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DARBININKŲ SURAMI
NIMO ŠVENTE
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Vienas iš gražiųjų Evan

gelijose aprašymų yra a- 
pie tas šventas moteris, 
kurios ištikimai sekė Jėzų 
į pat Kalvarijos kalną ir 
dar paskui, “labai anksti 
pirmą savaitės dieną jos 
atėjo pas kapa, kad patep
ti Jėzaus kūną”. Kaip 
skaudžiai jų tikėjimas bu
vo užbaigta, jų širdys lie
pė dar joms eiti prie Jė
zaus kapo ir suteikti Jam 
paskutinį meilės patarna
vimą.

Meilė priduoda drąsos. 
Štai, tos silpnos moterys, 
ankstį rytą prieš saulės 
užtekėjimą, prietamsoje, 
eina siauru daržo taku ir 
nežino, kai jos galės įeiti 
į kapą, nes jis buvo užda
rytas labai dideliu akme
niu. Jos žino, kad pačios 
tai padaryti nepajėgs, 
“kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos?” Tačiau, 
nešdamos kvepalų, eina Į 
artyn prie kapo tikėda-; 
mos, kad Dievas ateis 
joms į pagalbą. Priėję ka
pą jos pamatė akmenį at-Į 
ristą....

Neturėjo jos tos laimės 
natepti Kristaus kūną, 
bet jų šventą intenciją 
Dievas priėmė už veiksmą 
ir už tai padarė jas pirmo
mis Jėzaus Kristaus atsi
kėlimo pranešėjomis. “Ne
bijokite”, Angelas joms 
sakė: “Jūs ieškote Jėzaus Į 
Nazarėno, kuris buvo pri-j 
kaltas ant kryžiaus. Jis i 
atsikėlė, Jo čionai nėra”/ 
Jis joms liepė įeiti į kapą 
ir pamatyti marškas ir 
drobules, kuriuose buvo! 
suvyniotas Jėzaus kūnas.; 
“Štai vieta, kame Jis buvo 
padėtas. Bet ei Rite ir pa
sakykite Jo mokytiniams : 
ir Petrui”.

Kristaus atsikėlimas y- 
ra ne tik tvirčiausias įro
dymas Jo Dievybės, bet 
taip pat Jo Dieviškas pri
žadas mūsų garbingo pri-| 
sikėlįmo ir amžinos laimės 
gyvenimas. “Tai yra die-j 
na, kurią Viešpats padarė;; 
džiaugkimes ir linksmin-i 
kimės joje”.

Bet ar nedaug nedorybių! 
ir neramumo pasauly?! 
Žiaurus Katalikų Bažny-( 
čios persekiojimai yra ve-Į 
darni įvairiose pasaulio; 
šalyse, gi čia, .Amerikoje,! 
tūkstančiai vargšų badau-! 
ja, tūkstančiai tėvų yra di- 
džiai susirūpinę šeimos iš
laikymu: visur nerimastis, 
baimė, nepasitikėjimas. 
Didis taip pat yra ir dva
sinis skurdas. Žmonės, su
klaidinti bedievybės apaš
talų, paneigia Dievą ir vi
są autoritetą ir eina pra
žūties keliu. Tai kaip gi 
Velykos gali būti links-! 
mios? Kaip galime giedo
ti: “Linksma diena mums 
nušvito”, kad visur nera
mu, tamsu ir baisu?

Tiesa, mūsų dienos ne-j 
ramios ir ateitis rodosi 
tamsi; ypač tai yra sun
kios dienos žmogui darbi
ninkui. Įvairūs vadai jam 
pažada geresnę ateitį, bet 
jis susilaukia tik didesnį 
skurdą ir išnaudojimą. 
Užtat ir jis, kai anos šven
tos moterys, rūpinasi kas 
jį ištrauks iš blogybių ir 
nelaimių. Ir eidamas savo 
sunkias gyvenimo parei
gas jis žiūri j Tą, kuris 
sunkų kryžių nešė ir gar
bingai prisikėlė, ir su
pranta, kad Jo mokslas y- 
ra vienatinis laimės ke
lias, ir kad tiems, kurie Jį 
myli akmenys bus nuristi 
nuo tako; jis žino, kad 
jam reikia atsigręžti į 
Jėzų Kristų ir Jo atsikėli-

Katalikas, kurs neremia katali
kiškas spaudos, neturi teisfs va
dintis geru Bažnyčias vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Tai Diena, Kurią Viešpats yra Padaręs; Džiaugkimes ir Linksminkimės Joje

Tikime Jėzų Kristų kėlusį ir Dangų mums 
rūsį, nuo mirties amžinos mus išgelbėjusį...

Velykų Polėkis
Stebėtina Velykų šventė!
Kad ir daugiausia būt’ vargų, 
Kad ir sunkiausia būt’ gyventi, — 
Tą dieną linksma ir smagu.
Kažkoks ne šio pasaulio ūpas 
Paveldžia širdis ir sielas
Ir melstis atidaro lūpas 
Ir skaldo akmenų uolas.
Ir, rodos, taip i aukštį lėktum 
Ant išbujojusių sparnų, 
Ir chorą Angelų pasiektum 
Ir būrį dangiškų tarnų!
Seniai, seniai laukta linksmybė 
Adomo nušvietė akis,
Kad Išganytojo galybė 
Jo seną kaltę išdildys...
Išdildė jau sutraukė pančius, 
Sutramdė galią nuodėmių!—
Ir Kristaus kraujas, Kristaus kančios 
Atpirko nuostolius žmonių.
Jis keliasi iš šalto karsto, 
Nereik pagalbos Angelų, 
Kad sunkų akmenį nuverstų 
Ir išvaduotų nuo sargų.
Sava galybe Kristus kėlės, 
Nes Jis ir Dievas ir Žmogus:— 
Nudžiugo Patriarkų vėlės, 
Nušvito žemė ir dangus!
Prie Tavęs, Kristau , keliam širdis, 
Prieš Tavo sostą visados 
Griaudingas mūsų balsas girdis 
Pakilume karštos maldos:
Per šventąjį Atsikėlimą 
Prikelk sielas iš nuodėmės, 
Naikink Adomo palikimą, 
Kad jo nebūtų nė žymės!
Sustiprink viltį, kaitink meilę, 
Vesk mus išganymo keliais, 
Sukelk tarnų tikrųjų eilę, 
Tegu jie Tavo garbę skleis!
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SERGA PROF. PAKŠTAS,

Kaunas — Prof. K. Pak
štas, anksčiau sirgęs gri
pu, vėl atkrito ir serga. 
Gydosi namie.

Per 52 metus Naujoje 
Anglijoje nebuvo taip ma
žai sniego, kaip šią žiemą, 
praneša Blues Hill Obser
vatorija.

mo šviesoj sekti Jį iki ga
lui. T.

RUSIJOS MILIJONAI DO 
LERiU PRANCŪZIJOS 

KOMUNISTAMS

I GALI KILTI GENERALIS 
STREIKAS DETROITE

Paryžius, Prancūzija, • 
kovo 23 d. — Jacųues Do- 
riot, Dešiniųjų Prancūzų 
Liaudies partijos vadas 
viešai įrodė, kad Prancū
zų komunistai nuo 1920 
metų gavo iš sovietų Ru
sijos 250,000.000 frankų 
($11,250,000.00,).
Doriot, pats buvęs komu
nistas, sako, kad jis tą 
faktą iškelsiąs parliamen- 
te ir reikalausias, kad par- 
iiamentas padarytų tyri
nėjimą. kur ir-kaio komu
nistai tuos gautus iš Ru
sijos milijonus sunaudojo. 
Spėjama, kad tie milijo
nai. kuriuos Dariot iškėlė 
viešai yra tik maža dalelė 
tos sumos, kuria sovietų 
Rusijos valdžia ir komu
nistai vra išsiuntę į užsie
nius. Revoliucijos ir strei- 

į kai Prancūzijoj. Jung.
Valstybėse, Ispanijos rau
donųjų karas greičiausia 
vra finansuojamas Mas
kvos. Sovietu Rusijos ko- 

atvė- mUnistu valdžia tiesiogi
niai pinigu nesiunčia nei 
į viena valstybę, bet siun
čia aplinkiniais keliais.

Sovietu Rusijoje milijo
nai darbininkų badauja, 
milijonai badu miršta, o 

! komunistu valdžia mili jo- 
1
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Detroit, Mich. — Teisė
jas Campbell pasirašė įsa- 

— kymą areštuoti 6,000 sė
dinčius ' 
mobilių 
kierius, 
neišeis 
labai abejojama, kad tai 
galėtų įvykdyti be kraujo 
praliejimo. Gub. Murphy 

Jacąues kaip tik nenori, kad strei
ko lauke būtų pralietas 
kraujas. Jis bando geruo
ju sutaikyti. Darbininkų 
vadai, Martin ir kiti kalba 
apie generalį streiką.

Sėdėjimo streikai nesi
baigia. Jau kalbama apie 
streiką Fordo dirbtuvėse. 
Mažesniose įstaigose kas
dien išeina į streiką ir 
kasdien tai vienur, tai ki
tur streikai užsibaigia. 
Streikų metu raudonieji 
nesnaudžia. Jie imasi kur
stymo darbo. Kursto dar
bininkus kelti riaušes. Ko
munistų tikslas sukurstyti 
darbininkus revoliucijai. 
Toks yra Maskvos komin- 
terno noras ir reikalavi
mas kelti pasaulinę revo
liuciją.

Streikais darbininkai 
būvio nepagerins, jeigu 
valdžia nesiima padidinti, 
pirkimo priemonių. Kas iš j 
to, kad darbininkų algas 
pakelia 5 ar 10 nuoš., ka-

Chryslerio auto- 
dirbtuvėse strei- 

jeigu jie geruoju 
iš dirbtuvių. Bet
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nūs siunčia ^.užsienius da £uo pačiu laiku pake 
propogandai? Jtbereikalo na produktu kaires dvi

J. K.

CHICAGOS POLICIJA 
PERSEKIOJA SĖDIN
ČIUS STREIKIERIUS

LDS. organizacijos nariams, “Darbininko” ben
dradarbiams, skaitytojams, rėmėjams linkime links
mų Kristaus Prisikėlimo švenčių.

LDS. Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija ir 
Administracija.

Baisi Ėkspliozija 
Mokykloje

DARBININKAI LAIMĖ-Į 
JO STREIKĄ

Providence, R. I. — Vie
nos dienos didžiųjų krau
tuvių darbininkų streikas 
pasibaigė la i m ė j i m u. 
Darbdaviai pripažino CIO 
uniją ir pakėlė algas 10 
nuoš. tiems darbininkams- 
(kėms), kurie gauna ne
daugiau kaip S15.00 į sa
vaitę; 7V2 nuoš. tiems, ku
rie gauna nuo 15 dol. iki 
20 dol., ir 5 nuoš. tiems, 
kurie gauna nuo 20 iki 30 
dol. į savaitę.

ŽUVO 441 VAIKAS, 
14 MOKYTOJŲ

New London, Texas — 
Pereitą ketvirtadienį, ko
vo 18 d., London Indepen- 
dent mokykloje įvyko bai
si gaso ėkspliozija. Tos 
dienos spaudoje tilpo ži
nių, kad ekspliozijoje žu
vo apie 700 vaikų, bet da
bar praneša, kad tikrai 
žuvo 441 vaikas ir 14 mo
kytoju, kurių lavonus jau 
atkasė iš griuvėsių. Visi 
žuvusieji palaidoti kovo 
20 d.

Tokios baisios ekspliozi- 
jos mokykloj nėra buvę

Aukščiausiąjį Teismą jung. Valstybių istorijoj, 
sugriovus, bus sugriautos Į Tyrinėjimai parodo, kad 

’ . ’ kokias gasas užsidegęs nuo įjun-
- _ . _ ’ gimo elektros žiežirbos.

ir piliečių teisės, 1 
jiems laiduoja konstituci
ja, sako kun. Paul L. Bla- Dabar 30 myliu aplinku- 
kely, S. J., America redak- -n oje neliko vaikų aukš- 
x redakcijinia- <ųau 5 skyriaus mokykli-torius, savo 
me straipsny.
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įr natvs komunistų vadai gubai. Taigi darbininkai 
reiškia nepasitenkinimą pirmiausia turi reikalauti, 
Stalino diktatūrai. kad valdžia nustatytų kai-

----------------nas už produktus, kad ne- 
1SPANIJOS < SUKILĖLIAI leistų kelti kainų. Tik tada 

PASIRUOŠĘ NAUJAM darbininkai išeis laimėto
jais.MŪŠIUI

Madridas, Ispanija —
' Keliu dienų mūšiai Gua
dalajara srityj buvo suki- PŲ KANCELIARIJOJE

j lėliams nuostolingi. Rau- ------------
i donv™ valdžios jėgos pa- Vokietija —
stomeio sukilėlius _tohn|K >»3 d. - Nacių slap-| 

kaip praneša raudonieji,
i darą smarkų pasiruošimą 
naujam mūšiui. Spėjama 
kad sukilėliai laukia tik 
progos, ir jie ne tik atsi
ims savo pozicijas, kurias

! prarado per pastarąsias 
dvi dienas, bet dar užka
riaus ir naujas.

Sukilėliams pavyko su
laikyti raudonųjų valdžios 
kariuomenę šiaurinėje 
Madrido dalyje. Smarkiau- 

| sias susikirtimas įvyks 
Jadraąue, kuris esąs svar
bus sukilėlių ptfnktas. 
Raudonųjų kariuomenei 
pavyko pastūmėti sukilė
lius tolin nuo Madride 
šiaurinėj Guadalaiara sri- 

■ tyj, panaudojant 8 didžiu- 
I liūs tankus.—
MADRIDO GATVES TU
RI RUSIŠKUS UŽVAR-

DINIMUS

NACIAI PADARE KRA
TĄ KATALIKŲ VYSKU- 
T>T’ V » \ ri?T T \ VI imv

Berlynas, Vokietija

k. A.- KUN. JONO KURO 
LAIDOTUVĖSE TŪKSTAN
TINĖS MINIOS ŽMONIŲ

£

TĖVŲ MARIJONŲ PRO
VINCIJOLAS PASAKĖ 

PAMOKSLĄ

Chicago, III. — šiomis 
dienomis policija įsiveržė 
į Wilson - Jonės kompani
jos dirbtuvę, kur streikuo
ja sėdėdami apie 850 dar
bininkų, ir jiems įsakė 
apleisti dirbtuvę. Policijos 
viršininkas pareiškė, kad 
tie darbininkai, kurie ne
paklausys bus areštuoti.

nio amžaus. Visur tik gir
dimas verksmas tėvų, ku
rių vaikai žuvo šioje bai
sioje nelaimėje.

Ėkspliozija įvyko prieš 
pat paleisiant vaikus iš 
mokyklos, 3:20 vai. po 
pietų. Tą dieną buvo pla
nuota paleisti vaikus ank
ščiau, bet dėl bėgimo run
gtynių tas nutarimas at
mainytas. Mažesnieji vai
kai buvo paleisti ankščiau.

London Independant mo
kykla buvo didžiausia kai
melio mokykla Jung. Vals
tybėse. Ji pastatyti kaina
vo milijonas dolerių. Tą’ 
mokyklą lankė apie 1500 
vaikų.

Mokyklos aplinkuma už
ima anie 30 ketvirtainių 
mylių, kurame vra 7 alie
jaus šaltiniai. Ta aplinku
ma įkainuojama daugiau 
kaip 16 mili jonų dolerių.

Sugriautoji mokykla tu
rėjo 30 kambarių ir didelę 
auditoriją. Sale tos moky
klos buvo gimnastikos na
mas ir Dradžios mokykla 
iki 5 skvriaus.

Eksnliozijai įvykus buvo 
paskelbtas karo stovis. 
Gelbėjimo darbui pasibai
gus, karo stovis atšauktas.

VOKIETYS SUMUŠĖ 
MOKYTOJĄ

Scranton, Pa. — Ketvir
tadienį, kovo 18 d. įvyko 
a. a. kun. Jono Kuro, Šv. 
Juozapo lietuviu parapijos 
klebono, iškilmingos lai
dotuvės, kuriose dalyvavo 
aukštieji Kataliku Bažny
čios dignitarai, kelios de
šimts lietuviu kunigu ir 
tūkstantinės minios žmo
nių.

Iškilmingas gedulo šv. 
mišias atnašavo kun. J. 
Kasakaitis iš Pittstono; 
diakonu buvo kun. J. In- 
č-iura iš Kingston; subdia- 

i konu — kun. J. K. Miliau- 
' skas iš WiJkes-Barre. Prie 
šoniniu altorių atnašavo 

i šv. mišias kun. J. šuošins- 
kas iš Su gar Notch ir vie
tinis vikaras kun. J. Žu
kauskas. Gražu ir turinin
gą pamokslą pasakė kun. 
J. J. Jakaitis, MIC.. Tėvų 
Marijonu Provincijolas.

A. a. kun. Jonas Kuras 
išbuvo klebonu Šv. Juoza
po parapijoj nuo rugsėjo 
17 d.. 1907. Jis pastatė pa- 
rapiiinę mokyklą, kurioj 
nėr 22 metu mokvtojavo 
Seservs Kazimierietės. Tai 

! buvo lietuviškiausia para- 
! pijinė mokykla.

i

toji policija padarė kratą 
Katalikų Vyskupų kance
liarijoje ir užgrobė Šv. 
Tėvo, Popiežiaus Pijaus 
XI Apaštališką laišką į ti
kinčiuosius, kuriame Šv. 
Tėvas pasmerkia ‘Hitlerio 
valdžią už Katalikų Baž
nyčios persekiojimus. Hit- 

• lerio valdžia laužo konkor
datą, Vada ji verčia katali
kų tėvus siųsti vaikus į 
nacių mokyklas ir bendrai 
varžo katalikų teises.

VYRIAUSIAS TEISĖJAS 
SMERKIA TEISMU 
REFORMATORIUS

I

Washington, D. C. — 
Vyriausias Teisėjas Char- 
les Evans Hughes savo 

1 laiške Senatoriui Burton 
K. Wheeler iš Montana 

• pareiškė, kad prez. Roose- 
’velt planas perorganizuoti 
teismus greičiausia esąs 
tikslas pakenkti Aukš
čiausiojo Teismo suma-Pranešama, kad Madri

de raudonieji, kad paten- niam veikimui, 
kinti sovietų Rusijos ko- Senatorius Wheeler tą 
munistus permainė kaiku-'laišką perskaitė Senato 
rių gatvių užvadinimus, teismų komitetui, kada 
būtent, Gran Via pavadi- prieš prez. Roosevelto pla
no Rusų keliu; Casteliana ną k 
Promenada pavadino Ro-' kalbos 
senberg gatve. Rosenberg 
vra buvęs sovietu ambasa
dorius Madride ir tikrasis 
diktatorius Ispanijos sos
tinėje. Dabar jis yra at
šauktas ir gyvena Mas
kvoje.

prasidėjo Senatorių 
k

Teisėjo Hughes nusitei
kimą prieš prez. Roosevelt 
planą remia Teisėjai Louis 
Brandeis ir Willis Van 
Devanter, kurie skaitomi 
No. 1 liberalai ir konser- 
vatyvai.

• v •

Kaunas — Garliavos pr. 
m. mokyt. V. Andriejūnaa 
išėjo- pasivaikščioti. Apie 
9 vai. jį užpuolė Otto Mi- 
lerškauskas ir smarkiai 
sumušė, šaukdamas “še 
tau už patri jotizmą”. Už
puoliką Garliavos policija 
išaiškino per 3 valandas.

v “

Darbininkų
1:30 Valandą po Pietų

Radio Programa

Šeštadienį, kovo 27 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Darbininku Radio programa, kurią išpildys Provi
dence šv. Kazimiero lietuvių parapijos Radio Grupė, 
vadovaujant dainininkui-muzikui p. Antanui Giedrai
čiui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locykles ir klausytis Velykinės programos iš stoties 
WCOP, Boston.

Dhrbininkų Radio programos vadovybė linki vi
siems linksmų Šv. Velykų.
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VIETINĖS ŽINIOS
DU NAUJI KAPAI

DARBININKAS

G ARŠIA kalbiai

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 W. Broadway, So. Boston, Mass.
XOKW()()I)’O SKYRIUS: 1044 Washingtoii St., Nonvoed. Aiass. Tel. Nonvood 149S-\V.
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LAIKRODININKAS 
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. D1LIS1
Kovo 21 d., Carney ligc-|| 

ninėje, po operacijai mirėjl 
trumpai sirgęs, spaustu-i* 
vininkas Jonas Kerdiejus. j L . 
Pirm mirsiant jis, gražiai i91?:
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lanko Švenčiausį Sakra
mentą. Už tai jie gauna 
visuotinius atlaidus, jei 
išpildo kitas sąlygas.

Penktadieny kun. P. Vir- 
mauskis pradės rytmeti
nes apeigas 8 vai.

4:15 p. p., ir 7:30 vai va
kare bus stacijų vaikščio
jimas.

D. šeštadieny kun.
Jenkus pradės ilgas, bet į- šuneliu, 12 metų ir 14 me 
spūdingas pamaldas 8 vai. įH’ uošviams

Nuo 12 vai. dieną bai- Liutkevičiams

Bažnyčioje vąlgiai bus taP° palaidotas iš šv. Pet 
šventinami 4:30 vai. n.p., ro bažnyčios Naujos Kai 
ir 8:30 vai. vak.

7:30 vai. vak. Įvyks pa-

PRAKALBĖJO
Kovo 21 d., laikydamas 

pirmą sekmadienį viešas 
po ligai šv. mišias, kun. 
Virmauskis prakalbėjo i 
parapijiečius dėkodamas 
jiems visiems už maldas ir 
Įvairius gilos užuojautos 
reiškinius, jam suteiktus 
ligoje. Jis pirmiausiai pa
dėkojo kun. K. Urbonavi
čiui ir kun. K. Jenkui. Iš
reiškė gilios padėkos žodį 
prieteliams ir kitose kolo- gįasį Gavėnios nasninkai. Hovo 23 d.,
nijose gyvenantiems.

ŽINUTĖS

I

TAISOME IR PARDUODAME IiADlOS Iii REl’RIGlATOKIt S

STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0556 j|; 
e. 5 ! 
"Į

I

j, p. gelio sumanytojas iš Newi 
į 30 metų, gyvenusi 41 Ga- Kiburienė, p. šultienė, p. i Yorko išrašė čekį sumoje
į tęs St. Ji gimusi ir augusi Slaičiunienė ir k. Į $10,000 ir tas čekis grįžo ’
• So. Bostone. Buvo steno-j Moterų Sąjungos 13 kp.tkam buvo išrašytas, tai
grafe. Paliko tėvelius ir susirinkime, gyvai disku- pradėta tyrinėti. Susekta, ?

; brolį. Iškilmingai, su tre- suota ir pasiryžta darbui, kad tai esąs ponziškas
jomis mišiomis palaidota, Mot. S-gos vajaus proga,; 
kovo 24 d., 9 vai. ryte, iš kuris prasidėjo kovo 1 d.,

• Šv. Petro bažnyčios, Nau- ir tęsis ligi birželio 1 d. 
jos Kalvarijos kapuose. Raginamos visos jaunos 
Melskimės už mirusius.

lZ-

PO VELYKŲ

prisirengęs, priėjo išpa- ra Pranciška Lapinskaitė, kienė, p. Kohanskienė
žinties, priėmė Švenčiausį

i Sakramentą, gavo pasku
tinį Šventą Alėjum pate
pimą, ir Bažnyčios atlai
dus. Jis buvo tik 45 metų. 
Gyveno 558 E. 5th St. Sa
vo mylimą žmoną palaido

ją jo metai atgal. Paliko du

— ponams 
s aug i n t i. • 
9 vai. ryte,

I

Ivarijos kapuose.
Tą pačią Verbų diena, | 

, . . maldos ir bus"sakomas iia-, miesto ligoninėje išsirgusi
teišmoksiąs. ------—; .

v. .. .vi Velykų dieną šv. mišios 
ispazmmų prieš; bus ]aikomos valandomis- 

t. HtP.i6 8;30> 9;30 ,r n p.rmas 
bus su procesija. Paskuti
nės bus su klierikų asista. 

Per Velykas gaunami vi- 
j šuoliniai atlaidai.

’• Vakare 7 vai., bažnytinė- 
y'Į je salėje Įvyks gražus Ma-

PetroKovo 24 d., Šv. 
bažnyčioje, 4 v: " 
ir 7:30 vai. vak., bus klau-i 
symas i 
Didi Ketvirtadieni. Tą die
ną žmonės eina orie Ko
munijos gerbdami Šven
čiausio Sakramento Įsta
tymą.

Didžiajame Ketvirtadie 
ny Šv. Komunija bus dali- 
7^30^ ne^mišST kurioj rijos Vaikelių ’ draugijo; 
(.30 ir per misiąs Kurio. vakarėlis 
pradės atnašauti kun. K.Į _______
Urbonavičius su asista. 8 „ T_ T ,
valandą. Po rytmetinių: Kun-K. Jenkus partrau- 
šios dienos apeigų žmonės; ke. nauM bažnytinį suolą 

j-. . ...' = Į prie altoriaus kunigams
H A V T Š H A I 1 sėdėti. To suolo lėšoms 

____ _ ________ _________ padengti Sodalietės rengia 
— __________   7 į WhišF-Party bal. 14 d.

DR: J, LANDŽIUS 
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

v •

nervų liga daug metų, mi-i
i

IIIiI
i

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus

Veda visokias provas. Daro vi- 
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Soti Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

E .........................................................   E
Tel. S. B. 2805-R Į

LIETUVIS :•

OPTOM ETRISTAŠI
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
einu ir 

į koše akyse
i šviesą tinkamu laiku.
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
i 447 Broadvvay, South Boston Į
H..............................................................Ė
g  ................... €

akiniu* 
akis atitie 
amblijoniš- 

sugrąžiau

£

2 
=
S|
I
B

E

Tel. So. Boston 0823 • Į
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. CASPER |
Arti Munieipal Bnilding Į 

525 E. Broadway, S. Boston |
Oįiso Valandos :

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) Į 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais Ir j 
nedčldieniais. taipgi seredomia nuo j 

12-tos dieno uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

1...............................................................43

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 
1:30 iki « ir nuo fl:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

I Tel. Trowbridge 6830.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. lnman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

GRAŽUS DALYKAS—
Verbų sekmadieni, 2:30 

vai. no pietų, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, tos para
pijos didysis choras, va
dovybėje art. R. Juškos, 
su dideliu atsižymėjimu 
išpildė kun. K. Urbonavi
čiaus sulietuvintą kantatą 
— “Nuo Alyvų Daržo Į 
Kalvarijos Kainą”. Šios 
gražios kantatos žodžiai 
ir muzika kalbėte kalba 
žmogui i širdį apie Išgany- 
tojaus kentėjimus dėl 
žmonių meilės. Chorui pa
vyko labai tinkamai tą 
puikų, sunkų ir įvairų vei
kalą išpildyti.

Giedojo ir solo pats mu-, 
zikas R. Juška, J. Antanė
lis ir Adomas Barauskas, i

Porą giesmių, lotynų 
kalboje, talentingai sugie
dojo svečias kunigas Ka
zimieras Jozaitis Augusti- 
jonas. Tėvas Jozaitis Bos
tono apylinkėse airių baž
nyčiose skelbia misijas. 
Jis turi ypatingą iškalbą 
ir balsą. Moka kalbėti ir 
lietuviškai. Jis skubinasi 
baigti mi s i j a s, Reve- 
re, Mass. Gyrė choro gie
dojimą, vedėją ir veikalą.

Padėka pridera grabo- 
riams Akunevičiams. Jau
nasis savo naujų automo
biliu parvežė iš Revere Tė
vą Jozaitį ir nuvežė.

Žmonių buvo beveik pil
na bažnyčia. Jie visi buvo 
maldingai susitelkę, įdo
miai temįjo giedojimus ir 
buvo labai patenkinti.

Prie altoriaus sėdėjo 
kun. K. Urbonavičius, kun.

1 P. Virmauskis, kun. K. 
Jenkus ir kun. A. švedas, 
MIC. Baigoje kun. Vir
mauskis padėkojo susirin
kusiems ir užgyrė šį būdą 
kaipo tinkamą pradėti Di
džiąją savaitę. Ragino, i 

j kad ir toliau šioje savai
tėje — ypač paskutinėmis 
trijomis dienomis, kas ga
li, lankytųsi bažnyčion ir, 
eitų prie Sakramentų. Jis; 
taip pat dėkojo chorui, ir; 
jo vadui, už tinkamą gra
žios kantatos išsimokymą, 
ir už taip puikiai jos čia 
perstatymą. Pridūrė jog' 
tai padaryti yra sunku. 
Už tat choristai verti yra 
parapijos užuojautos.

Kun. K. Jenkus suteikė 
palaiminimą su švenčiau
siu sakramentu.

Patenkintas.

I

I

I

*

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
South Boston, Mass

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

I

skymas vilioti iš žmonių 
pinigus.

Dabar visas reikalas v- 
ra Massachusetts valsty
bės prokuroro rankose.

i ------------ :
' ATLAIDAMS PRAĖJUS

—
40 Valandų Atlaidai, ku- i 

rie prasidėjo kovo 14 d., Iii 
' valandą rytą, su iškilmin- 

.. , ... .. . , . gomis apeigomis, Šv. Pet-
Apskncio Vyčių šokių ro bažnyčioje, baigėsi su 

Silver Jubilee didžiomis iškilmėmis kovo

moterys ir merginos prisi
rašyti prie šios milžiniš
kos Moterų Sąjungos or
ganizacijos. Rožytė.

Liet, j
So.

so-

Balandžio 3-čią,
Vyčių 17-ta kuopa,
Boston, (basketball rate
lis) turės pirmutinius 
kius ir žaidimą So. Boston komisija ‘
High School Gymnasium, bąli’, kuris įvyks balan- -Įg d vakare. t-, vakarą' 
Thomas Park, Šo. Boston. džio 17-tą, praneša, kad celebrantais buvo* kun P 
?x^Sog™??..?LkeTSx^L^’ d.Sar yra išdaIinta 540 ti_ Strakauskas, diakonas — 

kun. J. Skalandis. subdia- 
konas — kun. Švedas, ce- 
remonijorium kun. dr. J.

PRANEŠIMAS

•)

džia 8 valandą. Įžanga tik- Kietų.
tai 25 centai. Jaunimas y- Taipgi, kad I. J. Fox Ine. 
ra kviečiamas atsilankyti per B. Koraitį, lietuvį ats- 
ir praleisti laiką su “Bas- 
ketball” žaidikais. A.E.L.

i

tovą, prižadėjo duoti ‘Si’- starkus^ 
ver pointed TL._ 2 
vertą šimtą dolerių,

MOTERŲ SĄJUNGOS giliukingos panelės, 
dalyvaus šokiuose.

Fox Scarf’ 
dėl 

kuri vavo daugybe žmonių. E-i 
: jo prie sakramentų, mel- 

— Stanley Radio Co. prizą- dėsi. Rytais buvo laikoma
Moterų Sąjungos, vieti- dėjo duoti Sidabrinę Tau- i daug Šv. mišių. Vakarais

II I

; nė, 13 kp. rengia gražų te- 
atrali vakarą, balandžio 4, 

; š. m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
i Petro par. bažnytinėje 
, svetainėje, ant 5-tos gat
vės. Bus vaidinama veika- 

I las “Motinos Išsižadėji
mas”. Vaidins Norwoodo 
Sodalietės. vadovybėje Jė
zaus Nukryžiuoto Vienuo- 

I lyno Seselių iš Cambridge. i 
j Prie to teatro prisirengti! SUSEKĖ NAUJĄ PON- 
ir jo pasekmėmis pasi-j ZIŠKĄ ŠMUGELĮ 
džiaugti, kovo 2, š. m. kp.Į _ . —-------- .
mėnesiniame susirinkime i Šiomis dienomis valsty- 
išrinkta darbo komisija,pės policija susekė nauja 
būtent:— M. KilmonyteJ ponzi.šl'ą planą greitai 
A. Majauskaitė, A. Janu- praturtėti. To ponzisko 
šonienė, O Siaurienė. p.; plano vykintoju buvo tu- 
Skudrienė, n. Marksienė,pas “Mr. X”. Jis per savo 
n. Juškienė, p. Stravins-1 agentus esą surinkęs apie 

- ' $100,000. Sumanytojui a- 
si gentavo net žymios miesto 

mokytojos. Turėję ofisus 
net trijose vietose, 
žurnalą New Yorke.

i tesi neva Šerais ir ant po-

VAKARAS

ADVOKATAS

KAZIMIERAS KALINAUSKAS

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

THE STRAND CAFE
Skanūs Valgiai ir Gėrimai dSo. Boston, Mass.374-378 Broaduay,

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

BLINSTRUBS
VJLLAGE & GRILL
RESTAURANTAS

Atlaidų pamaldose aaly-

rę.” ' laikomi mišparai, kuriuos
Prašome biznierius ir, giedojo Bernaičių choras,

profesionalus neatsisakyti vadovaujant kun. K. Jen- 
..........  • i kui ir Didysis choras, va-skelbtis programoje. Šo

kių Komisija turi savo 
“Headąuarters”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Room 2, ir laiko susirinki
mus kiekvieną pirmadieni, 
7:30 vai. vakare. A.E.L.

Leido
Ver-

pieros parodė didelius pel
nus tiems, kurie Įdėjo pi
nigus. Bet kada šio šmu-

įvairūs skelbimai
L

Telephone
SO. BOSTON 

1058
B K

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
visokio išdirbyst’-ių auto 
Taisymo ir demonstravl

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

tSOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočinitas ir Petcr Trečiokas 

savininkai

Taisome 
mobilius, 
mo
•

300-308 W. Broadvvay, Tel. ŠOU 9706 '

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

/X

A. J. KUPSTIS
Seniausias Real Estate in Insurance Agentas

South Bostone
332 W. Broadvvay, So. Boston, Msuo».

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

T. J. MURPHY
SIUVĖJAS

352 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.
—- 1 1 - - ■ — y

kui ir Didysis choras, va
dovybėje artisto R. Juš
kos.

Pasidarbavimu kun. K. 
Jenkaus ir Seserų Jėzaus 

i Nukryžiuoto Vienuolyno 
: iš Cambridge, Mass. — ai- 
: toriai buvo artistiškai iš
puošti ir abi procesijos ti
krai gražios. Žinoma, čia 

i yra garbė ir parapijiečių 
i už suaukavimą gėlėms ir 
už atsiuntimą vaikučių Į 
procesijas. Graborius po
nas S. Baracevičius alto
riams papuošti buvo pas- 

: kolinęs daug oalmių.
Apart vietinių, sekanti 

kunigai dalyvavo 40-tėje: 
kun. Dr. J. Navickas, M.I. 
C., kun. ] 
kun. Dr. A. Bružas, M.S.. > 
kun. Dr. A. Jagminas, MJ. 
C., kun. Dr. J. Pauliukonis, i 5 
M.I.C., kun. J. Bucevicius,i| 
M.S., kun. A. Petraitis,I* 

\

Dr. J. Starkus,

f 

kun. F. Skruodenis, M.I.C., 
kun. J. Vaitekūnas, kun. 
Švedas, M.I.C., kun. J. 
Skalandis, kun. S. Kneižis. 
kun. J. Švagždys, kun. J. 
Petrauękas, kun. P. Stra
kauskas, kun. J. Vaškevi
čius, M.I.C., kun. P. Juš- 
kaitis, kun. J. Plevokas.

Pamokslus sakė rytais ir 
vakarais Tėvai Marijonai: 
kun. Vaškevičius, MIC, 
kun. A. Jagminas, M.I.C 

, D. D., kun. J. Paulikonis 
; MIC. D.D.

i

t 
I

I

I

Didžiausia apgavyste y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
| XXX’

t

1
i

i

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

čių medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

REIK ALINO A patyrusi prie 
namų ruošos mergina ar moteris. 
Kreipkitės į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W Broadway, So. 
Boston, Mass.

A
L St. LIQUOR STORE 

•J Parduodam geriausius ivai- 
? riti rūšių TONIKA, DEG- 
y TINĘ, alų ir VYNĄ. 
ą Visokiose įtalpose: Bonkoms, 
U Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
2 S. firmų ir užsienio, pasiriuki- 
A mas didžiausias ir Įvairiausias, 
y rOKILIAMS, VESTUVĖMS, 
T NAMUOSE VAIsĖMS ir BA- 
l! I.IAMS. Specialiai kainos su- 
X mažinamos. Pristatėm greita: ir 
Ą veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
U 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4117 
() Pas J. STRIGUNĄ 
s? 195 L ST., SO. IJOSTON, MASS.

GRABORIAI

A

i S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Eroadvzay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

' Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3900 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Į)

t

i

I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS —

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 

564 East Broaduay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOŲth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

Cambridge Bottling Co. Ine.
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 

Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi- 
1 mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonieo su ženklu ant 
1 leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
; Agent ūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
i 4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.
J Tel. TROwbridge 8374
J Savininkui: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pn^nas, Juozapas P. fimiląys.

l 
<! 
i! 
i!



Antradienis, Kovo 23 d., 1937

Kun. P. J. J.

Didžioji Savaitė

DARBININKAS 3

Didžioji savaitė praside- zaus mirtį ant kryžiaus, 
da Verbų bei palmių sek- Todėl naudinga bus sau 
madieniu. Tą sekmadienį 
šventinama palmes ir dali
namos žmonėms, primini- garbės Viešoats taip nusi- 
mui Kristaus garbingo į žemino, kad leidosi save 
Jeruzalę įjojimo. Tam at- taip baisiai kankinti? Ko- 
minimui daroma procesija, dėl Jis krauju prakaitavo 
Pašventintos palmės yra Gethsemanes darže? 
bažnyčios sakramentalas. dėl leidosi save skaudžiai 
Jos 'pagelbsti gauti nuo rykštėmis plakti, erškėčiu 
Dievo naujų malonių. Sa- į vainiku vainikuoti? Kodėl 
koma,, kad tos palmės ao- priėmė neteisų Piloto mir- 
gina žmogaus kūną ir šie- ties nuosprendį? Kodėl ne- 
lą nuo blogo, laimina tuos šė taip sunkų medžio kry- 
namus, kuriuose jos pa
garboj laikomos. Palmės į 
primena mums, kaip Die-j 
vas negyvais daiktais pa
žymėdamas išganymą, pal
mėse nurodė Jėzaus tam
sybės kunigaikščio nuga
lėjimą, o alyvų šakelėse— 
gailestingumo pilnumą. 
Bažnyčia mus mokina, 
kad palmės slaptingoje 
prasmėje, melstume Dievo 
Malonės, per Jėzų įveikti 
mirties karalystę, kad ir 
mes kuomet nors pergalės 
palmėmis papuošti, galėtu
mėm dalyvauti jo garbin
game po paskučipąisio tei
smo Įžengime i dangišką
ją Jeruzalę.

Šioje savaitėje Bažny
čia mums prieš akis stato 
Jėzaus baisia kančia ir 
skaudžią mirti. Didžiaja
me Ketvirtadieny minime 
Jėzaus Švč. Sakramento i- 
statymą; apaštalu įšventi
nimą kunigais. O Didžia
jame Penktadienvie Jė-

užsiduoti sekančius klau
simus: Kodėl gyvybės ir

Ko-
v • •

žiu ir leido save prie jo 
prikalti?

Atsakymas aiškus: Kris
tus viską iškentėjo dėl 
žmonijos sielų išganymo, 
—dėl mūsų kiekvieno sie
los išganymo. Kristus ken
tėjo ir mirė už mane. Di
džiajame Penktadienyje 
pamąstykime apie tą Jė
zaus didelę dėl mūsų mei
lę — Jis numirė, kąd 
amžinai gyvenčiau.

t aš

♦
I
I

BERNARDAS J. KORAITIS

kuolinks-

f

P-lė A. Koraitytė

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoj 
ir jos lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis ir 
p-lė Koraitytė, kuri dirba prie I. J. Fox Dresių 
ir Cloth Coat Skyriuje, sveikina visus lietuvius 
ir lietuves ir linki visiems praleisti 
miausiai Velykų šventes.

411 washington street 
BOSTON, MASS.
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VELYKOS
Linksmiausia iš 

s švenčių — Velykos, 
tus iš tikrųjų kėlės, ši ži- 

! uia skamba visame krikš 
į čioniškame pasaulyje. Ti
krai: iei Kristus nebūtų: 

i prisikėlęs. mūsų tikėjimas ■ 
būtu tuščias. Arba nagai!

■ Šv. Paulio žodžių (I Kor 
15/13) — “Jeigu nėra mi- 
rusiųjų prisikėlimo, tai nė 

į Kristus neatsikėlė.
i Kristus neatsikėlė,
1 mūsų ansakoiimas

J. Doyle Ine

visų 
Kris-

O jei 
tai 

vra

CAMBRIDGE, MASS.
“VĄKARIENBUTIS”
Verbų sekmadienį po 

pietų ir vakare, parapiji
nės mokyklos vaikai, Se
selėms mokytojoms vado
vaujant, perstatė religiš
ką veikalą “Vakarienbu- 
tis”. Aktoriai savo užduo
tis gerai buvo išmokę, 
puikiai atliko. Žmonės gė
rėjosi. Daugiau tokių te
atrų pageidavo. Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė. 
Pelnas skirtas Seselėms.

VELYKŲ ŠVENTĖS
Švč. Panos Marijos Ne

kalto Prasidėjimo lietuvių 
bažnyčioje Velykų pamal
dos įvyks sekančioj tvar
koj.

i Didžiajam Ketvirtadienį 
šv. mišios bus 9 vai. rytą. 
Po mišių procesija ir lan
kymas bažnyčių.

Didžiajam Penktadienį 
pamaldos prasidės 8 vai. 
ryte.

Didžiajam šeštadienį, 7 
vai. ryte, prasidės ugnies, 
paskales, ir vandens šven
tinimas. Po tam šv. mi
šios.

Velvkose Prisikėlimo a-

ŠOKIAItuščias, tuščias ir jūsų ti-j 
kėjimas.

Tuomet būtų rasta, kadį 
mes esame ir netikri Dievo 1 
liudytojai, nes liudijome į 
prieš Dievą, kad jis prikė
lęs Kristų, kurio neprikė
lė, jei jau mirusieji nesi
kelia. Jei mirusieji nesi
kelia, tai nė Kristus neat
sikėlė. Jei Kristus neatsi
kėlė tai jūsų tikjimas yra į 
tuščias, ir jūs dar tebesa
te savo nuodėmėse... Bet 
ištikrųjų Kristus yra pri
sikėlęs iš numirusių”. Tą 
tiesą įrodo Apaštalai, Šv. 
Moterys ir net patys Kris- 

i taus priešai, Romos karei
viai, žydai bei visi, kurie 
Jo neapkentė.

Kristus savo atsikėlimu 
nugalėjo mirtį, užbaigė at
pirkimo darbą. Jo prisikė
limas yra mūsų tikybos 
kertinis akmuo-pamatas. 
mūsų vilties šaltinis. Nes, 
jei Kristus kėlėsi ir mes 
kada nors kelsimės — pa
liksime kapą. Bet kad mū
sų prisikėlimas būtų gar-
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303 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS

Tel. ŠOU 9252
■

Didelis Nupiginimas
DIDELIS BUTELIS BRANDĖS .$1.25

♦
i
į 1

♦
y

| DICTUM 90 proof $1.25

| CUMBERLAND RYE 90 proof $1.25

BANDITAI UŽPUOLĖ IR dę stiprų baksą, jį su- 
APIPLĖŠE NAMUS i daužė ir jame rado apie 

i $60.00. Plėšikai, matyt, 
buvo gerai apsipažinę su 
Poole namais, nes Įėję ži
nojo kur eiti ir kur ieško
ti. Tik dėl tiek pinigų 
jiems buvo didelis darbas. 
Mergina sako, kad vienas 
iš plėšikų esąs vietinis gy
ventojas.

Stoneham, Mass. — Ko 
vo 22 d. vakare, du plėši 
kai įsibriovė į Charles 
Poole, gyv. 32 Bow St. na 
mus, jį sumušo ir jauną' 
mergaitę, pagavę už plau
kų, užtraukė į viršų ir 
nradėjo ieškoti pinigų. Ra-

me privalome keltis iš 
nuodėmių karsto ir vaikš-i 
čioti naujame gyvenime.

Ve^kų šventė mums 
kiekvienam tik tada bus 
linksma ir džiaugsminga, 
jei mes būsime atsioalai- 
davę iš savo nuodėmių, 
blogų Įpročių. Jei ramybę 
turėsime su Dievu, su sa
vim ir su artimu, tuomet 
prisikėlusio Jėzaus teikia- 

pasiliks su 
natyrsime 
džiaugsmo

MADRIDO VIENUOLĖS 
PRIIMA KOMUNIJĄ IŠ 

MAŽOS MERGAITĖS
RANKŲ

m a ramybe 
mumis. Tada 

(pilna Velykų 
gingas, dar šiame gyveni- reikšmę.
< .. -- --- — —

Esame distributoriai S.S. Perce Vyno ir 
Degtinės šiame rajone.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

LINKSMIAUSIU ŠVENTŲ VELYKŲ 

ECONOMY BARBER SHOP 
Nukerpant ir Nuskutam Už 50c.

321 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Taipgi parduodame 90 ir 100 proof degtinę 

galionais ir pusgalioniais žemiausiomis kainomis.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš Xew Yorko tiesiai j Cherbourgą 

o iš ten geležinkeliu Į Klaipėdą

POVILAS BUSIIMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS
---------------------------------------------------------- i

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. | 
490 Broadway, Tel. S0U 3120:

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV. BL. PAšALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždya,
601 6th St.. So. Boston, Mass, 

Vice-Pirm. Albinas Nevlera,
16 iVinfiekl St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis, 
109 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikls,
7 WInfield St., So. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva MarksfenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Bronė Cunienė,

29 Gould St., W. Roxhury. Mass. 
Tel. PAR 18G4-1V.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parktvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

antrą utarninką mėnesio.

I

i

7:30 vaL vakare, pobažnytinėj «vr 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininkę.

I

Ekskursiją lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės rei
kalus ištyręs vadas p. P. RUKŠNAITIS.

Puiki proga kelianti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų. 
Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus (’nnard pa
tarnavimas 8-sios klasės keleiviams. Tik šešios dienos 

vandeniu'
Pletc»nhĮ pnaiikininiu teikia jums arfiianx'uix aaentaa. at 

CŪNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST., 

Boston, Mass.
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių tari visada vi
durius užkietėjusius 40.000,000 žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių tnri taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi Širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. CO nnoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. - LAX HERB TEA nesibijo nei šalčio, Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI, - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visą kūno sistemų. Sergantieji ir ^eiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order ((Tiekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI, - LAX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŲRAL - IAX - HEIIB TEA dėžutė kainuoja tik 5Oc. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienį, po Velykų, 
kovo 29 d., š. m. rengia 

I Jaunųjų Amerikos Lietu- 
; vių Demokratų klubas, 
j Lietuvių svetainėje E ir 
i Silver St., So. Bostone, peigos 6 vai. — Procesija 
; Pradžia 8 vai. vakare.
i Bus skanių užkandžių ir ir 11 vai. Mišparai 3 vai. 
gėrimų. Gros Al Steven’s po pietų.
orkestras. Maloniai kvie- Velykų pamaldų laike 
čia visus dalyvauti. Įžan- bažnyčioje jau gros nau- 
ga — vyrams 35c.; mote- iais vargonais. X. Y. 
rims 25c. Rengėjai. ----------- -----------------------

į Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
Profesionalai. biznieriai, pramonin- kai, kurie skelbiasi “Darbininke’ tik- 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- I rai verti skaitytojų paramos, 
lai verti skaitytojų paramos. ' Visi skelbkitės “Darbininke”.

ir mišios. Kitos mišios 9

Maža mergaitė, vardu 
Maria, gyvena Madride, 
Ispanijoj. Jos namuose y- 
ra pasislėpęs Saldžiausios 
Širdies parapijos Kunigas. 
Jis kasdien išklauso šv. 
mišių, kurias atnašauja 
namuose pasislėpęs kuni
gas. Po mišių mažoji Ma
ria, paėmus iš kunigo ran
kų švenčiausiąjį £akra- 
menta., prispaudus prie 
savo širdies, neša Jį pasi
slėpusioms Seserims, jos į 
mokytojoms, kurios dar 
išliko gyvos nuo raudonu- 
iu budelių. Kada mažoji 
Maria nueina pas pasislė
gusias Seseris, ji paima 
šaukštuką ir juo išdalina 
Švenčiausiąjį.

DIDELIS IŠEIKVOJIMAS 
SOV. RUSIJOJ

Suimtas Universiteto Pro
fesorius ir Departmento 

Direktorius
“Reichspost” rašo, kad 

Maskvoj vandens keliu ko- 
misarijate susektas dide
lis išeikvojimas.

Išeikvota daugiau, kaip 
3 milijonai rublių.

Daug komisarijato valdi
ninkų su deoartmento di
rektorium Rakovu esą su
imta. Be to,

Azerbeidžane susek t a 
slapta opozicinė partija, 

kuriai vadovavęs Baku ti
ni versiteto profesorius Ta- 
^vblij. Ši partija buvo pa
sivadinusi ‘musulmonų or
ganizacija’. Kartu su pro
fesorium Baku mieste ir 
jo apylinkėse suimta dau
giau, kaip 200 asmenų.

SOVIETAI IŠTRĖMĖ
10 VOKIEČIŲ

33 Vokiečiai Dar Laikomi 
Kalėjimuose 

Vasario 25 d. SSSR už
sienių reikalų komisaria
tas Vokietijos atstovybei 
oficialiai Dranešė, kad

10 ligi šiol buvusių areš
tuotų Vokietijos piliečių 
iš SSSR išsiunčiami.

“Allgemeine Zeitung” ra
šo, kad be šių 10 Sovietų 
kalėjimuose 

kalinami dar 33 Vokieti- 
i jos piliečiai.

$ LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ £

\ J, PAŠAKARNIS, O.D. \
+ t■į OPTOMETRISTAS į
/ 447 Broadway, So. Boston, Mass. \
\ Tel. ŠOU 2805-R.

4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. South Boston 0630

SO. BOSTON H ARDWARE CO.
/ 379 W. Broadway

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲI 
!

I iLINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

AKUNEVIČIUS IR SŪNUS
LIETUVIAI GRABORIAI

258 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 4486 
BROCKTONE OFISAS:

16-18 Intervale St. Tel. Brockton 4110
Montello, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

SULLIVAN’S! LIQUOR STORE 1 
PROSPERITY MARKET f

295 BROADWAY, SOUTH BOSTON. 1k S |
i
jį}i
•iii
Jį PROSPERITY WINNER
J TIKRA DEGTINĖ ....... $1.25
v 100 Proof. 1 metu senumo kv.

Velykinis Išpardavimas
Puikiausios Rūšies Gėrimai Mūsų Specialybė

PROSPERITY ............... $1.19
GOLD RIBBON — 90 Proof. kv.
1 metų sena. Sample pante 65c.

TIKRA DEGTINĄ........... 98c.
POLONIAI. HOUSE. Pilna kv.

»■

SULLIVAN’S ............... $1.49 Ų
PRIVATE STOCK — 90 Proof kv.
18 mėn. senumo, tikra degtinė.
PROSPERITY 4-xxxx $
TIKRA RŪGINS ........... $1.59 £
100 Proof. Virš metų sena. kv. •£

Sullivan’s Degtinė ....... $1.65
Blended su 6 metų senumo, kv.

--------- EXTRA—EXTRA! ---------
90 Proof DEGTINĖ 

06'8$ stootibd ■ ęe it ouoųap gsn^ 60'1$ bUOaj

BRANDY —
$1.35 Pantf 90c.

ck- ROMAS — 90 proof
Pantė 75c.

ate- GIN’B pilna kvorta

Specialis Pasiūlymas
1 Galionas VYNO 
į Galiono VYNO 
1 Kvorta VYNO

V. 0.......... $1.39
Didele bonka 

$1.15 
kvorta 

89c.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

295 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
DYKAI PRISTATYMAS. Tel. SOU-th Boston 9772

ALAUS — visokios rūšies—žemiausios kainos.



Antradjsnis, Kovo 23 d., 1937 DARBININKAS. I

DARBININKAS
(THE V/ORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
Ne v.' Year, Cuod Fridą y, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
----------------- by -----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class uiatter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. uncler the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8. 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metams ................. $4.00
Užsieny metams ........................ $5.00
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

Kun. A. T. (Samata) j Visi Apaštalai tvirtai ti- 
. TT i t O ±- ikėjo į Jėzaus Kristaus At- UarbingųjŲ Velykų ovente Įsikėlimą iš numirusių. Ma-

i
Velykų, Dienos Nustatymas

SUBBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly .............
Foreign yearly ...............
Domestic once per week 
Foreign once per week

........... $4.00
........... $5.00
yearly $2.00
yearly $2.50

DARBININKAS
S66 West Broadway, South Boston, Mass. 

Telephone SOUth Boston 2680
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Žvelgdami į Jėzaus Kris
taus 33 metų gyvenimą 
čia, žemėje, klausiame: 
“Kuri diena buvo reikš
mingiausia Jo gyvenime?” 
Gal Jo Gimimo diena? Ne.

rusių. Juk Šv. Povilas rei-Į 
kšmingai Įrodo tai, pareik- ra3> savo 
šdamas: “Jei Kristus ne •! - 
atsikėlė, tas mūsų apsaki-i 
nėjimas yra tuščias, tuš-1 
čias ir jūsų tikėjimas” (i

1 tas, Morkus, Lukas. Pet
kas ir Povilas už tą tikėji- 

I mą davėsi nužudyti.

kadangi Kristaus Gimimo Kor. XV, 14). 
diena buvo pradžia ir įžan-Į Garbingųjų Velykų

Velykos yra didžio! Tyrinėjimai parose, kad 
džiaugsmo šventė. Žydai!saulė pereina ekvatorių į 

Jo- Rasmet švęsdavo paską — pavasarį kovo 21 d., tai 
mirė, (Velykas) atsiminimui iš-Į reiškia pavasaris praside- 

bet vienu tarpu ir jam bu- liuosavimo ’ —
vo tekę arba Kristaus at- laisvės ir padėkai Dievui natis būtų kovo 22 d. ir 
sižadėti, arba būti įmes- už jų pirmgimiii apsaugo-į tai būtų šeštadienis, kita 
tam į verdantį aliejų. Tik jimą nuo mirties. 7 
stebuklas Joną išgelbėjo iš Velykos buvo kai šešėlis i dienis po pavasario mėnu- 
mirties. Iš jų keturi patys i Krikščionių Velykų. Jėzus! lio pilnačio, tai ir būtų Ve-

1 iš Egipto ne-ida kovo 21 d., taigi jei pil- 
ir 

kita 
Ir žydų j diena būtų pirmas sekma-

ga į pasiaukojimo ir sopu- į šventė mums taip pat ap- mate Jėzų Kristų prieš, išgelbė jo žmoniją iš seto- Tykų šventė, 
litį g y venini <į. GhI qicrh? rcisKin, ksd po mirties v- mirsiant ir oaskui gyveno n—4-:~
kai Jis pradėjo viešai mo- ra gyvenimas, tas gyveni- po mirties. P“rie šitų žmc-į laisvais.

mirštame: patys raštu parašė

Jių gyvenimą. Gal diena, reiškia, kad po mirties y- 
I * ” 
kinti? Ne, kadangi tą die
ną Jis pradėjo garbingos 
ir dieviškosios Savo pa
siuntinybės gyvenimą. Gal gumą ir garbingumą, Pats 
Jo Persimainymo diena? Kristus, atsikėlęs iš numi-

mas, dėl kurio gyvename, 
triūsiame ir i 
gyvenimas, kurio tikrin-

mirsiant ir paskui gyvą

nių, kurie savo liūdymus! 
lacia ucucuje, dar 

reikia pridėti ir daugybę 
kitų, kurie žodžiu liudijo 
Jėzų Kristų kėlus iš numi-

Ir tai ne, kadangi tą dieną rusiu, užtikrino, nes Didis rusjų įr už toki liūdiiimąŠv. Tėvo Enciklika 
Apie Komunizmą 

_______________ *
šv. Tėvas Pijus XI, kurs buvo sunkiai susirgęs

atrodė jau mirštąs, staiga tiek sustiprėjo, kad išlei
do vieną pajėgingiausių savo enciklikų apie komuniz
mą ir reikalą visiems su juo kovoti.

Nurodęs komunizmo pavojų, šv. Tėvas primena, 
kad ne kartą jis pats ir jo pirmtakūnai buvo perspė
ję pasaulį prieš gręsiantį komunizmo pavojų. Gi da
bar mato reikalinga dar sykį iškilmingai tame dalyke 
savo balsą pakelti, “ypač dėlto, kad mūsų pirmesny- 
sis perspėjimas apgailestautinai išsipildė jau palies
tose komunizmo šalyse ir pildosi tose, kurias jis grę- 
sia paliesti”.

Šv. Tėvas teigia, kad komunizmas tai Markso 
mokslas. Pasak jo, (komunizmo) pasaulyje yra tik 
viena realybė — materija bei medžiaga. Net pati žmo
nių draugovė, anot komunizmo, yra vien medžiagos 
padaras. Tokioj materialistinėj ideologijoj nėra vie
tos Dievui nė Jo įstatymams; nėra skirtumo tarp me
džiagos ir dvasios, tarp kūno ir sielos; nėra pomirti
nio gyvenimo nė atsakomybės už žmogaus darbus. 
Komunizmo teorijoj žmogaus laisvė yra panaikinta, 
jo teisės paneigtos. Draug su tuo sugriaunama val
džia ir autoritetas. Moterystės garbė ir neliečiamybė 
atmesta, šeima suardyta, moteris , atstumta nuo na
mų ir vaikų. Tikėjimas vadinamas žmonijos svaigalu 
ir puolamas visokiais prieinamais ginklais. Pati Die
vo esybė paneigta ir pasmerkta. Taigi komunizmas 
yra sistema pilna klaidų ir suktybių. Jis priešingas 
protui ir dieviškam apreiškimui. Jis priešingas socia
linei santvarkai, nes griauja žmonių draugovę iš pat 
pamatų, ignoruoja valstybių tikslą ir tvarką, ir užgin- 
čyja asmeninę žmogaus laisvę.

Nuostabu, kad toks keistas mokslas gali turėti 
pasekėjų, bet jis plečiasi vien dėlto, kad pasižada pa
šalinti visus darbininkų vargus ir dėlto, kad tamsesni 
žmonės aklai tiki neteisingiems pranašams, nesupras
dami tikrųjų jų siekių ir sumetimų. Duodami darbi
ninkams daug pažadėjimų, komunistai naudojasi iš 
blogos ju būklės ir gudriai patraukia į savo pinkles, 
net ir tuos, kurie iš principo yra priešingi materia
lizmui ir terorizmui. Komunistams sekasi daugiausia 
dėlto, kad jie savo propagandą varo šėtonišku gudru
mu ir vėl dėlto, kad didelė dalis spaudos nesupranta
mu tylėjimu tarsi ignoruoja komunizmo plėtimąsi.

Tuo tarpu liūdnos to blogumo pasėkos-jau pasi
reiškia Meksikoj, Ispanijoj ir ypatingai Rusijoj, ku
rią komunistai pasirinko savo bandymų dirva. Rusų 
tautai Šv. Tėvas pareiškia savo tėvišką užuojautą. 
“Darydami šias pastabas, mes nėkiek nenorime smer
kti Sovietų Sąjungos gyventojus. Jiems pareiškiame 
karščiausią tėvišką užuojautą. Mes gerai žinome, kad 
daugelis jų dejuoja po jungu, kurį ant jų uždėjo žmo
nės daugumoje svetimi jų šalies reikalams. Mes žino
me, kad daugelis buvo apgauti melagingais pažadais. 
Mes pasmerkiame tik sistemą bei tvarką su jos kūrė
jais, kurie manė, kad Rusija tai tinkamiausia šalis iš
bandyti jų mokslui, išgalvotam kelios dešimtys metų 
atgal, ir kurie tą mokslą iš ten plečia po visa pasaulį”.

Komunizmo klaidoms Šv. Tėvas prieš pastato Ka
talikų Bažnyčią mokslą, kuri pripažindama Dievą 
Tvėrėju, Teisėju ir mylinčiu Tėvu, skelbia žmogaus 
lygybę ir brolybę ir apgina kiekvieno teises ir asme
ninę laisvę. Pasiremdama tais principais, Bažnyčia 
pripažįsta ir gina teisėtą valdžią ir autoritetą, kurio 
pareiga — tvarkyti socialinius ir ekonominius klau- 
smus. Čia Šv. Tėvas plačiai ir aiškiai dėsto socialinio 
teisingumo principus, gipdamas darbininko teises 
gauti užmokosnį tinkamą patogiam pragyvenimui ir 
įpa reiguodamas ekonomikos bei industrijos vadus iš
laikyti ne tik teisingumą, bet ir meilę link darbinin
kų. “Darbininkas gyvenąs iš rankų pelno privalo gau
ti ne duokles bei išmaldas, bet tai, kas jam teisingai 
priklauso, ką jis užsidirba. Tegu nevienas bet kokio
mis menkomis duoklėmis nemano išsisukinėti iš tų 
pareigų, kurias teisingumas ant jo uždeda”.

Popiežius Įpareiguoja katalikus geriau pažinti 
savo tikėjimo tiesas. Ir ne tik reikia pažinti katalikų 
tikėjimas, bet reikia jis ir praktikuoti, jei norima 
sėkmingai atsispirti komunizmui. Komunizmas yra 
tiesioginiai priešingas krikščionybei, ir joks krikš
čionis negali jo ramia sąžine paremti. Gi tie, kurie 
padeda jam plėstis, apsigaus ir pirmieji bus savo 
klaidos aukomis. Ir juo kokia šalis bus krikščioniš
kesnė, juo ji daugiau nukentės nuo komunizmo,

Jis parodė laikiną garbę, Apaštalas _ reikšmingai. ^70 nužudyti. Tokiu” yra 
nugalėdamas kūno vargus Kalba: “Jei nėra mirusiu- Jevyniatas apaštalų: An- 

-nejus, du Jokūbai, Simo
nas, teisusis Judas, Pily- 

las, 
; taip pat ir nesu-! 

kitų daugybe 
ir išpažinto- į
-- -

ir skausmus. Gal Verbų jų prisikėlįmo, tai nė Kri-• fa 
sekmadienis, kai tarp atsi- stus neatsikėlė” 
kartojančiu hozanų gar- XV, 13). Taigi, 
bingai Jis įženge į Jeruza
lę? Visai ne, kadangi tie 
hozanų šauksmai netru
kus atsiskambėjo: “Nu
kryžiuoti Jį, nukryžiuoti 
Jį!” -Gal diena, kurią Jis 
buvo kryžiuojamas? Ne, 
kadangi ta diena nulėmė 
baisią mirtį mūsų Viešpa
čiui, ir Jam buvo karčiau
sia gyvenimo diena.

Taigi, kuri dienų diena 
buvo reikšmingiausia Jė
zaus Kristaus gyvenime? 
Tai garbingoji Jo Atsikė
limo diena. Ir tikrai! Nes 
tai buvo Dievo - Žmogaus, 
Jėzaus Kristaus, didin- 
giausioji ir garbingiausio- 
Įi žemiškojo gyvenimo die
nų diena. Dėl to paties ir 
krikščioniu gyvenime t? 
diena kiekvieną Dripildo 
neribota laime ir džiaugs
mu.

VELYKOS YRA GAR- 
BINGIAUSIOJI VISŲ

METŲ ŠVENTĖ
Per Šv. Mišias Velykose 

kunigai pakartoja Bažny
čios džiaugsmą: “Tai yra 
diena, kurią Viešpats 
mums davė: džiaugkimės 
ir linksminkimės!” Ir tie 
žodžiai džiaugsmingai at
siliepia tikinčiųjų širdyse 
ir mums apreiškia garbin
gąjį Kristaus Atsikėlimą.

Garbingųjų Velykų Šven
tė galingai prirodo mūsų 
tikėjimo tikrumą, kurs y- 
ra pagristas Viešpaties ir 
Išganytojo Jėzaus Kris
taus atsikėlimu iš numu

•

(I Kor. _ ______  _____ ;
Velykų nas> Baltramiejus, Tom 

svent? yra garbingiausioj] Motiejus; 
dienų diena, nes tą dieną skaitoma 
Kristus atsikėlė, tikrai at- Jėzaus sekėjų i. ________
sikėiė iš numirusių, nuga- jų pralieji kraują ir guldė

Savo ir gyvybę.
nuodėmę Jėzus Kristus, atsikelda

mas iš numirusių, galėjo 
nepaveikė, pirmiausiai pasirodyti Je- 

neprilaikė ir ne- ruzalėje, viešumoje, kad
> nenu- i visi matytų ir įtikėtų. Ta- 

Jis pirma pasirodė

dienų diena.

• Tačiau, jei 
no nelaisvos ir padarė juos pilnatis būtu kovo 20 d., 

’ ’ . : tai nesiskaitytų Velykų
Ketvirtame šimtmetyje mėnuliu, ir reikėtų laukti 

buvo nesutarimas kaslink i kito pilnačio, 29 dienas vė- 
i Velykų dienos. Bet 325 iiau, balandžio 18 d. Bet 
metais, Nicės mieste, ge- jei balandžio IS d. būtų 

i neralis Katalikų Bažny
čios susirinkimas pareiš- 

i kė, kad Velykes kasmet 
1 privalo būti švenčiamos 
j pirmą sekmadienį po pa- 
• vasario mėnulio pilnačio.

sekmadienis, tai Velykos 
būtų švenčiamos kitą sek- 

i madienį, balandžio 25 d.
Taigi Velykos negali būtu 
ankščiau kovo 23 d. nei 
vėliau balandžio 25 d.

Tačiau, ne taip Velykų 
laikas yra svarbu žinoti, 

Šv. Velykų, garbingojo kaip faktas, kad Jėzus 
Kristaus Atsikėlimo, Šven- Kristus buvo prikaltas ant 
t'.--,-------- —--------------- ,---- J. i..——
Kristaus Atsikėlimo gar- laidotas ir trečioje dienoje 

; bė yra mirtinosios nuode- 
• mės nugalėjimas ir šėtono 
! galybes sutriuškinimas.
Šiandien, mes galime ly
giai džiaugtis su apašta
lais ir širdingas dėkas 
duoti Atsikėlusiam Išgel
bėtojui, sveikindami ir 

i garbindami.
Ir Bažnyčią savo liturgi

ja, iškilmingomis ceremo
nijomis, kilnia ir žavia 
muzika, atkartotinais alle- 

Jūsų Jiuja, altoriais — oanuoš-

I

antėjo ir mirė, sulaukę 
garbingojo kaip faktas,

Lės, neliauja džiaugtis, nes kryžiaus, mirė, buvo pa-
J."lėdamas šėtoną, !

žmonių priešus, nuodėmę 
ir mirtį

Mirtis Jo 
karstas i 
prispaudė, šėtonas 
galėjo ir piktieji nepanai- čiau, Jis pirma nasirodė 
kino. Jėzus Kristus visus mylimiems ir ištikimiems 
juos nugalėjo ir garbingai Savo apaštalams ir jiems 
trijumfavo, nužengdamas tarė: “Aš esu su jumis per 

visas dienas iki pasaulio 
pabaigai”. Pas apaštalus 
kilo neribotas džiaugsmo ■ 

lūpas, nes Įvyko Kristaus!
žodžių išsipildymas:
širdys džiaugsis, ir jūsų tais gyvomis gėlėmis ir de- 
džiaugsmo niekas iš lūsų kančiomis žvakėmis, auk- 
neatims” (Jom-XVI, 22). .gčiausia pagarba džiaugs- 

Tuomi Piloto puikybė ta- mingai atiduoda kilniau- 
po sugriauta, Erodas buvo garbę ir šlovę Atsike- 
nužemintas, Kaipas drėbė- rūsiam Jėzui Kristui,; ir 
jo ir bijojo, kad nepraras- yjsa ^amta, 
tų užimamos vietos, žydai iS 
susimaišė ir tapo nugalėti, 
o žmonių minios Jeruzalė
je, atsivertusios šimtiniu- 
ko liūdymu: “Tikrai šis 
žmogus buvo Dievo Sū
nus!” ir Jėzus Kristus ju 
tarpe, visiems davė dides
nio džiaugsmo, visus j- 
kvėpė šventąja palaima, ir 
dievotos sielos prisipildė 
neribota laime ir džiaugs
mu.

BAŽNYČIA IR MŪSŲ 
DŽIAUGSMAS j

Visais amžiais Katalikų; 
Bažnyčia troško šią gar Į 
bingųjų Velykų Šventę! 
reikšti savo ištikimiems ir, asistentams, mūsų brangioms 
tikintiems žmonėms, kad prieteliams ir visiems, kurie jau savo auka, ar kitu 
pirm visako butų džiaugs-; būdu vajaus metu, prisidėjo varyti pirmyn Akademi
nio Švente, J 
nių širdys prisipildytų ne-i 
ribotu linksmumu ir nea-j 
pimta laime.

Tie
laiku pamaldžiai mąstei attygintų. . - •
Jėzaus Kristaus Kančią ir Velykų pirmadieni visų musu bendradarbiu m- 
darė atgailojimą už nuo-, tencija, Seselių koplyčioje bus atlaikytos šv. Mišios, 
dėmes, už kurias Kristus! šv- Kazimiero Seserys.

i jų pačių vietas, sutriuš
kindamas tamsybių galy
bes ir nugalėdamas patį 
pragarą.

Sielvartojanti žmonija 
būtu tebetūno jusi tamsy
bėse, jei Jėzus Kristus ne
būtų atsikėlęs. Tai visa, 
sulaukus garbingųjų Ve
lykų šventės, mums pri
duoda gausesnio džiaugs
mo ir žmonių širdis pripil
do neribota laime, nes Jė
zus Kristus, Pasaulio Iš
gelbėtoms, tikrai atsikėlė 
iš numirusių.
ŠV. RAŠTAS IR APAŠ

TALAI
Šv. Rašte Jėzaus Kris

taus Atsikėlimo stebuklin
gąjį Įvyki aprašo keturi 
Evangelistai: Matas, Mor
kus, Lukas ir Jonas. Kris
taus Atsikėlimas taip pat 
minimas netikėjusio į Vie
špatį Jėzų žydo Juozapo 
Flavijaus rašytame veika
le, vadinamame “Žydų Se
novė”.

jeigu jam pavyks ten Įsigyventi.
Pirmieji toje kovoje privalo būti kunigai, kurie 

žodžiu ir darbu turi parodyti ištikimybę katalikų ide
alams. Ir ne vien katalikai privalo sukilti prieš tą ci
vilizacijos priešą. Visi, kurie tik tiki Dievą yra kvie
čiami stoti prieš Dievo ir tikėjimo neprietelius. Net ir 
valstybės turi tuomi susirūpinti, nes atmetus Dievo 
autoritetą, ir valdžios autoritetas susmunka. Priesai
ka, Dievo vardu nepatvirtinta, neturės jokios vertės.

Pagaliau Šv. Tėvąs prašo atsiduoti ypatingai Šv. 
Juozapo, Bažnyčios globėjo užtarymui, kad jis pagel
bėtų nugalėti Dievo ir žmonijos priešus. K.

Gtirklianiškis

Mirtis ir Prisikėlimas
Didžiai mus mylįs Tėvas iš gailes

tingumo žmogui — siuntė Sūnų pasau
liui, Kurs Golgotos kalne, pakabintas 
ant kryžiaus, mirė už mūsų nuodėmes. 
— Mes Tavo vaikai, susidulkinę ir prisi- 
klampoję purvynais — štai pakėlę akis, 
Meilės akivaizdoje, drįstame keltis, iš 
savo kasdienės dvasios menkystos.

Skundžiamės, nes mes papratę skųstis: 
Pasaulyje taip daug neapykantos žmogui. Iš
dilo iš minties artimo sąvoka. Keno galybės 
užvaldė pasaulį? Iš kur toji neapykanta žmo
gui, kurs savęs dar neišbraukė iš tarpo Auk
ščiausiojo mūsų Tėvo vaikų skaičiaus?

Kristaus sekėjai persekiojami moderniš
kiausiomis, net žiauriausiomis priemonėmis 
Pasauly šiandien drįstama kelti kovą prieš 
Kristų, prieš Dievą. Ir tai kovai laimėti, dėl 
savo silpnybių ir nepaprasto išdidumo — 
žmogus, keldamas maištą prieš savo Tėvą — 
aukoja savo brolio kraują, šimtmečiais su
kauptas ir aukotas Dievui — žmogaus pro
to, valios ir įtempto darbo vertybes. Tūks
tančiai kankinių. Jų skaičiuje ne vien kovo-

•

atsikėlė’iš numirusių. Tai 
yra didžiausias įrodymas 
Jo Dievybės ir prižadas 
mūsų, iš numirusių atsikė
limo ir amžino gyvenimo.

T

, atsikeldama Nuo Bak 19 
mirtinojo žiemos pata-

, tarsi, pritaria tam nea
pimamam džiaugsmui, ir. Nuolatinis adresas: 
mes, visi, nakartoĮame iš
kilmingą ir garbingą 
džiaugsmą Bažnyčios dva
sioje: “Tai "'-ra diena, ku
ria Viešpats 
džiaugkimės 
kimėsl”

mums davė 
ir linksmin

Nuo kovo 29 iki baland. 4, 
St. Anthony’s Church, 
Box 327, Shirley, Mass. 

Nuo Baland. 5 iki 11,
61 Temple Str., 

Haverhill, Mass. 
Nuo baland. 12 iki 18, 

1529 Metropolitan St., 
Pittsburgh. Pa

iki geguž. 4
259 N. Str.,

Brooklyn, N. Y.
Rev. 

J. Bružikas, S. -J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkauja 
visų kat. laikraščių užsi
sakymui arba atsinaujini
mui. dėl to prašoma kreip
tis prie jo.

i VELYKŲ LINKĖJIMĄ!
4~ 

ir
PADĖKA MŪSŲ BENDRADARBIAMS

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo šventėje, dan
gaus gerybių, ramybės ir džiaugsmo Jums linkime!

Širdingai dėkojame gerbiamiems klebonams, kun. 
rėmėjoms, rėmėjams,

jos Statybos Fondą.
-. - ' Maldose prašysime Pergalės Karalių, kad Jis sa-

-------  .. ---- iyo paiajma, ramybe ir meile lydėtų Jūsų gailestingu- 
kurie Šv. Gavėnios! mo darbus ir» kad šioj žemėj ir amžinybėj Jums gau-

šė kritusieji vyrai, — bet lygiai eilės mote
rų ir būriai mažų nekaltų vaikų.

Prieš devyniolika šimtmečių, išgarsėjęs 
miestas Jeruzalė. Ten knibždėjo daugybė į- 
vairių pirklių, vertelgų, prekiaujančių ir 
mainininkaujančių pinigais. Pinigais, tais 

, žvilgančiais rutuliukais, — auksiniais pini
gais. Daugelio to meto turtuolių siela skendo 

! žibančių barškalų saujoj. Balsas Šaukiantis 
į Tyruose 
| Pirmieji Kristaus žodžiai, pilni užuojautos ir 
paguodos, tarti ežero žvejams, kalnuotų ty
rumų piemenims ar senųjų šulinių 

Į nešiotojoms; lygiai tamsiaplaukių, 
! garbanotų, spindinčioms akutėmis 
kių ir vaikų būreliams

Rašto tyrinėtojai ir žinovai 
kramtikai” — laukė izraeliaus valdovo, bet. 
ne kokio ten. vargšų ir niekinamų beturčių 
žadintojo. Fariziejai pasiryžo sukiršinti 
prieš jį gatvių minias. Ir jiems, bent tuo tar
pu, pavyko. Jėzus buvo apšauktas žydų tau
tos išdavikų, Dievo niekintojų ir Romos prie
šu. Minia sukurstyta šaukė: — “nužudyti!”

Netrukus Jėzus kareivių, valkatų ir Jeru
zalės žioplių gaujos lydimas — eina su kry
žiumi ant pečių Golgotos kalnan. Vienos tik 
moterys su ašaromis seka Jį, Kurs atsigrę
žęs tarė joms keletą įsidėmėtinų žodžių.

Vidudienis, saulė temsta. Jėzus kabo ant

juos gąsdino, sykiu ir ėrzino.

vandens 
lengvai 

— kūdi-

“raidžių

šv. Kazimiero Seserys.

kryžiaus, sykiu su dviem piktadariais. Jėzus 
baisiai iškankintas taria paskutinius žo
džius ir taip kabodamas ant kryžiaus mirš
ta.

Jėzus miršta, o Jo mokiniai išsislapsto, iš
skyrus Joną.

Nusiminė apaštalai, kad jų Mokytojas 
susilaukė tokio skaudaus ir negarbingo galo. 
Jie jau nieko nebetikėjo, kiti net kaltino pa
tys save, kam davėsi suvedžiojami. Visai 
jiems buvo mirę ir Jėzaus pranašavimai.

Kelios moterys verkdamos, anksti rytą 
nešasi antrą kiekį rytų kvepiančiųjų tepalų, 
kad iš gailesio ir meilės Jėzui — dar aplie
tus jo išbalusį ir sustingusį kūną.

Prisiartinusios prie karsto uolos — išvy
do neregėtą reginį: Karsto anga atvira. O 
dar prisunkusios matė karste tik baltus au
deklus. Jėzaus kūno nebebuvo. Jos nusigan
do ir dar labiau nusiminė.

Jos labai susijaudinusios bėgo pas užsi
dariusius mokytinius. Tik Marija iš Magda- 
lijos atsiliko. Ji ir pati tur būt nežinojo dėl 
ko?

Staigiai ji atsigrįžo ir pamatė šalia savęs 
ant žaliumynų ir saulė fono žmogų. Bet ji ne
pažino jo, net kai prakalbėjo:

—“Moteriške, ko verki? Ko ieškai?
Marijai pasirodė, kad tai Juozapo darži

ninkas, kurs ėjo.



Antradienis, Kovo Ž3 d., i&37 DARBININKAS

Į.

Stambi Auka
Vietps svetimtautė 

teris, mūsų parapijos gera,£iaus asmenyje.

Rekolekcijos

OMAHA, NEBRASKA
fon-

STAR BREWING CO
BOSTON, MASS.

Naujos Anglijos 
Nuosavas

KAS GIRDĖTI .LIETUVI 
KOLONIJOSE

Chorai
Parapijos chorai irgi ne

snaudžia. Šį metą chorai 
rengia koncertą. Iš praty- 

Kovo 6 — 10, kun. Juo- bų eigos matosi, kad jau- 
zapas Vaškevičius, MIC., nuoliai širdingai rengiasi 
Marianapolio kolegijos prie savo darbo, 
mokytojas laikė rekolek
cijas mūsų parapijoje. Ry
tais ir vakarais skaitlin
gas būrelis žmonių lankėsi 
pasiklausyti turiningų pa
mokslų. Gaila, kad mažai 
jaunimo matėsi bažnyčio
je laike šių iškilmių.

Naujienybė
Trečiadienio vakare, bal. 

14, parapija rengia įvairu
mų vakarėlį. Vakaro pro
gramą išpildys Lowellio 
miesto rinktiniai daininin
kai ir komedijantai.

Parapijos Nykštukas.

Iš Krano - i
Buteliuose

Worcester, Mass.

Centinis Kermošius
Apaštalavimo Maldos 

dr-jx surengė ‘Centinį 
Kermošių’ kovo 12-tą. Vi
są pelną paskyrė bažny
čios vidaus taisymo 
dui.

OMAHIEČIAI GRAŽIAI 
GYVENA

Ilgai mes čia vargome 
tautiškai, kol susilaukėme 

mo- gero kunigo, J. Jusevi- 
Seniau

■______
rėmėja paaukavo $100.00 niekas mūsų nežinojo, nie- 
įtaisymui naujų elektros; ^as mūsų nelankė, niekas 
lempų Saldžiausios Sirdieoiapįe mus nerašė, arba la- 
altonui. ; bai reįaį ^da kokia žinu

tė pasirodydavo. South 
Omahos lietuvius žino ne 
tik lietuviai, bet ir kiti. 
Didžiųjų Amerikos dien
raščių korespondentai da
žni svečiai lietuvių tarpe J 
neretai aprašo mūsų gyve
nimą po visą Ameriką pa
sklidę amerikoniški dien
raščiai. Aprašo mūsų spor-; ncuiiunov, avvJ"ięi,( surengė Lietuvių vuieci’i1 
tininkus. kurių turime vi-į čia kaip delegatas mus'klubas. Dalyvavo apie 400 
sai gerų. Plačiai pamini mielai prisiminė ir atvežė‘žmonių.
mūsų iškilmes ir pas mus tos šilimos, iš Lietuvos, 

. atsilankančius mūsų sve- kurios mes taip alkstame. i 
čius, kaip vysk. Matulionį,; Lietuvos vaizdai 
dr. Leimoną su J. Laučka 

baigiasi dabar VVS delegatą V. 
parapijos Uždavinį ne tik gražiai ap- 

5" rašė, bet ir nufotografavę 
_______ e dienraščiuose 
padėjo... Vis tai nuopelnai 
mūsų vienintelio vietos in-

’ teligento kun. J. Jusevi- 
čiaus, kuris visus sunku
mus ir laimėjimo džiaugs
mą ant ^avo pečių neša. 
Kad pas mus daug kas pa
sikeitė gerojon pusėn, visi 
mato, kas tik buvo seniau 
ir dabar atsilanko. Tai pa
tvirtino ir mūsiškis “oma- 
h ietis” V. Uždavinys, ku
ris čia buvo mažas būda
mas, buvo 1936 m. liepos 
mėnesį ir dabar, vasario 7 
dieną vėl atsilankė pats ir 
brolius Motuzus su Lietu
vos filmais pas mus atsi
vežė.

Vasario 7 dienos iškil
mės ilgai paliks mumyse. 
Mes džiaugėmės “savojo”

Ligoniai
P-lė Sofia Baumiiaitė 

jau trys mėnesiai kaip j 
serga. Šiomis dienomis gu
li Šv. Jono ligoninėje.

Sofia šiukštienė 
sunkiai serga.

Stasys Grenda pereita 
savaitę pasidavė sunkiai 
operacijai. Šiomis dieno
mis sveiksta.

irgi

Gražus Pasiryžimas
Jau ketvirtas mėnuo 

kaip taisomas mūsų baž
nytėlės vidus. Klebonui 
pranešus, kad 
fondo pinigai, 
nariai, norėdami, kad baž-__
nyčia Velykoms būtų už- didžiuose 
baigta, dėjo pastangas su
kelti reikalingą sumą pini
gų. Visi parapijos nariai, 
jauni ir seni išsidalino i t? 
500 knygelių ir parapijos 
klebonui prieš Velykas i- 
duos $500.00 užbaigti pra
dėtą darbą.

I

Moterų Veikla
Aušros Vartų moterų 

dr-ja po Velykų rengia sa- 
■ vo metini balių.

Mokyklos Judėjimas
Šv. Kazimiero' Seselių 

priežiūroje — mokyklos 
vaikeliai rengia savo per
statymo vakarą. Kiek te
ko sužinoti, bus vaidinama 
juokingas veikalėlis “Su
čiupo” ir, žinoma, visa ei
lė dainų, šokių, muzikos. 
Lauksime.

rių dar tebebuvo dvigubas raudonumas nuo 
vinių” (Papini — Kristaus Istorija II, 102).

Motinos parbėgusios pas apaštalus. — 
“Sugrįžusios nuo kapo, jos apskelbė visa tai 
vienuolikai ir visiems kitiems... Tos žinios 
pasirodė jiems lyg tuščios pasakos, ir jie 
joms netikėjo (Luk. p4, 9—11).

Apaštalų ir kitų Jėzaus mokinių nusivili- 
mas buvo labai didelis. Jie matė, kaip Jėzų 
suėmė, surišo, kaip kokį ieškomą piktadarį, 
vedžiojo pas žydų vyriausius dvasininkus ir 
pagaliau įsiūtus minia reikalavo iš Piloto, 
kad jis pasmerktų Jėzų mirčiai. Nekurie iš 
apaštalų, kaip Jėzų mušė veidan ir spiaudė 
ant Jo — o Jėzus jų tokiai niekšybei nepa
sipriešino. Pilotas liepė plakti ir minios rei
kalaujamos — nusiplovęs rankas — nuteisė 
baisiausiai mirčiai ant kryžiaus.

Apaštalai iš baimės išsislpstė. Vienas Jo
nas sekė ir buvo, rodos, vieninteliu liudinin
ku Jėzaus prikaltojo ant kryžiaus. Jonas taip 
pat didžiai nusiminė, kai jo Mokytojas mirš
tąs ant kryžiaus beviltingai sušuko: — Ma
no Dieve, mano Dieve — kodėl mane aplei
dai!

Tokio nusivilimo apimti apaštalai dabar 
jau nieko gero nebesitikėjo. “Jėzus žuvo pa
čia skaudžiausia ir pačia biauriausia mirti- 

Ir puolė jam į kojas, ant rasotos žolės.

Banner Ale 
Pale Ale 
Lager

V. Uždavinio kalba Vil
niaus reikalais, kuris jau 

1 antrą kartą mums kalbėjo.
NASHUA, N. H.

Vasario 21 d. čia iškil-
Džiaugėmės, kad jis iš mu-1 mingaį paminėta Lietuvos 

.sų mažas Lietuvon įsvy- Nepriklausomybes šventė. 
; kęs neužmiršo, atvykęs j Surengė Lietuvių Piliečii

f

Bakšiui, A. Mor kūnui, tė
vams jėzuitams Mėšliui ir 

Rodos, nauja skaisti Ve-i Aukštikalniui, M. Brun- 
lykų saulutė šiais metais dzai ir pp. A. Valantie- 
užtekėjo man ir mano pa- jams. 
rapijiečiams. Jau esame šia džiaugsminga 
naujoje savo bažnyčioje.; kų proga linkiu 
Šiais metais linksmesniais aukotojams, 
veidais, iškilmingesnių to- darbuotojams, 
nu užgiedosime Velykų ai-’pašventinime 
leliują, naujoje bažnyčioje.: 
Kad taip pasisekė ir 
gražiai viskas įvyko pir- siems, 
mų pirmiausiai esu dėkin- AHeliuja. Lai ' 
gas Dievui ir mūsų di- pildo jus savo 
džiausiai globėjai Aušros O aš naujoje 
Vartų Panelei Švenčiau- džiaugsmingai 
šiai. Čia įvyko stebuklas, Alleliuja ir jus 
nors natūralūs, bet ste-i minsiu šventose 
buklas. Tik Panelės Šven-' 
čiausios globa tegalėjo’ 
mus taip gražiai išvesti ir 
tokių pasekmių susilaukti. 
Kas Jos globai pasiveda, 
to Dievas neapleidžia.

Kas dirba, tam ir Dievas 
padedą. Už tai esu giliai 
dėkingas visiems, kurie 
dirbo, aukojo ir kuom tik 
galėjo dėjosi prie naujos 
bažnyčios išbaigimo. Dė
kingas esu šios parapijos 
nariams, kurie sutartinai 
ir gausiai rėme bažnyčios 
išbaigimą. Dar labiau dė
kingas tiems, kurie ne pa- 
raniionai, kuriems jokios 
priedermės nebuvo, be" 
iiuosa valia gausiai nešė, 
aukojo ir gelbėjo mums 
išbaigti bažnyčią. Tai tik
ras Dievo meilės oavvz- 
dys. Ir išbaigta bažnyčia 
visgi būtu dar *uščia, jei 
ne aukoto iu g.: u suma s ;- 
vairius bažnyčiai daigius 
įtaisyti. Dabar štai tie 
majestotingi, turtingi al
toriai, grotelės, aukso lik
toriai, kryžiai, lempos į- 
spūdingi varpeliai ir net 
kėdės, vis tai atskirų as 
menų ar draugi :ų aukos, 

kuriame šiems. Jūsų visu aukos nenuėjo 
- ■ - - ■ niekais, ios šičia, Dievui

padedant, nasidvigubino ir 
štai šiandien čia stovi gra
žiausia, Dievo narbei pa
švęsta. puošni šventykla. 
Ačiū, tūkstanti kartu vi
siems ačiū’

Pagarbos žodį reiškiu 
taipgi broliams kunigams, 
kurie sekmadienio darbais 
prislėgti, nuvargę, nepai
sydami net savo sveikatos, 
skubinosi dalyvauti baž
nyčios šventinimo iškilmė
se, padidinti iškilmes ir 
kartu pareikšti man savo 
prietelingumą toje džiaug
smingoje dienoje. Taigi 
nuoširdžiai esu dėkingas 
sekantiems kunigams: M. 
A. Pankui ir J. Simonai
čiui, kuriuodu apleidę savo 
parapiją, į savo vietą pa
ėmę kitus kunigus, atvyko 
net iš vakaro; toliau dė
kingas esu kunigams: Dr. 
J. Nayickui, Dr. J. Star
kui. J. Vaškui. J. Valantie- 
jui. V. Puidokui, P. Jurai- 
čiui, P. Juškaičiui, J. 
Švagždžiui. J. Vaitekūnui 
ir J. Ambotui. Dėkingas e- 
su irgi už sveikinimus ku
nigams: J. Balkūnui, J. A- 
leksiūnui, A. Orvidui, J.

' me mūsų brangios organi
zacijos kuopą. Taigi neat- 
sidėkime vien ant dviejų 
ar trijų narių, bet visi 
vieningai darbuokimės.

Dzūkelis.

W. LYNN, MASS.

PADĖKA IR SVEIKINI
MAS

Vely-
visiems 

rėmėjams, 
bažnyčios 
dalyviams 

i ir kuom nors prie bažny- 
taip čios išbaigimo prisidėju- 

kuolinksmiau s i o 
Dievas pri
ma lonėmis. 
bažnyčioje 

giedosiu 
visus at- 

mišiose.
Kun. K. A. Vasys, 

Aušros Vartų Parapijos 
Klebonas.

NAUJA SALĖ
Turime jau naują baž

nyčia. Ji yra gražiausia.ir 
negalima atsigėrėti. Išbai
gus bažnyčia, dabar vra 
rengiama sor-oie bažnyčio
je nauja salė. Estrada jau 
baigiama statyti. Dažymo 
darbas eina. Bus tai graži 
salė. Naujos sales atidary
mas įvyks Velykų antrą 
dieną, kovo 29. 7:00 valan
da vakare. Atidarymo iš- 
k i 1 m ė m s re n g i a ? n a s muzi - 
kalė programa, praneši
mai, vaišinimai ir prie di
delės orkestros žaidimai. 
Kviečiami visi atsilankyti.

II
I

Kovo 1 d. mirė Laurinas 
vėl pir- j Liutkus, 56 m. amžiaus.!

mieji musų padangėje. Su-; paiiko nuliūdime žmoną J t____
trauke daug žmonių ir! sūnų ir dukterį. Palaido- raštininko p. A. Verbicko 
prakalbos ir paveikslai, s tas su bažnytinėmis pa- namuose, I ' 
Nesigailime atsilankę, ne-; maldomis parapijos Šv. metams išrinkta nauja 
sigailime sumokėję 35c. i Kryžiaus kapuose. valdyba — Jonas Krugelis
už įžangą ir per V. Uždą-į ------------ i pirm.; Ona Collier (Uždą-

=u^k°ję..vi!niega”S ' Kaip kasmet, taip ir ši-

i patys.
Reikia pastebėti, kad 

pirmininkas J. Krugelis ir 
O. Uždavinytė, rašt. yra 
labai veiklūs. Yra vilties, 
kad jiems vadovaujant 
kuopa sparčiai augs.

Šiame susirinkime prisi
rašė du nauji nariai — 
Juozas Kilmonis ir V. 
Vengritis. Narys.

IŠRINKO VALDYBĄ
Vasario 28 d. LDS 24 ko. 

urėjo metini susirinkimą

19 dol. 40 et. (kai p. Užda-imet Sy KazimUro lietuvių va’d>'bos nariai Paliko tie 
vinys buvo čia pirmą kar-j parapijos jaunimas gra-"^I

tą suaukojome apie 20 do- žiai įr iškilmingai minėjo
1 * \ Ji * I*'"' — — • • ** k

i

lerių). Po dolerį šį sykį 
aukojo: kun. J. Jusevičius. 
J. Juodis, R. Poškienė, M. 
Žarkauskienė, P. Rimkus. 
Petras Didiką, M. Didikie- 
nė, C. Balkuvienė, A. Ba- 
zys, L. Žydelis ir P. Pa- 
kienis.

Dar tenka paminėti, kad 
pas mus gražiai veikia lie
tuviška mokykla, pereitais 
metais savo medinę bažny- 

padarėme mūrine ir 
išvien dirbdami gra- 
sugyvename.
Didiką ir Leonavičius.1

tėlę 
visi 

i žiai

Šv. Kazimiero šventę. Pa
maldose dalyvavo apie 3 
šimtai jaunu vyrų ir mer
ginų šv. mišiose ir bendrai 
priėmė šv. Komuniją. Tai 
garbė mūsų kleb. kun. dr. 
Bružui, kuris taip suma
niai mpka patraukti jauni
mą.

šios kuopos’puriai nesi-Į REDAKCIJOS ATSAKY- 
lanko į susirinkimus. Jau; MAl
antras mėnuo kai neįvyks-į 
ta susirinkimas. Dabar ei-( Vineui A. Adamskiui, 
na LDS. ir “Darbininko”: Jr., Worcester, Mass. — 
vajus,, tai visi nariai ture- Tamstos pranešimas, pri- 
tų ateiti į susirinkimus, siųstas pereitą 
darbuotis, kad padidintu- suvėluotas. Netilpo.

savaitę.

r*' •

apkabino rankomis tas basas kojas, ant ku-
— “Verkiu todėl, kad išnešė mano Viešpa

tį, ir nežinau, kur jį padėjo. Jeigu tu jį išne
šei. pasakyk man, kur jį padėjai, aš jį pasi
imsiu” (Jon. 20, 15).

Nežinomasis, sujaudintas šituo aistringu 
nuoširdumu, tuo vaikiškuoju kuklumu, atsa
kė tiktai vienu žodžiu, jos vardą ištardamas 
tačiau tokiu gailesio ir išsiilgimo pilnu bal
su, tuo perverenčiu ir neužmirštamu balsu, 
kokiuo ją tiek kartų pašaukdavo:

— Marija!
Tuomet, lyg iš netyčių atsipeikėjusi, nete

kusioji vilties atrado savo prarastąjį.
— Roboni, Mokyto.jau!

mi. Jis numirė, kaip miršta paprasti silpni 
žmonės priešų įveikti, Dievo neužtarti” 
(Vysk. Būčys — T. Apologetika 87).

Prislėgto jausmo suspausti Apaštalai vi-i 
sai pamiršo, ką jiems pirmiau buvo Jėzus 
pranašavęs: “Reikia, kad žmogaus - Sūnus 
būtų išduotas į žmonių nusidėjėlių rankas, 
būtų prikaltas ant kryžiaus ir trečią dieną 
atsikeltų” (Luk. .24, T). Stebuklingoji Eu
charistija atveria Jo mokinių akis... “Atsiti
ko, kad sėdėdamas su jais prie stalo, jis ė- 
mė duonos, laimino, laužė ir jiems davė. Da
bar jų akys atsivėrė ir jie pažino jį...” (Luk. 
24, 30-31).

Apaštalai ir pirmieji Kristaus mokiniai į

Kristų prisikėlusį ne staigiai įtikėjo. Jėzaus 
mirties įspūdis buvo toks didelis, kad akių 
ir ausų įspūdis, pirmomis dienomis buvo nu
stelbtas. Tačiau tatai truko trumpai. Tik To
mas aštuonias dienas priešinosi. Bet ir jis, 
pamatęs prisikėlusį Jėzų ir įdėjęs pirštus į 
Jo žaizdų vietas, galop sušuko: “Mano Vieš
pats ir mano Dievas!”

Apaštalai sutvirtinti Šventosios Dvasios, 
drąsiai skelbė Jėzaus mokslą, tvirtai tikėda
mi Jėzaus prisikėlimu iš mirusių. Daugumas 
jų už Kristų prisikėlusį padėjo savo galvas. 
Šv. Povilas Apaštalas yra pasakęs: “O jei 
Kristus neatsikėlė, tai mūsų apsakojimas y- 
ra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas (Kor. 15, 
14).

Gyvename neramumų amžiuje. Tikros tai
kos ir ramybės dar pasaulyje ir nebuvo. 
Kristaus priešų didelis triukšmas, nors jų 
skaičius ir nebaisus, bet jų kerštingumas 
Kristui ir Jo mokslo skelbėjams įsidėmėti
nas. Netik liejamas kraujas, bet neapykanta 
siekia naikinti nebites akmens ar plytų sie
nas.

Šių dienų krikščionys, kartais nusimena, 
kaip Kristaus mirties valanda apaštalai, kai 
jie buvo užmiršę savo Mokytojo pranašavi
mus. Mes šiandiena turime atsiminti Jo žo
džius: “štai aš esu su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigai” (Mat. 28. 30).

SVEIKINIMAI VELYKŲ ŠVENČIŲ
8
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Brockton Gas Co.
Brockton, Mass.Main St
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darbininkas 

Rytinių Valstybių Žinios
ELIZABETH, N, J.

Didi jį Ketvirtadie n į, 
Penktadienį ir šeštadienį 
pamaldas laikys ir pamok
slus sakys klebonas kun. 
J. Simonaitis.

D. Ketvirtadienį 9 vai. 
iškilminga sumą su asista. 
Per mišias visiems bendra 
komunija. Per tridienį va
karais bus įspūdingos pa
maldos; ‘Tenebrae’, kurias 
išpildys kunigai ir prof p. 
J. Žilevičiaus vedamas 
choras. Bus ko pasiklau
syti.

Velykų rytą rezurekcija 
6 vai., kurią irgi laikys 
kun. J. Simonaitis, kuni
gams patarnaujant. Pa
mokslą sakys svečias iš 
Lietuvos kun. M. J. Brun- 
dza. Tridienį ir Velykose 
laukiama tat gausaus pa
rapijiečių, susirinkimo.

Komiteto i nkas.

ROCHESTER, N. Y.

skanūs. Dalyvavo apie 75 
nariai.

Šeimininkės pasidarbavo 
šios: p. M. Gerulienė, p. 
G. Svernelienė. Prie stalų 
patarnavo Sodalietės: D. 
Gelčiūtė, F. Jeruševičiūtė. 
E. Lukšiūtė, B. Baceniutė. 
Draugijos valdyba ir na
riai dėkoja šeimininkėms 
ir patarnautojoms.

Raporteris.

VYATERBŪRŪCONN.

VELYKINIS 
IŠPARDAVIMAS

Yra senas paprotys — Kumpis ir Kiau
šiniai visuomet yra duodama Velykose. Mes 
pasiūlome garsu Armour’s Stars Hams ir švie
žius Kiaušinius labai žemomis kainomis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Sa
j • . • ji .ifvitui
STREIKlERIAiPASKEL ar 2 stiklus arbatos su cit-! ]

BĖ BADO STREIKĄ 
LENKIJOJE

rina ir šaukšteliu medaus. 
Generolas jaučiasi gerai, 
kasdien pėsčias iš Šančių

Katouice, Lenkija — A-’ vaikščioja į miestą ir at- 
merikos finansuojamose ’ £al- Badavimą laiko nau- 
Giesche kasyklose apie dĮngu sveikatai ir dvasi- 
1.000 darbininkų sustojo niam susitelkimui, 
dirbę ir paskelbė bado _____~—t----- r-_____
streiką. Streikieriai reika- PLĖŠIKAI, NORĖDAMI

‘ « tav a-k-r J"- r.nriT aAPIPLĖŠTI BANKĄ, UŽ
HIPNOTIZAVO TAR

NAUTOJUS

kas vyks į Maskvą, o kovo 
SSSR užsienių 

emisaras
I Litvinovas atvažiuos į 

Helsinkį.
Ta proga “Berliner Ta- 

gebl.” rašo, kad pastaruo
ju laiku

SSSR žymiai pakeitė sa
vo užsienių politikos li
niją ir pro šiaurės Euro- 
I>os valstybes stengiasi 
užmegzti glaudesnius 
santykius su Anglija.

Velykų ryte Prisikėlimo 
šv. mišios ir procesija į- 
vyks 6 vai. ryte. Antros 
šv. mišios įvyks 10'30 vai. 
ryte. Visi dalvvaukime šv. 
mišiose, gerai pasiruošę.

Vyturys.

BROOKLYN. N. Y.
Kovo 11 d. Moterų Są

jungos 29 kp. surengė sa
vo narę ir jos vyrą pp. P. 
J. Grigus pagerbti vakarė
lį, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro
ga. Vakarėlis įvyko jubi- 
liejatų namuose. Kuopos 
pirm. p. O. Dobrovolskie- 
nė sveikino pp. Grigus ir 
kuopos vardu įteikė gražia 
dovaną. Dalyvavo nemažai 
viešnių ir svečių. Pp. Gri
gai dėkoja sąjungietėms 
už surengimą šaunaus 
bankieto ir visiems už da- 
Ivvavimą, sveikinimus ir 
linkėjimus ir gražias do
vanas. M. B.

HARRISON-KEARNY, N.J
Kovo 14 d., 8 vai. ryte į- 

vyko Šv. Vardo draugijos 
šv. mišios ir bendra šv. 
Komunija. Šv. mišias at
našavo kun. J. Barkaus
kas. Po mišių ivvko bendri 
pusryčiai svetainėje. Dr- 
jos pirmininkas J. Vaite
kūnas pradėio malda. Kal
bėjo n. J. Vaitekūnas, M. 
Kauklvs, J. Stasilionis, K. 
Mačiulis. J. Svernelis. K. 
Jeruševičius. Valgiai buvo

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass.
Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

A. GUMAUSKAS
Į 

Generalis Kontraktorius ir
Statytojas

Statome naujus ir taisome | 
■ senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housinsr gan- 

' name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAS

Velykų Sekmadienį, 4:00 
valand, po pietų, Šv. Juo
zapo parapijoj, Vyčių Cho
ras, vadovaujant kompo
zitoriui A. J. Aleksiui, iš 
WBRY stoties, išpildys į- 
domų Velykų šventei pri
taikintą radio programą 
su lietuviškomis giesmė
mis, tautiškomis daino
mis, muzika, kalbomis ir 
kitais įvairumais.

Tai atsisukite savo radio 
ant 1^30 kilociklu ir pasi
klausykite Wa tcrbunečių, 
oro bangomis išpildytos 
programos.

Prie progos gerbiamai 
“Darbininko” Redakcijai, 
linkiu linksmų Šv. Velykų! 
geriausių sėkmių.

Albina Stankevičiūtė,
Choro Raštininkė.

Dėkojame už linkėjimus. 
Tamstai taipgi linkime 
gausių Dievo maloniu.

“Darbininko” Redakcija.

WATERBURY, CONN.
Federacijos skyrius, šv. 

Juozapo parapijoj suren
gė Kortavimo Vakarą, ku
ris ivvko kovo 5 d. Atsi
lankė su virš 300 žmonių.! 
Dalyvavo Waterbury spor
tininkai: Kazys Marcelv- 
nas. Jerrv Lombardo, Ni- 
cholas Mosso, Frank Ci-j 
priano, Roland Bucks, Ka
zys Stankus.

Buvo skaniu užkandžių ! 
Da’yvavo — Dvasios Va
das. kun. E. A. Gradeckl 
m prof. Aleksandras Alek-' 
sis.

Komisijon buvo išrinkai; 
sekanti asmenvs: Pirmi-j 
ninkė: Ona Jakštienė, vi
ce-pirm. — Bronisiava j 
Morkevičienė: padėjėjai— i 
Mrs. V. Voegtin. Girdijau-! 
skienė, Matelunienė. Stan- j 
kevičienė, Adelė Lušiutė ir: 
Marijona Alubauskas

Patarnautojos: Ad°lė
Lušiutė. Genovaitė T ,ušiu- 
tė. Marė Alubauskaitė. M. 
Bogu^h. Alena Ličmkaitė, 
St. Tutoraitvtė, Revina 
Žemaitytė, Petronė Stri- 
kolvtė, Marė Strikolytė. 
Louise Vasiliauskaitė, V. 
Vasiliauskaitė, Jedvyga 
Karnaitė, Veronika Star.- 
kiutė, Eleonora Vilčiaus- 
kaitė, Adelė Anušauskai- 
te, Or,a Alubauskaitė. Al
bina Stankevičiūtė, Vera 
Pažėraitė, Aldona Bukaus
kaitė.

Tikietu komisija: Ona 
Alubauskaitė, Mariutė Ka
šėtaitė, Valerija Klimiutė. 
Jonas Jakštas.

Patarnautojai: Antanas 
šambaris ir Petras Joku- 
bauskas.

Dėkojame visiems auko
tojams. Ad. Lušiutė.

ARMOUR’S hTmrs
DA^Akl SUGAR CURED 

RINDLESS

EGGS HENFIELD - GUARANTEED 
MEDIUM SIZE

GREENFIELD, MASS.

29c
LB 33C

DOZ 27c
AAII WHOLE MILK VARIETY1911IvV VnErCJC aged JUST RIGHT

BLUE ROSE RICE EuncoTtedY

DEl/CDA^rC millbrookor radioDbVbllAUfe) CONTENTS ONLY

DAINTY JELL
RAKINS SEEDED OR

RED SALMON
PINK SALMON
CHOCOLATES
ANGEL CAKE

GELATINE 
DESSERTS

SEEDLESS

FANCY

CMOICE

SVEETHOME 
ASSORTMENT

lb 23c
2 BULK 11C

3 28 oz 
BOTS

4 pkgs 15c
2 PKGS 17C
2TALL

TINS 39c
TALL 
TIN

i LB 
BOX

MED SIZE
19c LGE 

SIZE

IŠPARDAVIMAS
Kenuotų ŽIRNIŲ

10c
27c
29c

STANDARD GOOD VALUE * No 2 
TINS 33c

RICHMOND SWCCT TENDER A No 2 
Jb TINS 29c

FINAST PANCY tiny sifted A N« 2 
X TINS 35c

'YOR' CARDEN 0 No 2 
X TINS 33c

Finas! Tomato Juice Pint 
O Bots 25c

Rumford Baking Powder 12 oz 
Tin 19c

Heinz Soups E«c»pt cr«>i» ©umt® M Pint
X Tin* 25c

Eveready C.X, ’Yi'4 23c O Tali 
X Tint 25c

Julienne Bee?s or Carrots Q 16 oz
■J* Jar$ 23c

Shredded Wheat 2 p^1 23c
Dromedary Dates A

X Pkg* 25c
Lobster B&M or T»«ty Fr»«l> Mo Vi T’° 39c
Campfire Marshmallows Lb Pkg 19c
Lemon Sugar Cookies 2 23c
Vermont Maid Syrup 12 oz Bot 21c
Snosheen Cake Flour 44 oz Pkg 25c
Diamond Budded Walnuts Lb 25c
Brer Rabbit Molasses No G/2 Tin 13C
Ritz Crackers N B c 1 Lb Pkg 19c
Palmolive Soap 4 B’~ 22c
Super Suds 3 p^* 25c
Kirkman’s Soap 5 B,r* 19c

SCOT TISSUE 323c 
SCOT TOHELS 2 - 19c 
WALDORF TISSUE 4 - 17c
SCOT towel holders « i 9c

GREEN OR IVORV W

► FIRST NATIONAL STORES <
ŽINUTES

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime, kurį su
rengė Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus draugija ir su
kvietė visas kitas vietines 
draugijas, kur dalyvavo 
gausi publika, surinkta 
nemažai pinigų gėlėms, 
kurios buvo įteiktos ser-

gančiai Onai Birutei Dedi- 
naitei, gulinčiai ligoninėje. 
Mes dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems prie šios gra
žios dovanos, ypatingai 
Saldžiausios Širdies V. J.
draugijos pirmininkui A- 
leksandrui Stepunkevičiui. 
Nuoširdžiai dėkojame vi
siems. A. Dėdinas.

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas.-— 1134 Washington St. 
S. VASILIAUSKO — NAME

So. Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1576-R

Gyvenimo Vieta:
847 WASUINGTON ST.
Tel. Norrvood — 1576-W

lauja pakelti algas, su
trumpinti darbo valandas 
ir pagerinti darbo sąlygas, i 
45 darbininkai neišlaikė ir( 
atsisakė badauti. Bet dar 
virš 900 darbininkų tebe- Pvres.s” raš°, 
streikuoja. Darbininkai ti- iš vieno R 
kiši streiką laimėti, nes pagrobęs 
jau ir dabar kasyklų savi- sterlingų. Minėtas pleši- 
ninkai kaikuriuos darbi- ^as kažkoks Staurakis a- 
ninkų reikalavimus priė
mė.

|

i
—

Londonas — “Daily Ex-j 
, kad plėšikas 

Salonikų banko 
2.555 svarus

UŽDRAUSTA RINKTI 
NET IR TAUTOSAKA

ITALIJOS DIKTATO
RIUS GRĮŽO Į ROMĄ

Vilnius. — “Vilniaus Žo
dis” praneša, kad Vil
niaus-Trakų apskri ties 
Storasta uždraudė lietuvių 
Mokslo Draugijai rinkti 
Vilniaus Trakų apskrity
je lietuvišką tautosaką: 
pasakas, dainas, patarles 
ir t.t. Rate kurį Lietuvių 

! pirmi-

tėjęs į banką paprašė jam1 
išmokėti pagal jam vieno 
anglų banko duotą čekį įr į j- Rate kurį Lietuvių 
tuos_2.555 svarus. Besi- Mokslo Draugijos pirmi- 
kalbėdamas tuo reikalu, nįnkas gavo, sakoma, kad 
. 3 užhipnotizavo banko -jeįgU toliau bus renkama 

kasininką ir tautosaka, tai Lietuvių 
-,v • Mokslo Draugija tatai la- 
is banko baį galėsią pakenkti.

i jis i
direktorių, J

j dar du tarnautojus. Tik 
plėšikui išėjus 
sužinota, kad čekis pa
dirbtas, o Staurakis — se- MEKSIKOS SOCIALIS- 
mai policijos ^skomas 'PAI ADVOKATAI PRO- 
plėšikas. j

i ----------------
50.000 BENAMIU VAIKI
KLAJOJA PO ISPANIJA

Roma, Italija — Premje
ras Benito Mussolini, ku-j 
ris buvo išvykęs į Libiją,i 
Italijos kolonija, skubotai 
grįžo į namus. Prancūzija i 
mano, kad jis taip greit 
sugrįžo todėl, kad Ispani
jos sukilėliams pradėjo 
nebesisekti. Bet Italijos 
valdžios viršininkai sako, 
kad Mussolini sugrįžimas 
nieko bendra neturi su lai
mėjimais ar pralaimėji 
mais Ispanijos sukilėlių, po Ispaniją klajoja 50.000 tidaryti. 
nes Italijos pažiūros į Is- benamių vaikų, kurie sten- “Socialistu frontas”, jie 
panijos civilį karą nepasi- giasi pasiekti fronto lini- sako,.“reikalauja, kad res- 
keičia. Jis sugrįžo todėl.
kad dabartiniu laiku dėl bent kiek alkį, nes čia juos gresas, visų valstybių gu- 
smėlio audrų Libijos kolo- pamaitina kareiviai. Laik- bernatoriai ir valdininkai, 
niioj negalima orlaiviais 
lekioti.

TESTUOJA

Meksikos Miestas — Ko- 
vo 17, Meksikos socialistu 
advokatu sąjunga išneš?

Štrasburgo laikrašt i s rezoliuciją protestuodami 
i “Der Elsasser” rašo, kad prieš leidimą bažnyčias a-

jas, kur gali nuraminti publikos prezidentas, kon-

raštis pažymi, kad sukilę- ypač Vera Cruz ir Sonora 
I lių pusėje taip pat yra valstybių, nekreiptų dėmė- 
daug benamių vaikų, ta- šio į ‘klerikalu’ reikalavi- 
čiau ten juos stengiamasi mus atidaryti bažnyčias 

' perduoti šeimoms, prieg- ar padidinti kunigu skai- 
laudoms ar kitoms labda- čių”. Tokiais tai “laisvės” 
rybės įstaigoms. Tuo tar- ir “demokratijos” socialis- 
pu vyriausybininkų pusėje tai - komunistai siekia vi- 
nelaimingieji vaikai palik- sose valstybėse.

Edmundas ti negailestingo likimo va- 
ku- liai. Kalnuose ir šiaip negy 

rioj plačiai palietė didžiu- venamose vietose labai 
iių streiku bangą Ameri- dažnai randami sušalusių 

streikai da- ar mirusių badu kūdikių' 
Amerikos lavonai. Tarp šių benamių vairuotoju 

Jungtiniu Valstybių eko- vaikų fabai_ daug yra vi- kilo riaušės. Keletą suže 
nominėmis sąlygomis yra sai mažų kūdikių, kuriems sta ir areštuota, 
stačiai neįmanomi. i tėra 4—5 metai amžiaus.

Streikai esą sukelti sve- Seniau daugelį valkų glo
bojo vienuolės. Vyriausy
bininkai jas iš daugelį į- 
staigų iškraustė. Atsime
name jų projektą pavest 
vaikų globojimą prostitu
tėms.

AMERIKOJ STREIKUS 
ORGANIZAVO III-SIS 
INTERN A ČION AL AS

Washington, D. C. —
Georgetowno universiteto 
vicerektorius
Walsh pasakė kalba. RIAUŠĖS STREIKO 

LAUKE

koje. Šitokie 
bartinėmis

Chicago, III. — Taxi cab 
streiko lauke

T —

timų jėgų.
Profesorius pareiškė 
neginčijamų žinių, 
paskutiniame savo 
grėsė

III internacionalas Mas
kvoj nutarė išmėginti 
visus galimumus Ameri
koje komunizmo veiklą 

išplėsti.
Kaip bandomoji priemonė 
buvo nutarta panaudoti 
masinių streikų bangą. 
Po šio nutarimo

buvę pasiusta į Ameri
ką ištisi kadrai naujų a- 
gentų, o seniesiems bu
vo duotos griežtos ins

trukcijos.
Pirmajai streiko bangai 
nepasiekus reikiamu rezul
tatų, III internacionalas 
nutarė

antra streiku bangą 
pradėti gegužės mėn.

Antraiam streikui esąs 
paruoštas naujas ypatin
gas planas, pagal kuri į jį 

būsią stengiamasi įtrau
kti karo ir prelFybos lai

vyno mases.
Antrasis streikas prasidė
siąs. kaip rašo “Reichs- 
nost”, Kalifornijoj, kur 
komunizmas turįs didesnį 
pasisekimą.

v • v •
turįs 
kad 

kon-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji; paramos.

i

ATS. GEN. V. GRIGA
LIŪNAS - GLOVACKIS 

BADAUJA

LITVINOVAS Į HELSIN
KĮ 1 I

v I 
.rašo,'

i

“News Cronicle” 
kad greitu laiku Suomija 
generalinio štabo viršinin-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nortvood 0330 
Gyvenimo Vieta;

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

Telefonas
- Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worce8ter, Mass.

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Kaunas — Norėdamas 
nataisyti sveikatą ir la
biau atžymėti gavėnios 
pasninką, ats. P'en. Griga
liūnas - Glovackis nuo pa
čios gavėnios pradžios ba
dauja, nieko nevalgyda-

BOSTONO APTELINKKS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė- 
Jas ir Distfibutorins CHARLES WAYSHVILLR, pristato alt; baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
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Baltimore, Md. Elisabeth Rethberg
Štai ir vėl sulaukėm Šv. 

Velykų: vėl sulaukėm tos 
brangios dienos kurią Vie
špats yra padaręs mūsų 
džiaugsmui ir linksmybei. 
Begalo brangu ir malonu 
yra mums jūsų dvasios 
vadams palinkėti visiems 
gausų saiką to velykinio 
džiaugsmo. Bet kadangi 
tas džiaugsmas yra dvasi
nis ir priklauso nuo mūsų 
tvirto tikėjimo į atsikėlu- 
sį Kristų ir Jo Šv. Mokslą, 
todėliai ir mūsų nuoširdūs 
linkėjimai yra surišti su 
karštu troškimu ir prašy
mu.

Mūsų prašymas yra, kad 
Velykų rytą kiekvienas iš Į 
jūsų būtų taip persisun-l 
kęs garbingai atsikėlusio 
Kristaus vaizdu ir jo tik
renybe, kad jūsų sielos 
jaustų bent dalelę to 
džiaugsmo kurį jautė Ma
rija Jėzaus Motina ir Jo į 
Apaštalai tą pirmą Vely
kų rytą. Mes trokštame,! 
kad tas jūsų velykinis 
džiaugsmas išsilietų skam
bančia garbės Aleliuja.

Mūsų prauymas yra, kadį 
visi tą rytą priimtumei Į 
šv. Komuniją. Kitaip jūsų į 
velykinis džiaugsmas ne-į 
bus tobulas, nebus pilnas. 
Kaip tą pirmą Velykų die-į 
na, mokiniai kelyje į Em- 
maus savo Dieviškąjį Mo
kytoją pažino duonos lau
žyme, panašiai ir jūs bran
gieji, atsikėlusį Jėzų ge-l 
riau pažinsite ir tikrai 
Juo džiaugsitės tik leisda-! 
m i Jam ateiti į jūsų širdis.) 

Sveikiname visus, o vi
sus. Ramybė atsikėlusio 
Kristaus teesie su jumis. 
Jo šventa palaima telydi 
jūsų kiekvieną užmany
mą!

Jūs tikrai mylintieji tar
nai Kristuje,
Klebonas J. Lietu vnikas, 
Kun. Dr-as L. J. Mendelis, 
Kun. Antanas Dubinskas.

peroj Cavalleria Rųsticana 
ir išpildys Lucijos rolę. 
Baltimoriečiai nekantriai 
laukia pamatyti pagarsėk 
jusią mūsų viengentę.

I

Federacijos Skyrius Turi 
Rinkimus

Sekmadienį po stacijų į- 
vyks susirinkimas. Grąžus 
būrys dalyvavo. Rinkta 
nauja valdyba. Pirmininku 
iiko išrinktas Jonas Kai
rys, vice-pirmininku —Mi- 
kolas Paškauskas, rašti
ninku — Valentinas Ma
telis, iždininku — Jonas 
Janča. B. K.

Šv. Alphonso par. cho- 
ras, vad. muz. J. Čižaus- 
ko, turi priruošti labai 
gražią Velykoms progra
mą. Giedos naujas mišias; 
per offertoriųm giedos 
“Terra Tremuit”, “Exulta- 
te” ir kitus kurinius.

Verbų sekmadienį, Vyrų 
choras labai gražiai giedo
jo. Visi gėrėjosi, kad vyrų 
choras taip puikiai veda
mas.

i

Didžiosios Savaitės — 
Trečiadienį, Ketvirtadienį 
ir Penktadienį bus proga 
išgirsti jausmingą giedoji
mą. Vyrų choras sugiedos 
‘Tenebrae’ (Tamsioji Auš
rinė) prie altoriaus.

Choras po Velykų, ba
landžiu 4, 8 vai. vakare 
rengia kortavimo vakarą. 
Įžanga 35 centai. Choras 
prašo visų, atsilankyti. •

M. M.

I

IBS. CONNECTIGUT AP
SKRIČIO 43 SUVAŽIAVI

MO PROTOKOLAS

atranda, jog balsas ir gerklė su Luckies yra saugūs

Martynas Petrulionis
Pereitą penktadienį Šv.i 

Juozapo ligoninėj mirė' 
Martynas Petrulionis. Gy-! 
veno 404 Brice St. Velionis' 
buvo našlys. Pašarvotas’ 
pas Petruškus, savo miru
sios žmonos seserį. Palai
dotas su bažnytinėmis a- 
peigomis pirmadienį, ko
vo 22 d. Amžiną atilsį i 
duok jam Viešpatie!

(Tęsinys)
Vėliaus užsiregistravo 5 

kp, Waterbury atstovai— 
J. Bernotas, P. Jakubaus
kas, B. Šilkauskas.

P. Jakubauskas sveikino; 
suvažiavimą nuoširdžiai 
nuo savęs ir gerbiamo A. 
Aleksio.

Dalyvauja 14 atstovų ir 
apskričio valdyba. Laike 
užsiregistravimo, atsto
vams suteikta ženkleliai, 
kuriuos paruošė New Bri
tain 36 kp.

Skaityta nutarimai iš 
pusmetinio suvažiavimo. 
Priimta vienbalsiai.

Valdybos raportai — iš
klausyta ir priimta. Iš
trauka iš iždininko rapor-

Ona Katkauskaitė 
Baltimorėj

Antradienį po velykų at
vyksta Baltimorėn artistė 
Ona Katkauskaitė. Vieti
nis Katalikų Federacijos 
skyrius rengia p-lei oriė- J 
mimo’ puotą antradienio ' „ ,. .
vakare. Rytojaus vakare ^o: Pusmetiniame suvazia- 
ji dainuos Lyric teatre o- yime ižde buvo — $45.10 

I.....................
ITelefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborias ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

Laike suvažiavimo išmo
kėta kelionės išlaidos pir
mininko, iždininko ir raš
tininkes — $3.00. Dovana 
už pasižymėjimą ‘spelling’ 
konteste panelei A. Pečiu- 
konytei — $5.00. Viso iš-

7 Dienos Į LIETUVĄ
M ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivij BKEMEN ir EUROPA 

Bivinei'havene užtikrina patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS 
HANSADEUTSCHLAND 
HAMBURG ero NEW YORK 
Palogns geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 

Mes Įmgeibėsime jums išgauti svečią ir immigraeijos 
visas dėl jum; giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

352 Boylston S t.
BOSTON, MASS.

NEWYORK-KLAIPĖDA
jer. Gothenburgą, švedui

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus j laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

Garsi Metropolitan 
Operos Soprano Rašo

N eseniai buvo padaryta savarankiškas

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ“

tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Rethberg, 
ir taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Balllll

“Jau apie keturiolika melų, kaip gerė- 

juosi Luckies. Kada pirmą kartą atvy

kau į Ameriką aš pastebėjau, jog čia 

operos dainininkai rūko daug daugiau, 

negu dainininkai užsienyje. Dabar aš 

manau, kad to priežastimi yra, jog tiek 

daug Amerikos dainininkų atrado savo 

balsus ir gerkles su lengvu užsirūkymu 

saugiais. Tai bent mano pačios, kaipo 

nenuolatinės rūkytojos, buvo patyri

mas. Faktas, jog Luckies yra lengvas 

užsirūkymas suteikia man apie savo 
gerkle palengvinimo jausma.

I I

!

Iš

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš Ncw Yorko j Klaipėdą

Laivo nemainant

Šve- 
Kal- 
Ma-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J ULY 2 D.
Gothenburgc geležinkeliu per

diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro. 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų Į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UzGYRĖ 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėle :r informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba S. A. L. raštinėse.

Ki l i IšPl AUKIMAi Iš ! 
DROTTNINGHOI.M 
GRII’SIIOI.M 
I >R< >T'i'.N I .NGIK »I.M ...
b.l NGSHOi.M

SWEI>ISII
Boston. Mass.

NEW YORKO
Balandžio 17,

Gegužės 1, 
.. Gegužės 15.

. . Birželio 5.
AMEItK'AN T.INE

1.51 Boylston Street.

BATCHELDER 
WHITTEMORE 
834 Mass. Avė., Roxbury,

i Telef. HIGh’ands 1920
SKYRIAI —

I Cambridge — So. Boston. 
Dorchester.

H

Dorchester.

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

* - and 
Guarantee

Ceoyrtgbt 1937. fhe American fuDaoro Cyptai

trS fUELFOR
Modem

tiOMCS
mokėta $8.00. Ižde liko 
$37.10. Šiame pusmety į 
iždą pribuvo prinokusių 
kuponų L. L. P. B. $10.00. 
Trilypės gegužinės pelnas 
S45.00. Ižde randasi dabai 
$92.10, kurie yra padėti 
M. S. bankoje. Raportas 
priimtas su pagyrimu.

Iždo globėjai pilnai suti
ko su iždininko raportu.

Organizatorius praneša, 
kad jisai darbavosi, kad 
sutvert LDS kp. Ansoni- 
joj, bet kol kas nepavyko. 
Žada tai padaryti ateityje. 
Raportas priimtas.

Kuopų raportai, kuriuos 
patiekė žodžiu kuopų ats
tovai. Pasirodė iš raportų, 
kad visos kuopos veikia 
sulig išgalės.

Komisijų raportai, bū
tent, gegužinės. Pasekmės 
plačiai paaiškinamos J. 
Bernoto ir P. Jakubausko. 
Iš raportų pasirodė, kad 
ir nepatogiąm orui esant, 
visgi apskričiams pelno li
ko po 45 dol. Pastebėta, 
kad ateityj visos kuopos 
imtų dalyvumą su chorais 
GEGUŽINĖJE. Raportas 
priimtas.

Komisija seno iždo perė
mimo, pranešė, kad nėra 
galimybės atgauti, ir būk 
ponia M. Cibulskienė keti
na kai galės atsilyginti. 
Pavesta ir toliau tai pa
čiai komisijai reikale iždo 
atgavimo klabinti.

Kartu su tėveliais yra la
bai dėkingi už dovaną ir 
ketina paaugusi tapti L. 
D. S. narė.

Nebaigti reikalai iš pro
tokolo. Kad apskritys pa
dengtų lėšas, kur įvyksta 
apskričių suvažiavimai. Į- 
nešta ir paremta atlyginti 
10 dol. ir 5 dol. Nutarta 5 
dol. atlyginti, kur įvyks 
suvažiavimas.

Kuopų įnešimai. 6 kp. į- 
neša, kad apskritys skirtų 
25 nuošimtį už kiekvieną 
prirašytą LDS narį, va
jaus laiku. Įnešimas pri
imtas ir nutarta mokėt su 
sąlyga, kad naujas narys 
užsimokės visą metinę mo
kestį. i

Įnešta ir paremta rengti 
kokį vakarą kur tik ran
dasi LDS kuopos Connec- 
tieut valstybėje. Įnešimas 
užgirtas ir paliktas kuopų 
nuožiūrai.

Įnešta ir paremta rengti 
agitatyviškas paskaitas. 
Palikta kp. nuožiūrai.

Įnešta ir nutarta rengti 
bendrą trilypę gegužinę su 
SLRKA ir LRKMS Conn. 
apskričiais. Rengimo lai
kas ir vieta nuskirti pa
vesta Valdybai.

Valdybos rin k i m a s. 
Vienbalsiai išrinkta ir už- 
girta visa ta pati valdyba, 
būtent, pirm. — J. Mon- 
čiūnas, Hartford, Conn.; 
vice-pirm. — F. Rumskas

Komisija įteikimo dova- New Haven; iždininkas — 
nos panelei A. Peciukony- — 
tei praneša, kad jaunuolė
* A . - - ’

K. Tamošiūnas, Hartford: 
rašt-kė — B. Mičiūnienė.

New Britain; iždo globėjai 
— A. Mazalas, V. Petru- 
kevičienė, Hartford; orga
nizatorius — B. šilkaus
kas, Waterbury; Dvasios 
Vadas kun. J. Ambotas.

V. Norkūnas iš New Ha
ven pakvietė apskričio da
lyvius ir kitus kp. narius 
dalyvauti Šv. Kazimiero 
parapijos 25 metų sukak
ties jubiliejuje. Šiam kil
niam tikslui apskritis pa
aukojo 5 dol. ir pridavė) 
V. Norkūnui.

Būsiantis suvažiavimas 
pakviestas į Waterbury 
arba ten laikyt, kur bus 
sutverta arba atgaivinta 
LDS kp.

Suvažiavimas baigtas 
bendra malda, kurią vedė 
pirm. J. Mončiūnas, 6 vai. 
vakare.

Jonas Mončiūnas, 
Pirmininkas, 

B. Mičiūnienė, 
Raštininkė.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirmininkas,

Jonas Mončiūnas,
30 Putnam Hgts, 

Hartford, Conn. 
Vice-Pirmininkas, 

Feliksas Rumskas,
262 Wallace St., 

New Hawen, Conn. 
Raštininkė,

B. Mičiūnienė, 
74 Belden St., 

New Britain, Conn. 
Iždininkas, 
Kastantas Tamošiūnas, 

100 Buckingham St 
Hartford, Conn.

i

•J

Organizatorius,
B. Šilkauskas,

248 Congres Avė 
Waterbury, Conn.

• J

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų daliu: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Athol, Mass. — Balandžio-April 4 d., 7:30 vai. vakare. 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 18, 7:30 v. vak. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak. 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vie

tų sutartos dienos.

Čia yra nauji laiptai įeiti į Basmentą,
12 laiptų į centralines duris.

į EDGAR’S BARGENŲ BASMENTĄ TAIP 
ARTI, KAIP EDGAR S FRONTINĖS DURTS

4

EDGARS
BARGAIN BASMENT

Brockton, Mass.

V



Anrradienis, Kovo 22 d. 1937

Jis Atsikėlė Kai Buvo Pasakęs
- Anuo metu, Marija Magdalena, Marija Jokūbo 

motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pa
teptų Jėzų.

Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas 
kapą, saulei jau užtekėjus.

Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atrįs akme
nį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį 
atrįst^r buvo gi jis labai didelis.

Įėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdinti de
šinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando.

Jis joms tarė: Nebijokite: jūs ieškote Jėzaus Na- 
zarėno, kuris buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis atsikė
lė, Jo čionai nėra: štai vieta, kame Jį buvo padėję.

Bet eikite, pasakykite Jo mokytiniams ir Petrui, 
kad Jis eina pirm jūsų į Galilieją; tenai Jį matysite, 
kaip Jis yra jums sakęs.

(Evangelija — šv. Morkaus 16, 1—7)

Velykų Varpai
“Linksma diena mums į dangų, Išganytojas sakė: 

nušvito” gieda šiandien 
Motina Bažnyčia, ir po vi
są pasaulį gaudžia varpaiį 
skelbdami seną, bet amži
nai naują Prisikėlimo ži
nią: “Kristus kėlės! Kris
tus kėlės!” Laimės kupina 
širdis džiaugte džiaugiasi, 
nes buvom mirę, dabar kė
lėmės. Prieš mus stovėjo kurie 
mirties ištarmė, tačiau At- link Dievo, 
pirkėjas prisegė ją ant. 
kryžiaus, tuomi išvaduo
damas mus iš šėtono ver
gystės.

Kristus Savo Prisikėli
mu sutrupino mirties pan
čius, ir įrodė, kad mirtis 
tik trumpas miego laiko
tarpis. V. Jėzaus Prisikėli
mas, lyg ta vaivorykštėj ti į mirties kambarį Gy- 
danguje, yra pažadėjimas, • vybės Davėjo. Juk dar nė- 
kad ir mes atsikelsime. — ra tokio kapo, kuris galė- 
kad mūsų gyvenimas nesi- tų savyje sulaikyti dorojo 
baigs šaltoj žemelė j, 
kad anapus karsto mūsų nors Prisikėlimo diena^ir 
Jaukia garbingas, švieses
nis rytojus, žodžiu, Vieš-' 
paties Atsikėlimas yra di
džiausia mūsų viltis — 
saldžiausia paguoda. Ne
stebėtina, jog Velykų 
šventėj širdis kuone plyš
ta iš džiaugsmo.

Pirm negu užžengdamas

“Mano Tėvo namuose 
daug buveinių — aš einu 
jums vietos prirengti”, 

i Pirm mūsų Jis nuėjo pas 
Savo Tėvą danguje, todėl 
kiekvienas norįs tas vietas 
užimti, privalo Kristaus 
keliu eiti. Reiškia, tik tie 
galėsią, tas vietas užimti, 

pasižymėsią meile

I

I

Pirmų savaitės dieną V. 
Jėzus iš tamsaus kapo iš
ėjo i šviesą, j Velykų gar
bę. Amžinoji Meilė prisi
kėlė iš numirusiu! Veltui 
akmuo buvo užristas ant 
kapo, — veltui budėjo sar
gai, nes jokia galybė il
gam nebegalėjo sukausty-

žmogaus, nes ateis kada

akmuo bus atrištas. Tik 
piktiesiems skiriama am
žinoji mirtis — pragare.

Kristus atėjo į pasaulį, 
i kad žmonės nepasiliktų 
nuodėmės tamsybėje, ta

pčiau begalo skaudu daro- 
! si, pažvelgus į tuos, kurie 
kadaise ėjo tikėjimo Ni

fy
iIifiI Main

SVEIKINIMAI NUO

Kennedy’s Clothing Co.
Broekton, Mass.

I —
' Sveikiname visus mūsų Lietuvius kostumerius —j
g taip-pat ir nekostumerius. Mes norėtume, kad

Tamstos visuomet pirktumėte pieną

Linksmų Velykų

i

HOOD’S
“Jis Visuomet Geras!”

500 Rutherford Avė., Charlestown.

H. P HOOD & SONS

I
šviestais keliais, bet dėl 
dvasios apsileidimo, jie 
davė tai šviesai užgesti. 
Jie manė, jog kitu plates
niu keliu jie galėsią grei
čiau nukeliauti į amžiną 
laimę, todėl ir bevelijo 
sekti pasaulio viliojančiu 
tuštybės žėrėjimu, bet 
tuoj jie paklydo tamsybės 
dumbluose, ir iau nematė 
tų nušvietęs jų kelią ligi 
amžinybės vartų. Taigi, 
Velykų metu Bažnyčia ir 
šaukia tokius prisikelti iš 
nuodėmės pelkių ir išeiti į 
dorąjį gyvenimą. Kristus 
atėjo, kad mes turėtumėm 
gyvenimo, ir apsčiai turė
tumėm, vienok dvasios ap
sileidėliai, lyg tie sargai 
prie Kristaus kapo, gyve
na neteisybėj, ir neigia Iš
ganytojo prisikėlimą. To
dėl Bažnyčia Velykų var
pais ypatingai kviečia, 
šaukia tokius išeiti iš nuo
dėmių karsto ir vėl gyven
ti pagal Prisikėlusio Kris
taus mokymus ir įsaky
mus. Juk Jis sako: “Aš 
neatėjau šaukti i atgailą 
teisiųjų, bet nusidėjėlių”.

Velykos ir pavasaris — 
gyvybės ir linksmybės 
metas. Tuomet medžiai- 
medeliai žiedelius leidžia, 
žolelė dygsta, ir gėlės kuk
liai pražydi; žodžiu, ap
mirusi gamta atbunda iš 
ilgos žiemos miego. O mū
sų siela? Dieve duok, kad 
Velykų metu ir ji prisikel
tų iš nuodėmių miego ir 
drauge džiaugtųsi su Pri
sikėlusiu Atpirkėju, ku
ris žada mums dar dides
nės laimės ir džiaugsmo 
danguje, kur viešpatauja 
amžinas pavasaris. Jis ten 
“nušluostys nuo mūsų a- 
kių kiekvieną ašarą; mir
ties daugiau nebebus, nei 
dejavimo, nei šauksmo, nei 
skausmo nebebus daugiau; 
nes kas buvo pirma išny
ko”. Gintaras.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005
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Dar Apie Ispanijos Civilį Karą
Šiandien jau ir patys ko

munistai rašo, kad Ispani
joj gyvas komunistinis ju
dėjimas prasidėjo 1931 
metais. Mes sakome, kad 
tas judėjimas prasidėjo 
kur kas ankščiau, būtent, 
1920 metais, nes jau tada 
Leninas siuntė iš Maskvos 
instruktorius mokinti is
panus, komunizmo ir ko
munistinio teroro. Supran
tama, komunistų instruk
toriai ėjo į ispanų minias 
gražiais ir skambiais šū-

kiais. Parinktuosius ispa
nus siuntė į Maskvą mo
kintis komunistinio veiki
mo ir disciplinos.

Komunistu diktatorius 
Leninas ir Trockis buvo 
pasirinkę Ispaniją subol- 
ševikinti. Mirė Leninas, 
Trockis ištremtas, bet Is- 

* panijos bolševikinimas ne- 
| nutrauktas. Kruvinasis 
diktatorius Stalinas dar e- 

i nergingiau tęsė revoliuci- 
; jinį darbą Ispanijoje.
’ Ispanijos ir viso pasau-

lio komunistai šaukia, kadį 
dabartinė Ispanijos val
džia turi daugumos gyven
tojų pritarimą. Tą jie pa
rodę vasario mėnesio, 1936 
m. rinkimuose. Apie tuos 
rinkimus pakartotinai til
po “Darbininke” įrodymai, 
kad “bendrafrontininkai”i 
raudonieji negavo daugu-į 
mos balsuotojų pritarimo, 
kad rinkimus laimėjo de-l 
šiniosios partijos. “Ameri
ka” kovo 19 d. š. m. laido
je apie tuos rinkimus štai 
ką rašo:

“1936 m. vasario 16 d. į- 
vyko rinkimai; balsuoto
jai turėjo teisę 13 ir pusė 
milijono žmonių; iš jų bal
savo 9,266,000. Už deši-J 
.niąsia.s partijas pasisakė 
4 mil. 910 tūkstančių bal
suotoju, o už “bendrą 
frontą” — 4 mil. 356 tūk
stančiai žmonių, taigi de-į 
šinieji ir centro žmonės 
gavo aiškią daugumą, bet 
i tautos atstovybę, dėl 
keisto rinkimų įstatymo, 
kairieji pravedė daugiau į, ~ 
atstovų ir taip galėjo su- buvo išrinktas prezidentu, 
daryti “bendro fronto” vy
riausybę”.

Taigi i" 
“bendras i 
mažumą balsuotojų.

“Laisvė” rašo “... ir vis
gi rinkimuose laimėjo liau
dies frontas”. Kur faktai? 
Centrabiuriai “bendra- 
frontinmkai” nepaduoda, 
o tik tuščiais žodžiais šau
do i savo fanatiškai su
klaidintus skaitytojus.

Ispanijos “bendrafronti- 
sninkai”, sudarę savo vv-į 
į riausvbę, tuojau paleido 
iš kalėjimų kriminalistu^ 
davė laisvę terorizuoti 
priešingų įstikinimu žmo
nes. Prasidėjo deginimas 
bažnyčių, vienuolynų ir ki
tų kultūrinių įstaigų.

Centrabiurių organ a s 
“Laisvė” rašo: “Fašistas 
prezidentas Zamora buvo 
pašalintas; jo vieton buvo 
išrinktas kitas, kairisis 
respublikonas Asanja. Vi
sa s^iė fašistų buvo paso
dinta i kalėjimus, ių orga
nizacijos paleistos”.

Vadinasi, komunistai pa
tys išduoda Ispanijos rau-

I

donųjų valdžios darbus.
Prez. Zamora, nors gal 

ir nebuvo taip stiprus su
laikyti raudonųjų siauti
mą, bet jis buvo jiems ant 
kelio, ir todėl jį pasiskubi
no prašalinti.

“Darbininke” jau buvo 
rašyta, kad kovo mėnesy, 
Gil Robles parliamente pa
darė apie “bendrąfronti- 
ninkų” (komunistų, socia
listų ir anarkistų) kelia
mas riaušes pastabą. Visi 
kairieji jį užrėkė ir pa
smerkė kaino neištikimą. 
Azana tuo laiku buvo mi- 
nisteriu pirmininku, ir jis 
I Gil Robles pastabą štai 
kaip atsakė: “Ispanai se
niau degindavo eretikus, 
dabar degina šventuo
sius”. Ar reikia geresnio į- 
rodymo, kad “bendrafron- 
tininkų” (komunistų, so
cialistų ir anarkistų) 
valdžia viešai užgyrė baž
nyčių, vienuolynų ir kitų 
ištaigų deginimą, nekaltų 
žmonių terorizavimą ir žu
dymą. Azana užtat tuojau

HCKNICK
ALE

Į

Atranda Savo Draugus
Tarp Vyrų, Kurie

Geriausiai Pageidauja
Tiktai ALE

PARODYK KRANĄ

Gaunamas 12 ancu bonkomis ir pilnom 
kvortom (32 ancų) namų reikalams.

♦

Tą pačią dieną, kada A- 
zana kalbėjo parliamente, 

iš to aišku, kad būrys ginkluotų raudonų- 
frontas” gavo jų komunistu Madride, 

prie Quarto Vientos už
puolė vienuolyną ir ii ir 
kitus namus padegė. Viso
je šalyje buvo paleistos 
gauios raudonųjų kelti 
riaušes. Policija jų nedrau 
dė, nes jai buvo įsakyta 
netrukdyti gatvinių “de- 
montstracijų ir pasilinks
minimu”.

Gil Robles parliamente, 
kalbėdamas apie raudonų
jų “demonstracijas ir pasi
linksminimus”. Įteikė to
kią niktadarvbiu. padarv- 
tu iki birželio 16 d., 1936 
m., sąskaita: “Nužudyta 

į 269; sužeista 1287; bažny
čių visai 
dalinai 
politiškų 
naikinta

: andraskvta 312: generaliu 
streikų buvo 113; mažes- 

! nių streikų buvo 288: JaT- 
i kraščiu namų sunaikinta 
10; dalinai sunaikinta 33; 
ginkluotu vaeyščių papil
dyta 138”. Tokią tai są
skaita iš “bendrafronti- 
ninku” darbu parliamen- 

j tui iteikė Gil Robles.
Vien tik iš to aišku, kad 

raudonųiu siautimas buvo 
; nepakenčiamas, o jis didė- 
j jo ir plėtėsi visoje Ispani
joje. Taigi raudonųjų, 
kraujo ištroškusių “ben- 
Jrafrontininku” teroras 
iššaukė civilį kara. Liepos 
18 d.. 1936 m. sukilo ka
riuomenė ir ėjo sudrausti 
raudonuosius teroristus. 
Bet jau ir raudonieji buvo 
apginkluoti, nes komunis
tai iš bendrafrontininkų 
valdžios reikalavo apgin
kluoti “darbininkus” (su
prask komunistus, socia
listus ir anarkistus). Taip 
rašo ir Brooklyno lietuvių 
centrabiurių komunistų 
organas.

Taigi už civilį karą Ispa
nijoj yra atsakominga 
“bendrafrontininkų” rau
donųjų valdžia, nes ji lais
vai leido deginti bažny
čias, vienuolynus; žudyti 
priešingų komunistams į- 
sitikinimų nekaltus žmo
nes.

I

l
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sunaikintų 160:
sunaikintu 251; 

kulbrūmių su- 
69: aplaužyta

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORSINC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus


