagž- ajiSą. Šy. Mišios bus tiioj 
-S ir B. .Turas. I po procesijos. ■ J

—- Į Kitos šv. mišios bus 9 v.
ir suma iškilminga 11. vai. 
Prie sumos atsistoję tar-l 
naus diakonai: J< Petraus
kas, ir L. Praspalius.

Į Mišparai 4 vai. po pietų. 
Tuoj po mišpaių vaikai 
gaus po gražų margutį.

MISIJOS 
uvo 20 iki balandžio 2 d. 
k> misijos, kurias vedė 
as Petrauskas, M. I. C. 
ma savaitė buvo mote- 
s. Antra vyrams* 
p moterys, taip ir vyrai 
itlitfgai lankėsi,. .Atėjo

BAŽNYTINIS KON
CERTAS

Balandžio 9 d., 3 vai. po 
iętiT parapijos, bažnyčioje 
yko bažnytinis koncertas, 
ietinis choras išpildė 
Septynis Žodžius Kristaus 
uo Kryžiaus.’* Solo da- 
š giedojo panelė M. Gry- 
aitė, K. Bingelis, . P. Re
meika, . K. Samališ, J. Ga-1 
mis, J. Antanėlis, S. Maz- 
imiūtė ir Mamertas Kar-Į 
įauskas, Jr.

So. Bostono. choras gieclo- 
įo-ggftgų kūrinįJ* Trys Mer- 
lėjimo Valandos” — LJ 
Donvih, S. J.
.. Giedojimas vykusiai iš- 

5jo, Vedėju buvo M* Kar
bauskas, So.. Bostono yai'go- 
nininkas.. Vargonuotoji! M. 
Karbauskas, J r,, Čambrid- Į 
ge. vargoninkas. .. ’ d

■ Pamokslą jausm i n g.ą, 
gražų sakė kun. E. Stra- 
kąuskąs, Loweil klebonas. 
Žmonių, neperdąug tebuvo 
.atsilankę. Gaila. Užbaigus 
•koncertą, klebonas dėkojo 
kaip S o. Bostono vargoni
ninkui ir chorui, taip ir vie
tiniam vargonininkui, cho
rui . ir pamokslininkui kun. 
K\ Strakauskui. .

I vaikinų Šy« Vardo Jėzaus 
•draugijos sutartinai šūvaL 

įc dinb scenoj ė gražų draraati-
’.nį veikalą ^Eabijolė.” Sųn- 
| kųs tai veikalas vaidinti, 
bet pasirodė, kad tinkamai 

. | visi buvo prisirengę ir vis
ikas malonų įspūdį sudarė.

LS Merginos jau ne pirmą kar- 
____Ltą vaidina, užtai jdsui±rode_ 

VELYKOS drąsesnės, ir kelios tikrai 
Prisikėlimo apeigos pra-[ pasirodė artistės su dide

liais gabumais. Jei daugiau 
tik panašiuose vaidinimuose 

| dalyvautų, tai tikrai pasau
liui galėtų pasirodyti. Vai
kinai dar tik' pirmą- kartą 

Lpasirodė scenoje. Jiems 
buvo sunkiau ir iš baimės 
kinkos drebėjo. Bet perga
lė j o./ Nors trukumų buvo, 
bet kaipo pirmą kartą gali
ma pagirti. . Du iš jų matyt 
ateityje bus geri vaidinto
jai. “Fabijolos” vaidini
mo- rolėse dalyvavo sekan
tieji: Pabijota — Apoloni
ja Skerniškiūtė,, Agnieška 

i— Elena Žemaitaitytė, By
ra-.— Juzė Kašėtaitę Afra 
— Marijona Tankėvičiūtė, 
Graja —: Eleonora Keršytė, 
Tertulijus —1 Stasys Nedz- 
veckas, Fabijus — Petras 
AikŠnora, Koryinas — Pet
ras Matacinskas, Pūlyijus 
— Juozas Matacinskas, Se
bastijonas — J; Baravykas, 
KalpurnUs — P. Bieliūnas, 
Prokulus — Edvardas Vo-? 
lUiigis, Budelis — A. Tamu
levičius, Sargas — A. VaiK 
kevicius, Kareiviai — Al- 

[fonsas 'Volungis ir Jonas

SO. WORCESTER, MASS

• PAMALDOS .
• Didžiajam Ketvirtadieny
je iškilmingos šv. mišios ir 
procesija prasidės 9 vai. ry
lą. / *

Bažnyčia visą dieną ir 
vakare iki dešimtai valan
dai bus atvira. Toje dieno
je daugelis lanko septynias 
bažnyčias.

Nežiūrint sunkių laikų, 
Aušros Vartų parapijos ri
bose velijimas eina visu 
smarkumų. Taip smarkiai 
eina, kad net nėra laiko at
sigręžti ir į laikraščius pa
rašyti. Į

Jau beveik, metai . kaip] 
prie Aušros Vartų.. parapi
jos įsisteigė Lietuvių, poli
tiškas klubas. Per tą lai
ka jau daug ką nuveikė. Da
bar valdyba į kiekvieną su
sirinkimą kviečia vieną iš 

[politi'kiėriij arba miesto 
valdininkų, kad šį tą iš po
litikos srities paaiškintų, iš
dėstyti]. arba į susirinkusių 

[įvairius klausimus atsaki
nėtų. . Praėjusiame susirin
kime buvo atsįankęs Mr. 
Donohue. Labai įdomiai 
nušvietė keletą, dalykų ir 
gražiai atsakinėjo į duotus 
klausimus. Klubo susirin
kimai garsinami laikraš
čiuose ir Bažnyčioje.

Nuo kovo 27 dienos ligi 
balandžio -2 dienos Aušros 
Vartų Bažnyčioje vedė re
kolekcijas Tėvas Marijonas 
kun. A. Bublys. Pagyve
nęs ir patyręs dvasios va- 

j das labai gražių pamokini
mu teikė. Žmonių kasdien

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvių, reikale visuomet ir visiem^ 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o as visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui.. Uz važiavimą į kitus 
miestus jokio, atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
. * (AKUNEVIČIŪS)

1648 Intėrvale 
Montello, Mass.

• Tel. Brockton 4110 •

258 West Uroadway, 
. So. Boston. Mass.

Tel. S. Boston 4486

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS P AS ADLYJE L A I V AI S

BREMEN - EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Breinerhavene 

užtikrina patogiausių kelionę į LIETUVA. -
GREIČIAUSIAIS KELIAIS I SENĄJA TĖVYNĘ

- . Informacijų klauskite paf/ vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
SS^Sa 252 BOYLSTON ST., BOSTON .........

Putelis, tarnai — j. Petrai
tisir K. Kitkauskas. ..

Labdarybės darbuotojų 
kuopelė, ir nešnaudži'a. jai 
vadovauja pirmininkė po
nia Viktorija Putelienė. 
Šeštadienį' prieš pat Vely- 
kas,anh\yvalandąp^  ̂
tų, rengia neturtėliams vai
kučiams gražų pasilinksmi
nimą su įvairiomis dovano
mis* Geraširdės moterys 
pridovanojo visokių, skanu
mynų, margučių ir drabužė
lių, taip kad susirinkę ne
turto paliesti vaikučiai tį 
dieną jausis kaip karaliai’. 
Bus jiems tikros Velykos.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GKEBUAUGIAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

LOWELl, MASS.
. STREIKAS

Batų dirbtuvių darbinin
kai, vadovaujami Protec- 
tioir unijos, išėjo į sreiką. 
Streikas labai greitai ple-

Jau. du mėnesiai kaip pas 
mus atvyko naujas vargoni
ninkas p. Justinas Balsis.1I 
tą trumpą laiką jau atsi
mainė musų choras. Pir
miau jau buvo bekrinkąs, 
nesilankydavo į pamokas, 
giedojimas silpnėjo, choras 
mažėjo. Dabar išsyk paau
go, kitokią giesmę užgiedo
jo. Atrodo,.jeigu p. Justi
nas Balsis , apsipras, įsibus 
ir tolinus choristai jį taip 
mylės, tai mes turėsime ge- 
rausį chorą visoje apylinkė
je ? ‘ . .

MIRĖ ROMANIENĖ
Balandžio 7 d* rytą mirė- 

Ona K. Romanienė, 64 me-: 
tų;_ gyvenusi ~Newton Cent
re, Mass., paskutiniuoju lai
kui, ilgai sirgusi,

L Velionė dideliame nuliū
dime paliko Vyrąį sūnų J«h 
ną,. . penkias dukteris ir 
daug\giminių;

Laidotuvės jįvykd balan
džio 10 d. iŠ Bv. Petro lietu
vių bažnyčios į Šv. Juozapo 
kapines^ Kapinėse pasku
tinį patarnavimą suteikė

kun. Pr. Ą^ikštikalnis, S. J- .. 
ir kum J- Mešlis, kurie baž
nyčioje- asistavo kun. T* r. 
.Virmauskiui, laikiusiam nii- 
šias. , •' ,-\

P. p* Romanų šeimynai 
reiškiame užuojautą. /.•

’ ■ ■- ’f • ■ - - - ■’........

I CH ARBON’S
PIANAI—RADIOS

i -v ŠALDYTUVAI
Į Aliejauts pečiai, Skalbiamos

• ‘ masinos _
20 TRUMBULL STRBET §

WORCESTER, MAM. Į 
TeL 44430

Lengvos Hlygoe—Be Nuoiimfieį
A ■ J

I r.H ARRflN’S I
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į streiką išėjo Novelty, La-j 
ganis, Baker, Majestic, Lo- 
well batų dirbtuvės. Ba
landžio, 10 d. streikan prisi
dėjo Merrimack ir dvi 
Woodhell išdirbystės. • Šios 
paminėtos dirtuvėš paliko | 
visai tuščios.

Streikieriai 1 tvarkingai 
užsilaiko ir 'l 1 skepauti ” dar 
neina. Patartina lietuviams 
laikytis vienybėje, kol kova 
bus laimėta.

. Baigiant rašyti, negalima 
nepažymėti mųsij. klebono 
kun. K. Ą. Vasio. Jis yra 
pirmutinis visų parengimų 

. Sumanyto jas, visur daly
vauja ir užtai Aušros Var
tų parapijoje veikimas ei
na greitu žingsniu. Katali
kai laikydamiesi savo gero 
vado, be abejonės, didelius, 
darbus nuveiks.

Rūta.

Į LIETUVĄ
. P E R H AM B U R G Ą

Moderninis,. patogus it kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai, išplauki
mai iš New Yorko. Patogus ir greitas geležin
keliu susisiekimas. iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
. go BOILStrON. STREBĮ- BOSTON

.’ . Jau galima gauti vėliausios 1933 m. mados

Frigidaire Šaldyklas
Geriausios rūšies (GENERAL MOTORS) dirbiniai, 

elektros jėga varomi. \.
Šias pirmos rūšies Šaldyklas galite pas mus pirkti net už 

$98.00,. ar brangiau. UM tą. patį pinigą atvežame j namus ir 
įtaisome. Išmokėti galima lengvomis sąlygomis. . .

SHEVITZ BALDŲ KRAUTUVĖJ galima gauti visokią, 
reikmeną namams. Kas tik reikalinga kambariams, ar mier 
gamam, valgomam, virtuvei, ar kur kitur, tą pas mus rasite.

• Kviečiame nuoširdžiai Baltimorės Lietuvius užeiti pas mus; ir 
. įsitikrinti, jog baldą ir rakandą yra’ Čia plaąciausio pasirin-
Idmo. i ■ .

t

SHEVITZ FURNITURE CO.
. 728-30-32 Washington Blvd. 

BALTIMORE, MD. •’
. , Tęl. Plaza 3925

• t7ęl Tamsta skaitai “Darbininką,u įtaaisakyk'. -
• -^Tamstai teiksime ifjmtiiiĮjti niMldidu.

LoneTliėtįs.

WORCESTER, MASS,
BENDRA GEGUŽINE
Vietos lietuvių draugijos, 

laikančios, savo ssuirinki- 
mus L. Ūkėsų klubo salėje 
ir veikiančios ne,parapijos i 
ribose, nutarė surengti ge
gužinę. abiejų parapijų nau
dai.

Šį sumanymą, rodos, iškė
lė Šv. Kazimiero paŠalpine 
draugija. Kitos draugijos 
suprato reikalą įr prisidėjo. 
Šiam darbui prisidėjo apie 
j 5/draugijų, pašalpinių ir 
bažnytinių. Prisidėjo ir 
S. L. A. 57 kuopa. . .

Tai, berods, pirmą kartą 
WorcesteiTo lietuvių istori
joje. Pageidaujama, kad 
ir ateityje tiek daug drau
gijų veiktų bendram tiks-1 
lui. '

Gegužinė įvyks/gegužės 
21 d. Maironio parke ; jei 
lytų, būtų 'atkelta į gegužės 
28 d. Užkviesti abiejų pa
rapijų chorai, lietuvių be- 
nas ir orkestras* Gegužės 
20 d- parke bus šokiai vis 
tam pačiam tikslui.

Rengėjų sekantis sūsirin- <
kimas įvyks gegužės 4 die- J
ną 7 :30 vai. vakare Šv. Ka- J
žimiero bažnytinėje salėje. J
Lauksim naujų atstovų iš . <
kitų draugijų, kurios dar .<
neprisidėjo... Vienybėje gą- [ 
lybė. . ' J

Jon4$ M, yierflitisA J

Kiekviename vyno stikle J
yi*a velniukas. <

Alus prigirdo . daugiau J
žmonių, negu jūros.. . į

SKiiEISKITE ŠVIESĄ J
Perskaitę ‘‘Darbininku” neau <
meskite, bet duokite kitiems pa. !

■ . skaityti.. Tokiu būdu šupažin- ;
disite įeitus su “Darbininku” ir :

i L.- D. S. ir atremsite mūsą ide- . •
i jos priešą propagandą. į

Strand Cafė
(Buvęs Strand Lunch) 
Didelė Lietuvių 

Valgykla
Naujoje Vietoje 

374 Broadvvay So. Boston, Mass.
Švari vieta, Skanus Valgiai, 

Mandagus Patarnavimas, žemos 
Kainos.

Savininkas'P. Helgermanas.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
j PO GLOB*. MOTINOS tVČ.
i ’lrminlnkS — Eva MarkslenS,
I 625 E. 8th St,- So. Boston, Mase. . 
Vlce-pirmininkS— Ono SlaurlenS,

443 E. 7ttr St, So. Boston, Mass,
Tel. So. Boston 3422-R ■ ', ■ 

Prot. Rašt — BronS Clunlenč,
29 Gould St, West Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1864-W

Fln. Rašt — Marjons Markonlnt*
33 Navarre St,, Rosllndale, Mass.

. Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullutfi

k 105 Weėt eth St, So. Boston, Mara. 
FvarkdarC — Ona MižgirdienS

1312 Cblumbla Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JnnužonlenG

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą ntarnlnką kiekvieno menesio, 
7:30 vai vakare, pobažnyttnCj sve
tainėj.

Visais draugi jos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke.

tV. JONO EV. BL. PAAALPINfifi 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. —: J. Petrauskas,
24 Thoroai Pairk. So. Boston, Mass.

Vice-pįrm.—Vž Medonls, .
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mass.

Prot Raitininkas- — J. Gllneckią
. 5 Thomas Park, So. Boston, Mao.

Fln. Raitininkas — M. šelkls
.256 E. Nlnth St, So. Boston, Mam. 

Iždininkas — A. NaudžiOnas
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Maržaika — J. Zaikįs
7 tVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenį kiekvieno menesio, 2 Vai 
po pietų, Parapijos salėj, 402 E. Tth 
8t, So. Buston. Mas*.

Profesionalai, biznlf-rlal, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi garsinki“Dftrbtnjnke.”

DIDELĖ VASARINĖ I I 11 T|l V A 
EKSKURSIJA I LIlIUVAG .. <*

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENDAM
[Keleiviai bus leidžiami į laivų gegužes 19 d., po 8 vai. vakare]

0 Skaniausio' maisto gausingam- suteikime patarnauja mandagus ir ' . 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir th Tyru oru vedinamos kajutes, nekurios 
su. reguliaremis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios

'• viescsios salos, ruimingi deniai

Reikalaukite Iliustriiofos Brošiurelūs su Kainomis

: G Tfl' yra r*^4 proga leliauit tokiose malonios* aplinkybes*, ir savo 
taufiočig draugijoje tuo .garlaiviu, kuris pagarsajo.tarpe lietuvių pasėkoj* 
visos eiles pirmiau rengtų Uetuyių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pati
AMBRAZIEJUS. J. .

; 168 Grand Straat, BrooHyn, N. Y.
BARTKEVIČIUS, P-

678 N. Mato Str«et, Monlallo, Mats. 
DIRVA “” 4820 Superior Av*,, ’Ctavėland, Ohio

MOLIS P. ■• 1730424h’ Slraah Datroif, Mich.
„NAUJIENOS,“

1739 So. Hatitad Str««t, Chkaųo, UI.
SEKYS?J. . ‘

433 Park Skeat, Hartford, Cohti.
SIDABRAS, K,

. . 342 \V. Broadvray, So. Boston, Mest.-

HOLLAND-AMERICALINE

TREČIOKAS, A. S.
197 Adami N»w«rk, N. J. 

.USD JAS, J. J. •
• l87 0ak Sfr««I, L«wt«nc*a M«L 
VARAUUS, A. S.

I2th Carjori Sf„ Flthbucgh, N, 
i.YlENYH,” ■
• 193 Grand Str««f, trooMyn, N. Y.. 
VELECKIS. A. ..

. 502 South Av«., 8rld<j«por\ Oon'n. • 
V/ASHNER, C, J.
. 1921 CvioiTSh. Hthburg, h. 

1EMANTAUSKAS, JOHN ’ 
: 130 ConįhHvAv*,. W*t«bury, Conn.. ■



■./ST > ■ •

EŠa&tait*, teknJfio 14, ibifr

KETINĖS ŽINIOS
AuuummiUuiiihiuiim - —

gražaus pasiaukojimo reng- 
darni ir išpildydami rimtą 
1 jažnytįnę' programą. Chori- 
slai ir jų vadai užsipelno 
gražaus kredito.

IŽNYTINĖS ŽINUTĖS-
erbų sekmadienį per vi- 
keturias šv. mišias haž- 
ioje buvo nepaprastai 
g žmonių, kurių labai 
g ėjo ir p^ie šv* Sakra- 
ttų.' . ' ’•
:30 vai. vakare bažny- 
je įvyko bažnytinės mu- 
js koncertas. Klausy- 
j susirinko. nedaug. Gal 
mes buvo pavargę. ... 
koncerto programą išpil- 
So. Boston ir Cainbridge 
•apijų chorai, p. p. M. 
rbauskp .ir M. Kąrbaus-

Balandžio 11 ir 12 d. d. 
vietiniai kunigai lanke liga- 
irius. Sakramentais aprū
pinta daugiau dešimties ser; 
ganČįų tikinčiųjų.

Šv. Vincento Pauli ė e i o 
drangijh Didžiojoje Savai
tėje atlankė daug vargšų ir 
sut eike reikalaujanti e m s 
pagalbą. V ■

SUSIRINKIMAS
Šv. Jono Ev. dr-jos bet- 

taurinis susirinkimas įvyks 
Velykų dienoj e, balandžio 
16 dieną, 2 vai. p. p., para
pijos syetainejc. . •

Šįuomi nariams primena
me ir prašome laiku ateiti 
ir užsimokėti. užsilikusius 
.mokesčius, kari nepatektai’, 
mėtė į suspendaviwiapą.

" Rast, 'J, (rlineckis.

PZ g B I ĮF IKK g S 
mįnėms, pąžįst ą m i e m s, 
draugijoms ir visiems ąsnie- 
himsy dalyvavusiems pasku
tiniame pataniavime musų 
brangiam velioniui. ..

iShicdurių S-cinia-

KALĖJIMAS ŪTnEMOKĖ-
JIMįALGp

4MNMMP

reiškinys. Valgyklos savi
ninku yra p. Helgcrmanas.

Šiai gražiai valgyklai lie
tuviai linki gero pasiseki
mo. . .

PADĖKA

a Septyni Kristaus Žo- 
ai nuo Kryžiaus” ir 
rys Merdėjimo Valan-

bu chorai ir jų vadai pa
le didelės ištvermės ir

ADVOKATAI

■ •':Bfdįjį- Ketvirtadieiiį Ko- 
mum ja dalinama 7 vai. ry
tą. Iškilmingos mišios 8 v. 
Tų Įąįljytojas kun,. K, Urbo
navičius, asistuojamas ku
nigų Virmauskio ir J*en- 
kauš. Po procesijos Šven- 
čiausis išstatomas šoninia
me, gražiai išpuoštame alto
riuje. . •

Velionio P. Skudiirio šei
ma šiuomi reiškia viešą 
nuoširdžią padėką visiems 
asmenims, . prisiriš jusiems 
palaidojime mūsų brangaus 
tėvo.' •

Širdingai dėkoj amekle- 
bohui kun. P. Virmauskiui 
ir kitiems keturiems kuni
gams, atlaikiusiems gedulin
gas pamaldas už velionio, 
vėlę; dėkojame, visiems gi-

. dubus Pinko, gyy. 15Į8 
Comniėnwealth Avė./ nutei
stas vienu mėnesiu pataisos 
namuose už nemokėjimą pa
žadėtos algos.

Tūlas George W. Kea.n 
buvo paskelbęs laikraštyje, 
jog jis sumokės 100 rioterių 
tam,’kas jam prirūdys dar
bą. . Pinko priėmė jį į dar
bą, pažadėdamas mokėti 25 
dolerius į savaitę. Pažadė
tų 100 dolerių Pinko neėmė, 
bet jis iš Keanę pasiskolino 
42 dol. Keane išdirbo 4 sa
vaites ir gavo tik 5 dolerius, 
ir tai skolos sąskaitom Kea- * . » 
ne pasiskundė teismui ir 
teismas nesąžiningą darbda
vį nubaudė vienu mėnesiu 
pataisos namuose.

Švęskime Patriotų Dieną

Balandžio-April 19,1933
Didelis {Balius

Bengiamas
Šv. Petro Parapijos Veikimo Komisijos

Parapijos Salėje
492įE. Seventh St. Soi Boston, Mass.

Pradžia B vai. po pietų
Įžanga vyrams 40c., moterim® 2Sc RENGĖJAI

^Susipratusių lietuvių yra' į 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti/ neš jie J 
to yra užsitarnavę remdami * 
mūsų parapijas^ organizaci
jas ir draugijas. . ;

IUOZAS fiUNYS
ADVOKATAS

.4 Broadway, S. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0948

Didįjį Penktadienį ryt
inei inės pamaldos. įvyksta 8 
vai. 4 vai. po pietų išpažin
čių klausymas; 7:3O v. vak. 
pamokslas, stacijos ir išpa
žinčių klausymas.

GYVENIMO B
’ Tel. Parkway 1864-W |

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS R. GAILIUS
re£a visokiai provaa. Daro 

liųpdiua'dokunMnitus.
J17 E St. (kampai Broadvray) 

South Boston, Mais.
Telefonas : Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

Didįjį Šeštadienį 8 v. ry
tą šventinimai ugnies, .vely
kinės žvakės ir vandens ir 
mišios. 3:30 vai p.- p. išpa- 
žintys ir valgių , šyentini- 
rmai; 7:30 vai. vakare pa
maldos, • pamokslas, valgiai 
Šventinami, išpažintys. Daž
ny-ia.‘atdara visą naktį.

Tel- Šo. Boston 0623
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M, V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/ito Valandom

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 
S ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- 
bu uždarytas sub&tos vakarąla lr 
DėdSldlėnlala, taipgi serėdomi* nu* 

12-toe dienų uždarytas.
Tulpei nui'mu ir Xrray

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
. 414 . Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 11d 1,2 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

NUBAUDĖ STREIKIERIŲ
Lynno batų dirbtuvės dar

bininkas streikierius Teopi- 
lis OIsrosld nubaustas 50 
doleriu pabauda už sužeidi
mą tūlo Judah. Mendozh.

Sakoma, jog Mendoza vę-
žęs. keletą streiklaužių dar
bininkų į diituvę, kurios 
darbininkai' buvb . išėję į 
streiką ;tai pamatęs Oisros- 
ki pagriebęs plytą ir sumu
šęs Mendozą.

KERAITĖS NUŽUDYTOJI! 
BYLA GEGUŽĖS MĖNESĮ

KAZ. J, KALINAUSKAS
. ADVOKATAS 
“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1)

.366 Broadway, So. Boston.
.Tel. So. Boston 3357 : 

Bostono Ofisas:.
60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
?ek Talbot 2878 Dorchester, Mass.

. Velykų rytą šv., mišios 6, 
8:30, 9:30 ir 11 vai. Palai- 

; minimas Švenčiausiu 0:45. 
yal. vakare, o . 7 . vai; Mari
jos Vaikelių draugijos dide
lis vakaras.

VYSKUPAS SPELLMAN 
PASKIRTAS KLEBONU

..... Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
.251 W. Braadway, So. Boston
Ofiso • valandos nuo .9 Iki 12, nuo 

' 1:30 iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Šeredomiš nuo 9 iki 12 v, dienų. 

. Suimtomis nuo. 9 iki 6 vai. vakare. 
Kedėliomis nuo 9 iki 12 vai; dienų, 

(pagal sutartį). .

Vyriausis. teisėjas Hali 
paskyrė gegužės 8 d. svars
tymui Elenos Keraitės,. 9 
metų mergaitės nužudytoj ų 
bylos.

Eleną Keraitė buvo nužu
dyta per praėjusias Kalė
das ir jos kūnas paslėptas 
jos tėvų namuose- Norwoo-. 
de. .

Šios mažos mergaitės. nu
žudyto jais laikomi du tur
kai y— Ahmed Osman ir Al- 
ley Osman. Nužudymo kal
tę jie primeta viens kitam.

PASAKĖ SAVO VARDĮ
Dedhamo kalėjime dau

giau savaitės laiko išlaiky; 
tos dvi jaunos merginos, 
kurias policija suėmė prie 
Providence kelio laike snie
guotos audros,, vėlai vakare. 
Policijai pasirodė jos įtarti
nos ir todėl buvo suimtos.

Teisme ir policijoje jos 
griežtai atsisakė pasakyti 
savo vardys* Pagaliau, vie 
na neb,eisk*entė ir pasisakė 
esanti Blanche Bnrovek, 16 
metų; 'gyv? Grimes. St. Šo. 
Boston. , Pasirodė, jog jį 
jau buvo teista So. Boston 
tejsmefįr gavusi pietus ka
lėjimo, bet. bausmė bu vo’ su- 
spenduota,- >

Kita mergina savo vardo 
clar neišdavė,'

PERKELTAMGYKLA
Strand Lunch valgykla, 

buvusi: prie D ir Broadwąy 
kampo perkelta į naują vie
tą, 374 Broadvvay, So. Bos
inių Mass. Ši valgyklą 
dabar bus žinoma . vardu 
Strand Gate.- ______

Strand Gafė pradėjo vei
kti balandžio U d. Naujo
ji patalpa gražiai įrengta. 
Atidarymo dienoje valgyk
la buvo perpildyta lauky to
jais valgytojais, • /

Naujos vietos įrenginio 
darbus atliko lietuviai mel
ste rią i, kas yrą sveikintinas

tel. S. B, 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
ISeg^amlnuoju akle 
.priskiriu akinius 
kreiyftis jAklm atltle- 
ginų tr amblfjonlC, 

koae (aklose) akyue uugrųllnu iyle* * 
«ų tinkamu laiku.

J( L. PĄŽAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

I ĮVAIRŪS SKELBIIMI-

GRABORIAI

I LIETUVIŠKA Į
Į BEAUTY SHOPPE f 
j (L Street Beauty Shop) Į.
| Kampas L ir 6th Sts., |
| So. Boston, Mass. Į
i ’ Tel. So.. Bostoil;.4645-IL | .
= Atdara Tino 9 v. Iki 8 v. . Ę
| ČAROLINK CASPER, Savininkė | 
= Eugeno Perinanet Wnve $5.00 Į .
I ..Vieiory •” ’’ $3.50 | -
| I Plianla Systėni) .. ctrrl. 10c ' | 
| Finger Wave 35c |
•= Marcei Wavo .. ...........35c s '
[3

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

494 Ę. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tcl. So. Boston 1437 J
Res. 158 W. 7th St.

Tel. So. Boston 1437 M . 
Patarnavimas dieną, ir naktį.

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALŠAMUOTOJAS

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Res. 564 East Broadway
• " So. Boston, Mass..

, Telephone . S. Boston 0815

. Telephone •

“■S'“®
BAY VIEW * 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR ROCKNE 

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių Išdirbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ir demonštravl- 
nfo vieta:

1 Hamlin Street
' ir E. Eighth St.

(SOUTH BdST01CMA?S;-
Joc. Kapočiunaa ir Pctcr- Trečiokas 

savininkai

i a n pcdojo L

LITHUANIAN FURN1TURE CO.

lel. S. B. 0441.

PR. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,.

' Gyvenimo vieta: 39 Green St.,
. Hudson, Mass.

Jei. Hudson 622.

Bostono arkivyskupijos 
vyskupas pagelbin i n k a s 
Francis J. Špellman paskir
tas Švč. Širdies parapijos; 
Nevvton Center klebonu.

LEIT. W. ŠIMKUS 
PERKELTAS

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

. X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, M&sš.

Tel. So. Boston 8520 i
ADVOKATAI ŠALNAI Į

366 Broadway, |
South Boston, Mass |

iiimiimliitimiihtuiHuiiHtminilimiiiniiimiiiuiiiiiHiių

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K A T AI
Ędwar B. Coplen

, Ąlbėrt Ądelėon
Harokl Aran<5fsky 

Ben j aini n.. Chesky. 
’ - OFISO VEDĖJAS .•

• Jonas J. Romanas
18 Temont St., Boston, Mas*.

310 Kimball jBuilding 
Telefonai i-Capitol 9880 ’

. O f i M o v a į * ii A.0 ■
9 val. iki 5 vai. ■ 

SOUTH BOSTONO OFISAS 
455 W, Broadway

Nuo 5 iki 7 y. vakare 
Telėfom'is Soirth Boštoą 3612

Massachusetts valsti j o s 
policijos leitenantas W.» V. 
Šimkus nuo balandžio 7. d, 
iš Holden perkeltas į.Nort- 
hampton B skyriaus virši
ninku.

Tuo pat laiku padaryta 
daug atmainų policijos va
dovybėje. .

= Tėl. Porter 3789 i

Į JOHN REPSKIS, M. D,
I (REPaiS) .
! Lietuvis Gydytojai . Į

| 278 Harvard Street, . |
ikamp, Inman arti Central Sq,| 
į Cambridge, Mass. į

FEDERAGIJDS SKYRIAUS 
NARIAMS

K. Federacijos 3-čio sky
riaus mėnesinis susirinki
mas įvyks šį antradienį, bar 
landžio 18 d., 7:30-vai va
karė bažnytinėje salėje.

Visi draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti.

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai Isistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys^ -odOs.'ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi- 

: les ir votys, nuplikimas, Į 
nugaros skaudėj Imas, 
reumatizmas, majaria ir 
riebumas., išgydomas .be 
jokio skausmo ir nėra

P reikalo Išlikti iš darbo, 
’ -'.Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda, Mažas užmokestis.

Di.Gfai,, 327 JzS,. 
VoIcAfidot: .Antradieniais, ketvirta? 
dieniai* ir šeštadieniais 10—12 rT*. bi, 2- 5, 7—8 vakarą;
nlal> 10-12 tiktai.

Vėliausios mados Pariiorio Setai,, pui
kiausiai; apdirbti. Velour arba Mohair 
apmušalai. Niekad pirmiau tokios rūšies 
seto taip pigiai nebuvo pasiūlyta.

PARLIORIO SETAI .

Setai
Naujai atėję iš. fab r i k o s. 
Galite pasirinkt bilo kaina.

i 
i 
s 
i

INSURANCE I j
Apdrausk namus, rakandus Į v ‘

automobilius pas B • q
j. s. meslis | ;

| 455 W. Broadway, So. Boston! į
I Tol; Su; Boston 3612 | ' - į

I JUOZAS M. DILIS r5 • • s •
LAIKRODININKAS I

Ė Parduodu įvairiausios, rūšies | 
a auksinius ir sidabrinius daik-1
Į tus, Taipgi ir pataisau. i
| 366 W. Broadway |
I SO BOSTON, MASS. |
A ’ i

Didelis Velykų 
ir Pavasario

Bargenas!

Miegamo 
Kambario

.a

RAOIO SETAI
VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ’.

Pas mus pirkdami sutaupj 
site pusę pinigų.

KARPETAI

* ' ‘. .■ . —: Gražiausiu pavyzdžių, minkštos,, gerai atistos ir .gvaran- Į
. tuotos kad gerai. nešiosis, ■ ..... * • |

V Užeikite pamatyt tą gražių Baldų jus persitikrinsite, kad pąff mus daiktai geresni ir daug Į 
pigesni. Mus Krautuvėje galite pasirinkti visko ko Junų tik reikalinga;

LITHUANIĄN FURNITURE CO. |
324-328 Broadway So. Boston, Mass. Į

Telefonas: So, Boston 4618-^^ .. I
‘ ' -J • v . 2-

| AR SERGI?... Į 
[Sldlvys nedirba, liežuvis. bal-| 
i tas, sunktis kvajpąš, viduriai| 
Į užkietėję; pilnas gazų ir ruk§-| 
; ties’,, neramiai miegi'... “Jei norif 
: pagyti—vartok vaistus — Som | - 
Įgosil—$1.00 boiiką, kurie pra-| 
ę šalina, tuos visus nesmagumus. |; 
Į Išdirba Aptiekor ius ■ P. GIEDVILA,| 
ĮIO16 Cambridge St. prie Websterf 
: Av<*., Cambridge,. Mass. .Prlsiunčiui 
Ė visokius, vaistus, per paštų. Relkąrf 
Į lauk katalogo Dr. Giedvilo Gyduolių § ’

AGENTAI

automobilius pas

BONAI
PERKAM LIETUVOS BONUS
Už CASH — MOKAM AUKS-

ČIAUSIAS KAINAS.
Parduodam Laivakortes ant visą
patogiausių laivų į Lietuvą ir ii ■

Lietuvos.

BROADWAY TRAVtt
BUREAU

K. J. VIEŠULA.
. 366 West Broadwayr .

So Boston, Mass.
Tek South Boston 0620 ’ . •< ’

t ■
•t '
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Jau pardavinėja alų. Tai 
rinas žingsnis prohibicijų 
maikinti. Atsiras vėl gir- 
t gatvėse. Nors prohibiei- 
ig įstatymų katalikai negi- 
a, bet blaivybe rūpinasi. 
Įgi-Šiol blaivybes, draugija 
lažai kam ir buvo žinoma 
ir užmiršta). Jei panai- 
ins valstybes prohibiciją, 
laivininkai vėl suk r u s. 
iaikas būtų ir su alaus ge- 
i kovoti. Negalima užgTn- 
yti, kad girtų matosi; na
riuose. Geria tieksenirt-iek 
auni (daugiau ne. prieš 
uohibicijos laikus). Kata- 
ikižko veikimo šaka— blai
vinimas.

Tai katalikiško veikimo 
kultūros ir sociaHo klausi
mo žurnalas. Turįniu labai 
rinitas ir pamokinantis.' 
Kiekvienas lietuvis inteli
gentas,negali apsieiti be šio 
savaitraščio. • Retkarčiais 
apžvalgoje ir straipsniais 
paliečiai, lietuviu gyvenimų. 
Jo bendradarbiu yra gerai 
mums žinomas Valentas 
Matelis ir kun. Dr. J. Kon
čius. Mūsų brangvardis jr- 
ra mums sektinas. ** Iš jo 
mokmldmės drųsios ir gy- 
vos katalikiškos akcijos, 
Metams kaina keturi dole- 
liai ir laidžiamas — 461 
Eigth Avė., New York, N. 
Y., '„"i ■ 'T

Pakakins (ketvirtadienį). 
Ketvirtadienio vakare per 
radio dainuos K’uąĮienės 
Angchj parapijos choras. 
Prašome visų klausytis gra
žių dainų ir įdomių kalbų. 
T rašome toje savaibuo pla
tinti katalikiškų spaudų, y- 
pač laikraštį “Darbininkų.”

Federacijos Avskriiįįs.

ŽINUTĖS

. Bristo!, Conn., jauni lie
tuviai yrai pavyzdžiu kitoms 
kolonijoms. Čia nešama lie
tuviškos parapijos, bet lie
tuviai tautiniai ir religiniai 
Susipratę. Jaunųjų “erų- 
saders” nors nedidokas bū
rys, bet, “brač,” reikšmin
gas. Tap gražini veikia ir 
kitos kultūrinės draugijos. 
Jos turi jaunų ir darbštų 
vadų; Bravo, bristoliečiai, 
jus paseks ir kiti.

Balandžio 1 d, š. m. The 
Brooklyn Tablet išleido sa
vo dvidešimtspenkių metų 
sukakties leidinį. Ameri
koje The Brooklyn Tablet 
yra vienas geriausių. savai
tinių laikraščių. Dažnai 
parodė savo prielankumų 
lietuviams ir redakcija pri
žadėjo pagelbėti mūsų “A- 
merįkai.”

Aviacijos koncertas įvyks 
Klasčiaus salėje gegužės 7 
dienų. Pakviesti parapijų 
chorai atsisakė, dalyvauti,

J. Babravičius dainavo 
per radik> WMBQ. . Emili
ja Mickūnaitė dainuoja daž
nai per radio WJZ. Ame
rikiečiai yra pamylėję šiuos 
dU< dainininku. ' Babravi
čius neužilgo • Vyks Chica- 
gon. BrooklynieČiai jam 
ruošia koncertų. . v.

raityte ir balandžio 29 die
nų susituoks Mykolas Dudo
nis su Ona Bujauskaite. Sų- 
uoktuves bus Karalienes

Angelų bažnyčioje. , 
DAINUOS PER RADIO

Bal. 18 d.,10 v. ryto per 
radio WMBQ bus perduo
damos lietuviškos dainos. 
Balandžio 20 dr 8—9 valan
dų vakaro dainuos per tų 
pačių stotį Karalienes An
gelų parapijos choras vado
vaujant p. Pr. Dulkei;
“ELENUTĖ”. SCENOJE

Balandžio: 23 ctTransCi- 
giira tion^salėje, 8 vaiyąka- 
ro bus vaidinama . operete 
“Elenutė.” Vaidins Kara
lienės Angelų parapijos cho
ras, “Elenutę” pirmu kar- 
'u pasirodys Brooklyn c, Vi
si kviečiami 'įsigyti įšauks- 
to tikietūs (tik 50 centų), 
nes pelnas skiriamas para
pijai.

Priė jų prily ginam i 
Great Neck’o lietuviai. Ap
sigyvenę keliasdešimts metų 
buvo gana iškrikę, arija, tei- 

.^ingiau- pas'akius, komimįs- 
tu-užviešpatauti. Bet jau
juda prieš komunistus; Gė
da ir pikta buvo klausyti 
Rietuvių neva choro koncer- 

t to (kovo -mėn.), kai jauni, 
lietuviukaidainavo' rųsif 
dainas ir revoliucinius him- 
įlus. Tokių koncertų netu
rėtų lietuviai lankyti. Jau 
susiorganizavo Fedoraeijos 

. skyrius, su mokykla ir lie
tuvišku choru. Lietuviuose 
buvo kiek apsileidime. Ne 
dabar. Grįžta prie lietuviš
ko veikimo.

KATALIKU SPAUDOS 
SAVAITĖ

. Šv. Kazimiero draugija 
Kaune prisiuntė savo na
riams knygų ir Kauno Ka- 
’ endorių. u Turtingi Skur
džiai,” “Karti Mūšiį Vieš
paties Kristaus Kančia,” 
l.1 Trys Ispaniškos Pasa
kos,” “Į Aukštybę” ir k. 
yra tarp prisiųstų.

C. BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 17 d. Š. m., jė
zuitų savaitraštis “Ameri
ca” pradeda savo dvide
šimts . penktuosius metus.

BALANDŽIO 16—23 D.
Pradedant Velykų rytų 

ir baigiant Atvelykio sek
madieniu Didž. New Yorke 
■įvyks katalikiškos spaudus 
savaite. ” Mes raginame _ ir 
prašome visų draugijų toje 
savaitėje aiškihti susirinki^ 
muose katalikiškos spaudoj 
reikšmę. Bažnyčiose bus 
sakomi pamokslai. Prakalt 
bos Transfigurationsalėjė 
ir Šv. Jurgio salėje bal. 23 
d. vakare; . *

Taipgi bus paskaitos pei’ 
radio WMBQ antradienį 
balandžio 18 dienų, 10 vai. 
ryto ir ketvirtadienį balan
džio 20 d., 8 valanda vaka
ro. Kalbės kun. J. Balko
nas (antradienį) ir kun. N.

Balandžio 29.d. New Ha- 
ven’e ruošiamas didelis 
Victory bankietas Conneęti- 
cut Lithuaniųn Catholįcs 
jaunuolių. Tai bus pirmas 
didžiulis Gonnectic^t lietu
viško jaunimo formalus ba- 
ius. Prie Čonnecticut Lt- 
ihuanfan Catholics priklau- 

■ SO arti 700 lietuvių-lietuvai- 
Čių.

Balandžįp 2 d; susiorga^ 
nizavo Studentų ir Profė- 
sijonalų N. Y. V. organiza
cija. įstatymų komitetan 
išrinkti: kun. N. Pakalnis, 
Dr; A. Petriką, adv. K. Vo
kietaitis, adv. S. Brades ir 
stud. P* Bagužytė ir A. 
Strimaityte.

ATLAIDAI
Šv. Jurgio bažnyčios glo

bėjo atlaidai pripuola sek
madienį, bal. 23 dienų. Su
ma bus prie įstatyto Šv. Sa
kramento, ' Iškilmingi miš
parai ir pamokslas bus 
penktų valandų,

REKOLEKCIJOS 
PAVYKO

Rekolekcijos, kurioms va
dovavo Tėvas Alfonsas 
Kazlauskas, pranciškonas, 
Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 
pasekmingos. Dauguma pa
rapijiečių priėjo prie šv. 
sakramentų. Daug sūbedie- 
vėjusių grįžo prie tikėjimo. 
Lai Dievas teikia sveikatą 
Tėvui Alfonsui.
SODALIETES MINĖJO

I

i

i

- Iz •
I

i 
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Visiems, Visiems! j
Nuoširdus Ačiū Gerbiamiems. apylinkės j 

Kunigams-Klebonams ir Katalikiškoms Drau- 
/ gijoms už visokeriopų rėmimų ir spaudos dar- 

’ bus; ’' y ■ .. r •••* - “T . 1
Daug laimės ir džiaugsmo visiems per mū

sų biurų keliąujaiitiemš į senų Tėvynę Lietuvą; 1 
Širdingiausių linkėjimų ŠV. VELYKŲ

proga visiems mūsų PRIETELIAMS -—
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Didžiosios Savaitės ir Šv. Misijų proga ne-
. pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

namus lietuvių prietelių ir patarė ją—laikraštį
J . “'Darbininkų. /7 Jei Jumyse kils graži mintis 

... švenčių proga įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių

■ stoyylėlę, užeikite Jūsų, visuomet laukiame. .
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine, -

•• . Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE” ’ J
423 Granū St. Brooklyn, N. Y.

■j ’. ' STagg 2-2133

i

Kuri. S. P. Remeika buvo 
pavojingai sirgtelėjęs. Jau 
sveiksta. Balandžio 12 die
ną klebonui sukanka pen
ki asdešimts metų amžiaus. 
Sveikiname^ linkėdami svei
katos !

Verbų sekmadienį soda- 
lietes iškihningai priėmė 
komunijų, Dėkojo Dievui 
už suteiktas jųjų draugijai 
gausiau malonias per šešis 
metus jrjjų gražaus ir sėk
mingo gyvavimo. Reikia 
pasidžiaugti naujos pirmi-

nmkts Oigos Cernisovos v a t. a n.n n « * i
darbštumu ir sumanumu.
Daug pagerinimų į V e s t a 
draugi jos gyveniman. Pir
mininkės pastangomis yra 
rengiamas atvelyky, balan
džio 23 dienų, grandiozinis 
balius parapijos naudai.

MIRĖ
Vladas Puriis mirė kovo 

27 d., ir Petras Liaudans.- 
kas mirė balandžio 2- d. Abu 
palaidoti iš ŠV. Jurgio baž
nyčios Šv. Trejybės kapuo
se.. • ’ ■ •

SERGA
Sunkiai serga j aunikaitis 

Jonas Daškaūškas (324 — 
29th Št.). Jis priklauso 
prie Šv. Jurgio parapijos ir 

. ym aprūpintas paskutiniais 
šventais sakramentais.

MOKSLEIVIŲ SUSI-
/ RINKIMAS te . • *

Šv; Jurgio parapijos mo-. 
ksleivių susirinkimas įvyko 
balandžio 3 dienų. Lankėsi 
apie 60 narių. Susirinkimų 
atidarė Dvasios Vadas kum 
N. Pakalnis. Pirm. Rau
galas, buvo užimtas kitais 
reikalais nedalyvavo.

Sekantieji moksleiviai 
kalbėjo šiame mitinge: Fe- 
brania Bundonis, kalbėjo 
lemoje “Teisybė;” Jonas 
Griškauskas temoje “Gir
tuoklystė;” Juozas Beliaus- 
kas temoje “Katalikiškos 
Mokyklos Vertė.;”

Tėvas . Pakalnis pagyrė 
kalbėtojus už. jų gražias ir 
naudingas kalbas. Po .iš
rinkta kalbėti sekanti moks
leiviai: Elzbieta Dougella, 
Pranas Bertulis, Anastazi
ja Brangaičiūtė, Alena Mi- 
levičiūtė, Henrikas Vanson 
ir studentas K. Vaitelis.

Studęntai nutarė sureng
ti pasilinksminimo vakarė
lį,/balandžio 24‘dienų., VL 
sas parapijos , jaunimas ir 
moksleiviai kviečiami daly
vauti. Grajis Studentų or
kestras. Vainikas.

Telephone: 8TAGG 2-0700 V A L A N D O » s

DR. BUDAS K. VENCIUS
D’ANTIST'AS . m mui® aram 

• X—RAY (kampM Union AvA)’
Namu Telefonai: Michlgan 2—4278 B R O O K Į T M, M, T. i

rapijos mokyklos vakaras. 
Gražių programų išpildė 
mokyklos mokiniai.

Aštunto ir septinto sky- 
riausmokiniai sudainavo 
kelėtų dainelių, o pirmo ir 
antro . skyriaus mokiniai, 
gražiai išpildė pantominų 
šokius, Veikąlėlis “Gedi
mino Pilis”, suvaidintas la
bai gerai. Taip pat suvai
dinti . ir kiti veikalėliai la
bai artistiškai. Priešjr po 
kiekvieno veikalėlio. ;suvai- 
dinimų klebonas kun. Jonas 
Bakšys paaiškino veikalėlių 
turinį ir paskelbė .vaidinto
jų vardus.

Vaikelius išmokė dainuo
ti ir vaidinti mūsų darbš
čios mokytojos Sesutės 
Pranciškietės, klebonas ku
nigas Jonas Bakšys ir var
gonininkas K. Bazys. Gar
bė jiems.

Roėhesterio lietuviai yra 
tikybiniai ir tautiniai susi
pratę ir visuomet remia 
gražų kultūrinį darbų. Ir 
į šį mokyklos vakarų susi
rinkę, džiaugėsi, kad jų vai
keliai moka gražiai lietuvių, 
kalbų ir kad jie yra gerų 
vadų globoje. .

Lai gyvuoja lietuvių pa
rapinė . mokykla, jos vadai 
ir rėmėjai! Lietuvis.

GREAT NEGK, 1.1, N. Y

ROCNESTER, N. Y
Kovo 26 d., bažnytinėje 

salėje įvyko Šv. Jurgio pa-

BROOKLYN, N. Y.
»n>2. SAVAITES

Karalienės Angelų bažny
čioje Didžiųjų Savaitę pa
maldos ketvirtadienio ir 
penktadienio rytais 9 valan
dų ir šeštadienį 8 valandų. 
Vakarais 7:30 vai., trečia^ 
dienį, penktadienį ir šešta
dienį. . Prisikėlimo pamal
dos Velykose 5:30 vai. ryto. 
Bažnyčia kasdien visą die
nią aidara.

SUTUOKTUVĖS
Bal. 17 d. susituoks Godr- 

ge Kelly sii Joanną Žalniė-

Balandžio 17 d. mūsų baž^ 
nyčioje prasideda šv» misi
jos, kurias voš Tėvas Bru- 
žikas, jėzuitas.

Bal. 30 d. abu•'.pąrąpijos 
chorai! rengia gražų liaudies 
vakarų. Bus dainų ir vai
dinimų. Vaidins komedi
jų “Aš numiriau.” Po vai
dinimo ir. koncerto bus šo
kiai. Pelnas, parapijai, 

. Lakštute.

Tel. Btags 2MTO48 Natory Pnblle

M. P. ŪMIAS INC.
BI BLIAUS K AJA.

Graborius ir BeihamuoiojM 

660 Grafod St., Brooklyn, NX

| KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
I piknikams, baliatna, koncertam*, 
Į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini* 
| mama smagiausia vieta Brodk* 

. f lyne-Maspethe, Jau laikas užsisa- 
įkytl salę žiemos sezonui.
| kamp. Maspeth ir Betts Ava.
1 JOJUS KLASČIUS. Sav„ 
Į Maspeth, N. Y. i

Balandžio 3 dienų įvyko 
lietuvių mokyklėlės ir choro 
susirįihimas. Mokykla pa
didėjo. Dabar pamokos į- 
vyksta du kartu į savaitę: 
pirmadieniais ir trečiadie
niais 4 vai. po pietų. Ligšiol 
mokytoju buvo p. Dymta, 
visiems pažįstamas brook- 
lynietis. . Bet Federacijos 
skyrius parėmęs mokyklų 
ir mokytojus pakvietė, ku
rie dirbs be atlyginimo, tai 
p. Dymta turėjo atsisakyti, 
nes jam kelionė kainavo $1.-

Pirkite Namus Dabar!
Išmintingi žmonės perka namus' DABAR, kuomet kainos yra 

nepaprastai ženios, kuomet pageidaujamoj vietoj pasirinkimas yra 
didesnis. . -

Kam laikyti pinigus dykus — už mažą nuošimtį ar be jokio 
nuošimčio ir gyventi be patogumij — kuomet yra tiek daug pro
gų saugesniam ii’ geresniam investmentui savo pinigų?

PAMATYKITE1:

. VIENOS ŠEIMYNOS, 7 kambarių, modernišką namą, atskirą, 
su. visais įrengimais, puikiai išdekoruotą — už $5,500. Arti stoties

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ; 11 kambarių, visi geri įrengimai, garu: 
apšildomas, “private drivetvay” — $7,500. (mūrinis), .

TRIJŲ ŠEIMYNŲ: muro namas, 17 .kambarių, atvirų šonu, 
visi įrengimai, centralinis apšildymas; $8,500. ■

. KETURIŲ ŠĖIMYNŲ: moderniškas muro .namas, kampiniai 
šviesūs kambariai, visi įrengimai. $11,000. •

Virš pažymėti namai ir visa eilė DIDESNIŲ NAMŲ, kuriuos 
visus Čia suminėti nėra, galimybės, randasi lietuviams pageidauja
mose apylinkėse. Klauskite platesnių Informacijų laišku,., telefonu 
ar asmeniai kreipiantis sekančių antrašu: : ' ••••

J. P. MAŲKŲLIS
R e ai E s t a t e

167 McKinl.ey Avenue, Brooklyn, N. Y.
APplegate 5733

‘ (Prisiųskito savo antrašą --.gausite namų antrašus ir visas 
r • ... informacijas) • \

Tų pačių dienų įvyko ir 
choro susirinkimas. Pas
kirstyta balsai. Choras tu
ri 10 sopranų, 5 . altus, 6 te
norus ir 8 basus. Sudaina
vę keletu dainų padare susi-, 
rinldmų. Į choro valdybų 
išrinko šiuos narius: pirm. 
J. Titęnis, rast. O. Kainau- 
skaite, ižd.. M. Lažauninkai- 
te. Pasibaigus susirinki
mui buvo, žaislai; J. T.

NEWARK, N. J.
Velykų dienoje Šv. Tre

jybes hažnyči’oje šv. mišios 
bus. 6 vai., 9 Vai. ir 10:30 v. 
rytų. Choras yra pasirem 
gęs giedoti naujas mišias,

Tel. Evorgrcen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

bAlsAMuotoias
231 EUnFORD AVENU1 

BROOKLYN, N. Y.

tel. 8ti« 2—0783 Motery Public

JOSĖPH LEVANDA 
(Levandtuiktl) 

g^aborlub
107 Union Avė., Brooklyn, NX

5 Tilephone: STAGG 2—0105 ; i

| DR. A. PETRIKĄ i
į . (wr»iox). ■ = .
| lietuvis paNinnAi f
| 221 S. 4th 8t, Broaklyn, M. T. Į

| Goto |
| VALANDOS: I
5 Nuo 9 vwL ryto tiri 8 ral, ratam a 
j penkUdlenlkU Ir ivantadlaolalt f 

tik Dultaraa, |l

Teltphoeie St««f 34409 
NOTARI PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRAlORIlTS

402 Metropolitan Art. 
BltOOKLYMp K. f.

Prienais Apreižkimb parapijoi 
Bažnyčią

Pamamdau Automobiliu* Vea- 
tuv5ma, Ėrikžtynoma ir viso

kiems pokyliam#

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABO1UUS IR 

BALS AMUOTO JAS 
. Apdratala Visose Anknse 

Notsry Public 
5441 — 72-ndStreet, 

. Arti Grand Si. .
MASPETH, U U N. T.

‘fol. Evcrkrecn 6—41114
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