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VIST} KATALIKAI DARBININKAI :
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DARBININKAS
■ AMERIKOS LIETUVIŲ R. K, ŠVENTO JT’OZAPO SĄJUNGOS ORGANAS ■

. . • *’ ' * • f-

EINA ANTRADIENIAIS IR*

'PENKTADIENIAIS .

EINA NUO 1915 METŲ < SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ KOVO-MARCH, 30 D., 1934. M., No. 25.. '. • KAINA 5 CENTAI

SVEIKI, SULAUKĘ S V. VELYKŲ
IŠ BADO SUTINU VAIKAI 

VILNIAUS KRAŠTE
ŠV. TĖVAS APDOVANOJO 

AMERIKOSVYSKUPĄ
VILKTUS, — Uita. Kur- 

jer Wilenski paskutiniame 
. savo numeryje rašo apie 

priemones, kurių Vilniaus 
vaivadijos, komitetas bado 

. ištiktiems žmonėms šelpti 
yra iki Šiolei ėmęsis Esą, 

...* komitetas kaskart labiau 
smarkiną,' savo veik'imą^ąie/ 
kda.mas neprileisti prie 4ba- 
do katastrofos, kuri neabe
jotinai galėtų . kilti neder
liaus ištikta-m kaime, jei tas 
kaimas būtų paliktas. savo 
likimui \ Tik laikraštis, nei
gdamas badą, su keistu ne
nuoseklumu toliau jau rašo 

- apie iš hado išplitusius vai
kus,-alpimus ir kitus tikro 
bado požymius. Esą, vaiva
dijos komitetas iš lenkų vy
riausybės Vilniaus kraštui 
(kur, kaip patys lenkų laik- 

. raščiai praneša, badaują 
70.000 žmonių. Eltos priera- 

.■ šas) gavo 1.500 tonų miltų 
ir 73 tonus druskos... Ir i- 
ki šiolei tos atsargos,.. dar 
neišsemtos, nors kaip laik
raštis pabrėžia, ne vienas 
žmogus, kuris prašė pašai-

• pos ir buvo jos tikrai reika
lingas, nebuvo be nieko ats- 

. tatytas.
Baigdamas savo straipsnį, 

laikraštis reiškia , vilties,. 
. kad bendros lenkų valdžios 
ir visuomenės pastangos ne
abejotinai nugalės tas pir
mas bado ‘4 prošvaistes ’ ’ kat
ine. Pradėtoji akcija turi 

. . būti ypatingai intensyvi, 
kadangi į pavasari artinasi 

• pats blogiausias laikas.

VATICAN CITY,—Šven
tasis Tėvas, kovu 24 d., pri
ėmė aiidijencijon naujai • į- 
šventiiltą Treiitono vyskupą 
Moses Kiley ir .šešis artimus 
jo gimines iš Bostono.. Au
di j enci j a tęsėsi apie 20 mi- 
tiličių.

Šventasis Tėvas Įteikė vy- 
skupui. Kiley dovaną, auksi
nį kryžių, padabinta brilTi- 
jantais ir perlais./

SUDEGĖ 14 ŽMONIŲ
. LYNCUBURG, Va., - 

Kovo 24 d. nakties metu, 
prieš pat auštant, kilo gais
ras benamių prieglaudoje. 
Gaisre žuvo 14 Vyrų, 75 bu
vo smarkiai apdeginti ir 
100 pusnuogiu laimingai ap
leido deganti namą..

■Prieglauda buvo fedoralės 
valdžios užlaikoma dėl vy, 
rų,. kurie neturėjo namų. 
Gaisras kilo' nuo užsidegu
sio taukų katjlo. ant viliu- 
vės ■ pečiaus.

pavogImedaliūs NUO 
MIRUSIO KAREIVIO

Visi truškoin
• džiaiigsnio šito:

. Kėlės Kristus, 
mirtis krito,

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja!

Linksma diena 
irnuns .nušvito.

Ramybe jums, tai aš, nebijokite. (Luko 24, 36).
. • • , »’ ■ .t • *

TURTUOLĖ PALIKO 
$6,000 KATEI,

MAŽIAI ANT BEDUONĖS 
KRANTO

SUĖMĖ ĮTARIAMUS
■ APIPLĖŠIME

Prisikėlimas
Viešpatie Jėzau Kristau, garbės-Karaliau, nuolankus kančioje, 

galingas, atsikėlimu, nugalėtojas mirties ir pragare, ką senai per 
Pranašus raštuose prižadėjai, šiandieną nugalėjęs mirti, atšikelda< j. 
mas įvykdei; užtatai Visos dangiškos kariuomenės Dvasios ir visas j 
žemes rutulys, reikšdamas širdies džiaugsmą ir linksmindamos!, gar* > 
bina Tave kėlusi ir šlovina; o pragaro galybės dreba nusigandusios,.; 
Mes gi Tavo prakilnumo nuolankūs tarnai, Tavo atsikėlimo garbes į 
atminimą sutartina širdimi pamaldžiausiai švęsdami, štai gausingai 
susirinkome ir, atsiminę mums rodomą Tavo meilės gausybę, neį- į 
stengiame sulaikyti dėkingumo ašarų. Pažvelgk, mes Tave meldžia* 
me, į mūsų nuolankumo ženklus ir suteik, kad nusiplovę nuodėmių į 
purvus, šiose Velykų šventėse atsikeltume ir paliktume Tavo Švem 1 
'čiaušios kančios ir atsikėlimo vaisių . dalininkais, > - • •

• 7^ tlš Velykų mišių mailiuj. • - j

SOVIETU RUSIJA 
KAPITALISTĖJA

.MASKVA, - : Kasdien

“kap'italist iniii ” valstybių 
'tvarką. Dabar jie yra aula-

<‘>GPU būsianti panai
kinta ir jas darbas, daugiau. 

• silsi au rintas bus pavestas

KONGRESAS PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

WASII!X(iT()X, — Pc- 
reitais metais. Kongresas J 
buvo sumažinęs veteranams ■. 
pašalpas ir valdžios darbi
ninkams algas 15%’. Šiais . 
metais kongresas priėmė p 
statymą, kuriuomi vetera
nams pašalpos grąžinama-

4000 DARBININKU 
PRIIMTA DARBAN

.Pliiladelpliia, — Pennsyl 
vanijos gelžkelio kompanija 
praneša, kad daugiau kaip 
4000 darbininkų . priimta 

: darban. Kompanija pasta
čiusi 300(1 darbininkų prie 
elektrifikacijos darbų tarp 
New Yorko ir VVachington 
ir 1400 darbininku/priimti 
dirbtuvėse Harrisburg, Al-

• toona . ir Pittsburgę prie 
naujų vagonų statybos..

Laike dviejų savaičių dar 
1200 darbininkų gaus dar
bą. Iki birželiu mėnesio ko
mpanija mano, kad jie galėsi; 
suteikti darbo dėl 8000 dar 
bi ninku;

WĄSHINGTOX, — Ko-.:., 
vo 24 d. vandalai įsilaužė į" j 
vitriną prie nežinomojo ka- i 
rio kapo ir. išvogė. visus mė- • 
dalius, kurie ten buvo sūdė-' 
ti. Tie medaliai, dauguma 
kurių buvo auksiniai, buvo 
dovanos įvairiu organizaci
jų ir svetimų valstybių- A- 
menkos įležinomam kariui.

Nors , prie kapo laikanin.i . LONDOX, — Jane Bald- 
muolatiuę kariška sargyba,-, wįn< 70 metų senė, mirdama 
bet piktadarybę nebuvo pa-> paliko testamentą, sulig ku- 
stebeta, kol iš ryto neatėjo i>io.jos .'visasrturtas, apie.še- 
karys pakeisti nakties: sar-’ & tūkstančiai dolerių, pąlie- 
gyką. -kainas išlaikymui jos kates.

niif~i - 11 fiio | Testamente nurodoma, jei
I AKELE ALbAb '.katė padvėstų ar susilauktų

■ - i kačiukų, tai visas jos likušis
CLEVELAND, — Kaiku- 

rios plieno kompanijos pa
kele savo daTbininkams. al
gas 10 nuošimčių. Manome, 
kad greit visos plieno kom- 
ponijos tą patį padarys.

turtas turi būti padalintas 
jos giminių tarpe.

Dabar jos giminės, kurių 
yra penkiolika, nekantriai 
laukia kol ta katė padvės 
susilauks •kariukų. .

1 Tai ar ne komedija.Toks algų pakėlimas palies1 
apie 400,000 darbininkų,

DIDINS LAIVYNĄ / SUM.D8 VAIKĄ
Į WASHIXGTON, — Ko
vo 27 d. prezidentas Roose- 
veltas . pasirašė įstatymą, 

Pilsudskis šv. jooza- valsr■ • ■ tnu karo laivynas bus septv-PO Mį PRALEIDO nis metus daplklomas taip, VIIMIIIIC ’kad Amerika turės galin-
VILNIUJE Igiaūs, karo laivyną visame.

. ■———-- ‘pasaulyje.
VARŠUVA, — Visi len-.. ..Einant šiuo-įstatymu lai

kų l.tukraščiai buvo pripil
dyti .pagyrimų Pilsudskiui

’. , jo vardoHienos proga. Bet
• pats Pilsudskis praleido sa

vo vardo dieną Vilniaus 
krašte ir jokiose iškilmėse 
ncdtilvvnvd.

ar

BERLIN, ■—Kaziams vie
špataujant Vokietijoje, vo
kiečiai priėjo prie; tokios 
finansinės ir’., ekonominės 
krizes, kuri beveik yra lygi 
karo krizei; Kaziai vykdy
dami savo pasižadėjimą 
1 ‘Darbo ir duonos’’, griebia
si visokių/ priemonių, kad 
pažada ištesėti. ‘Įvežimas iš 
kitų valstybių valdžios de
kretais suvaržytas. Bedar
biai’ statomi prie valdžios

BR.OCKTON, — Policija 
suėmė keturis vyrus. įtaria
mus apiplėšinie šarvuoto ąu- 
tomoblio, kuriuo du banko 
tarnautojai, vežė . pinigus 
darbininkų algoms. Teismas 
nustatė, kad iki teismo jie 
gali būti paliuoštiori tik.su- 

’ dėjus 200,000 dolerių kąuci- 
.jos.

ROOSEVELT ESĄS TIK 
KERENSKIO

Jįjose kraštuosi*.Policijos 
perciua būsintisulaikyt? 

i nusikaltii)ius ir/ nusikaltė- 
* lins areštuoti.

Jau kėlimą kartą kaip 
'.Sovietai, reformuoja savo 
'slaptąją policiją. Tuojau po 
į revoliucijos buvo Įsteigta 
C lieka su I lze rž i nsk i ii prie
šakyje. Jie turėjo teisę' įta
riamus asmenis suimti, teis- 
1 i i r bau su ie vykdyti. Plieka 
buvo panaikinta ir. jos vie
ton išdygo 6(4PU su šiek 
tiek susiaurintomis teisėmis 
Dabar ir'OGPU būsianti 
panaikinta.

Kadangi toks įstatymas 
reikalaus valdžios išlaidų . 
padidinimą 228,000,000 do
lerių, tai prezidentas ant ' 
šio. Įstatymo uždėjo savo vėr 
to ir grąžino kongresui dau 
kartą peržiūrėti ir perbal* 
sųoti.

Kovo 27 d. atstovų rūmai' 
310 balsų prieš 72 nubalsi* 
vo, kad Įstatymas turi' būti 
vykdomas nepaisant prezi
dento veto. Sekančią dien$ 
Senatas 63 balsais prieš 27. 
tai į) pat j mėme šį. įstatymą.

Tai pirmas atsitikimas,. /. 
kuL Kongresas prezidento

t Roose velto i1 epaklausę..

PRANAŠAVIMAI NEIŠSI
PILDĖ

, PROF. A. VOLDEMA- 
IRAS IŠVEŽTAS J ŽARA- . . ■

REHOBOTH, — Kovo 
27 d., po 25. valandų ieškoji- 
įmŲ rastas Alden JolmsOri 
keturių metų amžiaus sū
nus, kuris diena prieš /tai 
dingo iš nanių. . .

Vaikutis, kuris'išbuvo be 
maisto ir poilsio visą dieną 
Įr naktį atvirąmė laukėj ra
stas miške apie. dvi myli 
nuo namų. J is buvo, rastas 
sveikas .tiktai nuvargęs ir 
alkanas. Alhert \Vojtowiųz, 
narys vietinės C( ’C kuopos 
pitmas pamatęs vaikutį, ku-

ko septy ni n metų bus j ląstą- 
tyta 65 naikinto.jai, 32 sub- 
marinai, keturi kreiseriai ir 
daugiau kaip 1100 orlaivių. 
Ta -visa statyba’ kainuos w t -
tarp 485 ir 525 milijoną do- virt visi miesto, gyventojai 
leriu; įip paliovos ieškojo.'

darbų, kur atlyginimas, yra1 
menkas. Maistas, kurį vo- 
kiečiai yra dabar priversti' . YL\SHIXGT()X, -—Kon- 
valgyti mažai tesiskiria nuo;^r^e šukele daug triukšmo, 
tų “erzatsų”, kurie buvo į-.Įmokas, km* paraše Dr. V il- 
vesti karo metu.

Dedamos visos, pastangos, 
kad išlaikytų markūs vertę 
tokią kaip ji yra ir nūšikra- 
fytn skolų užsieniams. Ne
paisant sunkių laikų,, ku- . . 
riuos tenka-vokiečiams da-b ra i n J rust- \ 
bar perįąn'enti, naziai bim ’ viskos sekaneiąi: 
džeta padidino 600,000,000 
mal-idij. . . , . . 1<'silllv ti-nąi palaiŲti R< ,̂

Tie pinigai daugiausia/'/Ii1' ('"I ’nes busime pri-Į 
skiriami didesniam apsigin-į s’r<,lll^V J 
klavinnn\ Dar prio to reikia ,^cs VJS’. . .
pridfti trismilijardus ski-l vi-a tiktm Ko
ri.-mnis bedarbių:>lphW./h,''sk,!'- ą"is .’

.Vokietijos • padėtis yrū . Kougresasl ivikaįauja.. kadi 
rimta ir ateitis tiktai galės?pr, Wirt bū.tįi' jiasniktasj 
.parodyti' kaip jie išsigelbės Washington:ui ir priverslus 

i. kurią pasakyti kas jam yra parok 
‘v’" ' škos.

|liam. Ą. Wirt, mokyklų vir- 
IŠininkas Gary, Ind. Tas. lai- 
Iškas perskaitytas kongrese 
komisijai. Jame buvo: pasa
kytą, kad vienas iš prezi
dento Rooseyeito taip vndi-

XEW YORK. — Kada Vasario mcn. 27 d. apsD 
Amerikos žinovai kalba, kad. .fiYKnęs Kaune prof. A. Vo- : 
karas Japonijos sų Rusiją jdeniaras buvo suimtas it* 
neišvengiamas, tai Europos’ s gabent as. J Zarasus, nes 
politikai tvirtina, kad Ame- komendanto-‘nutarimas, kib . 
rikos karas su Japonija tik- .1’^ buvo ištremtas į Ža
rai Į vyksiąs, / ■

Kol kas nei vienų nęi ki-j 
tų. pranašavimai neišsipildo Į 
ir vargiai teišsipildys, ^nes 
pasaulis bijo karo ir . daro 
Viską,.kad jo išvengtų.

. rasų apskriti, dar nėra at- 
... įinainvfas. .l’i'.of. Voldemarui 
- - pūsisakius vykti geruoju, Jis 

buvo išgabentas prievarta.
Geriausias vaistas yra 

blaivybę.

Kėlėsi Kristus
Velykų aukai garbę teatnnšauja Krikščionys’ .
Avinėlio atpirko avis:nekaltas Kristus; sutaikė 
nusidėjėlius su Savo Tėvų. ’ .

. . ., . ; Mirtis ir gyvybė stojo Į nepaprastą.kovą ; gyvybės
Mes tikime, kad mes ga- peį(.Į(-,jns numiręs karaliau,ja gyvas. '

- - vi Sakyk mums Marija, ką' mat-(>i kelyje ? • . ./ .
. . ; ; ■ ; Maciau gyvo Krisi aus. kapą. įr iiris.i kėlusio. Įbrist aus gal’*.

pav< ix: i S aniua. yuii-(qus Tiudiilinku;x..inavškas’ ir drabužius. (bę*
nkinome, .p.j Kristus.niano viltis; Jis pranoks jūs į Galilieją.

Žinom, kad Kristus tikrai kėlėsi iš.nūniirustų:
. Tii n.ugalūtojnn Karaliau, pasigailėk mūšų.: ' ’•

' ; Vrhikii mišią NČKTcimijns),. . .
■ ■ ■ • ■ * - * K.. •. ■ •

------------------- ----  - -  ---------------------------------  —    -r- ‘ —------------- -■ ———■—:—

iš tas .klampynės. 
juos Įvčde narni.. -

S’t'f s/i imt si't nfr.'i ne .y n.i'r iv/imū, ne pikiai ifbea. ir iiftio* j 

■. .. c I-sis xv. Povilo’ Ap. laiškas korinlicČituną)
t •



i, kova Š6 <£, iėši.

iiųUHiilltMiitUiH’-MPiiiir’li*- . .

- lietuviu badio
7 VALANDA
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VIETINĖS ŽINIOS!
i gatvė je tapo sužeistas. Jie 
žaidė bole. Alfonso draugiu 
mete bolę ir- pataikė jam į

Alfonsas buvo nugabentas 
miesto ligoninėn.

f Seniai pageidaujama Liė- 
yių, Radio Valanda prade- 

ima Prisiltamo Šventėje • -
įL- Vcdvkbše jįi radio stoties.' ^dūth Boston Iligh 1TIVv5” 

pjpjj • - įklos lazdasviedzio ratelis
f . Norintieji, . pasiklaųsy t f į lošti -prieš Ejiglish 
lietuvišku dainų, tai atsisu-i^1,^ ^tayklos tpną^bUlai^ 
&te radio aparatą ant .sto-t^0 20 ?’ Verta pažymėtų.

TODH, - 83o kilocvdkad abejuose rateliuose yra 
felėS, 12:15 ir klausvkites ^tuvių tekų. -
Iki 12:45 vai. po pietų. .. > xr - -rr. , t

k . . v, Musų yv. Vincento de
r yio. lietuvių pus^^v^tadžio' p^Įį^ skyrius išdalino šį 
Į vedėju yra p< Minkus. i mėnesį parapijos biedniems

1300 kenij mėsos, 500 svarų 
į- sūrio, 500-svarų stastio~ir 

j 500 svarų rūkytos jnėsos.
Skyriaus nariai turi vilties, 
kad bus galima nuolatiniai 
gelbėti parapijos beturčius.

Klebonas F. Virmauskis 
ir visi Šv. Vincento de Pau
lio skyriaus nariai reiškia 
savų; nuoširdų dėkinguiiią 
sekantiems biznieriams už 
jųjų graži! patarnavimą va
lgių į bažnyčią atvežimą: 
Soutli Boston. Supply Co,, 
ir. Reardon’s Floįver Šliop.

NAMU SAVININKAI REI
KALAUJA MAŽINTI

i MOKESČIUS
1 Kovo 27 d. Bostone įvyko 
Imta savininkų, demonstra- 

[ ei ja dėl aukštų miesto
Įmokesčių ant įiejudomo
Į-turto. Apie 2,500 žmonių su- 

Biriuko ties . valstybės ril-
• L mai's, ir delegacija kąlbėjio- 
■Į si. su senato ir atstovų rūmų 
j pirmininkais. Po to demblį- 
Į gtrantąi nužygiavo į miesto 
| rotųžę, kur maym-aš• Mans- 
? fięld pasakė iirakalbą.

SUSIŽEIDĖ

Ona. šmigclskaitė, gyv. 
125 C- gatvėje, darbšti para
pijos veikėja, turėjo apėjiu 
dicito operaciją,. Carney li
goninėje, . kur
slaugės profesijos.

ji niokosi

f ; Alfonsas Remeika, 
k amžiaus, gyv, 252 Gold St. | 
i bežaisdamas su savo draugu Į 
i ' ■

į ADVOKATAI
(3 lio Bostone 948 E Rroad-

4 JUOZAS CUNYS'

14 m. SUGRĮŽO

E9 nB*
■ ž.

•L

1

t

ADVOKATAI
Minkiene-Pal- 
ir apsigyveno

way, kuT ji atidarė muzikos 
studiją. Ji duoda' pianu pa- 

ADVGKA^TAS ė mokas. Kas norėtų pramok- 
/ ■ ' .. L t i skambinti piano tesikrei-
414 Broadvvąy, S. Boston, Massį.rpįa pas ją paduotu adresii.

; Tel. So. Boston 0948

r GABENIMO 
Tel. Parkvvuy 1S64-AV

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

. sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadivay)

South Boston, Mass.
: Telefonas: Šou Boston 2732

• Namų: Talbot-2474 .

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Boom 1) 

866 Broadway, So. Boston.
Tol. So... Boston 3357 

•Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 *

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Tąlbot 2878 porchester, Mass.

dei. S. B. 0441.

FR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS.

414 Ėroadway, St>. Boston..
Room 3.

; . Gyven. vietų; 8 Flofenee St„
-» HulIbod, Maga.

Tol. HuilBon 622. .

— D A K T A R A I ko^li (‘iįos įpeitaą-

' .Lietuvis Dantistas

DU. S. t, GALVARISKI
' . (GALINAUSKAS) •
...‘ . Tek So. Boston 2309

414 Broadway, So. Boston
Ofl«is afdnrfis niro TO iki 12 vai, 
ryto, nuo 1:30 iki R:30 po pietų ir 
nuo C iki 9 L; vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų-.

... Dėka koiigresmouo Johii 
W. McCormick pasidarba
vimui/ ant salų, kurių, daug 
randasi Bostono uoste, bus 
pasodinta 150,000 medelių. 
Tą. darbu atliks 40 darfei- 
nuikn iš CCČ. -

KUR VIESULĄ?

. RAMRRinRF ,|kos ir. Gėmmas —• Idil&mo.ldloeyelęs, .tarp. 3:30 ir

- d>ataį tarp > Knights 'ėt Co- 
į lumbujs, -įambridge 74‘ sky
riaus 'ir American. Legion, . 
ĮCamlu idge 27 pusi o, 
.. ‘Debatų: tema: '

“Yrą geriau uždėti par- 
........v,O pihia salė. j<laviino nb.kepins padidini-.

_ , .“ . t>. jniui valdžios pajamų, negu
V-deju buvo klebo:^ te! l)akpltį ant rcil|

urg-ps Jusktes. totu, per-;psta((. arbn j(įu . . 
traukose znigeKlz:::: kalbėji.Į K. ((j. {,; kftlWtojails ku. 
apie pirintj iHiizių krtvsvio- rj(, j)H|aiįV!. al‘ijTnatyvę pu- 
uis H-uįhc Romą. sę.Jms Tlmmas F. MeLattg--

. ir . Jplm. E, Carr;
——*--------- - [Anieiiran Legiou kalbėto-

DEBATAI PER RADIO kurie,‘,alaY<[ ve puse, bus .Antanas O. 
Iv. , - - / . ..., šalna-, lietuvis advokatas ir

{Reikia pasidžiaugti, kadi Šeštadieni, kovo 31 d. per; ^vaplir.-j^/(ųXrtlįn 
'vaid’inhnąs labai puikiai iŠ-;radio iš stoties AVIIDEI,) <■ ;

■ ėjo. Vaidiiitojai savo užduo*: ? n n i I i i
.; tis gražiai buvo išmokę, į Įj R * BURSAI

PĮo ilgų kalbų pneifa išva-t 
dus, Mad dabar jaa*įįiįikta 
GouthbostoniečįainSj. frau-’ 

'gijoms ir pavieniams, ‘Dar- 
[binhiko” vajiiiufrunš susi-.. , , i .
lik ti į Vieną. To asmens, ar J? va ryte Brisi tarno , a* 
i draugijos varilu. “Darbiniu-1 PCigos n tUoj šv ♦ misios. . 
1 ko ’ ■’. vajui bus kontestupja- į y va^‘ vtaų -misios. 
|ma, kuris turės .daugiausiai; -įl va . — suina. • . . .
[ balsų baL 2 d. " ” • ... ! . vaL,P° P^tų Mišparai
I Laikas ’ sontlihųstbiuečuuns! vaikai gaus

...sUbrustL ■ •

'S 7 ‘.
trv Kazimieras

■1 Centūri jonas — šimtiniu-
Lietuvių bažnyčioje Vely- kaš pi.all(!iakus Baig.a. 

fay dienoje pamaldos bus: Htabmeldžiij kiuiigas -Viii-

VELYKOS
Ribokas

-Vin
cas šmilsteris; Angelas — 
Bntnislava Kami laite?

Žmonių buvo

: po Velykinį marguti.
Į - “ŠV» BARBORA”.

DR. M V f. A S P E R Į': Pradžioje halaudžm mė-;' K,A’°. J®’Ufii.lfl. 1. bfldrtn = ; ■ ^11^^suvadinta mkalte.Sv. Bav-

j9ŪOO bedarbiij jaunikaičiui 
[bus priimami į CCC stovy k • ( 
las. .Tik tie,, kurtė dar nėra i 
dirbę (X‘(1, gaus darbus.

Tel. So.Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

Į (KASPAILYVKH’S) = 
i 525 E. Broadway, S, Boston |

• Ofiso Vtilamlo.1} |
= Nuo 9 HU 12 ryt**-It nuo 1.3U ikl i 
Ė 5 Ir nuo 6 iki S vai. vaknn\ Ol’i-5 
Įsus tjždiiiltns suimtos vakarute ir|‘ 
i netlehlieniiils, taipgi, semtomis nuo f 

12-tos dienų uždarytas,
Į- Taipgi nuimu ir X-Ray j

Vaidino parapijines moų 1 
kylvlos vaikai —. Seserims I 
.— mokytojoms vadovaujant ’

TT’’7

DU. J, LANDŽIUS
STYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR | 
CHIItURGAS 1

X-Ray ■ ■■ ■♦
Tel. South Boston 2712

‘ • 534 E. Broądway, 
South Boston, Mazs.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ ' 
AUTOMOBILĮ

—Kovu -23-cL--\.— 
Artliur E, (^uiiyby iš B rai
ni ree važiavo automobiliu 

. per gelžkelio būgilts. Auto- 
fūobilis sustojo ant bėgių ir 
Qiiiinby jokiu būdu, negalė-

1 jo nmioro paleisti. Tuo me- 
j tu turėjo ateili traukinis.
! Ateina ir traukini;-;,, bet au-' ■' ‘ 

tojiiobili-s vis nejuda..Quin'i-:
- by matydamas, Imd nieko 
■uejiadarys rainiai sau išlijio, 
pasiėmė du maišii iš aūto- 
mobilaus ir nunešė juos i

i ( Mokytoju .pile’Jfr Duobiu-j Kalbą taisyklingai vartojo, •’ 
į te; ačiū Dievui, jau baigi a 'Sekantieji vaidino H—
pmmdkfuMr įmy^taaLap-^ėias-nok’s^—-------- —

, degus ir ilgaičgui^o ligoni-,- Š v. BarboraStanislava 
nėję; Grįžus Į namus rado. Ribokaitė; Dijoskoras -‘-jos. 
sergančią, seserį p; Štrakau- ! tėvas - 
skiepę, kun. F. Štrakausko į šis; E

. brolienę;

. Ji turi aukštą
spaudimą.

Linkime greito .pasveikt’Baskiutė;. Julytė

e vaidino sekam

Pranciškus Bernu 
rniliją — Barbėres > 

! auklėtoją — Elena. Gailevi- j 
l'r*ni’ J Gintė j Rufinas — tarnas — 

’^.į Petras Šakalys; Afra -r 

‘ Barboros -tarnaitė —* Elena 
: — Barbo- 

ino- -ros tarnaitė — Juozapina
Į P-nai Straktakai ir p-lė: Kantrimaite; .Klaudijus 
Į Duobaitė, su savo tėveliu Išvirino tėvas —Mikolas 
įgyvena Merei* r SL ' iRaulinaitis; K virinas Bar- 
I •-. . heros mylėtojas — PranciŠ-

: GuberUntoririk Ely/grįžęs1'kus Radzukynas> UI.pi jonas 
į-iš atostogų, pareiškė,, kad/— Paulina • Gaile-nčiūte : 
i jei legislatura ii4 priimtų ’į-i Martyna — Barboros drau- 
I statymą, kuris loterijas lę- ,gū — Stanislavą Tamkiitd- 

inuil DCDCUIC M n dtataiitų, jis Uždėtų savolnytč; . Marcijonas — Tėise- 
-JUnN ntronluj Mt.llk| Vėto ant tokio įstatymo. .. 'jas — Antanas. Gedraitis;

Idile — Burtininkė —Al- 
nin berta Alalinauskaitė'; Glau

-t

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki tt Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo O iki 12-v. dienų. 
Suimtomis kilio 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis uuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal: sutartj)

P, J. AKUNEVIČIUS
. GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadv/ay 

. Tel: S. B. 4486 
MONTELLO

16 Intervale St. 
Tel: 4110

Tel. Portėr 3789

I (B0P9YS)
| Lietuvis Gydytoja*
Į Ofiso Valandos: 2—4Kir.6—8
Į 278 Harvard Street,
Ikamp. Inman arti: Central Sq 
| Op-mbridge, Masi.

■ ------- ... . ...  TeiS(-įas RalĘli W. Reevc-; I

: NE vienintelis l'llKk SU\ IIIIIIMI tmivlvh -UZbi- 
mokėti 50 dolerių pabaudosr 
už tai,, kad. jįs^prįėtnę .dąr^ 
bau Pasųuaįe Desimone, ne- !

Kaikuric vis dar tebeklam 
šia “Darbininko” adminis
tracijos, kur yra p. Kazys 
•J. ATi.esula, 1 >uvęs laivaki>r- 
vių agentas ir ąpdraudos 
brokeris, kuris turėjo .ofisus 
Nor\voodt‘ ir So, Bostone. 
“Darbininko” 'ądniiuistra- 
cijpj.?.

Atsakome? nežinome^ nes 
p. Viesulai, atsakyta • ofiso 
vieta “.Darbininko” adnu- 
nistracijoj’ ituo Naujų Metų 
ir nuo to laiko mes jo nema
tėme. . .

P-nas Viesulu su “Darbi
ninku’’ neturėjo jokių, ry
šių, apart išnuoinaviuiv vie
tos (dėsk spare). A

Jis.gyvena Norw,oode.
. 'D’.arUiinnlio”

'Administracini.J •. • . ,» t

Tel. So. Boston 3520 |

ADVOKATAI ŠALNAI
TV A niHM-tVL*/1 SDAIlBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mani

Jau kelinta, savaitė, -strei
kuoja Bostone apie 100 ba- 
;t\r krautuvių darbininkų 
Jiems buvo mokama 31R 
centas į valanda- Jie reika: 
lauja 25 doleriu i. savaitę i 
2. nuošimčiu nuo pardtfv' 
mti.

mobilį sudaužė Į šipulius.

JOSEPH CASPER T
| Bono padėjėjas s'v. .Juozapo^ 
| parapijoje, .gavo pranešimą, .

kad p.Skiriamas1 dvasios 
vadu Ainerikos Kolegijos 
Komoje.

' Kun. .Fitzgerald išvažiuos 
Romon už trijų savaičių.

(KASPARAS)
G RA, B ORIU >S 

494 E. Broadvvay, 
South Bostoh, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J
Res. 158 W. 7th St. ■ d

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

DAKTARAS
Bet nėra geresnio savo 

specialybėje
lma-.c . sirdie’s, Plaučių 
Kepenų, Pilvo'; Inkstų, STo-

, gos, Patrūkimu, Reuma- . 
'Uzmo ir visokias Kraujo, 

Nervų, Odos it- Kruniškas 
abiejų lyčių ligas.

Patarimas- veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių. 

Or,Gra4j,327;Z!’i. 
Fakmdėtr; Antradieniai*, ketvirta
dieniai* ir SeStadlenlaii 10—12 ry* 
te; S, T—8 vakare; eekmadifr 
ntaiė 10—12 tiktai.

• -Įstatymas ręjkalauja, kati 
, visi patarnautojai restora
nuose, -taverns ; ir* viešbu-' 

ičiuose, ■■ kur ' parduodami 
svaiginami gėrimai, privalo 
būti-piliečiais,'■

SURVILAS
KVIETKININKAS

Padarome bukietus dėl vestu
vių ir vainikus šermenims.

SKINTI
Kvietkai dėl visokiu įvykių. 
Prašome pas mus užsisakyti 
SURVILAS .THE FLORIST 

875 Cambridge St, 
CAMBRIDGE, MĄSS.

Tel University 9438

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas.

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Bes, 
564 East -Broadway,

So. Boston, Mass.

LIETUVIS

OPIOM ETRISTAS
i ukinlU'' 
p kis alitk- 
ambli Jonis- 

sutrHjžiiiu

priskiriu 
kri-iva, :

■ sinu ir t
' | k.)>« '■> akyse

i.š\i«-s;j. tinkliniu laiku.
[ J. Ė., PAŠAKĄRNIS, O, D. į
Į 447 Broachvay, South Bostoną

DRAUGIJŲ VALDYBŲ” įMMS SUMIMM

GRAŽUS GRYBU 
VAKARAS

DAINININ'KO RIM- ADRFSAT
K AL S KONE ERTAS . uetuVOS nnKTEKŲ DBJOS Visais draugijos reikalais krelpkitfr

v , ..... PO GLOBa. MOTINOS IVŪ. Pranešama, kad dainiuim.* ' .
, T^. , . i . ’ i I ’lrmininkfi — Eva MarksIenC*,ko Rimkaus -koncertas įvyks tas e. sth st, So. Boatoa, Mass. 
h-ibnid'/io 15 vi I hUitvin Vice-Dirmlhlnkė— Ono SiaurlenS,. DdldlKlZiV 10 (U LlCtUVlU- 443 E. 7th St, So. Boston, Masa.

1T1P1P Tel.,So. Boston. 3422-R
•’ . ‘ Prot. Bašt—Bronė Ciunienė,

P RiniHiss d^ivi rimo’ iha ■ 29 Gould West R°*bury, Masa. r . rtllUKUS (.(.dilia\ Itin) 1110- p&rkway 1864-W

83 Navarro St., Rosllndale, Mas*.
Tel. Parkway 0558-W 

iždininkė — Oną Stanlnliut®
■į 105 West 8th St, Šo. Boston, Mas*. 

Tvarkdarį Ona MizgljrdlenS
1512 Columbla R(L, Sb. Boston, Maaa 

, Kaišo* Globėja E. Janu Jonienė
I 1426 Columbla Bd., So. Boaton, Maaa 

Draugija savo susirinkimus taiko kas 
į> .antrų atarnlnkų kiekvieno mSheslo, 

. 7:80 vai. vakare, iAobainytinfiJ sve
tainėj. •

Pil, Blaivininkų 49 kp., rengia. V
Vakarėlį su užkandžiais, balan-
džio 15 d., bažnytinėje salėje k<-Ų ilgus metus Italijoj, ir:
4:00 vai. po pietų. Įžanga tik25c. baigęs mokslus buvo . nuvy-

. Kviečiame Visus. kęs. Lietuvon ir iš ten atvy.-.į
 ko Amerikon knncertuoti..

r
i-

Telephone
S0. BOSTON W 

1058 IĮ

BAY VIEW 4
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR R0CKNE 
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių L'-dirliysčių auto
mobilius. ’raisjTito ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eigjhth St.' 

150UTH BOSTON, MASS,.
t/oe. Kavorivn’i'i ir i’tt/r trct'u^kas 

sax inirtkui

poa protokolų raitininke.

tV. JONO EV. BL. PAiĄLPIN&
DUJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, ’
: 24 Thomas. Park. So. Boston. Ua» l 
VlCfr-pii-m.’—V. Medonls, v

1430 Columbla Ręl., S. Boston, Mas* 
Prot RaStlnlnka* — J. Gline<*k•-

5 Thomas Park. So. Boston Mm.
I- it).. Kašlininkas ■ Ali*. Nevieni 233
E. St. So; Boston, Mass
Ilidinlnkus — a! NaųdŽKĮna*

885 E. Btoadtvay, So. Boston, Ma» 
Maršalka — J. Zaikis

7 W!nfleld St.» So. Boston, Hfase. 
Draugiją laiko susirinkimus kas trečh 

nedčMiėnl kiekvieno aačneslo. 2 va» 
po pietų, Parapijos sai-Sj, 402 E. 7tl

1 St. So. B>*<ton. Mfųia. t

Žinovai apskaičiuoja, kądt 
ateinančiais metais BustoiiŲ 
miesto mokesčiai turės .pa
kilti penkiais doleriais iki: 
38 dolerių nuo tūkstančio.-ri; ... ,=
,,r' Ar ... , i si Bostone. Ncrrintieu atsiliepkite =
Mayoras Maiisfield pras: gteiui stella; i,uras; Hooper: | 
legislatunos teisės . konsole Rd(> Readvpie, Mąss. - . • ; į
duoti miešti.) departameii- Tel. Hyde Park 2400 . ■ -J 
tus, kurių dabar yra virš 40. . K. 3ikij
Jo manymu . užtektų 20, ir ‘ : 7"“ ' į
ir tas miestui daug pigiau PBDF. ODILON TALBOT J

MUZIKAS. j
Vargoninkas ir chorvedis. DuoduJ 

! piano ir balso pamokąs. 32 metai;;
prityrimo. Buvęs Paryžiuje ’ ir !

. . ... <mokinau Worcėster, Mass. .Buvau .
1 -raįleisk'imi 1 relini.n k IJ Mokytojas p-lei A- Giraites ir M, 
skyrius . laike.. susi rinkių ią,,Manasaitės iš Worcesterio«, y 

. bažnytinėj e salėje, ir liekai (Tel.- 4890,. • Gyveninio yįeta 35O’y’_ 
,liai.lt. .apie Daibmm.kv Vii* tNTaSS, Ate,, Boston. . IĘlllllltll(l<įl<itll|luu<ulu>luulllli)luUlTltllln^uu:tnllllanull^l^nuutlUlilll'lln>u«<lu>nlnI<ll>lt<l<»lu»llnhllln>lUHQ,

PAIEŠKAU 
PARTNERIO

prie aludės biznio. Biznis randa

1

kainuoti u :

. rž KOĄMCIJ.J ..

NAUJĄ -.
GRAŽIAI ĮRENGTA

BROADWAY
CAFFTFRTAJL, JL» JL t 1 ■■■ JL XX jL-w4* «***•

P; AIDUS IR CEO. MASlblONlS .
' -^Saviiunkui^-

VALGIAI SKANŪS IK PAGAMINTI IŠ
. ŠVIEŽIU PRODUKTŲ 

TAIPGI YRA VISOKIŲ GĖRIMU
Kaina prieinahia. Piašome užeiti. " ■ ■

$77 Broadway South Boston, Mass

i JUtfLMG |Ih MiUiV į 
Į „ LAIKRODININKAS I

: Parduodu įvairiausios rūšies! 
i auksinius ir sidabrinius daik-1 
Į tus. Taipgi Ir pataisau. į
i 866 W. ,Broadwny |.
Į ; SO. BOSTON, MASS. I

AGENTAI
S \ luinoj lUtieip-. 1 ir i . l;uvtu\.v. įkuii- 
? _ ilhiRt- ('iurM.inv Ii? piu»luedu
i- ■ • , • ■ v Laivakortes, .
7 .\.( tU‘du,U'.iu‘ b:rivsu>* namus, rukiiadua .
I ■' igt t. ; :.-'

312 \V., Ut<v,u(\\.iy , s. Bovtun. Ma>s.
. Tvlefouu5 SvutU Bvbtvu 1?,‘S ' •

liai.lt


; • j .;/* • - : . x ; . . • • . • * . . : t ... .• u 1

■ BęnktadięnK Kovo ąo d., 1934. ' . D A R B I'N I N K A S 1
.......................................................................“■■•MH*>HHlinmiiHmmiaHiiinulimii''i*MtitoiHUHHUH'u«w«umiim>iinjiiiiMimiHntitmlitiimimiiitiiimiHtiui^  ̂ ......... niMii»um*ittii»UiiiiiiiiiųiiM«iui«ii<tiinrg
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Į' PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
3.

v

SHENANDOAH, PA.
Brangus Parapijiečiai:

Kitą nedeldienį bendrai su visu krikščionišku pasauliu švęsi
me šventas Velykas, šioje linksmoje Kristaus Prisikėlimo iŠ numi
rusią šventoje, mes, švsnto Jurgio parapijos kunigai, sveikiname 
Jus visus ir velijame Jums Linksmų Šventų Velykų Lai Kristus 
garbingai prisikėlęs iš numirusių, suteikia Jums visiems ramybės, 
meilės, linksmybes ir viso to, ko Jūsų širdys tik trokšta.

. Nuoširdžiai sveikindami, kartu ir raginame Jus visus būti ver
tai prisirengusiais priimti Viešpatį Jėzų švenčiausioje Komunijoje 
Velykų ryte, su ta pačia meile, su kuria Jisai taip mus mylėjo, kad 
iki paskutinio lašo Savo brangiausiąjį-.Kraujų išliejo. Tegul Jisai 

. susivienijęs su Jumis per Šv. Komuniją/suteikia. Jums kuodaugiau- 
sią Dievo malonių.

Taipgi norime priminti Jums, kad šventieji Metai baigsis šių 
metų balandžio 1 dieną su. Šventomis Velykomis Jėzaus Kristaus 
garbingo atsikėlimo iš numirusių fliėiia, Taigi, raginame Jus visus, 
tėvus ir motinas, ir vaikus, priimti Šv. Komuniją ir ją aukoti mūsų 
Išganytojui, kaipo šventųjų Metų užbaigimas. Tie, kurie dar neap
turėjo Šventųjų Metų Jubiliejaus atlaidų, yra, raginami, kad dėtų 
visas pą^tangus juos igyti ir pelnyti, išpildant reikalaujamas sąly-

Prie šios progos nuoširdžiai dėkuojame Jums už visą prielan
kumą ir duosnumą Bažnyčiai, kuri esate parodę per pastarąjį laiką. 
Ir toliau maloniai prašome Jus atsižvelgti į Bažnyčios reikalus, ir 
paremti juos, o ypač prašome nepamiršti Velykų ryte pasveikinti 
savo Išganjdoją prisikėlusį iš numirusių savo širdinga ir duosnia 
auka ųž ką Jisai beabejo palaimins ir šimteriopai atmokės.

Pasitikėdami Jūsų pilno prielankumo Kristaus Bažnyčiai, ir 
linkėdami Jums visiems linksmiausių šventų Velykų, pasiliekamę,

Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius, klebonas, .

KUU. A. J. Alauskas.

nirną antrajame ir trečiaja
me šimtmetyje.

Visų pripažinta, kad tiii 
yra vienas iš gerinusių kri
kščioniškų veikalų.

Šv. Juozapo parapijos 
studentai buvo gerai prisi- 
riiošę savo rolėse, ir gana 
tinkamai suvaidino.

• Ypač pasižymėjo Agnietė
— P-le Krukaitė; Rabi ola
— p-lė Klimauskaitū; Byra
— p-le-Berčiunaįtūj Fabi
jus — p-le Jokubaitytė; 
Axielirijus-K. Bėndhriu-

; ■ •

Shenandoriečiai skaitlin
gai atsilankusieji buvo* pa
tenkinti Mahonojaus jauni- 
rno vaidiTiimn. ‘

Pelnas buvo Seserų Pran- 
ciškiečin namui, Pittsburgh, 
Pa/ . ■

E

“Pūtis”

MOUNT CARMEl, PA.

UNKSMĘ ALLELIUJA
Sveikiname visuss Vilos Juozapo Marijos 
Geradarius su linksma šventu Velytai 
Švente. Prisikėlęs Išganytojus telaimina 
Jus visuose Jūsų darbuose ir suteikia 
Jum gausiu maloniu.

Seserys Žv, Kazimiero
. ’ ■ .'. is- ■ '

Vilos Juozapa Marijos

Detroito Žinios
ŠI. JURGIU PARAPIJA

PADĖKA

“V^keiktas” Lietuvis Pa
pildęs žmogžudystę^.

Albinas Jasinskas, 24 me
tų Shenandorio lietuvis, pri
sipažinęs, kad jis nužudęs 
Miš. Susan Mumrhey. .Pasi
davęs, parode kaip jis ją 
per langą nušovęs, kai ji su 
savo dukterim ir burdingie- 
riu buvo viename kambary- 
>•

. Jo priežastis už tokį elgi
mąsi yra: kad Ponia Mu- 
mmey jį. užkeikus (hex), a- 
pie 8 mėtai atgal. Įrodinė
jęs, kad per ištisus 8 metus 
jis 16 keiksmo, biivęs kanki
namas. Negalėjęs gerai val
gyti, nei. miegoti. Valgis jo 
bitvo pienas ir duoną. Pie
ną turėjęs gauti pas tą mo- 

. teriškę. Nakčia buvęs dide
lės juodos katės sekamas ir 
draskomas. ’

Jo draugė, Seleną Berns- 
. ter, liudija, kad kartais kai 
jam taip užeidavę, tai jis 
buvęs tylus ir nesupranta
mas. Ji tikį į.viską ką jis 
sako. Nežiūrint, kad jį už 
tai gali mirtimi nubaustų ji 
prie jo stovi neapleidžia- 

.. mai, nori net, kad jis ją vė* 
stų.

Mūsų District Attorney 
EnterTilie, pirmiau norėjo 
Albiną nuteisti kaltu pir- 

’ . mos rūšies žmogžudystėje, 
bet dabar Dr. Walter Bo- 
vveršj alienistas ir perdėti- 
ni$ Sėhųylkill County be
pročių ligoninės, su Albinu 
kalbėjo ir jį rado bepročiu, 
neatsakančiu už savo elgesį. 
Dr. Bowers žodis yra priim- 

1 tas teisme,
, Tas pats daktaras rado,- 

kad Albino brolis, buvo pa
leistas iš kariuomenės 4 me
tai atgal ir padėtas toje pa
čioje ligoninėje, bet. dabar 
jau yra. pasveikęs. Jei teisė
jas sutiks su daktaro įrody
mais, tai Albinas nebus ąt- 

; sakotnirigas už nužudymą,
} , Mieste yrą daug, kurie sų-

tinka bu Albinu, kad ponia
i Mū|ūwy biĮtiiį išganą, nęs

■ mm to laiko kaip ją nužudė

Albinui viskas geriau seka
si. Atsirado ir kitų, kurie 
sako, kad ir jie buvo ponios 
Miunmėy užkerėti, ir dabar 
jiems geriau sekasi. Sako
ma, kad jei būtų tyrinėji
mas Rington apylinkėje 
(ten ji buvo nužudyta), tai 
tokių daug atrastų,“ kur bu
vo toje pačioje padėtyje, 
kai ir Albinas.

Kalėjime Albinas gerai 
valgo ir miega,, ir nepaiso 
ką su juo padarys. Sakosi, 
kad jam dabar linksmą gy
venti. Valstybės laikraščiai 
daug apie tai rašo. "/ ...

VYČIŲ VEIKIMAS
Vyčių naujai' sutvertas 

“Study Club’? pirmą syk 
turėjo pTogą pasiklausyti sa 
vb narių ^prakalbų, savo re- 
guliariame\suširinkime, ko
vo 20 d. Panelė Jieva Jur
kevičiūtė, gražiai ir turinin
gai pakalbėjo apie muzikos 
svarbumą, nes. ji lanke mu
zikos kolegiją, kad tapti 
niokytoja. Albinas Pacenta 
irgi kalbėjo — apie prezi
dento Roosevelt’o progra
mą “NRA.”.

Kitame susirinkime kalbė
to jaisbus: Albinas Mizera 
ir Juozas Šery s.

. Vyčių kortų lošimas, kovo 
22 d., labai gražiai pasisekė. 
Dovanos buvo labai gražios 
ir naudingos. Salė buvo pil
na žmonių. Šeimininkės dė
jo visas savo pastangas, kad 
lošimas būtų pasekmingas, 
ir ju pastangos nenuėjo vel
tui. šeimininkas-ės buvo: 
Juozas Kalanauskas, Elena 
Gąliniutė, Evelina Alašaus- 
kiutė, ir Isabelė Buseliūtė.

FABIOLA
Seserų Prąnciškiečių iš

mokinti Šy. Juozapo para
pijos (Malianoy Ciiy)zĮnok- 
šlemąi: atvyko, Shenąndorin 
ir suvaidino veikalą ‘Kabio- 
la’. '
/“Fabiola” yra Kardinolo 
Wi8emop’o paradyta iy dt- 
viiizdpoja, krikščionių gyVe-

Pagerbė- Kleboną Jo Vardo
• ? . Dienoje

.■ *

švento Kryžiaus parapi
jiečiai, dideli ir maži, šau
niai pasirodė savo darbais, 
kovo 19, nes tą dieną iškil
mingai šventė savo mylimo, 
geraširdžio klebono kun. 
dr, J. B. Končiaus vardines.

Pamaldos bažnyčioje bu
vo ypatingai pritaikintos. 
Šv. mišias prie įstatyto. 
Švečiausio Sakramento at-, 
laikė pats klebonas. Mokyk
los mergaičių choras gražiai 
giedojo mišias.

Mergaitės sodąlietės, pasi
puošusios valionais, mažieji 
Šv. Vardo draugijos nariai 
ir daugelis parapijiečių da
lyvavo dvasinėje puotoje' 
klebono intencijai.

Padėkojus Aukščiausia
jam už Jo suteiktas gausias i 
malones, po palaiminimo 
Šv» Sakramentu, dideli’ ir 
maži, susirinko auditorijoj 
pasveikinti savo mylimą 
ir gerbiamą kleboną.

Įžengus klebonui audito- 
rijon mokyklos vaikučiai 
pasveikino su “Vivat Pas- 
tor Bonus”. Visų vaikučių 
vardu pasveildno kleboną 
Magdalena Galinytė ir įtei
kė dovaną nuo vaikučiu. 
Mažos mergaitės padainavo 
pasveikinimo dainelę. Mer- 

i gaitės ir berniokai padekla
mavo. Edvardas Stiklaitis 

i pasveikino tarnautojų var
du ir įteikė dovaną nuo tąr-

• nautojų. Parapijos darbš- 
t- čios -moterys — Gyvojo Rb- 
, žančiatts Draugijos nares ii’ 

Tretininkės iš tikrųjų pa
gerbę mylimą kleboną, nes 
jų dovanos buvo gausiausios 
Penktas skyrius suvaidino 
“Tėvelio VardinėsMer
gaitės padeklamavo poemą. 
Sodalietės įteikė gėlių bu
kietą savo gerbiamam dva
sios vadui. Ant galo mergai
tės pantomąvo gražią daine-.

’h- \ ■
Klebonas kum dA J. B. 

Končius išreiškė visiems e- 
santiems ir imSidęjUsiems 
Savo dčkingtlbią/

= ’ ■ ALA

Nuoširdžiai dekubju var
du Šv-. Jurgio. parapijos 
brangiam misijonieriui Tė
vui J. Mačiulioniui už skel
btas pas mus misijas. Jo ga
lingi pamokslai, laike kurių 
daug atšalėlių priėjo prie 
Dievo stalo, liks ilgai neiš-' 
dildomi.’Ilgai bus mūsų šir
dyse Jo malonus draugišku
mas ii* simpatija, parodyta 
visiems. Patarčiau gerb. 
klebonams kn odažniausiat 
kviesti į savo parapijas tą 
garbingą misijonierių, nes 
Jis gali ir moka, jausmingai 
kalbėti į sielas^žmonių, su
žadinti’ sąžinę ir patraukti 
prie Dievo paklydusias ave
les -^-nusidėjėlius.

' Lai gyvena mūsų didis ir 
brangus pamokslininkas il
gus metus!

Sulaukę linksmų švenčių, 
Šv, Velykų, sveikinu visus 
savo mielus parapijiečius, 
draugus ir drauges, linkiu 
visiems Dievo palaimos, 
sveikatos ir ilgo gyvenimo!

Kuu. ,T. (Bizauskas.

siute, gyv. 9238 LongAvorth 
Avė., dingo be žinios. Ji y- 
ua tik 16 metų amžiaus, Vi
ltu tini 6 ūgio, melsvų akių 
i-r neperskaistaųs veido.

Ji išėjo į mokyklą, bet 
mokykloje nebuvo. Tą dieną 
nebuvo .tiri kataldzmo pa
mokose. ’

Antradienį jau jos ieško
jo policija ir skelbė per ra- 
dio, bet nerado,.

. Jeigu kas tą mergaite kur 
nors pamatys ar sužinos 
kur. ji yra tepraneša šv. 
Petro parapijos klebonui- 
kun. Masevičiui, 8300 Long- 
w-orth Avė.

Juzė Barauskienė, gyv. 
Čįęotte Avė.,. Lincoln Park, 
sunkiai serga. Bet gydyto
jai sako, kad ji pasveiks.

i

ŠV. PETRO PARAPIJA

P-nia Juškienė parsivežė 
savo vyrą Karoliu iš Eloise 
ligoninės, kad galėtą bend
rai praleisti šv. Velykas..

Nors jei sunku . gyventi, 
bet ji ramina savo pabėgu* 
s į vyrą, iierugoj a ir stengia
si kaip Įmanydama gyventi.

Linkime Karolinį su savo 
šeima .linksmai praleisti š\\ 
Velykas.

PADĖKA IR LINKE.TI- 
. MAI ■

Šv. Velykų sulaukus, kun. 
Masevičiuš, Šv. Petro para
pijos klebonas, linki savo 
parapijiečiams linksmiausių 
Švenčiii ir dėkoja visiems už 
visų metų gerą pagelbą ir 
bendradarbiavimą' klebonui 
ir parapijai.

Nors per keletą metų žmo
nės pergyvena sunkius lai
kus, bet mažai kas skun
dęsi ir kiek galėjo užlaikė 
savo parapiją.

Šių metų Šv. Velykos yra 
piski linksmesnės už perny- 
ksčias, nes šįmet yra dau
giau dirbančių. .

Linkiti,* kad į trumpą lai
ką visi sugrįžtumėte į dar
bą,: ir vėl būtumėte linksmi, 
kaip keletą metų atgal.
; Ypatingai linkiu šios pa
rapijos žmonėms, kad būtu
mėte Dievo malonėje ir įgy- 
tumėte viską nuo Jo, ko jūs 
tik Jo prašote savo maldose.

.Matomi yra tarnaut žmo
nijai; kuri jį atjaučia.

Taįgi “ linki u -visiems 1 ink- 
sinų šv. Velykų. .

Moterų Nepersto jančios 
pagalbos dr-ja nutarė savo 
susirinkime patarnauti baž
nyčioje ketvirtadienį. Gra
žus darbas ir verta, kad to
ki draugija augtų.

Jaitnimo draugija, balan
džio 4 d. rengia vakarą pa
rapijos naudai.

Bus lošiama Fedro, Pino- 
chle ir Bunco. Po lošimo 
bus užkandžių.

.. Visus parapijiečius kvie
čiame dalyvauti.

. Dingo be žinios- , .
pereitą pil'lijadiėlų,’ K. 

MitęeUute, tėvovardu BaL

VAŽIUOK
R ADIO’S MAGIŠKU 

KARPETU
■ Užsienin Su

RCA Victor
“GLOBĖ TROTTER" RADIOS

Sėdėdamas minkštoj kėdėj jūsų namuose, važiuok po; 
pasaulį su short wave tarptautiniu pasilinksminimu 
programą kurią nauji RCA Victor “Globė Trot.ter’f 
jums gali duoti. Gerekis su džiaugsmu, kad “tolyn ėi- 

: nant’’ su visu pasauliu priešakyje ir tuzinus žingei- ..
džiu ir pamokinančiu programit gaunant tik pasu
kant dial.
šis naujas RCA Victor “Globė Trotter“ yra Super- 
heterodyne, padirbtas kad apimtu visas programas 
Amerikoje ir tarptautinius short wave benus. RCA 
Victor. Radio yra tvirtas, 
su nepaprastu airplane 
dial, ir 50 prie 1 vernier 
balsas, kad palengvinus 
micrometer nustatymą to- 

---- lymesnių. programų. .-

Ateikite šiandien pa- 
žiūrėti.

MODELIS 240 Ali VTave 
Supeterodyne “Globė 
Trotter” •.

(T 400 75 r l’c
XZwO«. " ■:

....

(Stanley M. Beleskas) 
(Elektros Inžinierius)

414 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0S58 W.

CROOKS IR B0RI STOVI j an noh<‘(iiiinuoMin koncertuose.
(‘ MANON ’ ’ VEIKĖJU PRIEŠA

KYJE

Amerikietis Tenoras Dainuos ši 
šeštadieni Ohėvalįer Rolėje

Mąšseneto kūrinys < Bus Trans
liuojamas Iš Metropolitan

Staiga susirgo p. Bendin- 
slvienė, gyv. Longwortii .il- 
Mullane St ir nuvežta į 
Providenče ligoninę. Sako
ma, . kad jai reikalinga dide
lė operacija. Linkime jai tą 
visą pergyventi. •

Ji pirmiausia aprūpino 
savo sielą, o su liga atsiduo
da Dievo valiai.

Tūlas asmuo p. Bendins- 
kam yra padaręs nemalonu- 
mų ir skriaudą. Jis buvo L 
skustas dirbtuvėje kaipo 
komunistas, ir iŠ tos prieža
sties neteko darbo. .Tai,ai 
per paskutinius du mėtų 
nedirba. •. ‘

T:>.i V ra svarbu. B<> f o, operinis 
ir koncertinis (laituivilnas daug 
pagelbsti vienas kitam ir abu y- 
ra svarbūs, kad .išvysčius artistą;, •

Atranda Artistus Maloniais ir • 
Pagelbstinčiais-

Bei operinis. (kirbas suteikia aš
menini didesni patenkinimą, .ne
gu koncertinis. Aš manau, jog o- 
peros tradicijos taip paveikia, 
taipgi ir šviesos,, seenerijos, -kos- . • 
t hunai ir aukštos klasės žiūrovai 
prisideda prie sužavėjimo. Taipgi ■. 

Iir artimas beiiilravirnas su kitais • 
•arti.štaLs, ne tik lošime; het iv 
i prisirengimo prie to prisideda. -

It ypatingai Metropolitan aš .at
radai! pialonunio. ir pagelbėjimo 
dvasią artistu tarpe, kas yra vi-’t 
siškai priešinga priimtai nuomo
nei apie artistus, Padrąsinimą ir. 
malonę priežiūrą, kurią, aš gavau • ■ 
iš atskiru lošėju, kaip Aliss Bori, 
i\!r. De Luck, Rothier ir visų ki

ltų kariu su choru, paliko many
je malonius atsiminimus.
(Ii. Massaneto opera “Manon“ y- 
ra tikrai patraukianti, pilna švel
numo,. grožio ir puikybes, kas a- 

. pibudina franeūzų muziką savo
Richard Crooks Pareiškia: ■’

Šį šeštadienį Metropolitan Opera 
Assoeiation' transliuos Masseneto. 
operą “Manon”. Mano visos ša
lies draugai, kuriuos aš įgijau 
per savo dešimt metų koneerii- 
nio darbo, turės pirmą progą, iš
skiriant, kurie girdėjo mane Me
tropolitan Opera • IToųse, išgirsti- 
mano dainavimą operoje. Ligi 
šio.l New Yotkas ir Philadolphią 
yra vieninteliai miestai, kuriuose 
aš pasirodžiau ant estrados. Nors 
aš ir dalyvavau Europoje opero
se, bot savo dobuto ir operinio 
užsiėmimo pradžią skaitau, kada 
mėtai laiko atgal Metropolitan 
išpjldžinu “Manon” operos Cho- 
vaiier de Grieux rolę, ’ Visus ki
lus . pasirodymus skaitau t ik ’ ‘ iš
bandymais’’.- ...
Ir jei kas ii/klanstn mane, aš pa,, 
reikščiau, jog dainuoti operoje 
M.tikrai puiku“. Nora tai dar uo-i 
reiškia, jog aš pasitaikius pnmni

puikume, ši opera, žinoma, yra 
paremta franeūzų klasine novele. 
‘‘•Manon Les.e«ųt”, parašyta Ak
im Prevost ir kuri perstatų aš. 
tuoniolikto šimtmečio karalių vr.
Idžioje I’'rauvūd.ią.

GERBIAMŲJŲ KLEBONU 
DĖMĖSIU!

Vyresnio amžiaus su ilgam'ete 
praktika buvusi Įvairiose vietose, 
o taip pat ir klebonijose virėja 
ir šeimininkė, siūlo savo patarha- 
vinūi. Adresas Administracijoje“ ‘

Mos ypatingai raginame 
remti tuos hiznieriųs įr pro
fesionalus. kurie skelbiasi. 

[“Darbininke,” • ’
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; VELYKŲ DVASIA
>, ..... ■_____ -■ • -

Lingksmoji Velykų švente paliečia kiekvieno širdį. Kilni ramy
bė plaukia ii kažkokio žmogaus prigimčiai nesuprantamo Šaltinio 
it* nugali, kad ir sunkiausius minties vargus jr sielvartas, šaltas 
Žmogaus protas ieško tam priežasčių ir nesuranda. IŠ kur tas nesu- 
^rantomas džiaugsmas? Juk medžiaginių dovaną žmonėms per Ve
lykas nieks neduoda. Nieko, rodos, nauja neįvyksta nei finansiniam 
žmogaus padėjime nei jo sveikatos būklėje, — kam gi čia, rodoma 
džiūgauti? Bet —- žmonės Velykėse link3mi,irtaivisi, be jokios iš- 
skirties: didi, maži, seni, jauni, turtingi, vargšai, tikintieji ir ne- 
tikinti. Kad ją paklaustom, kodėl jiems linksma, tai tikintieji, žino- 

. ma, su nuostaba atsakytą:. “Kaip tai kodėl? Juk šiandie Kristus at- 
J atkėlė!“ Ot, ir atsakymas. Protas čia užleidžia vietą tikėjimui, ąėš 
į pats natūraliu būdu tos linksmybės priežasties vis tiek neišaiškins, 
j ■■■' Taip, Velykos paliko neišdildomą antspaudą žmogaus širdyje. 
Į* Tai vidujines ramybės išraiška, tos ramybės, kurios pasaulis negali 
j duoti nei turtais, nei garbe, nei smaguriais. Tai atsikėlusio Kristaus 
< dovaną, už viską brangesnė. Tai antgamtinio gyvenimo pasireiški- 
; mas, sielos esimo įrodymas ir išganymo viltis. Velykos tai gražio- 
i stos vilties šventė, čia atsiskleidžia visokį galiinumai net labiausiai 
1 sukietėjusiam nusidėjėliui pasitaisyti. Velykų: nuotaika nejučiomis 
j priverčia žmogaus dvasią iškilti. “Jei atsikėlėte su Kristumi, ieško

kite to, kas yra aukščiau“. Ar yra kitas toks galingas akstinas pa
kelti žmogaus dvasią prie idealo, kaip šits Velyką šūkis? Ir koks

reles mūsų dievas
Nūnai mum kėlės mūsą Dievas, 
Kad antrąkart nebemirtą, 
Kad Jojo paskelbta Teisybė 
Kovas su pragaru laimėtu,

Su pragaru, kur jai grūmoja
Piktu žmonių piktos* girdys\ . .
Ir iš ją proto menkūčiuko
Krėivtį didžios puikybės sostą \ 
Primosi pasaūliŪL veltui bando 
Melu ir prievartos karūną...

Nuliai mum kėlės mūsą Dievas, .
Kad. mes atgimtume šu Juo, 
Kad nebaugu'būt’ dėl teisybės
Gyvent, ir kęst, ir mirt, kaip Jis.

•’ Kad — Meilę didžiąją sukūre 
Savoj širdy — ne vien mylėt 
Mes ją mokėtume sav}^ 
Bet jąją skleistume kituos’...

Ne vien mokėtume kentėt . -
• Del josios bandymo metu, 

Bet ir kovot dėl jos su priešais 
Nesudrebėtii nium širdis,

h.
j - kitas idealas gali susilyginti su Kristaus idealu? Visa kita pasens- 
I U, nusidevėja', išeina iš mados, bet Kristaus idealas — niekad. Tai 
Į toks dvasios maistas, kurio užtenka visiems amžiams, visoms tau* 

• ‘r- toms.' " ./.'•.

f Bet — per Velykas reikia stengtis pakilti. Kristaus ramybė yra 
i teikiama apsčiai, ir dovanai, bet reikia ji priimti ir išlaįkyti. Šits 
’• dalykas be žmogaus geros valios neįmanomas. Gera valia bei nuo- 
■ girdus noras pakilti iš normavo susmukimo — tai būtina sąlyga 
? žmogpi pasitaisyti, išsitobulinti. Daug Velykų, ateina ir nueina ii 
*• dfcUgėlis žmonių pasilieka prasti kaip ir buvę, nes nenori pasiimti 
I Velykų dovanų, šios Velykos lai bus gerų, pasiryžimų kryžkelių.

' i 1 • K.

Nor ta kova būt žūtbūtinę, 
Nor ir su pragaru visu, ’ 
Nor ir. be ginklo, be pagelbos,

. Nor be draugu ir be vadą*. •

Nūnai nnun kėlės mūsą Dievas — 
Šviesus Laimėtojas kančioj — 
Ne poilsiui po kryžiaus kelio, 
Tik.naujai kovai su melu!

Ir mes, kurie su Juo nū einam, 
Mes Jojo esame kariai!
Kovon! Tam kėlės mūsą Dievas!
Tam nū atgimti turim mes! :

Nūnai mum kėlės mūsą Dievas — 
Ir nieks Jo karsto nebužvoš!
Su Juo nū kilkime mes kovai — 
Ir nieks parblokšt mūs nebisteugs!

Jončra čia:; jis atsikeli'. (Luko 24, 6.)

vos vėliavą. Namo e aviniu- 
kas Namovičius nu savo- se- 
sere nuplėšė vėliavą ir dar 
begrįžtantį iŠ tarnybos Latb. 
kžemį užpuolė ii’ peiliu su
badė. Vietine aūtoiiominė 
policija net nenorėjo Nąmo- 
vičiaus areštuoti, pasiteisin
dama tuomi, kad jie v'istiek 
nepabėgsią. Tada Namovi- 
Čius, už tautines vėliavos iš
niekinimą ir Laukžemio su
žalojimą, areštavo valstybi
nė policija, krašto komen* 
danto įsakymu, Dabar Na- 
movieiai perduoti kariuo
menes . teismui. Klaipėdoje 
vokietininkai paprastai per 
valstybines šventes vėliavą 
neiškeldayo. Bot dar nebuvo 
tokio akiplėšiško atsitikimo, 
kad jie įsidrąsintų lietuviu 
iškeltą vėliavą draskyti ir 
net pulti žmonės už vėliavos 
iškėlimą. Dabar Namovi- 
čiams teks atsakyti už Lie
tuvos vėliavos išniekinimą, 
pagal naują valstybei ir 
tautai saugoti įstatymą ) tai
gi jiems gręsia iki - 4 metų 
kalėjimo, ■.

ŠVEDAI PAGERBĖ 
PROP. K. PAKŠTĄ

Liiidas Gira.
(Iš Šventoji Lietuva. Antologija.)

Žinios Iš Lietuvos

pamokslą, iškaitydamas se
ną parapiją (įkurtą 1508 
m.) į garbingąją eilę, paski
riant jai amžiną kleboną. 
Sumą atlaikė pats klebonas. 
Po. pamaldų klebonas, visų 
katalikiškųjų Sedos organi-ižią kalbą, pabrėždamas, kad

zacijti vardu padėkojo J. 
Ekscelencijai už suteiktą 
parapijai ir jam privilegiją. 
Klebonas buvo apdovanotas 
daugeliu bukietą gelią. Po 

į to Ekscelencija pasakė gra-

visu darbą, kunigai vieni ne- sėmė žemesnes gatves, kur 
pajėgia .nudirbti, todėl turi susisiekimas palaikomas va- 
jiems padėti ir parapijiečiai Įtinus. Kovo niėn. 1 d. Ne- 

: ]. pamaldas ir retas iš.kil- 
nies žmonių buvo suėję ir _ _
suvažiavę kaip per atlaidus. (vėliau truputį nukrito. Ai- 

—-— ------— ’sitikus didesniam ledu susi-
POTVYNIS KAUNE

Esant palyginti šiltam 
rui, ledas Lietuvos upėse ■ _
jau išsijudino. Nemunas iš- . y.f>KTTCTTKTNK A T K A- sijuclhio pirmiausią tiesi RIU0^N£s 'TEISME 
Merkine, vėliau — ties Aly
tum, Prienais, Darsūniškiu 
ir pagaliau ties Kaunu.

Vasario mėn. 28 d. ledai Klaipėdoje per nepriklau- 
žemiau Kauno, ties, Kačer 
gine, susigrūdo, ’ir Kauno d., pašto tarnautojas. Lauk- 
nelauktai, netikėtai staiga, ženiiš iškėlė ties savo nuo- 
kilo potvynis. Vanduo ąp- tnojamo buto langais Lietu-

muuo vandens lygis , buvo 
pasiekęs 6 mtr., 12 cm., bet

grūdimui, potvynis gali dar 
padidėti.

Nery ledai dar neišėjo.

UŽ LIETUVOS VĖLIA
VOS ĮŽEIDIMĄ

somybes šventę, vasario 16

Vytauto Didž. Universite
to prpf. K. Pakštas lankėsi 
Švedijon, kur buvo kviestas 
švedą geografijos sąjungos 
laikyti paskaitą apie Lietu
vą. Švedų spauda ta proga 
įdėjo keletą su juo pasikal
bėjimu. Išvykstanti pro f. 
K. Pakštą Švedijos geogra
fijos sąjungą apdovanoja 
sidabriniu Andree (švedą 
mokslininko vardas) atsimi
nimo garbės ženklu. Toks 
ženklas skiriamas užsienių 
geografams mokslininkams 
tik kartą per metus ir tik 
po vieną kiekvienai tautai.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi i 
Čia ne tik tayo,praeitis, • 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

j KYBARTŲ “ŽIBURIO” 
p GIMNAZIJA
f ’ ' ■ —■——■ J

J Švietimo ministerijtos sausio 
: 27 dieną uždaryta.

■ p- : ■ 1919 int. didelėmis pastan- 
į ' gdrnis gimnazijai atidaryti 
,, komiteto buvo gautas iš vo- 
p kiečių okupacinės valdžios 

6" kambariu būtas, kuriame 
j ir buvo pradėtas ir ilgą lai- 
p įą'vardinas mokyklos dar- 
’ bas. Šviet. ministerija 1923 
! metą gegužės 23 d, davė lei- 
’ dimą šioj gimnazijoj dėsty- 
l' ti specijalius komercijos da- 
j : lykus. Kybartą ■ ‘ Žiburio' ’ 
į gimnazija netiko grupei

.Kybartą asmenų. •
y Negalėdami kitaip gimna

zijai pakenkti, jie pradėjo
■ spaudo j? skelbti. apie taria-

• • rną skautų persekiojimą 
? - mokykloj. Tam gudriai pa

naudojo gimnazijos vadovy-
* bes atskiriems skautams da

rytas pastabas dėl jų kaip 
mokinių, netikusio elgesio,

• . it iŠ. to išvedė skautą perse-
- • klojimą, kai. tuo tarpu skau-

■ tai Kybartų gimnazijoj vi-
■ sadą tūrėjo visišką laisvę.
T Patys Kybartų skautai yra

kalti, kad juose pradėjo ro- 
, ’dytis neigiamą žymią/ bot
? ne gimnazijos vadovybe.-’••/’

.|jkNpteisĮng9RŪs žiniomis a* 
ple Skautų būklę, giiuuazijo* 

i ję pasinaudodaiui tie asinei 
į. nys per įstaigas rinko . tar 
I* nautoją parašus, siuntė 

švietimo ininisterijon. dele

gacijas ir taip varė akciją 
prieš gimnaziją.

• Kybartų smarkuoliai rado 
reikalo pulti lietuvių veda
mą mokyklą, kuri, sukurta 
visuomenės pastangomis ta
da, kada Valstybė dar tebe
siformavo, atliko didelį Lie
tuvai darbą. Nuostabu, kad 
tie patvs “patriotai” nema
to tu įstaigų, kuriose lietu
vybe yra formaliai drau
džiama, naikinama; nors jos 
veikia Čia pat Kybartuose, 
taigi Lietuvoje.

jie laimėjo: lietuviams 
katalikams - atimta mokykla, 
!>et kokia išto nauda lietu
vybei?

Kx\N. M.. VĖLUTIS—AM
ŽINASIS SEDOS KLE

BONAS

Vasario 25 d. Sedos baž
nyčioj įvyko dideles iškib 
mės/Tą dieną apsilankė J. 
E. Telšių. Vyskupas ir da- 
dūrtiiii kleboną kan. Ve- 
lutĮ paskyrė amžinuoju Se
dos klebonu; '

Prieš siinią iš klebonijoj 
iki bažnyčios. J, Ė. Vyskū-, 
pas buvo atlydėtas, bažny
čios ir vidur, mokyklos ėlio: 
rains giedant ‘^Dievas mūsų 
prieglauda”. Prie, bažnyčios 
diUTį klebonas pasižadėjo i- 
ki gyvas dirbti Sedos- para
pijoj,)? J. E. Vyskupas pa* 
davė jam. raktą. įėjus baž
nyčion, Vyskupas pasakė

Snaudalių.-

SVEIKI ŠVENTŲJŲ VELYKŲ 
SULAUKĘ

. Be Kalėdą nėra nė vienos tokiu džiaugsmu 
laukiamos ir tokiu iškilmingumu švenčiamos 
šventės, kaip, kad Velykų šventė.. Šitą lengvai 
suprasime/ įsigilindami į tai, jog JĖZUS iš 
numirusių,ją prisikėlimo. įvykis yra taip svar
bus, kad, jei Jojo prisikėlimas nebūtų buvęs ti
kriausias įvykis, tai visas R-K. Bažnyčios mok
slas sugriūtą, lyg ant ledo pastatytasis namas, 
lyg vaiku iš koi’tą sustatytas namelis, ką ir šv. 
Paulius tvirtina savo į korintiečius parašytais 
(1 Cor. NV, 14) žodžiais: “O jei Kristus ne
prisikėlė, tai tuščias yra mūsą apsakinėjimas, 
tuščias ir jūsų tikėjimas/’

Nėra tad ko ir stebėtis, jei Bažnyčios prie
šai niekuo nesirūpina, kaip, kad irodinejinių, 
kad tai Jėzus neprisikėlęs iš mirusiųjų. Tačiau, 
tuščios jųjų pastangos!

Šitas Jėzaus iš mirusiųjų prisikėlimas yra 
taip tikras į\ykis lygiai taip, kaip tikra, jog 
Jėzus buvo gimęs Betliejaus kūtelėje, jog Jis 
buvo, miręs ant kryžiaus, jog Jeruzalės miestas 
Titaus sugriautas, jog žydai išsisklaidę po visą 
pasaulį, jog būta Napoleono, būta pasauliuį<> 
karo!. .. . •

Gi be Jėzaus prisikėlimu iš mirusiųjų nie
ku būdu negalima išaiškinti nei Apaštalą vidu
jinio dorįniojo pakitėjimo, net jąją po visą pa
saulį išplatinimo Kristaus mokslo, nei. viso pa
saulio atsinaujinimo ir atgijimo po Jėzaus nlh,- 
ties! ■
'/• Gi patys žydai su. pafiziejais ir .vyresniais 
šiais kunigais priešaky, geriuufeai buvo supratę 
Jėzaus prisikėlimo iš mirusiąją Svarbą ir iš šio 
einantį ją siekiamą pavojų. Taigi Jėzui įnirus 
ant. kryžiaus, jie eina pas Pilotą (taip apsakinė
ja šv. Mato Evaug. NNU., 63), .prašydami;

kad jis leistiį jiems pristatyti sargybą prie Jė
zaus karšto, kad kartais apaštalai neišvogtų Jo
jo kūno ir nesakytą liaudžiai : “Jis kėlės iš mi
rusiųjų; tas paskutinis suklaidinirnas būtų pik
tesnis, už pirmąjį. Pilotas jięm^ tarė’: Jūs turi
te sargybą; eikite, sergėkite, kaip mokate. Ir. 
jie nuėjo it, padėję antspaudą ant akmens, ap
statė kapą sargais/’ 5

Pradžiugo- žydai! Na! manė salt: dabar ne
beprisikels! Tačiau, veltui džiaugsmas! “Pra
ėjus subatai.,. angelas nužengė iš dangaus,... 
nurito, akmenį... sargai nusigando ir pasidarė, 
kaip numirėliai... jis prisikėlė..:/’ f Mat. 
NNVni),

Išsigando žydai, išgirdę iš sargybos burnos, 
jog Jėzus prisikėlęs. Norėdami užslėpti šitą į- 
vykį, jie bijo, viešai tardyti ją. Taigi jie nebau
džia sargybos, bet duoda, jiems kįšini-pinigų, 
liepdami jiems sakyti, jog tai. jiems bemiegant, 
mokiniai atėję ir pavogę kūną! Pastato mie
gančius liudininkus!

O tuo tarpu Jėzus pasirodo Marijai Magda- 
lįetėi, paskui kitoms moteriškėms: liepia pra
nešti apie prisikėlimą Kefai. f.ęv. Petrui, kuris 
kartu su numylėtuoju Jėzaus Apaštalu, Jonų, 
skubiai bėga prie karsto, ir rauda jį tuščią. Ta
čiau, Apaštalai vis dar netiki prisikėlimui: 
“Tos žinios jiems pasirodė lyg tuščios pasakos., 
ir jie joms "netikėjo’*, sako šv. Lukas (XXIV,- 
11.) ‘ , y/' .

Štai Jėzus pasirodo susirinkusiems. Apašta
lams. Šitie stebisi Jisai sako: “Ar turite ko 
valgyti?” (LŪk. XXIV, 39 ir 46) Iv jis valgo.

Pasirodo einantiems į. Emaus. mokinimus. 
Šv. Tanias netiki tviilįnantieius Apaštalams, 
jog Lšganyt o jas-prisikėlęs i C jie jau. Jį inątę. 
Štai, ir šitam uėtikėliui pasirodo Jėzus, liopda^ 
ihas jum kitą ajivvaizdoje prtsiįvtvti Jojo žaiz
dų. ../■■• ■ . ,■.'/•

Per 40 dienų Jėzus, rodosi Apašiniams, 500 
pirmųjų krikščionių, mokina juos, Įdunda partb 
dyinų, įspėja....

Šitie visi. Jėzaus prisikėlimo liudininkai jo
kiu būdu nenorėjo tikėti, jog Jisai iš tikrųjų 
prisikėlęs ir tiktai tada įsitikino, kai Jį savo.a- 
kimis pamate, savo ausimis.išgirdo Jį kalbant, 
savo rankomis prisilytėjo Jį!

Šv. Grigalius D. ieško. priežasties, kurios dū
liai patys Apaštalai taip vargiai įtikėjo Jėzaus 
prisikėlimui. Jis prieina prie išvados, jog šito
ksai netikę j imas buvęs ir esąs ir dabar ‘reika
lingas, kad nebeliktų jokios abejones, jog Kris
tūs iŠ tikrųjų buvo prisikėlęs ir mirusiųjų.

Del to ir šv. Paulius rašo (Cor XV,4—-9): 
“.. .prisikėlė trečią dieną pagal Raštą; ir jog 
pasirodė Kėfai ir po tam vienuolikai; paskiau 
pasirodę daugiau, kaip penkiom šimtam brolių 
draug, iš kurių daugelis pasilieka ir dabar... 
paskiau visiems Apaštalams; visų paskiausiai 
pasirodę man..;

Iš viso, kas jau pasakytą,. Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas yra taip aiškus ir istorinis įvykis? 
kad jam gali netikėti piktosios valios ir užsis
pyrėlis žmogus!

Šito prisikėlimo iš mirusiųjų pasėkos buvo 
tai visų pirma stebuklingas Apaštalų ir moki- 
nių vidujinis pakitėjimas.

Kas jie buvo per vieni ? Gi, paprastieji rank
pelniai, .tamsūs, pilni žmogiškųjų ydą, pavydūs, 
bailiai, netikėliai, kurie pirmajam pavojui pa? 
sirodžius, išsiblaško ir slapstosi po užkampius, 
lyg vilko užpultos aveles ! Net ir Jėzaus išrink
tasis vyresniuoju Apaštalas, §v. Petras, tris 
kart atsižada Jojo! O šv< Paulius persekioja 
pirmuosius ■krikščionis! . .
. štai, po Jėzaus prisikėlimo iš mirusiųjų stai
gu darosi; įstabi, Žmogiškai neišdiskinainoji at
maina (pakitėjimąs)!/šitie bailūs tamsuoliai* 
visą paniekinti,/(lūbar jau drąsiai stoja prieš 
visą žydų areopagaą : (tarybą), prieš žiaurius 
šio pasaulin galiūiiūs, išsisklęidžia po visą pa
saulį,, skelbia “prie kryžiaus Prikaltąjį''! Da
bar jie jau nebebijo, nedreba* nebes\yruoja!
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Baisios Degtinis Pasekmei
Mes kalbame, kad degtinė 

yra niekas kitas kaip tik 
nuodai. Todėl dabar pakal
bėsime apie degtinės baisias 
pasekmes.

Aš tvirtai tikiu, malonus

jau persitikrinai, kad degti
ne visai nenaudinga ir ne
reikalinga. . •

Tai tie pinigai, kūmos 
. mes ant degtinės leidžiame, 
vistiek kai į balą metame: 
ar-gi mes negalime juos, 
sunkiai uždirbtus, kam nors 
naudingesniam suvartoti.

Degtinė, netiktai nereika
lingas gėrimas, bet ir blė-i 
dingas, kuris nuo jos pradė
jimo vartoti pridarė ir daro 
ligi šiam laikui neapsakomą 
skriaudą žmonijai.

J eigų būtų galima perma
tyti visas baisybes degtinės 
darbų šiame pasaulyje: šėi- 
ipyhose, draugijose ir vals
tybėse; kiek ji pagrobė į sa- 

. vo. biaurią glėbį žmoiiių lai
miui, sveikatų ir gyvybių: 

kiek ji iš ardo šeimynų; 
kiek ji žmonių priveda prie 
didžiausių prasižengimų; 
kiek ji triukšmo pridirbą 
per dienas 'ir naktis karkia
mose, gatvėse, dirbtuvėse ir

gyvenamuose būtuose; kiek 
ji dorų žmonių papiktino.

Širdis alpsta matant kaip 
ji moka sau aukas pagauti 
į savo ilgus nagus ir. aprai
zgyti savo drūtais siūlais, 
^kaip vorasūhūses, ir fbTne- 
paleidžia* kol žmogų nuvaro 
į šaltus kapus, tamsų- kalė

jimą ar į beprotnamį.
Vienu žodžiu, kad mes ga^ 

lėtume vienu akies žvilgte-. 
rejinni pamatyti visas deg
tinės “velniškas pinkles”, 
nors laike vienos dienos, tai 
į tą biauruiną ir baisumą ne
galėtume žiūrėti! .

i Bet mes tų baisių paseki] 
negalime matyti. Užtenka 
tik dalelę tų biaiirumų pa
matyti, kad suprasti degti
nės kenksmingumą.

, Gydytojai, pasauliečiai ir 
dvasiškiai, mokytojai, teisė
jai ir visi gero trokštantieji 
žmonės labai džiaugtūsi, 
kad galėtų išvyti iš šio 
šviesaus pasaulio degtinę.

O aš neturėdamas ką dau
giau apie degtinės biaurm 
mą pasakyti, sušunku poeto 
žodžiais:
Pasaulio vargai — . • 
Pasaulio vargai—degtines darbai. 
Vagystės, žudynių jos vaisiai:

Linksmi žmonių veidai ir širdys, 
Girdėtis juokas iš bakūžės — 
Ant upių ledas jau sulūžęs 
Ir vieversėlio balsas girdis.

Pirmi pavasario vaizdai
Visiems yr jaukūs ir malonūs.
Gegutė juokiasi linksmai —
Tur būt šiais metais bus daug duonos.

Štai tolumoj varpai aidė ja, .
Jų. žmonės klauso-atsidėję
Visi, nudžiugę, ramūs tykūs ?—

. Jau prisiartino Velykos!;
Rytoj jau bus atsikėlimas.., .
Skaitlingos minios susigrūs,
Šventorius apstatytas bus
Arkliais it papuoštais vėžiniais. .

Nuvargę .žmonės, nemiegoję, . 
Bet tyro džiaugsmo laipini, . .
Ir, AUeluja sugiedoję,
Namon jie. leisis tekini

Katras greičiau l.šmaukšt,, šmikšt botagais,.
Riedės jų ratai dugzdami. — • .'
Su kumpiais, dešroms, pyragais — ;

. Viens kitą sparčiai lenkdami.
Tuojau visi atsigavės

’ Nuo kanapinio ir žuvies, y .“. ;
Kietųjų silkių nebekandžįos,
Bet šveis kumpius, dešras, skilandžius. .

Juk tai suprantamas dalykas: • .
Taip visad’ buvo per Velykas.

: ‘ ’ . Z K. ’

"JIS PRISIKĖLĖ; JO 
ČIA NĖRA”

.1, ■WIW.HI ■au.-'lįJlĮĮJĮlVlII JI lĮl1. liti III BU Mll !■ III lll'"IWn»*

Pergale Nepasisekime
Jokis darbas neatradę 

taip be vilties, kaip Kris
taus. Per tris metus Jis pe- 
,vėjo skersai ir išilgai-Pales
tinos žemę. Jis buvo mies 
tuose ir didžiose šventyklo
se. Privteliui ir priešui Jis 
lygiai skelbe Savo mokslą, 
Per daugybę padarytų ste
buklų Jis liovėjo įtikinti 
žmones, kad Jis turįs teisę 
mokyti ir, kad jo. mokslas 
yra Amžinoji .Tiesa, Mažas

Senuose laikuose, kuomet taip dabar, ka.ii> vakar ir 
kokia didelė, atmaina asme- diena pirmiau". Šv. Rašte, 
nvse ar daiktuose nykdavo, skaitome, kad Jokūbas tarė 

“jau ric Lilijai ir Rachelei:
— — i jūsų; tėvo veidą, nebeatkreip-

Ji plečias labai, ji veikia gabiai, (a į mane kaip, kad buvo 
Ir gniaužo žmoniją ji baisiai... vakar ir Užvakar“

Tai dabar matai, gerbia- thanas tarė savo draugams: 
masis žmogau, kad atsižadė-. Kelkimės ir kovokime su 

t- savo priešais ; nes jau dabar 
. nebetaip kaip buvo vakar 

ir užvakar”. Jei mes šian- 
D'iitsmeiiišk'is dien pasidairysime po pa-

žmones sakydavo Matau

.Tona

jimas gerti degtinės yra ta
vo paties gerovei.

Atsižadėk šiandiena.

šaulį ir mes priversti būsi
me tarti, kad. “jau dabar 
nebętaipj’kąip buvo vakar 
ir užvakar“. J'is prisikėlė.

Dideles atmainas matome 
bažnyčioje. ‘Vakar ir užva
kar bažnyčios buvo goduliu 
rūbuose, šiandien džiaugs
mo ir galybės.. Per praeitas 
elienas—Bažnyčia raudojo, 
šiandien linksmai aleliuja 
gieda. Net ir . žmonės tą. 
džiaugsmą didindami kiek
vienas puošiasi naujais gra
žiais rūbais. Velykos! Viši 
džiaugsmo pilni. ‘

Gamta irgi padarė didėlę 
atmainų: jau nebetaip kaip 
buvo vakar ir užvakar. Ji 
puošiasi irgi nauju rūbu 
linksmai Velykas švęsti.

i- ■, "
i Kad pilnų Velykų links 
i mybę žmones paliestų, rei
kia, kad jie būtų ne tik ra

ibuose nebot okie kaip buvo 
j vakar ii* užvakar* bet, i r sie
lose. Kad jų angelai sargai 
galetij piktajai dvasiai tar
ti; “jis prisikėlė; jo nėra 
čia. J.aiu jų gyvenimas da
bar nebetolūs kaip buvo va
kar ir užvakar. O kiek daug 
mos turime savo gyvenime 
pataisų, atmainų daryti?! 
Darykime,. o tada pamatysi 
me kaip saldus yra Vieš 
pats—

Kun. -F. j. J.

Jie žengia drąsiai pirmyn ir pirmyn! Jųjų nie
kas nebegali sulaikyti; “nei pančiai, nei kalėji
mai, Hei plakimai, nei karna viniai, nei badas, 
nei troškulys, nei vargas, nei oras, nei jūros, 
nei jiems nežinomi, tolinu, pilni pavojaus kraš- , 

■ tai!“ Jųjų, pagaliau, nebenubailina ir mirties 
kančios, kadangi jiems rūpi vien tik “apsakinė
ti Jėzų Kristų ir tą prie kryžiaus prikaltąjį!“ 
Jiems rūpi skelbti meile Dievui ir artimui, 
skelbti lygybė, brolybe, skelbti nuolankumas, 
atsižadėjimas savęs,, dovanojimas užrustinimų, 

. skelbti net ir meilė savo priešams, ko taip nuo
žmiai neapkenčia pasaulis.!

Šitaip tai .veikia, šitaip tai. kenčia, šitaip tai 
* įniršta tie liudininkai, kurie mate Jėzų prisikė

lusį iš mirusiųjų!, “Tikėkite, Aš nugalėjau pa
saulį", sako jiems Išganytojas, o šv. Jonas tu
re j o pilnos teisės pasakyti: . “Ir tai nugalėji
mas, kursai nugali pasaulį: mūsų tikėjimas!“

’ (I Jon. V, 4)/
Šitą tai pakitėjimą Apaštaluose iv J&dms mo 

kiniuose paliudija mums, pati istorija, o žmo
gaus protas šito negali jokiu kitu būdu išaiš
kinti, kaip tik tuo, kad jie virto visai kitoniš
kais vien dėlto, kad Kristus prisikėlė iš miru
sių! • •> . ' •

Dabar pažvelgsime i dabartinį pasaulį, jojo 
civilizaciją, visuomeninį gyvenimą, jojo pažiū
ras į šeimą, į žmonės^ į siekius ir sulyginkime, 
visa tai su pasauliu prieš Jėzui prisikėlus iš 

J mirusiųjų. -. ' ; ’
Koksai tai begalinis skirtumas! Šeimos lyg 

kad ir nebūta. Moteris išniekinta, paminta po 
kojų! Šeimininkų, valdovų berybū sauvalybe! 

. Žvėriškasis pasielgimas su -pavergtaisiais*. silp
naisiais! Cirkuose skerdyiiės! Žmonės mėtoma 

• žvėrims draskyti! Patys luokslinčiai* k. a. Šė
lomis, : Likurgas* . Senęka,. Plutarchas liepia 
įnešti vilkams nesveikuosius, silpnus kūdikius 
ir vaikus! S u panieka Žiūrima į vergus, silp
nuosius, svetimtaučius! šitiems teismus neturi 
jokio pasigailėjimo! Nū vienos prieglaudos vai
kams, našlaičiams,., seneliams! Silpnosios tautos

TĖVO J, BRUŽIKO, S. J.
MISIJOS ...

-* ■ ■ • .•/ *

Kovo 26 d. iki balandžio
1 d., kleb. kliu. J. Oepūkai- 
eio parapijoj, 1120 Wallace" 
St., Philadeįpliia, Pa.

Balandžio 3 — 15 d. d., 
klbb. kūn. S. Stonio parapi
joj, 147 Mont gomury . St, 
Paterson,. K. J.-

Balandžio 30 diena, iki Gc* ■ 
gūžės 13 diena pas Įdeboną’. 
kun. T. Kelmelį, 207 Adams, ; 
St. Nc\vark, N. J.

. Kun. J. B’ružikas misijų' 
metu platina laikraštį “Dar-' . 
bininką“ ir Lietuvos Jėzui
tų. leidžiam^ “žvaigždę“.

. Bagi name. užsiprenume
ruoti, . •

būrelis vyrų ir moterų glau
dėsi prie Jo. Tačiau tarno 
•butely nebuvo turtuolių nei 
pagarsėjusių asmenų. iVuk- 
štesniojį klase buvo nusista 
tę prieš Jį. Pinigai, mokslas 
ir valdžia, •vieningai stojo 
prieš Jį. .

Pasikvietė Jis arčiau prie 
šavęs keletą praŠčiokėlių, 
Jis juos mokė. O jiems taip 
sunku buvo Jo žodžius siV 
prasti; Jis jiems pasakė kas 
Jo laukia. Jie visi prisiekė 
Jį ginti, eiti net mirti dėl 
Jo. Tačiau, kada atėjo jo 
kančios valanda, Adenas Jį 
neprieteliams už tiisdešimts 
sidabrinių, pardavė, kita* 
Jo užsigynė, o kiti iš baimes 
pabėgo ir pasislėpė.

Kryžius alit Kalvarijos. 
kalno rodČLJo darbo.jnepa- 
sėkmingą užbaigą. Ant kry
žiaus kybodamas Jis šaukė
si Dievo,.bet veltui. Jis mi< 
rū kaip it visi žniones, tik 
baisiai nukankintas, išnie
kintas, žmonių • atmestas. 
Štai galas To, Kuris sakėsi 
esąs didesnis už Mozij ir vė
sus pranašus. Taip Jo ne
prieteliai galvojo. Jo numi
ręs kūnas buvo palaidotas 
uoloje.

Išaušo Velykų rytas., J e- 
ruzalės miestas didžiausia
me sujudime. Netikėtinos 
kalbos visur girdžiamos. Jė
zus Kristus gyvas. Jis pri
sikėlė iš numirusių. Keletas 
asmenų Jį jau mate. Jis 
kalbėjosi su jais,. Jis prise 
kėlė kaip buvo pasakęs. Žy
dų vyriausieji nebežino ką 
daryti. Jiems nepasisekė: 

; Jie pažada sargams pinigų 
ir įsako įtikinti žmones, kad 
jiems sėrgint kapą, apašta
lai, tie bailiai, kurio visi 
pirmiau išbėgiojo, atėję pa
vogę Kristaus kūną ir da
bar sako, kad Jis prisikėlęs. 
Tačiau,- tai kalbai nii'kas 
netiki. Per daug j ai i yra 
mieste liudytojų Jo prisikė
limo. Jis gyvas. Daugiau 
Jis. nebemirė Kristus kara
liauja, Kristus valdo. Kris
tus viešpatauja. 7’.

TĖVO B, M. PAULIUKO

Kovo 30 — Balandžio 6- 
dd., šv. Onos- Bažnyčioje, *' 
Jersey City, N. J. . '

Balandžio 8 ?— 15 dd;, Šv. 
Antano Bažnyčioje, Detroitu 
Mieli.

Balandžio 16 — 22 dd., 
Šv. Pranciškaus Bažnyčio*. 
je, AVilkes-Barre, Pa.- ’.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA ;
15 New Yorkd 

į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgį s

GREITA
K KELIONĖ 

i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 

Tiesiogine Ekskursija
Rengiu ma . ,

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 
itoilerrilfiku baltu motorlaiviu 

°GR1PSHOLM”
•Išplaukia iš N'e\v Yoi-ko

Giegužes (May) 28 d., 1934 m.
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Be Persėdimo ■ 
KITI. Išl’LAVKlMAr 

L. Gripsholm, balandžio
L. Kungšhoim gegužės

S.S. Drottningholm,. gegužės
M. L. Kungsholm,
Norį kurtu keliaut kreipkitės J LLASA *’ 

narį, arba. į .liet kurį autorizuoti^ 
ągentij.

SWEI)IS.I[ AMERICAN LINE 
W STATE ST., BOSTON, MASS.,

tinti, jog paseka galinti būti be priežasties, jog 
šitoksai pakitėjimas Apaštaluose, šitoksai pasi
aukojimas, šitokios dorybes, atsižadėjimas sa
vęs gali atsirasti be tikslo, be vilties atlyginimo 
amžinybėje! šitoksai tvirtinimas, tai reiškia 
nepažinti istorijos,, ‘neturėti supratimo apie 
žmogaus būdą! '
- - ^Atskleiskime istorijos lapus, perk rali nokime 
visas senovės liekanas, o niekur nerasime nei 
vieno taip kilnaus, . taip tobulo įstatymo, nei 
vienos tai]) gilios filosofijos, nei vienos taip 
šventos dorybės, nei vienos taip keliančios auk
štyn. taip paguodžiančios minfies-idejos, kokias, BALTIMORE, MD.
rasite Evangelijoj, prisikėlusiojo iš mirusiųjų i Balandžio 1 d., sekmadienį tuoj 
Jėzaus Kristaus įsteigto] R-K. Bažnyčioj! 1)G ! -

Gi kur vra Sokrato, Platono, Cicero, Alely .... i , .... , . ‘ -L ■ susirinkimas. Malonėkitesandru, Auuibąlo,.. Scipijouo, Augusto riešo- ^.g. 
riaus apaštalai, kurie dėl anų idėjų būtų pagul- ’ 
dę savo galvas, jųjų mokslą būtų skleidę po vi
są pasaulį J! Anie pranyko patys, o su jais pra-> ujįj. 40 kuopos susirinkimas j- 
nyko ir‘jųjų idėjos! Gi tuo tarpu jau štai per įvyks balandžio 1 d., tuoj po su- 
20 šimtmečių žmonija žengia . pirmyn. visai, mos. šv. Mykolo parapijos sve- , 
priešingu jiems keliu! ‘ . •, . i . . .-ir r v . . . -v t- i ■ šliaukyti ir mėnesines mokestis vauti irALat, šita pažanga yra išėjusi is Jėzaus kars-, u2sim6k_ti .
to. apšvietė ir sustiprino-Apašt-a-ltis ir jųjų ino-1 .
kinius, paliete visą pasaulį ! Ir tai šita Įiažangą NASHUA K H.
nenyksta, nesilpsta! Ji yra, ji gynięja- 
vuos iki pasaulio-baigai! '

Žmonija kylsta aukštyn, kadangi Jėzus Kri- 
nuliūdusius paguodžiama, nemokantis pamoki-}įsIus' yra prisikėlęs iš mirusiųjų! Žmonija ųe- 
uama, ligonys, kaliniai aplankoma, pakeleivis Ipražils, kol seks Jėzumi ir Jojo Laikysis! Ne- 
į namus priimama,• vergai atlcidžiaina! 'pražus, kadangi Jis “yra prisikėlimas ir gyvo-1.

Šimtai, tūkstančiai ir tūkstančių tūkstančiai jųimas!" (Jon. XI,. 25), kadangi “Kristus pri- . 
atsižada pasaulio, eina į nežinomus kraštus, ne? <sikėlusis daugiau nebemiršta!" (Cor, XV„ 22b 
ša šnesą ir meilę, vargsta, kenčia, miršta; slau-l Jisai pats prisikėlė iš mirusiųjų, prikėlė iš 

dvasinio skurdo Apaštalus ir dar ir dabar ke
lia pasaulį aukštyn! Jisai ir šiandien prikelia 
iš dvasios skurdo kiekv.ieifiiį kurs tiki i. J Į ir el
giasi pagal Jojo nurodymus! • 

štai kodfd mes- visi krikščioiįvs .Išatąlikai 
džiūgaujame sulaukę šventųjų Velykų, štai ko
de! mos visi kits kitą tokiu nuoširdumu sveiki
name: “Styiki šventųjų Velykų sulaukę!“

visai naikinama!. Visur kerštas, neapykanta* 
vieša paleistuvybė,..žmogžudystės! Susidarė net 
patarlė: ‘ ‘Domo komiui lupus! “ t. y., žmogus 
žmogui vilkas! • ' .

Šitokio tai būta pasaulio prieš Jėzui prisi
kėlus ir mirusiųjų!

Štai, vien tik Jėzus prisikėlė, vien tik jojo 
atnaujintieji Apaštalai ir jųjų įpėdiniai pra
dėjo pasauliui skelbti meilės Evangeliją, pasau
lis tuojau pradėjo kilti aukštyn, atgyti, lyg kad 
gamta, pavasariui užėjus: sutirpsta ledai, iš
džiūsta purvai, viskas sužaliuoja, medžiai spro
gsta, lapo jas* ir gimdo gardžiausius,. saldžiau
sius, skaisčius saulutes prinokintus vaisius!

Pasaulis pradeda į viską žiūrėti visai kito
niškomis akimis — jis pradeda žvelgti į dangų, 
kilti aukštyn! Meilė Dievui ir artimui padeda 
pamatus teisybei.. Visų lygybe Dievo aky vaiz
do jo tvarko visuomenę, ..tiekia liuosybės asme
niui! Moteris paliuosuojama iš vyro sauvaly- 
lies! Vaikai įgyja teisių! pavargėliai, silpnieji 
randa globos! Visi lygūs pagal įstatymus! Ne
beleidžiamą sauvaliauti, skriausti, niekinti! Vi
siems apsakinėjama meilės Evangelija! Atsi 
randa padorumo! Kas kūniška, gyvuliška, žvėr 
riška -r- su tuomi slepiamasi! Kas kilnu, kas 
aukšta.— tas gerbiama, garbinama! Prieš žilą 
plauką lenkiama galva! Nuogi pridengiama, 
alkani pavalgidiiiama, trokštantieji pagirdoma,

gina kuobiatiriaūsius ligonius, paliegėlius, ima 
globon silpnuosius! .. .

. Iš kurgi visa faiJl .Šitą galima išaiškinti tik
tai ir vien tiktai tuoini, ? kad dĖZUS KRIS* 
tęs prisikels,iš MmvsnjJV!

• Tvirtinti, jog tai ir be .Jėzaus prisikėlimo 
žmonija britų galėjusi prieiti. prie šio.paties 
meilės laipsnio, tai yra vistiek, kaip,' kad tvir-

M.
M.
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birželio 4

LDS. Kuopų Susirinkimai
sumai, parapijos svetainės 

30 kp‘ 
ateiti

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieni, balandžio 1 dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atci«» 
kito gausiai. Nepamirškite .užsb • 
mokėti duokles.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas. įvyks balandžio 1, tuoj po 
sumos; šv:. Kazimiero pavap. šą* 

tainėje. Malonėkit, visi nariai at-’lėj. Kviečiami visi nariai daly* 
užsimokėti mėnesines • 

mokestis ir naujų narių atsivesti, 
prirašyti. .;

__ :—.‘
WORCEStER. MASS.

EASTON, PA.

lr gy* . LDS. 65 kp,. mėnesinis susirin- - * I t
kimas įvyks balandžio 1. tuoj po., LDS. 108 kuopos susirinkimai
paskutinių inišių, pobąžiiytinej įvyks balandžio 1 d., Aušros Var«pobažiiy tinej įvyks . balandžio 1 d., Aušros Var*

' svetainėj. Kviečiame, narius airi- tų parapijos salėj, tuoj po sumos. .
Visi nariai prašomi pribūti, Ubą. 

uymų. Taipgi atsiveskite ir savo;turime svarbią reikalų.
draugus prirašyti prie šios orga-i 
uizacijos.

N: S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks scknuidienj, balan
džiu l d„ • tūojuus po sumos, šv. 
Audviejaiis pai\ svelaiuej. U2-1 
Lčmon Št, Kviečiamo narius ir 
nares ateiti.. iv kurių \ užvilkto* 
duoklės užsimokėti. Taipgi atsi- 
veskite nors pu vienų naujų narį 
prie, kuopbs prirašyti.

' Ii. nes yra koletų .švariną suma-

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

vyks balandžio 1 d., 6 vai. vaka-. 
ve, bažnytinėje svetainėje, 41 
Pr<?\ ide.nee St,. Visi nariai .būti* 
nai ateikite, nes turinio nptynhe' 
tyti keletu svarbių- klausimu. Be* 
to. geru proga užsimokėti duok* 
les. - .

. Profesionalui, ’blzKu-rUk pmoioom. 
kai. kurie kkclbtast "Darbininke,” tfb . 
ral vertl skaft.vro.lv »*rąw>*. .

Viii carilnkitfci "IMrbUlftMk* . ,

Kuft.Fr
skaft.vro.lv


•F^rt*/****

!*****

Penktadienis, Kovo 30 d., 1934

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

J ' » '

Nerti abejones, kad Atiio* 
liečiat supranta L. Kolegi
jos kaipo ai.iklejii.no įstaigos 
svarbą ir skyriaus parengi
mus rėmė ir. rems.

KVIETIMAS
| . Naujos Anglijos Katalikų 
į* Seimelis nutarė rengti Lie- 
| tuvių :KataIikii Dieną, lie- 
r pos 4 dieną, 1934 m. Maria- 
f. napolio Kolegijos parke, 
f Federacijos apskričio val- 
| elybai palikė sudaryti komi- 
f, siją. Taigi kviečiame ger- 
? biahmosius kunigus, Fede-

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

r? ,

Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiųjų ir grei
tųjų laivų. Siunčia pinigus dole
riais į Lietuvą ir i Lenkiją. Tvir
tina dokumentus, nes jis yrą no- 
taras*

Šiemet per jo agentūrą yra at
važiavę į Ameriką daug lietuvių 
ir lenkų. Bartkevičius tikras yra 
kad ateinantį pavasari daug lie
tuvių ■ važiuos į Lietuvą ir jau 
pradėjo kelionės dokumentus 
tvarkyti iš anksto.

United States Linija turi di
delius laivus ir gerai patarnauja.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Goods Store 

678 No. Main Street, 
Į Montello, Mass.

racijų skyrių valdybų atsto
vus ir visų kitų katalikiškų 
organizacijų apskričių, ats
tovus atvykti į susirinkimą, 
kuris įvyks sekmadieni,1 ba
landžio 8; d., 4 vai. po pietų, 
Šv. Petro parapijos svotai- 
nūje, 492 E. 7th St, South 
Boston, Mass,

Ypatingai kviečiame ats
tovą-ar atstovus iš Maria- 
napolio Kolegijos ir visą X. 
A. Federacijos apskričio 
valdybą atvykti ”ir dalyvau
ti silsi rinkime.

. V. J. Kudirka
.X. A. Federaci jos Apskriči o 

pirmininkas.

, ATHOL, MASS.

MONTELLO, MASS.
. ŠV. VELYKŲ DIENA
Balandžio. L d., Šv* Vely

kų Šventėje, ŠV Roko lietu
vių bažnyčioje šv». mišios 
bus laikomos šiomis valaii- 
domis:

Prisikėlimo inišio.s 5 vai, 
rvte: kitos — 9 vai.

Afisijų užbaiga, kurias 
skelbė ir skelbia TT. Bnb- 
lys, M, T. (k, ir A. Petraus
kas, AL T. C., įvyks 4 vai, 
po pietų. .. y

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Waahington SL

. N0RW00D, MASS.
Tel.. Nonrood 0330 

Gyvenimo vietą: 
32 VFahiTit Ava.

Tel. Npnvodd 1020

.3
B

WILLIAM KURSIS, JR.;
advokatas' I

148 Mėrrimack St., =
HAVĖRHILL, MASS. |

Room. 2, Telefonas: 6080 Į
351 Essex St.,. Lavvrenoe, Mass.j

Room 38, Gleason Bldg. į
Teis 26137 I

Tėl. Ofiso Dial 2—2100 
Gyvenimo Dial 4—8384

DR, A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas

nuiriui ir X—ray
. 14 Vernon St., Worcestęr, 

; Mass.

s

Pavasaris 
Lietuvoje
BegūUatus, . nuolati
niai išplaukimai, per 

COPENHAGĄ pato
giais turistinės . klo- 
sčs. laivais. ‘.Visi 
kambariai iš lauko, 

•su mauflynėmts.
Maistas geras*

. Informaciją klau-. 
skite pas. vieti
nį agentą arba 

-. 75' State Sh„ 
Boston',’ Mass.-

■ 11 ■'

JSCA^'C 
u**

5M0A»VAY,NtWY0»K

ŠPArDOS DIENA
Atholis yra; nepeididelis 

miestas; bet, didele jame yra 
lietuvių kolonija. Turi gra
žią bažnyčią, svetaine, h* ki
tus parapi įa i • reikalingus, pa 
togųmus. AtholieČiai kata- 
likiškame veikime gana au
kštai stovi, beveik nėra nei 
vieno šeimos nario, kuris 
nepriklausvtų, kuriai nors 
katal ikiškai draugijai. Athf> 
li,o jaunimas yra daugiau
siai susibūręs į Vyčių kuo
pą. kurie yra veiklūs ir 
daug žadą ateičiai.

.AtholieČiai turi garbingą 
kleboną kun, P. Juraičių as
meny, kuris savo pasiauka - 
niim katalikiškam veikimui 
ir praktiškomis jjaskaitomis 
bei liūrodnnais yra siela vi
sos tos gražios nuotaikos, 
kuri viešpataują Atholio 
kolonijoje.

Klebono rūpesčiu, .pade
dant vietiniai darbininkų 
kuopai, ši,o mėnesio 20 d., 
buvo surengta spaudos dre
na. .

Kalbėtojais buvo pakvies
ta iš Worėesterio kun. A. 
Petraitis, kun. ‘K. Vasys ir 
kim. V. Puidokas.

Kun. A. Petraitis savo 
buvusiems parapijiečiam s 
gražia ir praktiška kalba 
ragino prie sušipratimo^j> ; 
patingai kreipiant dėnlesį į 
katalikišką spaudą.

. Kun. K. Vasys, gyvais pa
vyzdžiais kalbėdamas pažy
mėjo, kad jei kas yra kata- 

. tikas, tai jo pareiga yra 
remti ne kitokią, bet katali
kišką, spaudą.

Kum V. Puidokas kalbė
jo dviem atvejais. Pirma 
paskaitos tėnia buvo “žmo
nijos būklė ir spauda”; ant
roji tema buvo “Pasaulio 

’ nenormaliunai ir šeima”, 
Jis aiškiai, pavyzdžiais nu
rodė kokius nenormalumus 
įneša į gyvenimą blogoji 
spauda ypatingai neigiamai 
veikia į jaunimą.. . . - "•

Kun. V. Puidokas, L. Ko
legijos N. A. apskričio rė
mėjų .. pirmininkas,, turėjo 
pasitarimus, su vietiniu L. 
Kolegijos rėmėjų ’ skyrių, 
su jo pirmininkų p. Skleniu 
ir su k’itais L. Kolegijos ge
radariais bei rėmėjais:

. . Vietinis skyrius yra pasi
ryžęs tuoj po Velykų suren
gti kokį.. nors triukšmingą 
parengimą Kolegijos nau
dai.*. .

Kantata fjražkn ispild//fd.
Verbų sekmadi<m,į vaka

re, šv*. Roko bažnytinis eho- 
raš, vaęJoyaiijaTit ajLYTVP 
Taičiui, 1 abai gėrąi sugiedo
jo žymaus .muziko Dubois 
kantata .‘SSeptyni Ųaskuti- 
nię*ji Kristaus žodžiai 0.

Latrrenct* Apgar . pritarė 
vargonais.'

Choras susidėjo iš 55 gies
mininkų ir 5 solistų, būtent : 
Adolfas Krušas, tenoras; 
p* M. MazgaTienė, soprano: 
E. Sandauskas, baritonas ir 
kitų.

Pasibaigus kantatai Tė
vas Bublys suteikė Šv. Tėvo 
palaiminimą. '

džiai. kviečia visus AVoretš,’’ 
tciio lietuvins ir lietuvaiteą 
atsilankyti į rengiamą va
karėli ’AVhišt Palty”, ba 
lamlžio 2 d„ Šv. Kazimiero 
■bažnytinėje salėje 7:30 vai.''• 
vakare; šis vakarėlis yra 
rengiamas Lietuvių Kolegi
jos neturtingų moksleivių 
naudai. TodėlI kiekvieno su-., 
sipratusio lietuvio yra šven
ta .pareiga paremti,. Kalbi*-. 
tojais bus Rytinių,,, Valsty
bių apskričio pirm..kini. V. 
Puidokas ir kun. A. Morkų- 
tias M. I. C. Taip gi atva
žiuos Marianapobu Kolegė 
jos Studentai su gražia pro
grama.

(torai . AVoreosf oiiečiams- • 
žinoma p-lc Genovaitė Vai- 
tekimaitė gros smuiką. Kor
tų lošėjai gaus gražias do
vanas, gi visi atsilankę bus 
pavaišinti skaniais užkan
džiais. . .

‘ MIRĖ ŠTATG.A
Pereitą sekmadienį, mirė 

staiga-Jonas Ki*i eisis 40 m. 
•amžiaus. . • l : : .

Jis beeidamas laiptais-su-, 
krito ir mirė. ' jo sesuo p, 
Ona Kątauškion.ė, kuri • gy
vena tame pačiame namo. 

:rado jį .negyvą apie K) vai.' . 
vakari1*

Palaidotas iš šv. Kazi
miero pa r, bažnyčios. .

WORCESTER, MASS.
Tėvų Marijonų Kolegijas 

Rėmėjų 1- skyrius n uosi r-

s
“55MP

U ’

toj w 1
■ « Jp 1
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———SDŲVi-JlKLEST-LR,—XLVSS^.r A nšro< \ a rt i mparapijus—baske-t-ba-1-1—] ose-jiy rat-olis O.L. —. -, 
O, V. (Our Lady of Vilna ). ' ' .

Tą pačią dieną, taip pat 
staiga, mirė.Virn-as Sides- 
kis 32 m. amžiaus. Palaido- . 
tas bažnytiškai iš šv. Kaži-' 
nriero bažnyčios . šv 
kapuose.

Verbų Sekmadieni
Joniene. Palaidota;

A

PROTESTAS PRIEŠ LENKUS | Kitą mėnesį.. balandžio 22 d
Vietos Federacijos Kuopa, sa- advokatas . Tomas Grajanekas 

vo posėdy, kovo 18 dieną, vien- skaitys, antrą paskaitą apie
Imerikos Pilietybės .Įgijimą”,

Iš kairės į.dešinę: V: Kasparas — Coatdų V. Bobi.uas, -L. Marcinkus, T. Šloš- 
kųs — Maiiagcr’is P. Lnrpavįi-ius/AiHtijųlis, d, Bulankiivirė manager’is ir - 
garsintojas, A. ciaiiys, A. .Manasąs ratelio’kapitmi., J., Urbšys, .dar yra dii gori : 

. ratelio nariai: A. Krušas ir B. Ajiklii'šas, kuriu šiame paveikslo nėra. ■. ■ -
Aušros Varių parapijos. bastadhall ratelis O. L*. O. V; (Our Lady o f Vilna) 

Worręsier‘i(> čeiiipijonai. / . ..
Kojotas, inctų atgal jau buvo, rūpintasi jauiiiiivi organizacijose gero sporto ra- 

lėlio sudarymu. Toji miinis šiandie įati pasireiškia gy venimo. Jaunimo organiza
cijų vadų ir ..veiklesniu . kuopos /nariu, dėka šis sporto ratelis tapo VTioroestėri ceni- 
pijoim. Nė vienas sporto klubo tymas su kuriais buvo lošta neįstengė atsilaikyti. 
Šių metų sezone turėjo riinmyin^ su sekančiais tymais; I. Ameriean Polisli Allian- 
fe .tynias, tapo nugalėtas 20 punktu. (OLOV. 45 — APA. 25). 2. Šv. Kazimiero pa- 
■rap. studentų kuopos sporto ratelis, tapo nugalėtas .37--/OLOV* 49 — Šv.. Kaz. 
tik 12). 3. Šv. Marijos, spo. t<> tymas, lošdamas su OLOV. tylim pralaimėję 6-ius 
punktus t OLOV. 29, šv. Marijus 23), I. Rover’s A. A. tymas pralaimėjo 3 pnnk- 
.tiis (OLOV. 31, RAA. 23). 5. šv. Kazimiero parapijos choro sporto tymas lošė su 
OLOV. 1ymu dėl čempijonato; pralaimėjo II punktų ( OLOV. 38 — Šv. Kąz. 24). 
(j. Foreši ,\(\ ŠA ebster, Mass. iviuas lapo nugalėtas 22 punktais (OLO\. .34, FAC. 
12)i OLOV. tymas beveik kas'vakaras’daro parapijom salėje pratybas,'dar labiau 
.s1 ipjjiidanii savo jėgas*. • '

Yra žiiioiiią, kad lietin ių kolonijose, kaip AVaterbury, Gonn..,’Hartford, Conn. 
gyvuoja ir sporto rateliai p.ri(, jaunin-io organizacijų. OLOV. tymu makmėkite kr \ 
pasirc m ges. sudaryti su tu i aleliu vedėjai^ sutarti.. nuslaiant durną ir vietą lošimui.

-.48 .Šferliiig Si; AVoteester. ylas:

ik Vari u par. 3-nžiiy-1 . Greičiau ugnis užšals i. lodą, negu lioluvio kiTitinoj
Hžgęs- Vilniaus meilė. '

I . Liedavos savanorių šūkis. ■

balsiai- nutarė pasiųsti, protestai 
prieš lenkus Šv. Tėvui ir Tautų 
Sąjungai, primenant žiaurų. Len
ki) Valdžios elgėsi su. mūsų vien-' 
taukiais Vilnijos krašte.

Kuopos pirmininkas, J, Bude
lis skaitė ilgą referatą .apie Įtem
ptus santykius. Lenkų iv Lietu
vių, ir nurodė daugelį Įvykių, 
kur parodyta persekiojimas .ir 
varžymas Vilniečių.

. Šį savo protestą mūsų kuopa
Federaci- 
prisidėti

pasiuntė atsižvelgus į 
jos Centro raginimus 
prie moralio protesto.

VELYKOS
Draugijos: Aušros Vartų, 

Soda]iečių, Marijos 'Vaiki1-, 
lių, Altoriaus tarnautojų., ir 

Vardo Vyrų Draugijos, nyks Vo- abu chorai, šia* savaite Stro- 
lykų antrą dieną, balandžio 2 d. piai .rengiasi prie iškilmin- 
parapijos salėje. ./gobios Velvkii AVeiltės’ Pri-

sikohmas, įskilnu.ngoji pro-į 

eesija ir šv. Mišios prasidės 
;K-tą-vai. ryte. >

Margučiu Balius

Margučių balius, po globa

Kaip ir pernai, bus duodama 
dovanos už dailiausius margučius 
.ir UŽ šokius. Valdyba paskyrė 
sus darbininkus. Įžanga 25c.,

Nagornauskio Darbuotė, 

šiomis dienomis tenka girdėti, 
kad mūsų Gedimino Ordeno pro-

GILBERT'S 
KRAUTUVE

BROCKTON, MASS. 
Turime visokio pento ir popierio sienoms.

Persikėlėm į Naują Vietą

24 Centre Street
Arti Main St., paranku į Legion Parkway.

Atėję su šiuo skelbimu galite gauti dykai šepetuką, nežiūrint .
Y ką pirkaite. .

Pristatymas Dykai . Tėl. 4213

Perskaitę “Darbininką” nenu 
meslnte, bet duokite kitiems, pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite. kitus, su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide

Po eilinhj reikalų, posėdyje . .
Gydytojas Jorias Bučius davė Į- 'mijatas, A'inca-s N’asfornauskas. 
domų - ir . ilgą pranešimą • apiė>. bąigią rašyti naują dramą — 
“Burtus ir. MedicinąTai buvoU’IŲ KANKINYS. Siužetas■ inJas jos priešų propagandą.
pirmas naujai susidariusios Ap-Js Šv. Jurgio istorijos. ŪGinos im- . • •
svietos Sekcijos /žingsnis plūsti . Parijas laikuose. * . VĖLIAVOS IR ORGANUS
lietuviškąją .^ultūrą Baltnuorūje. Rašytojas sakosi, tnomi noris.

! atidėkoti Lietuvos Vyčių-Kuopai, 
Ikuri prieš dešimtį metų jam do
vanojo’ auksinę plunksną už jo' 

| pasidarbavimą dramoje prie jų ‘ 
•kuopos. . Gaila, kad kuopa neiš- 
i gyvavo iki šių laikų.. Būtų puiki- • 
/proga vaidinti Ši įdomu veikalą.

J Ponas Na guma uskas pastarun- 
Iju laiku - rodo stebė 
.'naujų jėgų. Pernai 
.specialiai . pritaikintą 
“Knygynas šv. Ąžuole- 

! Lietuvių Knygyno sukaktuves.’ 
I Pėr motus -įstėiiaė dar užbaigt 1 
šį jo megiajiįiansi šventojo Jur- .

'. gio gyvenimą. Linkime šįiųn’tm mūšų 
daug nušipelnusiam veikėjui din 
ilgų metų ir vaisingi) darbo.
. ■ Žinys.

Visa Kelionė Jurtomis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(Per (’n'penhagą)
\I KI\IAI I.š „YE'ir YORKO

" S. S. VNITED STATES Balandžio 7
S. S. FREDEIHK VIII Balandžio ji

S. TNITĖD STATES (legužes 12
S, FREDEBIK VU i ' Gegužės 20 
S; TNITED STATES Birželio B? .
S. EREDEIUK VIII Birželio 30:

Telefonas; Plaza 1350. ■ ,

JONAS GBĖBLIAOOKASI
P r D E L E E K S K U R SIJ Ą ' 

Po priežiūrą .Lietuvių Agentų Draustijos .

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. PACA STREET, 

BALTiMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas f 
.. 637 S.- Pacą St.;

BaitĮmore, Md.
Laidotuvėse patarnauju ’ gerai 
ir pigiai. Pagrabus parttoSių.

Nuo 75—100^-150 it aukščiau.
Tek.—South 0083

.špeciiilybe ■ ir Ug<j mėtų 
praktika. Darinis artistiškas.* Kuinus ■'

.. M.-.A. NORKŪNAS
} • P. O.- Box;371x Luvvronce, Mass. ■

Prisidekite prie x ienintvlės oticiuiės Ekskursijos į TAliPTAU- į 
TI\! EI ('UAKIsTINi KOVGIlESA... Vadovaujami) A. I.. R. K.
Tederami j“?. Išplauks lah.ti S. S. •'EREDERIK Vili*' No\v '

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA
Apatiškai \;uto\aujaiua Juozo .lanūshkv J r.

’ ■ . . . . laivų "FKEUHRIK VII r
• . , . Iš Xv'\\ V.orko Birželiu JO ik '

Alba piN kitus anfnrižnnnis Vietos acennis.,arba‘

Seandinavian American Line
2l« ū'uAhin^tnn Si, 27 IVhuchaU St,.- TJO X. Laeallc St,

Bosima, Jhiss. : ■ ■ So\v Ynrk. X. Y. , CbtcaKo, UI.- •

' V.

ai.iklejii.no


■ d

Penktadienis,. Kovo 30 d., 1934.
Mtt

-b O fi t si oi t...,;

Rytinių Valstybių Žinios
•M

Waterbury, Conn.
ADVOKATAS į EDVAR-

.<• DAS G. BOBBIN
Tai seniausias ir jnrmiau- 

sias lietuvis. • advokatas Ct. 
Valstybėje. Jisai gimęs ’She- 
nandbąh, I ■ enna, Jo. tėvą i 
(dabar miręs). buvo vienai 
iš pąt-pirmiąusiųjų Shenan- 
doaįi lietuvių. Jisai turėjo 
didelę General. (Store) 
krautuve, kur parduodavo 
beveik viską. Jisai tą krau*

• > kitę'laikė per 45 metus... 
z Mokėsi Umversity .of Pe- 

misylyania. ir buvo priimtas'
. jnakfįkuoti teises 191)7 me- 
tais. Vadinasi jau 27 m 
katį). sėkmingai advokatam, 

/ ja Conn. Valstybėje.
Jo. ofisas yra pačiame 

miesto Centre, 36 •*. Niortb 
Main. Street. Turi labai mo 
dernišką ofisą.

jisai priklauso pine Šven
to Juozapo Brolijos (lietu- 

■! viškos draugijos), L. I. P, 
politiško klubu, The Ell^ 
ir Knights . of Columbus. 
Advokatas Bobinas buvo 
Kolumbo Vyčiu Vyriausias 
vytis arba (rrahd Knight, 
191 t urėtais, kuomet jojo 
kuopa turėjo 1400 narių;

Jisai yra vedęs ir turi ke 
turiuš Vaikus. *

Labai pavyzdingas katali
kas ir geras lietuvis. Jisai 
neapleidžia nei vienos pro
gos su lietuviais ypatinguo- 
seprog varnuose dalyvauti, 

? Visas Conn. .rietuvių, katali
kų jaunimas jį myli ir gerai 
pažįsta jojo gabumus bei

• iškalbingumą. ■ . . .
Jisai turi gauti nuo lietu

vių daug garbės, nes buvo 
. pats pirmutinis lietuvis ad- 

x vokalas Conn. AVatei'bury 
apsigyvenęs pamylėjo lietu
vius ir. šiandie tebegyvena

- su mumis ir duok Dieve. |vaJ 
kad būtą visados.

Minėtina tai jo kalba par. 
sakyta . New Haven ’e perei 
tais metais kai buvo Conn. 
Litliuaiiian Catholics’ Vis- 

. tory Baiiųuet. Mes manome., 
kad ir ateityje advokatas 

' Bobinas savo turtingais pa
tyrimais ir pergyvenimais 
mums.lietuviams, ypatingai 

.' jaunimui, neatsisakys ir am 
tolinus sii.inuins dalvvauti.

organizuota IVaterburyj lie 
tuvių profesijonalų ir biz
nierių basketball ratelis. Sė
kmingai lošia tik dar nei 
vieno ‘geiiriio’ neišlošė.

Nesistebim, kad. jam taip 
gerai sekasi. Jis yra kuklus 
ir sąžiningas žmogus. Kas 
jį pažįsta negali jo nemylė
ti ir gerbtu ; •

Linkime jaunam, gabiam; 
geram lietuviui dantistui 
visuomet pasilikti su mumis 
IVaterburyje. ’Bet, itTs top 
bąd, kad neturiu jo paveik
slo. Toks, gražus lietuvis it 
negaliu jo parodyti.

Mes tiesiame jam Šifdingą 
dešinę. ir teisingai. statome 
jį pavyzdžiu- kaipo lietuvis- 
kos šeimynos galva.

modemišką vaistinę; ant 
.Bank Street. Gerai sekasi. 
Šie geri lietuviai ir katali
kai.
MATAS BRAZAUSKAS

Fotografistas, pavyzdin
gas lietuvis ir katalikas. 
Jau ilgas laikas kaip Wate- 
rbūiyj jisai darbuojasi. Se
niau labai užsiimdavo teat
ru parapijoje.' Apsivedė su 
lietuvaite ir turi gražią Šei
mynėlę. Vaikučiai lanko mū 
siį parapijos mokyklą. Turi 
modemišką vietą ir daugu
ma paveikslą, tilpusių mu
są skyriui, tai jo darbas. Jo 
vieta dabar žymiai pagerin
ta. Jo brolis, rodos, su juo 
darbuojasi. Kiaušiniai “ 2»39c

______ Sunriybrook 2 tuz- 55c____ _____ ____

■ ' — ■ ••/. ' SUNNIFIELD ■ • <|Pr Jnames l/c

MATAS BALANDA
Tai senas metais, bet jau

nas ir neperlaužiamas dva
sia’ lietuvis ir pavyzdingas 
katalikas. Jisai vienas iš 
pirmųjų lietuvių Waterbu- 
ryj. Turi išauklėjęs labai 
pavyzdingai lietuvišką ka
talikišką šeimyną. Jisai' da
bar yra Lieufenant . of Dę- 
teetiveš, AVaterburyj. Dau
gely atvejų yra pasižymėjęs 
savo drąsa ir apie jį galima 
tikrai sakyti, kad 4fHe al- 
Yvays gets his man”. Dažnai 
važiuoja į kitus miestus ir 

, | valstybes ieškoti kriminalis- 
j tų. Ji mariai bile kada vaik
ščiojantį Waterbury?o gab 
vėse ir visados malonus, 
kaip 20 'amžiaus vaikinas. .

Mėgstą boYvlyti. Priklauso 
prie inūsų lietuvių parapijos 
ir kas sekmadienis su . visa 
savo šeimyna ateina į baž
nyčią..

; >STOKES :
i. . Tai jaunas ir gabus lietu
vis katalikas graboriūs. Ji
sai turi labai modernišką 

! vietą, ir jam gerai sekasi., 
j Jo’ vieta randasi, ant North 
Riyerside Street. Jisai yra 

Į baigęs Mė Allister School of 
’Enibalming, New York, Ci- 

’ ’! ty, Engineering College
| (Bliss Electrical Enginėe- 
Į ring School) Washington, 

Į D. Č- ir Suffield Prep
i School, Suffield, Oonn.
i Dar nevedęs ir eina Į mū- 

' jsii lietuvių parapiją, ben
drauja su liet via'is. Dabar 
jisai su kitu tuo pačiu var
du ir pavarde (John W. 
Stokes) rengia su alumiiiev 
čiais (švento Juozapo Pa
rapijos Mokyklos) Minstrel, 
kuris įvyks balandžio 11 d.

Jisai priklauso prie Wą- 
tęrbury Didžiulės Sympho- 
hy Orkestras, L. I. P. klu
bo ir aktyviai veikia.

Mes neabejojame^ kad 
jaunam Jonui seksis kaili 
ir iki šiol. To mes nuo šir
dies linkime. -

BROLIAI ŠOBRINSKAI
Tai Raymundas ir Adol

fas. Abudu turi didelę mo
dernišką vaistinę, vienas 
ant Higland Avenue, kitas 
Willow Drug ant Maiii Str, 
Gerai , jiems sekasi.
BROLIAI KENAU8IAI

Tai Vincas ir Benjaminas 
Jie turi didėlę, gražią ir

DIDELE EKSKURSIJA
DENTISTAS BLADAS s 

■...•■ SELENAS (WALTER | 
,•■•. ' SELENS.) . I-

Tai vyras be paveikslo.I 
Jisai turi; bet m<m kažkodėl į 
nedavė. *Visgi nors keliais1 

.■ žodžiais stengsiuos jį jums 
. nupiešti. Jisai .dar jaunąs 
ir gabus lietuvis. Turi rau
donus skruostus, ūsukus ir : 

: . gerus dantisl Jis yra vienas ■. 
i • iš geriausių dentistų Water-^ 

būryj. Vedęs ir turi .šėimy-.. 
uą...Geras lietuvis ir sąži- 

. ningąs- dentistas. Lietuviai 
jį yra labai pamylėję. Jisai 

. turi puikų ofisą lietuvių.dari-
. . .Jyjė. ir labai ‘busyV • | .

Mokslus baigė. Ėnivcrsity 
of Maryland, Md.■ Jis Wa- 

. - terburyj visą laiką sekm'in-

/ <(> broliiiš lietuvius ir višu<>-
Į': ihi;t jis sit’jais, lai žuvauti, 
|. •-. tai;bmvlyti,, tai su basketal- 
T.. liiunkais žaisth J b dėka. Mb

Rengia ir prižiūri . . .
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš Nėw Yorko 

LIEPOS 12 d.9 1934 m., 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLg$OŠ KAINOS:

Iš New Yorko j Klaidą......... .. ..97*50
• Į abi pusi —* į Klaipėdą ir at^ai..... .../167,w

Dal informacijų kraipltifii f:
COSM6POLITAN TRAVEL ’ tA^TKlVICIUS

SERVICE. . 67$N.M»i«'Sta Monuillo, Mm*.
Proį>. J. AMBRAZIEJUS168.Grand^,Brooklyn,N.Y. M*. ^J^MOtlS

A:A t9rASAsLNew.rk,N.L LITMtJ^Wg»NEWSPUB.CO.

JOHN SEKYS • 1739S.H^M<rSL.Ciucaco.III. ..
433 P«k St., Hirtforo, Coan. OHIO LITHUANIAN PUBLI5H- 

VIENYBE TRAVEL BUREĄU. c CO. DIRVA
193 Graud St., Broolflyti, N. Y. . '

r a t-vnA esŽOSuiJtnot Ava.tCmMlM.C*
AMERIKOS LIETUVIS, M*. C. K W<WHN«R . • ‘

.14 Varnon St., Worte.tet, 2013 Cirion St.. Kh
ATLANTIC TRAVEL SERVICE MR. A, VARASIUS. ..‘

K. SIDABRAS, Profr. 206 Alt N*t.dWi Sjfet- »UįMhlt
142 W. B’wayi So. Boitdn, M«m. 1200 Camoii St., Pm. .

HAMBURG . AMERICAN UNB 
NORTH GERMAN LLOYD

Turi vaistinę ant Bank 
Street. Darbuojasi tarp lie
tuvių.. .
DAKTARAS ŠTANISLO- 

VAITIS
’ Geras lietuvis gydytojas- 
chirUrgas. Rodos, jisai ir 
Šventos Marijos Ligoninėje 
dhkba. Turi taip lietuvių 
daug pacientų. Jo žmona 
Kristina Stattislovaitie n e 
daug rašo, dažnai matosi 
jos straipsniai Anglų laik 
raščiuose.

DANTISTAS SAPRA- 
. NAS '

Turi modernišką ofisą 
miesto centre* Seniai Wa- 
terbury praktikuoja.

BROLIAI STOKEŠ 
Jonas didelis biznierius 

-ant North Riyerside Street. 
Vedęs lietuvaitę ir turi šei
myną. Lanko mūsų parapi
jos bažnyčią. Turi Grpeery 
Krautuvę. Jo brolis Vincas 
Stokes, tai graboriūs Jono 
Stokes tėvas. Laiko Tavern 
ir didelį garadžių. Abudu ■ 
gyvena gražiai ir pasituriii- i 
Čiau
JUOZAS DUBAUSKAS 
Dirba Scoville’s ofise, A- 

’ccounting-Price-Cdst depa- 
irtinent. Darbuojasi tarp ■ 
Studentų ir yra “Draugo” 
laikraščio administratorius. 
Vedęs lietuvaitę.
AUGUSTAS KANKALIŠ /

Tai Scoville ’s Milžiniškos 
Kompanijos chemijos sri
ties vedėjas ir yra assistanf 
foreman vienoje fabriko j e. 
Darbuojasi su studentais ir 
vyčiais. Vedęs lietuvaitę.

. Yra ir daug kitų prasi
mušusių lietuvių automobi* 
llų biznyje (garage), kaip 

j tai broliai Muleckįai, Ches- i 
nas, Brazilauskasj Zdanis, 
Kolbeck ir tt. Paskui yra 
Taverns, kaip tai Kudirka, 
Bradunasy Broliai Jeneliu- 
nai (vienas tik nesenai mi
rė) j paskui Bottling Wiorkš 
ir Beer Ekehange, kaip tai: 
Cibulskis, Rradiinas, Dre- 
vitiįkas, Ktugelis ir kiti.

Yra ir įnėsininkų, kaip 
tai: Jolin W.' Stokes, Litli- 
uanian Merehandise Corpo
ration. Kėli lietumi yra 
A & P arba Fulton Markei 
vedėjais, kaip tai: Žubras, 
Vailionis ir tt. • .

Paskui in^uraiicę pelitai,; 
kaip tap: Mikas;Šernas- ir 
keli kiti. Vienu žodžiu lietu- .: 
vią Waterburyj yra visokių į 
biznierių,. prol’esioiiaĮų ir -U,.

Keptuvių 
Specialybė

DOUGHNUCAI 
tuzinas 12c 

Razinkų 
Duona 

bulka ge

Paukščių
Maistas

SCRATCH. FEED
100 SV. $1.87 25 4QP

fcegč X sv.^£7C

CHICK STARTER

100.87. .$2-29 25 59c
Ovg" SV •

GROWING

ioo 8V. $2‘19 25 57c
begS u sv. v ’

CHICK FEED
, 10^87. $2-15 . 25v 55c

,EGG MASH
100 SV. $0.19 25 K7Pbėgė 6 sv.

MASH

Ocean

Spray

SPANGUOLIŲ
'-.SUNKA ■.

SPECIALI: 'KAINA •
2 kenai 25c

SUMALA JUMS 
BEMATANT

8O’CIock
Švelni ir sv. 91 p
minkšta atAU

Red Circle
S**"1' w-23cui ra va

Bo k ar
priiinhi sv.
it gera

PREMIUM KAMĖS BWipfB smilkytos

SURIS

BEKONAI

17c

BALTAS ar SPALVUOTAS svar. 21c

SILVERBROOK 
PJAUSTYTI svar.

RAUDONAS LABELIS 40,,
>4. svaro ^ak.

1 sv. šmot. 23c
ENCORE RUSES . pak. En 

taipgi, fipagetai ar Noodlel
WHITE HOUSE . g kenal

PILLSBUBY’S 2 Pak- 19c.

MOLASSES BS5RJįS 2 27c
HORMEL’S KAMĖS pu“6.^ 37c . 77c '

SALADATEA

GORTGN’S CODFISH
MAKARONAI

EVAP.MILK

BLYNAM MILTAI

43c

CIGARET AI
LUCKY STRIKE ‘ 0LD G0LD ' '
CHESTERFIELD CAMElT^8

LUX TOILET MUILAS
RlNSO GRANULUOTAS muilas

$ 1.19

g šmotai. 17c
2 dideli pakečlai g7c

šviežus Vaisiai ir Daržovės A. & P. Maisto Storuos

N A VĖL GRANDŽIAI
Extra dideli tuzinas 33c Didelių tuzinas 27c

Florida Grandžiai koin« b«gj 27c

ryfielia gę.Burokai (Beets)

Žirniai žali SV8raa 10c

=ŠVENTEMS GĖRIMAI—
PALE ar 
GOLDEN

YUKON GINGER ALE
. 26 ansų bonka inP -19 12 uncijų boaka 75c

. tik. turinys -tUk- . ** am

YUKON SPARKLING WATER
Tik turinys g 25c

Specialiai šiai savaitei
Pičės
Asparagus Tips
Piaustyti Pineapple 2
Pineapple ,. . ]E. 2

. Tos Kainos Nustatytos Bostonui ir Apylinkėms,.

YELLOW CLING • . pl»UsUtos PU8& £ ’. 33c
m. x Į0C

No. H kęnfti 27c
No,. 4’ jjmt . • 25c

dideli 2iU

t
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"DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.
tfu Misijų Užbaiga.

Sekmadienio vakare, ko
vo 25 dieną užsibaigė misi
jos Šv< Jifrgio parapijoje, 
kurias skelbė Tėvas-Ai.Pet
rauskas, M. T. Cv Šios Misi
joj prasidėję kovo 19 dieną. 
Žmonės gausiai dalyvavo ir 

' naudojosi Dievo malonėmis.
Sekmadienį, 3 valandą po

pelnas eis pusiau su parūpi- Inas ir iškalbus pamokslinin- 
ja. Perstatymo pradžia 7:30 p 
vai; vakare. Kviečia visus 
rengėjai- A. J. jL

UTIM, N, Y.

kas.: Nors jis yra čia gimęs 
ir augęs, bet lietuviškai kal
ba labai gražiai.

Garbė liartfordieciąins tu
rėti tokius .iškalbingus dva
siškius. .

Didis lietuvių sujudimas 
Šv. Jurgio parapijoje. Visi 
su uolumu rengiasi švęsti , 
šv. Velykas, kaip |r kitos 
katalikiškos parapijos.

8-tą dieną balandžio, at-
pąhdmiųtTųas VjU*štų Syracuse diecezijos 

mažiems vaikučiams ir jų vyskupai, kad suteiktų šv. 
wiz.4T-nz-.vkic. vriiti l\oj' ■ r-. T • r

SUtvirtimmo Sakramentą, 
Tą pačią dieną klebonas

motinoms. Misijonierius pa
sakė atatinkamą pamokslą.

IVAIRENYBE-S
Iš KORTIJ IŠTORT.IOS limis mąlonuunii pagamin

to, 50 sv. ”
i Kq kuri figūra reiškia?

Vėliau, prič Karoliium

• Neseniai Naujorke mirė 
stambiausias. Amerikos, kr 
šiamujn kortu fabrikantas;
kinis-po- triMlošhntis-mi-tijl} tHS. Pn,s ‘Milinėm

■ („.-lošdamas, bet '«»< f sis p!lkcit<"
kortas)

Lansolo, Hektorą do GajaTą 
ir. Lą. Girą.
.. Visos kitos kortos Vaiz

duoja Įvairias tų laiką. sko
nio- karališkąsias alegorijas. 
Čirvai reiškia drąsumo em
blemą, pikai ir būbnai — 
ginklus, trefai — maistą, 
pašarą ir amuniciją. Tūzai 
reiškia pinigus, ir kad pini- 

■gai karui labiausiai yra rei
kalingi, •

labai tiksliai*; Pardavėjas 
paaiškina smalsuoliams lai
krodžio mechanizmą ir pas
tebi, kad. tokią laikrodžių 
jau esą padirbta apie šimtą 
egzempliorjų, kurie būš pas
kirti įvairiose pasaulio da
lyse. ■ ’

' Geriau įsižiūrėjus į laik
rodį, matoma vos keletas 
nedidelių krupiaračių, IT 
raidės pavidalo stiklinis : 
vamzdelis, kurio vienoje da-r 
įyje yra gyvasis sidabras, 
kitoje — skystos dujos. Va’-.’ 
dinasi, laikrodžio ėjimas 
i’eguliuojamas termoelektri- 

^ktt prrnoipn. Vtenas vamz- 
dėl i-o galas laisvai šnsisielria 
su aplinkiniu oru kitame gi

i yra tam tikras J prietaisas, 
’ kurių palaiko atatinkamo 
, ankštumo tempei1 a t ii r ą. 

Temperatūros pasikeitimo 
dėka gyvasis sidabras ver
žiasi i tą vamzdelio dalį, kur.

, spaudimas mažesnis, šis 
procesas yra sujungtas šu 
laikrodžio ašimi. Apskai
čiuota, kad temperatūrai pa 
sikeitUs vieną laipsnį, visam 
mec.hanižmui suteikiama jė
ga, kurios pakanka laikro
džiui' eiti • 120 sekundžių. 
Kadangi’toki maži tempe
ratūros svyravimai visuo
met esti, laikrodis niekad . 
nesustos. Žinoma, praslin
kus dešimts metą kai kurios 
laikrodžio dalys reikia at
naujinti, bet visa tai, paly- * 
ginus su beveik kasdi,euiniu .
1 aikrodžių užtrauki mu, yra 
vien. menkniekis. Tarp kit
ko yrą apskaičiuota, kad šis 
laikrodis eis labai tiksliai—, 
per keturiolika mėnesiii ga
li susidaryti tik devynios se
kundes netikslumo.

Laikrodžio išradėjęs švei
carą inžinierius J. L. Reu- 
tferTs pradžioje pasiūlė šį 
savo išradimą vienam Švei
carijos laikrodžiu fabrikui.; 
bet šis, bijodamas, kad pa
prasti laikrodžiai i tada gali 
nustoti vertės, atmetė Reu-. 
tter’io pasiūlymą. Tada šį 
išradimą nupirko viena di
dele firmą.

KORTŲ VAKARĖLIS
Kovo 18 <1, Šę J^I’O 

dr-ia surengė kortavimo vn-1 . ,
kareh. Žmonių buvo iicma-V .... , \ iv.. ė v- - . į nuli lomi dolerių. “Popol.oz:u. Lošėjai, prie visu stale- -r' ‘ .

• “ ’di Roma ta proga plojo
. . straipsnį apie lošiamųjų ku

rtą istoriją,
f Kas išrado lošiainipi'is

. karias/ . '

lių gavo dovanas..

NEW1K, H. J,
. •Laimino vaikučius užde- rengia vaikučius prie pi r-__ r> į Q t - ' i r| m-“ ^ (|.. ]vvks IlėtuVlll

vakarienė, Šv. Jurgio dr-jos 
svetainėje, 180-2 New York 
Avė., kurios pelną _ Skiria 
lakūnui Janušauskui..

Gros lietuvių janUolią or
kestras (Silver Bells)..
: Vanagas.

damas atminties mėclalikelį. mog komunijos, o kurio tu
rės 11 metų priims ir Su
tvirtinimo Sakramentu. .

t ’ Sekė pamokslas Tretinin- 
karos su aiškiausiais paaiš-

. kmimais . ir Rožančiaus 
draugijoms apie ją brangii- 
•mą ir kilnumą. Ypatingai

-. Sodalietėms. pasakė gražų 
pamokslą, paaiškindam a s

Į kaip privalo užsilaikyti. Ne 
vienai motinėlei besikiau- 

r šaut nuriedėjo graudi.ašara.
Šv. Vardo draugijai patar-

- ta, kad ir seni prisirašytu 
l: ir garbinta šventą Vardą. '

HARTFORD, GONN.
KOVO 4 .

Šv. Kazimiėso dienoje L. 
Vyčių 6 kp. nariai “in cor- 
porę’’ dalyvavo savo inten
cijai šv. mišiose ir priėmė 
šv. komuniją.

„. . . . . j Pamokslą jaunimui paša-
• : Vakare, po užbaig-imo,kp kun. Ed. Gradeekis, nan- 

. vietinėje svetainėje Tėvas;---------------------------- —
. Pctrauskas pasakė prakalbą!
apie Lietuvių gyvenimą. Iš-' 
gyrė, Lietuvos jaunimą,. jų

-^' . mokslą ir gabumą. Jo kalba 
buvo ilga, žmonės pasiklau-i 
sę daug naudingų'dalykėlių

: ir davė klausimų. Kožnam
T- buvo aiškiai atsakyta. Para- 
y pi j iečiai liko nuoširdžiai dę-

’. k ingi Tėvui Petrauskui..
Vainikas

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. ..______

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.— ;

Popiežius Leonas XIII.

200 ir patiibulino. Figūromis

.Euro piečiai spėja, kad 
kortos atsirado 1678 ni. Kil
ni joje. "

. Tačiau ta nuomonė yra 
neteisinga, nes trys šimtine-' 
čiai prieš tai. Ėiu opoj lošia
mos kortos jau buvo žino
mos. Prancūzijos karališkų 
rūmų sąskaitų knygose 1489 
m. Karolio VT iždininko

davė simbolinius pavadini
mus, kurie ir ligi šiol dar 
užsiliko. -.

. Keturi karaliai reiškia 
l« ‘t urtas monarchijas:; Ju
dėjos, Graikijos, Romos ir 
Prancūzijos, ir atatinkamai

IŠRASTAS AMŽINAS 
LAIKRODIS

Enniits;' Šarli.o Puparo ranka yra
pažymėta: ‘‘Dailininkui Ža- 
knicnui Grigonneriui už tris 
lošimus kortomis išmokėta 
įvairiu spalvą aukso, kara-

Paryžiuje, Lafajeto gat
vėje, yra didele brangakme
nių .krautuve, kurios vitri
noje tarp žėrinčią deimontų 
ir perlą yra išstatytas nepa* 
prastas laikrodis, traukiąs 
praeivių dkį, Čia visą laiką 
stovi būrys smalsuolių . ir 
stebi išstatvta laikrodi, ku- 
ris eina pats savaime ir niėr 
kados nesustos.

Visas laikrodžio mecha
nizmas yra patalpintas, sti
klinėje dėžėje: jokių ‘spren- 
džinų’, ne prietaisų užtrau- 

:kti', nė elektros prijųngimij

pavadinti — Dovidas, Alek
sandras, Cezaris ir Karolius 
Didysis.

Keturios., damos reiškia 
kotuiiias geradarybes. Trefą 
(gil i ų) . dama reiškia kara
lienę Mariją, piką: (lapu) 
dama —Orleano . mergelę, 
bubnų — Agnės Sonole ir 
čirvų dama — Izabelę Bą- 
varietę.

Keturi valetai (berniu
kai) reiškia narsumą. Jų 
paveikslai vaizduoja Ožje 
ir Karolio Didžiojo riterius’ nėra. Tačiau laikrodis eina

GIMDĖ, N, J.
, Pirmas Vyeių Teatras.

A Kadangi šioje kolonijoje 
dar neseniai susitvėrė 111

' J Įjeių kuopa. tyri kad susti-‘ 
,/ .priims šią kuopą ir supažin-

dilius visuomenę su. Vyčiu 
r. idėjomis,.N. Y, ir N. J. Vy- 
z: eią apskritis vaidins, šešta- 
k dieni, balandžio -7 d. Cliff-

side. N. J. veikalus “Atgai
la” ir The Rėd Lamp’’ su 

.i kuriais apskritis . aplankė Į 
X j&u beveik visas apylinkės j.

kolonijas.
-•/ : Kad suteikus visuomenei 
X. geresnę progą ... su ' Vyčiais 
V susipažinti, tai įžanga pada-

ryta maža, tik 35 centai. Tai 
X gi rengėjai tikisi, jog šios 
V;; kolonijos visuomene, pasi

naudodama šia proga, atsi- 
■; . lankys į šį jaunimo paren- 
- girną. Pradžią 7:3O vai. va- 

£. karo. A. j. M.

■ 'p NEVI YORK CITY, N. Y.

• r
■ i.

*- Vyčių Vaidinimas ‘Aitgai- 
los”

I Sekmadienį balandžio 15 
Aušros Vartą parapijos sa
lėje 586 Broome. Sf. Lietu
vos .Vyčių U. Y. ir N. J. ap-

$*, sič'itįs vaidins du veikalu 
si*, tragediją “Atgailą” ir ‘The 

Rėd Lamp”. ;j
" Kur tik šie veikalai buvo 

• perstatyta, visuomenė šį. jau 
j ūmo parengimą parems 

i. skaitlingai į jį atsilankydiv 
ma, ypač kad šio pai'cngiino

Aktai Viduriniai Lapai ... Jie Yra Lengviausi Lapai

Luckies Visuomet yra malonūs jūsų gerklei

KUR tiktai puikiausias tabakas auga—Jung- . skonį ir ūkininkams mokama aukštesnės kainos už 
tinių Vųhtijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj— . juos. Tiė viduriniai lapai yra vieninteliai naudo- 

višame pasaulyje, mes surenkame dėl Lucky Strike jami išdirbime Luckies. Be to, “It’s toasted”—dėl 
pačią, tabako derliaus grietinę. Ir .tai reiškia tiktai gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
vidurinius lapus. Ne viršutinius lapus—'kadangi prikimštas šiuo rinktiniu tabaku—padarytas apva- 
anie yra nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius lapus lūs ir kietas, laisvas nuo Kuosų galų—štai kodėl 
—kadangi anie yra prastesni koky beje—jie auga Luckies neišdžiūsta, Suprantama, Luckies visuomet 
arti prie žemės, yja stambūs, purvini, smėlėti. Vi- ir visais atvejais yra malonūs jūsų gerklei, 
dūriniai lapai yra lengviausi lapai — turi geresni

■ “It’s toasted”
y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei.

NE virKutlnhi laplti—jie ym nMtatyilf— : 
‘ jie yraUnrkttiii!

= Telepliune Stagg 2—4109 j 
= NOTARY PUBLIC Ė 

IALEKS. RADZEVIČIUS i 
| G R A B O R I U Sz į 
į 402 Metropolitan Avė. i 
| BROOKLYN, N. Y. j 
| Priekis ^.prėįškimo parapijos!

Bažnyčią Į
įParsamdau. Automobilius Vės-Į 
l fuvėrilš, Krikštynoms ir viso-; | 
J Rieins pokyliams. |

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Tapai
■ CopyrUlj,t,l»3i.Tli,»Afi)KlMaTuįwi»CWB»*w(

jie turi geresni skoni f 
. k! •

NR »putlnUl lapaiyru »cineinė» knftybft ■ .
itambua ir tnplįti!

NOTARY . Telefonas! 
PUBLIC STagg 2-5043

MJTTHEW P. BALUS
• (BIELIAUSIGKS)

LAISNIUOTAS
GRĄBORIVS

660 Grand Street,

BROOKLYN, NTY;
Vųikiul Įrougivs dvi kovtyMos- duo? 
dtnnua. mylimiems' pašarvoti do
vanai. JUdludiiųo valandoj krelx> 
kltVs pn^i. ųiųįt. Pntaruųvhnax yni 
užtlktiutna ir nž prieiniwuij- kainij,

t 
i 
i 
t
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