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MAMAS IR MEDIS— 
VELYKOS

Netoli nuo kelio stovi senas namas. Senai jame nie
kas nebegyvena. Senas, apleistas namas. Stogas kiau- 
ras ir įdubęs, langai išdaužyti,, sienos iškrypusios,- pama- j 
tas įdubęs ir išįręs. Pataisyti tą namą nebegalima^ Pa- : 
mažu jis baigia pūti. Jo likimas žinomas. - :J

*y ? Buvo dienos, kuomet tas namas buvo tik svajonė šta- 
tytojo vaizduotoje. Pasidarė paskiau tikrenybė. Namas, 
pastatytas; gražiai įrengtas ii\ išpuoštas ir žmonės atva-' 
žia_vogyventi jame.y . *y .

Daug gentkarčių išgyveno jame, mylėjo jį, taisė.ir 
prižiūrėjo. Bet laikas atliko savo darbą. Namas jau ne
bepataisomas, tuščias, apleistas ir užmirštas. Pavasario 
saulutė šildo, bet namas baigia kirmyti ir virsti į pūvė-’ 
sius ir dulkes.... , ’

' &ale namo auga didelis medis — ąžuolas. Jis pla- 
’ čiai laiko išskėtęs savo storas, ilgas šakas, tarytumei no

rėdamas apsaugoti namą nuo pražuuties. Daug, daug 
metų juodu greta ri^nas kito stovėjo — namas ir Medis. 
Abu matė tuos pačius įvykius, abir kentėjo tuos pačius 
žiemos šalčius ir audrus ir vasaros didžiausius karščius. 
Bet koks skirtingas jų likimas. .Mirtis nugalėjo namą, o, 
medis nugalėjo mirtį. Užkaitino pavasario saulute, ir 
medžio šakelės pradeda sprogti ir išleisti žalius lapus. 
Greitai visa?: medis bus pasipuošęs dideliais žaliais lapais.

' Senus narnas ir senas medis — yra. tinkamas prily
ginimas Velykų šventei. Namas yra žmogaus padaras ir 
išnyksta, medis tai Dievo darbas ir jis gyvena, y*

H‘Tąy^en^. kUripipyjųB yaįgyrit^^m^im^ : 
\ tikrai pūmirsitė?*5 Žmogus nusidėjo ir mirtis atėjo f 

pasaulį. Nuo tos dienos visa ką tik žtnogns'pastato, iš-j 
randa, išgalvoju visų tų daiktų likimas panašus į namo.
I& pradžios tik svajonės, paskiau darbas, paskiau valan
dėlė džiaugsmo ir šiėk-tiek, naudos, paskui diena griuvi
mo ir mirties amžinastis. Nes “ Julke esi ir į dulke 
pavirsi?’ " ‘ ’

uKas tiki į'Manė, neregės mirties per amžius,'” pa
sakę Jėzūs Kristus. Trečioje .dienoje Jėzus Kristus pri
sikėlę iš numirusių. Jo tuščias karstas, kaip to medžio

• pavasaryje sprogstančios šakos, skelbia, kad Dievo daik
tai nemiršta. / .

Mes savo gyvenimą galime statytį kaip namą. Gali
me rinkti žemiškas gėrybes ir jas krauti ir vartoti pagal 
pasauUo išmintį. Galime didžiuotis, kad visa tai mūsų,

; kad mūsų pačių darbas ir mūsų pačių naudai. Bet dar 
tebestatąnt, jaučiame, kad jau pradeda irti ir griūti ir ■ 
žinome, kad galas to viso bus pražūtis. Jei Dievas nėra j 
statytojas, tai mes, kurie statome, veltui darbuojamės.

Arba ines galime ieškoti, iki atrasime Dievo valios 
sėklą. Pasėti ją giliai savvj širdyje, daboti ir prižiūrėti 

. .. per ilgus gyvenimo metus, maitinti ją gyvu tikėjimu ir 
tyru nusižeminimu, šildyti ją krikščioniška meile, dažnai 
aštriu prisimariniino peiliu apipiaustyti ir gailesčio aša
romis aplaistyti. Pradžią bus nežymi ir nekartų gal 
trauks į nusiminimą. Nekartą gal vargų ir kančių audra 
nutrauks Žalius lapelius ir pasiliks tik stiebelis. Užeis 
ilga žiema ir mes jausimės, nugalėti ir bejėgiais. Bet 
visuomet sugrįš pavasaris, atnaujinsime savo pasįtyži~ 
mus ir nepaliausime auginę Dievo valios sėklą; Nes mū-

- sij. gyvenimas nėra mūsų, bet Dievo, ir, štai, mirdami 
mes gyvename. ?

Namas arba medis, žemiškas gyvenimas arba ieško
jimas dangaus karalystės, yra žmonių pasirinkimui. 
Kiekvienas žmogus pasirenka pasaulį ir mirtį arba Die
vų ir gyvenimą, y f! Jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias 
yra mūsų tikėjimas?’ Bet, kad Kristus tikrai prisikė
lė, kaip Jis buvo pasakęs, tai yra didžiausias istorinis 
faktas. Velykų šventė, Prisikčūimo diena, priduoda 
mums vilties ir -drąsos ir paskatina dirbti su Dievu, nes: 
4<Kąš tiki į Mane?’ Jis sako, -‘nereges mirties, per <am-

* v» ' '• * « « S
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Tegul Velykų Ryto malones Šviesa apšviečia protus 
tų, kurie per savo puikybę atsisako tikėti į kristų ir gy
venti pagal Jo įsakymus, o statosi sau mirties namus. T.

Darbiniriiko'' Skaitytojai,- Bendra- 
i darbius' Rėmėjus, t ^S,?Nanus 

i Sveikina Velykij tnis ;
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“Jo čia nėra, nes Jis prisikėlę kaip yra sakęs. Ateikite ir maty
kite vietą, kame Viešpats buvo paguldytas.” ' y Mato;28, 6.

; ■ Velykos! Velykos! — sieloje man šventa ?. . ;
’. ’ Jr mintį apsįaupia^maldnigas. ramumas. / ‘

•?Tai įvykis didis, Širdis;jį supranta, ■ • ••’
Jausmai aukštyn kyla, kaip smilkalo dūmas.

•. - ’ • - - ‘ . j k ' - - ;..

Ir Štai jau pavasaris ;gamtą gaivina, -S
. Jau sniegas nutirpo, upeliai patvuio, v/- ’ 

Žolelė jau dygsta, nes žemė atšilo'
. Ir vieversio balsas į dūiigij. pakilo. :

Gamta tartum sveikina'šventę Velykų, 
Kės jį susilaukt linksmųjų dalykų, //' ' ;

■ Nuo glėbio žiemužės jau pasiliuosavo, • 
Parodys pasauliui visą grožįsavo. ~ .

Žmogus, As kilnusis gamtos paveldčjas, 
Linksmųjįj Velykų laukia atsidėjęs, 
Siela apsivalė ir akjrs nušvita

■' ‘ Iiv ašara džiaugsmo apt veido nukrito.? :

. Gyvenimo naštų sukniubęs jis neša <■ > / : /
Ir prakaitas apsčiai nuo kaktos‘jam 
Ir kojos ir rankos jau pradeda:fii’pti :’ 
Jam dirbti šunim, bet sunkiau dar nedirbti.

• Adomo uždėtąjį jungų.jis velka, 1' ‘
\\ Bet štai Išganytojas stoja į talką: •1 

Gyvenimo skurdą, Jis gavo patirtį, . 
Irjnirdmnas ųnt kTjvdaųs’nugalėjo mirtį./

' Bet štai išnumirusių jau atsikėlė ; .
Ir pergalės ženklą gailingai iškėlė, ? ' ’ 
Garbės aureolė Štai puošia Jo kaktą, "p 
Gyvenimo amžino duoda" mums raktą? , y .

Velykos! Velykos! tu Šventė linksmoji, .
' - . ■ Karštai tu krūtinėj'kiekyieno liepsnoj!! 

Ir ašaros džiaugsmo iš akių štai riedi,
Ir nejučiomis’AUeluja iižgiedi* «

Pasaulis pasląp ti n g a s? 
Jame daug neaiškumo, vis ] 
kaž kokių naujų ieškojimų i 
nesuprantamų troškimų ir \ 
siekių, gal kartais ir tikro 
kelio., . '

Žmogus, gal būt tik laiki; 
nai, pamiršo savo tikslą. Jis 
nebesuvokia aiškaus savo 
gyvenimo tikslo. Jis pradė
jo aistringai ieškoti'lengvai 
pasiekimo gėrio, arba kari 
tais žemo, beverčio, nuodė
mingo pasitenkinimo. ’ ;

Dievas aukščiausia gėris 
ir žmogaus sielos1 tikslas y-^ 
ra šiandien gerokai nublu
kęs žmogaus sąmonėje. Žmo- 
gaus troškimai sukasi apie 
duonos kąsnį, skanų gurksi 
nį, triukšmą arba prabangų.

Dievas, pasaulio Kūrėjas 
pamirštamas. Jo vardas 
stumiamas- į antrą, trečią ir 

^tolimiausią vietų į giliausi: 
sielos užkampį. Jo vietoų 
skverbiasi šiandieniai pa~ 
prasti žemi ir purvini karu 
tais it taip neretai žiaurūs?; 
ir kruvini žygiai. - ■
I’T^jūoja.kiekvienas žnatri

rūpesniu,’ didesnei, ari maJ už kentėjęs Įtini-
žesnįu nepasisekimu. Sun
kesne ar lengvesne širdgėla' 
slegia kiekvieno širdį. Neai
ški’ ryt diena < ir-kiekvienr i1 
diena. Vieną filtimi žmo
nės gyvena, gyvena laukda
mi "šviesesnio ‘ rytojaus, ir 
Štai pati mirtis jau ant slen
ksčio.- •' / ' • ’ .,'/•■ ’ ?

Mirtis jaudina žmogų, nes 
jį ištremia jį iš šia pasaulio, 
statoj am klausimą? •

Žmogus šiaušiasi. Jis gy~ 
venti nori, apie , mirtį jam 
geriau neužsimink. Jis ne
norų gal būt baisu... •-?/ 
.. Siela žmogaus .nerimsta. 
Ji; blaškosi ir kenčia. Ją 
alksta, kąž ko begalo trokš
ta ir ilgisi. Ji mato visą 
menkumą, Ji mato visą men
kumą kasdienių, smulkių ir 
mažaverčių rūpesnių^ ? Ji 
ieško dar nesenai praneš
tos ramybės, tikėjimo, Die
vo. . Ji alksta Jo,, tos Am- 
žinosios~ nepasiekiamos to- 
būtybes.

Nuolatos kurstomos, kir
šinamos miįijon i Ą ė s nfiJ- 
nios prieš Dievą. Šūkauja
ma, — šalin Dievas. Neri-

' mas; skaudus nėrimas^ sielos 
blaškymosi Saukiasi, neno
romis pripažįstą, kad begalo 
įkandu, nepakeliamai sun
ku jo sielai . mėginusiai su* 
traukyti santykius su Aukš
čiausiąja Tobulybe.
' Žmogaus sįęla ieško visur 
Dievo, nes jį ieško tiesos ir 
meilės. Kerštas, neapykan
ta —. tėra tik pabėgusios, 
juk tų aplinkybių palauštės 
sielos pažymiai.

Kiek plačiai Šiandien bu* 
klaidintas, patvirkęs neapy-

kanta užsikrėtęs pasaulis, 
kaip skaudžiai ir plačiai pa- 
sklydęs Žmonijos skausmas. 
Bot kiekvienas geros valios 
stebėtojas matu ir jaučia, 
koks stiprus, begaliniai di
delis, nepaprastai. didelis 
žmonijos troškimas tiesos, 
meiles, tikrosios tobuJybėST- 
Dievo.
' Ąlksta, trokštai, kankinasi 

milijonai sielų siekdami 
Dievo, ištiesdami rankas ir 
akis su ilgesio iškankintais 
veidais su malda, lūpose ir 
širdy.

Ir kaip jie nesikreips prie 
jo, nes kur jie ras kitur 
bent mažų; šešėlį tiesos, mei
les ir ramybės šiame kerštu 
ir neapykanta skęstančiame 
pasaulyje.

" Prieš devyniolika šimtme- 
ąų, visos žmonijos geriau
sias Tėvas išgelbęti žmoni
jai pasiuntė savo Sūnų. Kri
stus, ant kruvino Galgotos 
kalno, savo mirties auka at- 
ygino už visus žmonių pra- 
s^aliimus. TTOkžtanti^Žmo-

c

ręs t- prisikels. Ir užde
gęs meiles šviturį įdavė sa
vo Įkurtosios Bažnyčios va
dams. , ’ /

Šiandien milijonai sielų 
ilgisi/ir trokšta, šaukia p®r 
keltomis į dangų akimis ir 
ištiestomis rankomis • — At
eiti . Kristau — .prisikeik 
prisikeik!... ’* . . <

...Kristus čia gyvena mū
sų tarpe; “Kodėl nusigan
do!? Aš esmi su jumis, iki 
pasaulio pabaigos?’ Jis čia 
pat prie musų. Eikime prie 
Jo. jis Švenčiausiąme Sa
kramente laukia mūsų, Jis 
laukia ir nori 'žmogaus sie
lai padėti. / Jis trokšta jo
sios kančias ir troškimus pa
lengvinti;

Eikime prie jo. Jis Pri
sikėlė. r J M*

Gavėnia baigiasi, Velyk 
jau netoli. Prieš tų Mn*l| 
mą Šventę Bažnyčių p&l 
kia mums daug iškilmįn 
apeigų, kurios tęriaripS 
visų Šventąją savaitę. V«iq 
bų Sekmadienis. ps 
iškilmingu Viešpaties įže 
girnų į Jeruzolimą. DŽiuį 
na Širdį tas viešas į>ripų® 
nimas ir pagarba, kurių 
dų tauta paroje savo 
jai bei Išganytojui už 
dieviškus trijų mėtų du^ 
bus: pamokslus, ligoirių pa* . 
gydymą, užuojautą vi 
tauriems ir gailestingu 
iiusidėjųsiems. Visokių 1 
mų žmones išėjo Jį iškj 
mingai pasitiktų klojo dr 
bužius po Jo kojų, gėlfū^| 
ir žaliomis medžią Saji ^ 
Jį sveikino. Patys payyjj 
duoliai farizejai, matyd^rto 
tokį žmonių ūpą, apsimetę 
veidmainingu palankumu 
drąuge su kitais šaukė 
sauna Dovydo Sūnui P
; Bet kaip skirtingai ta 
tį minia pasielgė P 
ny, 'kuomet jau nupji 
y ’ r apvirsti 
ganytoją pasveikino H 
žodžiais: PŠalih su’ 
Prikalk Jį prie kryžiaul 
Jė kraujas i lai krinta 
mūs ir* mūsų vaikųt.?’ 
matome, kaip mainosi i 
nios ūpas ir kokį keistą,j 
paStd.viĮ ir neteisingų JL 
da sprendimą..

Ketvirtadieny  s 
iškilmingai pamini' d 
šią, Katalikybes paslaptį* 
Švenčiausio Sakramento 
teigimą. Penktadienis 
tikras . Kančios , panų 
nias, graudingos ir geduti 
gos pamaldos, kryžiW-j^§ 
tys ir atitinkami pamo 
šeštadieny laimina ugnį 
pašvenčia vandenį? V 
re gi jau laukia KristąiĮ| 
■prisikėlimo.

;čiia tenka paminėti, h 
tos priešvelykinės ir Vely§| 
apeigos padaro- gilaus 
džio į visus žmones. Ne 
karštai tikintieji, bet įx 
šalęliąi daro pastangų*' 
tinkamiau prisirengti 
tos didelės šventės —• 
taus Atsikėlimo, kurį 
tiktas mūsų tikėjimo 
duolys, nes anot. Šv? J? 
Maus, jei Kristus neą 
tai tuščias yra mūsų tįfe 
mas. Tas uolus prie Ve 
kų prisiruošimas, pąlięl 
ne tik išorinį kūno šwqr 
bet ir pačios sielos apflį 
mą, parodo, kad K 
Atsikėlimo įvykis yra j 
liausią ir linksmiausia M 
tikėjimo paslaptis, y

T5«*1

JORY IŠTEISIMO, BET 
KALTINAMASIS P R IS I- 

P»
• NEW YORK, kovo 22.- 
Tūlas Daniel Nevins,; 29 me
tų amžiaus, buvo, kaitina
mas žmogžudystėje. Kadan
gi ^jury” ilgai nepranešė 
savo sprendimo, susinerva- 
vęs’kaltinamasis prisipaži
no kaltu * antro laipino 
žmogžudystėje. Teisėjas jo 
prisipažinimą priėmė įr tuo 
jaus nuteisę nuo § iki 10 me
tų kalėjimo* •

Po sprendimo tuojaus at
vyko Ujury’! ir pranešė at
radusi kaltinamąjį nekaltu.

šis įvykis parodo, jog
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> Didžioji Savaite
K Ypatingi bildu Bažnyčia,gyviausiai vaizduoja Je- 

ppj kančių įr mirtį paskutinėje Gavėniom savaitėje, Šią 
aitę vadiname DIDŽIĄJĄ. Toje‘Savaitėje prisime-

Išganymo pMlaptį. Del šioji prietaties daugelis 
Ątaa šių savaitę ŠVENTĄJA. Kai kurie jų vadina 
UjLIŪDIMO savaite, nes ji tvirtai primena mums, jog 

už mūsų kiekvieno nuodėmes kentėjo ir mirė. 
, jog mes privalome liūdėti, daryti atgailų, kad tin- 

įSiamai prįsirengtumem Prisikėlimo šventei— Velykoms.
reikšmę privalome taikinti ir savo dvasiniam atsikė- 

^limui.
I Ne be reikalo randame istorijos užrašuose, kad ti* 
gintieji krikščionys iki septinto amžiaus šioje Didžiojoje 

kraitėje susilaikydavo nuo sunkių darbų ir pralteiadavo 
•įl darydami atgailų. Kasdien eidavo bažnyčion. Dar 

daug vėliaus randame, kad tikitieji paskutines tris 
fenas Švęsdavo taip, .kaip Sekmadienį, Krikščionys Sip- 

savaitėje rūpindavosi su aitimu siisitaikinti, skolas at- 
teįteisti ir dalyti įvairius labdarybės bei meilės darbus. 
^Bioje savaitėje daUgelis atlikdavo rekolekcijas. L Dary- 
^fovo tikrų dvasinį atsigaivinimų bei iš nuodėmių karsto 

įsikėlimų. Tikrai Ši savaitė teikia daug medžiagos ap- 
^aųstymahis, Trumpai pažvelgsime į kiekvienos šios ša-, 
Miitės dienos reikšmę. r . .

. VERBŲ GEKilADtENi^
ŠI pirmži Didžiosios Savaitės diena primena miuns 

Į&aus Kristaus iškilmingų į Jeruzalę atvykimų, jė- 
ite su didžiausia procesija, žengia į Jeruzaję pradėti sa- 
pp kančių. Žmonės, po tiek stebuklų, kuriuos matė, iš 
žiaugsino medžių Šukas laužė it klojo ant kelio, kiti nu

sivilkę „Savo rūbus tiesė. Visi garbino Jėzų (kaipo DoVy- 
fe BŪNU. Jie norėjo Jėzų žemišku karaliumi apšaiik- 

jėžūs, pamatęs minių, verkė.
įjŪ Priminti tų procesijų ir dabar palmos—verbos yra. 

ntiiiamos. Pašventintos palmes’ yra Bažnyčios sak- 
nentalai. Palmos daugina mumyse tikėjimų bei ska- 

Jįnų, kad rūpintumės tų žalių paimu gerais darbais
tiktl Jėzų dangiškoje Jeruzalėje.

. pirmadienis, Antradienis ir u
■ TREČIADIENIS • . ... •.

j». - • • •.*•■ ‘ ■ ••■.'■■. ■ ■ .

K' . Šios trys dienos nieku ypatingu nėra phžymėtos.i 
Jbitradienyje ii' trėčradlenyjū yraAskaitoma Evangelistų 
K^Morkaus ir švk Luko raštai apie Jėzaus kančių.

ę e • • ' ’i - ■ - - - • 1 / , < ' _ ’•* ; . • I ;

' . - \ KETVIRTADIENIS ' -
Ši dieną yra atliiintimausia. Ji primena, mums Jė- 

kuš didžių meilę'kančios pradžių — Š^č. Saknimehto 
itatymų. ‘Kaip .Šv. Rašte skaitome: Tų vakarų Jėzus 

ge sū savo mokiniais - žydų Velykų avinėlį, . .kurs buvo 
p paties paveikslas. Po to, ėmė indų su vandeniu, rank- 

ioSčiu., persijuosęs. ėjo. savo mokiniams kojas mazgot.
ų darų atlikęs, sėdo prie staloį ėmė į savo Šventas ran- 
ts duonų ir tarė: “Tas yra mano kūnas/’ Paėmęs,tau-
«u vynu tarė: “Tas yra mano kraujas.” ‘ Davė savo 

iamš, tardamas: “Imkite ir valgykite. Taip da- 
ite.mano atminimui.” Čia Jėzus įsteigė ŠvČ. Sakra 

wntĄ Savo mokinius .padare, kunigais. >
v Po to ėjo į. Alyvų kalnų. Ten meldėsi už viso pašau- 

o žmones. Prisiminęs visas kančias, krauju prakaita- 
Kk . Paskum buvo Judo,, per pabučiavimų? išduotas, su-; 
fetas ir ntditį baisiausiai vargintas, kankintas. .

•Jėzaus didžiai meilei atmintį, žmones . privalo toje 
jenoje Švč. Bakramentų lankyti ir bent/valandą. Jėzij;

rarbinti; Už .lankymų .bažnyčių toje dienoje Šv. Tę- 
suteikė visuotinus atlaidus. Daugelis tą diena rūpi- 

la^i atlankyti septynias bažnyčias. Tai labai gražus įpro- 
& Jėzus, pasilikdamas su ntumis Švč. Sakramente, nu

mylėjo irius didžia’ meile; todėl mes šių dienų turime Jė- 
dėkoti/Jo kančią apmąstyti ir praleisti jų^ šventoje 

rimtoje, tikroje atgailos dvasioje/ . . - . ’ - '

? ! GERASIS PENKTADIENIS .
r į . • ;• ’ ‘.'U

įi ’ ftjį penktadienį vadiname geruoju,.nes jame Jėzus’už- 
iui-prikiyžiuotaš mirė. . Savo mirtimi Jėzus parodė 

mą ir taipgi kiekvienos sielos vertę. ‘ Šią dienų, 
įčį privalome liūdėti, aštriai'gavėti,, uoliai melstis ir 
^i, šalintis nuo pasaulio triukšmo. Jėžauš kaiįčiit ir 

turį būti mūsų širdyse. Eik prie Jėzaus kryžiaus, 
d rūpinkis jį pagarbinti. l?ėšk prie jo ir savo kas- 

įninį..kryželį ir maldauk Jezaūs pagalbos, kad galėtu- 
eidamas paskui Jėzų aht Kalvarijos kalno, nueiti

.ant Taboro kaipo.

’ DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Šv, Rašte skaitome, kad Dievas per Šešias dienas pa- 

*** tvėrė, o* septintų dieną ilsėjosi, ' . *
* Mūsų Išganytojas irgi, pabaigęs pasaulio atpirkimo

darbų, ilsėjosi. Kad Jėzus tikrai mit€ ant kryžiam, 
ra afejonlfc. Jo Šltdį LoMtiHk% Rainos kareivis, timli- 
Minkąs, pervfrė. Pilotas, Itto /Aktu įtikrhiUai lėlio ijl- i 
sau* kubų niio kryžiaus nuimti lt ptkidoti. Nuo penk
tadienio po pietų iki sekmadienio ryto Jėzaus kūnas iš
gulėjo akmens karste žemėje. .

' šfoje dienoje yra Sveikinama ugrus, vanduo ir krik
štu vanduo.
j Ugnies šventlbimok yi# tai labai senų Ulkų papMis. 
Šeiiuvftje Įmsdfeh Ughį ŽVebtbniavn. VAUMia tik šešta
dieniais, kad uždegtų bažnyčioje žiburius. Tokius apei- 
go« buvo itžUikomos iki vienuolikto amžiaus. Ugnį skel
davo iš akmens: tai ženklas, kad JCzbs yfa pasaulio Švle- 
Hu kertinis akmuo. Bažnyčioje prie altoriaus viskas 
urivalo ‘ būti pašventintą. Del to šventina ir Ugnį, šio- 
fe ugnyje sudeginama Šv. aliejai. Nuo šios dienos var
toja naujus, pašventintus Didžiajam^ Ketvirtadienyje, 

.■ ■ , . TRišAKfi ŽVAKE ’-? ■

Ši žvakė reiškia B-VČ. TREJYBĘ, jų, pa viena, ku
nigas įleisdamas bažnyčion Uždega. Ji dega per pamal
das išreikšti, kad visa malūne, šviesa, tiesa, išeina iŠ Švč. 
Tiejybūs. ’ . , • ■.

• . ; ,Ė- ■ VELYKI ŽtAKfi
Velykų žvake, primena Jėzų iš Numirusių prisįkelu- 

4* Ji daroma iš balto vaško, kas rfeitkia be MUtepties 
Žmogystę. Šventinant šių žvakę, įspraudžiama į jos Šo
nų penki “sopuliai’' ąu smilkalu grūdeliais išreiškinmi 
penkių Jėzaus žaizdų. Smilkalo grūdeliui reiškią tepa
lus, kuriais buvo Kristaus lavutias pateptas.

; ; •’ •". VAijbūMšV®įfTttriMAfe ’.' > . •

Skaitoma dvylika pranašysčių. Jų ielkšmė yra, jog 
visos apie Išganytojų pranašystės ilsipildėiSkaitlinė 
dvylika reiškią dvyliką apaštalų. "• Vandėiis šventinimu 
apeigos ilgos, jos panašios Krikšto apeigoms.

KRIKŠTO VANDUO . .
. Kuomet vanduo pašventihhis, atskiriama maža da

lis ir į tų dalį dedama Šv. aliejai. Tas vanduo būna Var
tojamas prie šv. Krikšto. Tttuj kunigas eina prie di
džiojo altoriaus ir gieda Visų šventųjų lįtahiją. Kuni
gas gula kryžiumi. Seka šv. Mišios.

'Senovėje pirm Mišių žmonėms bažnyčion renkantis, 
giedodavo Psalmes ir Visų ŠVenių litanijų. Tai būdavo 
kaipo dali& Mišių. Dabar tik šioje dienoje tas seno- 
vė| pąpįoHs užlaikomas.: ;

Kiekviena diena turi labai gilių paslapčių?' Rūpin
kimės jas geriau suprasti, kad IšganytojaUs' kančios ir 
mirties atminimai būtų mums naudingi amžinai laimei 
laimėti. '• f/,-'-’ : į■ /

■. ■ j:.. ■ rVĘLYkpS^ -• /.
Didžioji Savaitė yra prisirengimas prie Velykų. 

Velykose “KRISTUS IšTlKRŲJŲ KeLESI.” Ne- 
apsakoihas dziUtigsinąs. Jėžus -sava prisikėlimų nugalė
jo mirtį, kapų, UžantspatidaVo atpirkimo darbą. Ši tiė- 
la yra tai mūsų tikėjimo kertinis akmuo. Velykos 
tai visos žmonijos* visų tautų išganymo, švente. ALE
LIUJA PER VELYKAS VISUR SKAMBA. ;

pApudMų akiniais atida- 
vi ,‘MUkoii*’ drAUjijos mu- 
tojui MažeikiHoHi Aglyga, 
kad jis išMMfeikių nebūt 
kitur išgabenamas. . ‘

*auutAa

SIESIKAI, Ukmergės 
upe.—BlėMkų tivato rfltaUo- 
nmoae ir pily ym daug įMti- 
sių senienų ^Senoviškos pa
trankos, jų kulkos, turtingas 
knygynas, susidedąs iš dau
gybės rankraščių ir kitų da
lykų.

SUGAVO DIDŽIULI VANAGU
.... M.

SINTAUTAI, šakių aps< 
— Vasario 6 d. iŠ kaš kur 
atklydęs didelis vanagas Už
puolė Priebių kaimo ūkinin
ko Tėvelio vištas ir tiek at
kaklūs buvo, kad įsivljp jas 
į prieangį. Pamačiusi ta 
Šeimininkė, užtrenkė duris. 
Prieangy jis ir buvo sugau
tas. .. •• ■

. Atbv BKIKUBMUA I 
PAimiiU ”

VtDIBI KUOFĄ BUBTATt 
SBOiOKOU

TAURAGNUOSE užda
ryta “Pavasario’ ’ Sąjungos 
kuopa. Dėlto Panevėžio a- 
pygardos teismui paduotas 
skundas. . -y

Kun, T. Vinkšneliui, Tau
ragnų L vikarui, sustatytas 

i 1 >'***.'' • .* . O

KAUNAS. — Lietuvos žy
dai rengld didelę ekskursiją 
į Palestilių, kuri turės būti 
balandžio mėhesyje.

BENIAI LAUKTA SįilMfitKiiA

KAIŠIADORYS, Trakų 
aps. Šiomis' dienomis jau 
atidaryta seniai laukt u j i 
skerdykla. *

• „■/

VISAI PIGU

protokolas už atsisakymui 
suteikti K. V. (X žinias.

PUrt itaJpirCĮ PJIAGSR*

BIRŽAI. — Per perei
tuosius metus Biržų mieste 
ir valsčiuje išgelia svaigina
mųjų geriųiiį už 500,000 li
tu.

VICTOR RADIO
Y MUZIKOS STERITKI.ARMUZIKOS STEBUKLAS 

Tirint Victor Radio Namuose, 
F tti patenkintas savu gyvenimu i

> Jo Švelnu* priimtuvai, perduoda visas muzikos ypatybes. ! 
Į Jus bodami šimtus' mylią tolumoje, gaunate originalius mu j 
l rikbs balius. - '■ ------- -— -------- j

RCA Victor
RČA Model LrtlĖd#....d rddlo fchorto-
Srtibh fcdmblfttiHbtt Hiaf playi the &CA

I Vietok Ldrig Playinę R«tord»; rtiat lašt aslbng 
) a« 15 minutei to a sldp • * * in additian to .
i . bringing you thė best iii radio prpgramsj 
j faultlessly.dn the 8-tube RCA Victor 
i Su^rįeterbdyrib tadio.Unq0ėit1Onablytiie 

gnitft|if Vtimte Irifhid Ogd.
į Come |tlj let us dfcmbHstrate the great 
! inMlVipint■. *. provė by sight and soUnd 
i iii šbr'daitihg bUpHty, IH fltšt člasš jj®t" 
S Ibtrriari&ėk " , .. .
į tq»l|Jped With Micrėtone Control.Abto-
| mdflė Torrtt Compensator and Automatic, 
į Vbhmft čbnhtfl. Ilsės bbth Pentoj® . Ond .
S aU^FCbhtrol SUpėr SbMve,
j fiU^ter SlHilttte. Mb'tVelbUs tori*. _

*

Modai RM9

♦ */ tįį

1129 3-°
Complefe 

TERMS TO $U!T

A ■-

ef duAUiVifer S6

STI'P
AHEAD

wiili Us 
Iii 1932

‘ fros storis

R£A Visto* 
Model R-6

^g80 

Compleie

NAUJOJI VILKAVIŠKIO ĖLEK savo lauke po akmenimis ta-

Žinicis Iš 'Lietuvos
■ • • I. .k.’'

baigta.įrengti naujoji Vil
kaviškio miesto savivaldybės 
elektros stotis. Stoties; pa
statymas ir galutinas jos į- 
rengimas kaštavo 220,00 li
tu. ’ - ' ’j

124 MTŲ SENUMO KBtžĮUS
• . . < r • ;

GRUZDŽIAI, Šiaulių aps. 
— Ratkūnų kaimo lauke y- 
ra labai senus kryžius. Jis? 
yra. ąžuolinis ir i£ senumo 
net pajuodavęs. Kryžius se
noviškas, be skersinių, tik 
su 'keturkampiu stogeliu. 
Kryžiuje yra išplautas skai
tmuo *1806,’* matyt, jo sta
tymo metai. .

REUSE^NA r".

MAŽEIKIAI. Paven- 
tes kaimo ūkininkas Šiuipys

do gerai išsilaikiusį trečio
jo amžiaus romėnų kultūros 
bronzinį 4 kaklo I paptidšalų. 
Žinovu nuomone^ tokie ant-1 
kaklininkai labai retas mu
su krašte radinys. Rastąjį

: DUSETOS, Zarasų a. — 
Turg-ntus dienomis daug Įvai- 
rių žemes ūkio produktų tt- 
kininkai atveža. < Kainos pi
gios ir jokio palinkimo kilti 
nerodo/: Geriausių brauktėj, 
linų 16. kilogt. 11—15litų,
veršiukai• I — 5 lt., kiau
šiniai — 7—8 et., sviestas— 
2 lt. 30 et.

“NUGA-TONE SUTEIKĖ 
STIPRIUS ORMNUS”

P41B B. RaSknip, Boston, Mase., i*a- 
Bo ir «ako : ‘Visi mano organai buvo 
silpni ir aš jaiičlaūs kaip Sfeiifie Žmo
gus. Draugai papasakojo.- man apie 
Nuga-Tone ir aš misipirkau bonkg. 
^uga-ToUe suteikę man stiprius gy
vastinguosius organua ir. dabar aš 
jliu$iųdš štlpnls ir nuojegus. 'Nugg- 
Tone yrą pastebėtinas dėl ' liguistų 
žmonių.” . • . •

Jeigu jus esate silpnas ar prastos 
sveikatos, jus tubettiTilSt imti Nuga- 
Tone. Jis padarę stebuklus dėl mili
joną žmonių visose . pasaulio, dalyse 
per pirfeitbs 45 iubtufc Nugri-Tobe su
teikia jums naują sveikatą ir-stipru
mu Ir phdato jubii- sliptius brganus 
stipresniais. Nuga-Tone yra pardavl- 
ttejamas aptieklhinkų. Jeigii aptieki- 
ninkaš jd įieturi, paprašykite ji už- 
šakytl iš . savo urnHHlnkt>. Nepriimki
te substitutų. Jokia vaistai nSra tiek 
geri kaip, Nū^ą-Tonę. \

LIETUVĄ
oKSibiAvisi *

4 I

GARLAIVIAI PASAULY ,į’

BREMEN - EUROPA-
Šit WnąHAvw t lietuvi • - 

Taipgi nuolat ku savaitę Hplauklmal wsl Mino-• 
maU LIoyd KaMntj^U TAivaUL Ufals^ykity e- 
ta« pasentus, twTilWiwm

- Ahywh»FeytouWd6ridgo,any 
>v«nlhg orį yoor radi# ui 
home, wlth the new lRCAV|c#or j j

Shbrt VVave .Adaplėr. tabr. tiri . j j 
w6Hd‘i broadcaO progrdHii By n 
hoaking thli liula InUruntont to { L 

•,yaur regular ,s>k Eaitly injtallėd. ] [' 
Nglurally, ibis bting a new Hnd n.

I COMPLETE , 6f raceptlon, patt«nt<i hiUlf bi/ j;
<į . * A - ’ ‘ had untit yau b«cam«-«xp*r««ncėd j Į
B’ r '* Us«* imk additt6aal j Į .

pow«r and the iqm« atrisi. Come ] 1
m... \ \ ‘L t ; A . ’fi M’U dwi«6ftstraįlah ĮfothorHa^. į

Užeikite pttifcįąpįyt mus VlCITOB Muiikoe.. Tai yr* tik- ! 
tai geri^mi^ Mūįo už tą kapią. Jei pbrtodU paa^mus RtdU, ' 
jtts tikrai sutaupysite ir gausite gerįąudą musikta tąxtwmw . 
tą. Mes priirižme Lietūvoe Bonus ir mokame brangiausiai ' ’

GĘO. MASILIONIS
377 MUta, SO. BOSTON, MASS.

nnntw»<tiiinnnHiinmiiimwnii»twwii'
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Klausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 

866 Weit Broftdway, 

So. Boflton, Mass.

Ktadmai. Ar galima vadinti 
žmogų veidmainiu, kurs slepia sa* 
va silpnybes. V, G.

Atsakymas. Žmogui yra į- 
gimta pridengti savo silpny
bes. Kas gi gali didžiuotis 
savo nusidėjimais^ Ar va
gis, ar girtuoklis, ar patvir- 
kėlisf Tad negalima vadin
ti veidmainiu jei nesigiria 
ir nepiktina žmonių savo 
silpnybėmis.
. . Veidmainys yra tas, kurs 

. savo pąšięlgimu meluoją tik
slu apgauti artimą. Jis pri
sidengia ar tai šventumo, ar 

‘ tai gailestingumo kauke jau 
tai dėl savo garbės, ąr šiaip 
kokio nots biznio, jau tai 
klaidinant žmones atkeldin
ti. Dievui. Kristuj apie juos 
.taip skaudžiai pasakė: ‘‘Dę- 
ja j»®?;. RąW „žinovaiJd 
pariziėjai, veidmainiai, ku
rie kuopiate, kas yra iš vir
šaus taurės ir bliudo, viduje 
gi esate pilni plėšimo ir ne
švarumo... jūs panašūs į 
pabaltintus kapus, kurie iš 
oro pusės rodosi žmonėms 

. labai gražus, viduje gi pilni
mirusiųjų kaulų ir Visokių 
puvėsių. Taip ir jus iŠ vir
šaus, tiesa, rddotės žmonėms 
teisus, viduje gi pilni esate 

' veidmainystės ir nedorumo”
(Mato 23, 24-28).

Kl. Ar mergele vęimaimauįa, 
kada užsideda ant veido “paude- 

. rio?” ’ V. G.

Ats. Jei mergelė dažyda
ma savo veidą nori apgauti 
bernelį, ji veidmainiauja.

Kl. Koki knyga geriausiai tin
ka motinoms auklėti vaikučius?

; A V G

Ats. Šventosios Nazareto 
Šeimynos paveikslas. Vi- 

. . siems pavyzdys graŽiaūsiasl 
" Pasikabink savo stubelėj 

žymiausioje vietoje Švento
sios Šeimynos paveikslą ir 
dažnai į jį žiūrėk... Be to, 
gali įsigyti gražią knygą 
“Mlotyna Auklėtoja,” PeČ- 
kauskaites ir * ^Gyvenimas 
Šventųjų,” Geresnių Tam-

■ štai knygų nežinau.

Kl. Aif. nuodėme užgauti tė. 
vamt žirdį? ’ ‘

Ats. Užgaudami tėvams 
širdį, vaikai trumpina tėvų 
amžių. ■ Sulaužo ketvirtąjį 
ir penktąjį Dievo įsakymą.

Kl. Ar galima priklauiyti prie 
tautiikų-laiiyamaniikų draugijų?!

Ats. Mūsų Motina Bažny- dėmi ja? “ Įsigalėję bolševi- 
čia draudžia prie-jų dėtis. 
Kodėl? Įsistataii didelį pa
vojų prarasti tikėjimų. Pa- 
našios draugijos pašiepia 
Bažnyčią ir teisia jos tar
nus —- kunigus. Kunigai ti
kėjimui taip yra reikalingi 
kaip maistas’palaikyti kūno 
gyvybę. “Saugokitės netik
iu pranašų, kurie ateina pas 
jug avhj. rūbuose, viduje gi 
yra plėšrieji vilkai. Jūs pa
žinsite juos ant jų vaisių”’ 
(Mato 7,15).. • '' •

Turime gana katalikiškų 
draugijų. Šios kaip tik gel
bsti atsiekti gyvenimo tiks
lą.

kai, vietoj Žadėtos laisvės, 
davė priespaudą jr negirdė
tą terorą, vietoj lygybės — 
komisariĮ diktaturą, o vietoj 
brolybės įvedė tuščią žodį 
‘draugas’ ir panieką silpnė- 
sniemsi, jų teisių laužymą.” 
Visa tai vaizdžiai aprašo J. 
Douillet savo veikale “Mas
kva be Kaukės.” Pasiskai
tyk jei žingęidauji komuni
zmu. Čia faktai kalbą...

Kl. Kur as galiu sužinoti ko
kie buvo Kristaus paskutinieji1 

septyni žodžiai nuo Kryžiaus?
“Darb.” Skaitytojas.

Ats. Šventame Rašte. • 
Pirmas : “Tėve, atl e i s k 

jiems, nes nežino, ką darą”

• Kl. Airių tautos apažtalM yra 
žv. Patricijui. Kas yra Lietuvių 
Apaftalas? Ar ne Vytautas?

Ats. Lietuvių Apaštalas 
yra vyskupas Merkelis Gied
raitis (1576-1609).

Keturioliktame Šimtmety
je Vytauto {diegtas Evange
lijas grūdas nerado drėgmės 
ir protestantizmo Buvo nu
smelktas, Vyskupas Gied
raitis, kaipo šventas vyras, 
visu uolumu įmesi apaštali
ško darbo. Jo rūpesčiu pa
statyta daug naujų bažny
čių ir mokyklų,. ir išauklėta 
daug gerų ir veiklių kunigų-

KL Ar piktosios dvasios žino 
mūsųmintb? - ■ — Sodalietė.

Ats, Vien Dievas težino 
visas mūsų mintis ir jaus
mus, * Piktosios  ̂dvasios ta
da sužino mūsų , mintis, ka
da jos yra išreikštos kokiais 
nors ženklais. . . .

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KROVINAS SEKMADIENIS’^ "*•
PAVERGTOJE UKRAINOJE! Rumunijos parubežy pas-

SOVIETŲ BUDELIAI 
SUŠAUDĖ DAUG

; ŽMONIŲ
BUCHAREST, Rumuni

ja. — Praneša, kad paverg
toje Ukrainoje Sovietii ka
reiviai užpuolė kaimelį Tas- 
lak ir puolėsi griauti bažny-f 
čią.‘ Pirmiausia bego gel
bėti bažnyčią moterys.

Apie 300 moterų susirin
kusių prie bažnyčios.neleido 
kąręiviams ardyti jų bažny
tėlės. Sovietų kareiviai, ap
siginklavę. šautuvais ir ka- 
nuolėmis, puolė jėga, mote
ris, paleido ginklus į darbą, 
ir vietoje Sušaudė moteris. 
Tai įvyko Verbų Sekmadie
ny. "'Ukrainiečiai tą sekma-, 
dienį atsimins kąip kruviną- 
jį, nes pralietas nekaltas 
kraujas. .

Asmenys slapta atvykę iš 
pavergtosios Ukrainos į Ru 
muniją pasakojo kaip Soyie 
tų budeliai sušaudė 15 žmo
nių ginančių jų brangų kry-

Antras: “Ištikiu^ šak'aū 
tau, šiandien tu būsi su ma
nim rojuje” (Lukb 233. 
; Treeiąs: “Moteriške, štai 
tavo Sūnus... Štai tavo mo
tina” (Jon. 19, 26).
/Ketvirtas: “Mano Dieve, 

mano Dieve, kam. mane ap- 
leidai” (Mat. 27, 46). ::

Penktas: “Trokštu” (Jom 
19,28). ?

Š^tas: ■ ^Tėve, į Tavo ran
kas atiduodu Savo šie 1 ą” 
(Buk. 23, 46).

Septintas: “'Išsipildė”
(Jon.19, 30).

jKL Koks skirtumai tarp ap 
kalbos ir šmeižto?

. Aas. Apkalba yra artimo 
nuodėmių, ydų bei.klaidų-iš
kėlimas aikštėn.

Šmeižtas —- ydų, nuodč- ^ių^
mių bei kaltybių.■^ padidini- Tūkstančiai norėtų pabeg
mas arba tiesiog jų prama- i®- Sovieįų^ Rusijos, bet 
nymas; taipgi. išgraipymas, Sovietų- kareiviai
sudarkymas gerų darbų, pamato einančius artyn n> 

lĮkad sumažinti ją vertę arba* bežiaus kaimiečius juos > 
visai paneigti

'i ■—

Kl. Vieni komunizmu gina,.ki' 
ti peikia. Kur rasti tiesą?

Paprastas Darbininkas

Ats. Kitaip ir būti nega
li. Ištvirkimą giria paleis
tuviai, o;dorieji juomi biau- 
riasį. Vagys peikia teisingų 
mą. Dievo karalystės išpla
tinimui ant žemės darbuoja
si Kristaus apaštalai, o pra
garo karalystės išplatinimui 
šėtonas šaukia Savuosius 
talkininkus. Tad vieni ki
tų darbus negali-girti.
, Tamstos geriausias ’prįe7 
telis ir mokytojas yra Kata* 
likų Bažnyčia. Ji negali 
suklysti, nes pats Dievas 

. Tw, t i saugoja ją nito klaidos.
“Darbininko” Skaitytoju^] Komunizmas — baisi epi-

jokio pasigailėjimo sušaudo 
vietoje, >

Jau tūkstančiai parubežy- 
je, o milijonai viduje sųšau-

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
GIJO ŽENKLAI

tai musų epecialyM lr ilgų metų 
praktika. Darbas nrtJBtlikfta. Kaino* 
Mamos.

M. A. NORKŪNAS
O. Bar 91, Lawr«nc«, Mass,

GIRTIIOItUAI NEGAVO N0lW0i)D( MASS. 
PIUEIYBĖS

LAWRENCE, Mass. — 
Teisėjas Stanley Qna iš Lo- 
\vell išklausinėjęs kandida
tus į piliečius ir peržiūrėjęs 
jų aplikacijas rado, kad trys 
asmenys buvo areštuoti ir 
bausti, kad pasigėrę važiavo 
automobiliais. r

Teisėjas Qua pareiškė: 
‘‘Žmogus, kuris vairuoja au- 
tomobiliį būdamas girtas nė
ra tai gero moralio būdo.”

ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO 
. DIENA

Pereitame “Darbininko” 
numery tilpo žinutė apie vai 
dūrimą tikybinės dram o s 
“Poloto Duktė,” kovo 13 d. 
šių metų.

Vaidino šios mergaitės — 
sodalie.tės: ;

Klodija Proklea, Piloto 
žmona — S, Smilgyfė, Klo
dija, Piloto duktė, pirmame 
veiksme —V. Baltaduonytč, 
Klodija, Piloto duktė, 10 m. 
vėliau — M. Uždavinytė, .

Romos moterys: Livija — 
V. Adomaityte, Maksima — 
A. Verseckai! e, Lea A.

kelbtas karo stovis ir karei
viams įsakyta šaudyti į atė
jusius į parubėžį ūkininkus.

Praneša, kad 282-rąs pės
tininkų pulkas atsisakė šau
ti į būrį sukilusių ūkininkų. 
Daug kareivių už tai sušau
dyta. \ y • • • ; y
; gpolševikij oficialai šias 
žinias užginčina.t ' , ’

BAISUS VIESULAS Dž- 
MIBĖ280

/ ■ \ ---------
BIRMINGHAM, Alą., ko

vo 21 X —> Audra ir viesu
las siautė keturiose valstijo
se — Alabamoj, Tėnnęssee, 
Georgia ir Kentucky.' Šim
tai žmonių liko be namų, 
250 žmonių rasta užmuštų ir 
daug sužeistų. .

Daugiausia nukentėjo A- 
labama valstija. ,

Vien toje valstijoje užmu
šta 92 žmonės. Spėjama, kad 
užmuštųjų skaičius padidės 
surinkus visas žinias.

VARGAS PADIDINĘS KRI- 
ZĮRRAZIUJOJ

RIO DE JANĘIRO, Bra
ziliją. — šiomis dienomis į- 
vykb politikų — vajų suva

žiavimas, kad išlyginti ne- 
susipratimhs tarp . Getulio 
VargasĮ militario režimo ir 
Rio Grande do »Sul.pietinės 
valstijos politinę jėgų.

Visoj šalyj pasireiškė dvi 
nuomonės: .

. Pirma, remti Vargo nuli“ 
tarinę diktatūrą ir konstitu- 
cijinę tvarką, grąžinti tik 
1933 m . . J y ; 1

Antra, daryti 1932 m. rin
kimus iri šaukti seimą Dik
tatorius . Vargas antrąjai 
nuomonei griežtai priešin
gas. Jis pątaria rinkimus 
daryti sausio mėnesy 1933. 
Krizįs Brazilijoj, padidėjo, 
ir dauguma sako, kad vie- 
nintėlė, išeitis grįžti prie 
konstitucinės tvarkos.

, WASHINGTON. — Pre
zidentas Hoover pasirašė 
Kongreso priimtą b i 1i ų 
kreipiantį Interstate Com- 
meree Komisiją tyrinėti ga
limybę įvesti šešių valandų 
darbo dieną’, geležinkelių 
darbininkams. Dabar dirba 
8 valandas dienoje,

KINIJOS-JAPONIJOS KA- 
RO ŽINIOS KAINAVO 

$10,000 I DIENį
AVASHINGTON. —1 į. 

soelated. Press biuro apskai
čiavimu, žinios, persiųsti į 

Jungtines Valstijas iŠ Kini
jos-Japonijos karo lauko, 
kainavo po $10,000 į diejią.

Miža žmoniij teturi jnrogoi ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. PečkauskaitS,

Tarnaites Piloto paloeiii- 
je: Tris — J, Kraūnelytė, 
Rebeka ' —' E. Samsonaite, 
Apija -r G. Čeikytė, Lygija 

■— A. Jasionytė.
Dvasios: O, Pazniokaitė,

U. Navikaitė ir. D. Jasiony
tė. -• >

Afra, Ragana —E. Ja- 
sionytė/

Vaidilutės; Rubij,a — M 
Avižinytė, Servija — I. 
Smilgytė, Stella X' Tvaskai- 
tė. '
... Kitos vaidelųtės: O. An
tanavičiūte, O. • Baluty te ir
V. VilkišiutA

Krikščionėse Faustina —; 
Ė; Fedaitė, Neriais S. Navi
kaitė, Antonija Bk Stelmo- 
J&itę, Tūli ja. — B. Kudir- 
kaite, Syra A. Tareilaite, 
baustinos duktė — E. Vilki? 
šiūtė. •' - ' < ■ " i

Kftos krikŠČionfes : M. Ma- 
činskaite, G. Minkevičiutė,

A; Samsonaite, M. Preilai- ; 
tė, A. Babelytė, J. Kuzeliū- 
naitė, O. Ježavitaitė ir A# J 
Vaikazytė. . *

Agrippina, Romos Jescn 
tinus Drųso Žmona — O< 
Kudijkaitė.

Rufila, -ciesorienės vergė
— A. Rukštelytė.

Romos eiesorienės palydo
vės; M. Čiubetaitė, P. Pa- 
tinskaitė.

Šokėjos: E. Čiubetąite, B. J 
Juozavitaitė, E. Juoząvitai- 
tė,. V, Vaikazyte, Ė/ Paznio** į 
kaitė, D. Jasionytė.

P-lė V* Adomaitytė išmo
kino šokėjas, o p-lė E. Kas
paraiti išmokino giedoti. 
Keletu mergaičių ir berniu- ’" 
kųT daug dirbo prė~isęeneri- 
jos.

ęiausi publika buvo Jabai 
patenkinta vaidinimu ir sce- 
nerija. Žvalgai. ;

DYKAI 7 DIENŲ BANDY
MAS KENČIANTIEMS NUO

: REUMATIZMO .
Jeigu jus .kenčiate, 
nuo reumatizmo, jua- 
dabiU’ galite gauti 

*ČXKose Ithęuma Tubs, 
Įrodytu ir išbandytų

irastft namų gyduo
le Jau .pagelbėjo Slip 
tams. Nesiųskite pi
nigų — mitai savo 
vardų ir adresų, ant 
žemiau sekančio ku
pono. .

\ Dykai Dėl Skaitytojų
ISbandykite' gių gyduole patys pa? 
gelba NEMOKAMO BANDYMO, Iž- 
plldykite kupone ir prlslųsklte jį 
greitai, pirm. iSsibaigs Sis duosnus 
pasiūlymas.' _________
Bose Bheuma Tab Co, (Dept Xft)' 
3516 N. Irving Avė.,' Ohicago, Ui. 
Meldžiu prisiųsti man pilnų. Pake
li Bose Rheuma Tabs, apmokėtu* 
•pėYsIuntimu. AS vartosiu jas 7 dlė- 
naa Ir tada pats husispręslu ar a# 
noriu jų daugiau. !
Virdtoa-1 • ■ - - - < * *.»<■ - > -
Adresas . . .1. .t. »*»•»<> •'» *
Miestas i

f PIRMUTINIS EKSKURSIJOS

| LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ—LAI y U “KUNGSHOLM” .GEGUŽES 10 D., 1932 
LIETUVOS VYČIŲ — LAIVU ”UNITED' STATES” GEGUŽIS14 D.. 1932 /

Z' “DARBININKO“ — LAIVU “UNITED STATĘS’* BIRŽELIO 18 D , 1932

Parduodam laivakortes dėk visų Ekskursįjų ir ant visų Laivų.

I NAUJAS PATARNAVIMAS
r Laivakortes per Paštą i
į tolimesnes .kolonijas kur nesiranda Lietuvių Agentūrų. Visus dokumentus ?
| ' ’ . sutvarkom taisykliŠkai pėr paštą.

I G. J. WEISDL AGENTORA
i ' "DtrtH“**
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Iš DIDELIO UŽSIMOJIMO 
-SIAURAS BIZNELIS

tL

,ka įžeidžiu paprasčiausią 
žmogaus protą ir savaime 
nustato Žmones prieš komu
nizmą. ■

Komunizmas dar laikosi 
tik pasidėkojant dviem da
lykams: Rusijoj — raudo
najai armijai, svetur—neži
nojimui tikrosios darbinin
ką padėties po- bolševiką 
valdžia. Rusijos darbinin
kai žįno? ka§ yra bolševiz
mas ir norėti} jo kogiėičiaū- 
siai nusikratyti kaip dėmė
tos šiltinės, bet' ją burna už
daryta, rankos ir kojos su
rakintos'ir į krūtinę atrem
ti raudonosios armijos durk
lai. Užsieny bolševizmas 
gyvuoja tik per propagandą, 
kuriai nesigaili lėšą, nutrau
kiant badaujančiam dąrbį- 
ninkui paskutinį duonos kąs
nį..- Dėl tos užsieninės pro- 
■jį^andosUei.agitacijos bol
ševizmas atrodo gražiai 
ypač tiems, kurie šio nedar
bo metu vargsta , ir skursta. 
Juk įr juodas debesys išto
lo atrodo gražus ir įspūdin
gas. Smagu žiūrėti į žaibus 
ir klausytis graustinią,. kol 
jie mūs nepaliečia... • '

Bet, nors valanda bolše
vizmui įvykinti rodos dabar 
patogi, tačiau žmones prie 
jo nesipuola. Jie maišo, kac 
pasaulį rėikia taisyti ir gy
dyti, tik ne per bolševizmą. 
Jis jau perdaug griežtas ir 
nekultūringas. Net ir azia- 
tąms jis netinka. Jis per
daug atsiduoda partyvinįu 
biznio kromeliu. Net toki 
bolševįzmo šulai kaip Bru- 
seiką ir Aiigarietis pripažįs
ta, kad bolševizmas teorijoj 
geras, tet praktikoje už jį 
geresnis doleris. . Ęi.

Bolševizmas, galima saky
ti, jau žlunga. Pradžioje 
kaikūrią sveikinamas kaipo 
naujas žodis ne tik ekono
minėj, bet-ir socialinėj sri
ty, dabar išsivystė į papras
tą siaurą biznelį, kurs atne
ša naudos tik jo sumanyto-

j įįams. Platesnei žmonią ma-
< sęi jis atėmė laisvę minties,
? • žodžio ir darbo, apsuko gal

vą ir paliko įspūdį dar sun- 
i kesnės ekonominės padėties 

be išeities. ' Bolševizmas už-
I Siūtojo labai plačiai. Jis 
| ■.sąmanė'reformuoti viską: ir 

: tikėjimą, ir įpročius, ir so- 
j < cialhię tvarką. Jis stengia

mi perdirbti žmogaus prigim- 
. tį, išraudamas iš širdies 

nuosavybės idėją ir siekda- 
mas pakeisti amžiais įsigy-

• venusįus įpročius.. Ir su
planavo tai padaryti į kelis 
metus ne kitokiomis įmonė* 
mis, Ėaįp tik griežtu, impe
ratorišku įsakymu. Jautas 
vienas paroda komunizmo 
vykdytoją naivumą bei vai- 
kiškūmą. Toki dalykai vys
tosi tik amžiais. . Kai dėl 
griežtą įsakymą, tai juk pa- 
tys bolševizmo vadai ją ne- 

tpakęsdavo ir dėl griežtą ca
rą įsakymą jie kaip tik ir 
sukėlė revoliuciją. Jei bol
ševikai nepakęsdavo caro 
įsakymą, tai kokiu stebuklu 

“• kiti, žmonės gali pakęsti ją 
k įsakymus? Kas jid per vie- 
1; jai? Ar koki antžmogiai? Ar 
I . privilegijuoti asmenys ? Bet 
t.- jio patys tokius asmenis ya- 
| diiąi buržujais ir prieš juos

. kovoja. } Gi. jie patys virto 
| buržujais — valstybiniais 
B « kapitalistais, ir norį, kac 

juos visi už tai gerbtą ir 
klausytą kaip kokią dievu
ką/ Jau viena tokia logi-

$

V, '1
FAKTAI STIPRIAUSI 

ARGUMENTAI

idėja Susivienijime :yra silp
na, nes vargais-negalais nu
sikratė bolševiką ir j spren
džiant iš dabartines nuotai
kos,, vargiai begales nusikra
tyti socialistą* Dėlto tai ir 
Butoparinkfe.toksstraips- 
nio antgalvisf Kad tautinės 
idėjos Susivienijime, visai, 
nėra — to “Darbininkas’’ 
nesakė, ir“Tėvynė” be rei
kalo įrodinėja, vkjįd tpdel ir 
buvusi kova su ’ tadfkaluisį 
kad tautinė idėja Susivieni
jime yra. * Kad jį yrą, tai 
yra, bet paskątrąosjlmįu8

g “Darbininkas” pasakė 
M "*cTėvynei:” “ jei esi silpnas 
į| * A- nestatyk krūtinės,” “Tė- 
lE vyne” jam atšovė: “jei ne- 
V'”' turi argumentą — neąrgu-

£

ir*

turi argumentą 
montuok’.”* Trumpa ir aiš
ku. ’ Tačiau “Tėvynei” ne
viskas aišku. . Ji nori žino
ti,“ką “Darbininkas” tajs 
žodžiais nori pasakyti* Tai
gi jai, paaiškinsiu. Tai bu
vo tik ątpiip^ibr ’ąžvardy- 
mas, o pačiame straipsny 
buvo įrodinėta, kad tautinė 
idėja neapsaugojo SLA. nuo 

. | ’ Radikalą ir kad toji tautine,

Linksma diena mums'nušvito, 
7 Visi trofikom džiaugsmo šito.

Kel^s Kristau, mirtis krito.

' Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

■? Dangaus Karalius aukščiausias 

Išganytojas brangiausias, 

Atpirko mus maloniausias

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Jis pragarą pergalėjo, . 

žalčio; galva sutrupėjo, 

r Vargšams viltis sužibėjo.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

dyti į SLA.. veikėjus?” Aš 
nežinojau^ kad norintieji už
grobti S-ino iždą yra tos or
ganizacijos veikėjai. ; Labai 
atsiprašau. Pasirodo, ’ kad 
kalbant apie . Susivienijimo . 
narius reikia gerai apsižiū
rėti, nes nežinia, kur glūdi 
(įemarkačijos linija tarp vei
kėjo ir grobėjo. ’

Taip įsisiūbavus, •‘Tėvy
ne” užtūpia ant SLRKA., 
katalikišką draugijiį, ir pa
rapiją ir įrodinėja, kad ir 
mažam vaikui aišku, jog vi
sur reikią pinigą. Jei aiš
ku, tai kam įrodinėti?' Pa-, 
galiąu, ką turi bendra SLĄ. 
iždas su kataliką organiza
cijomis Kad SLA. išaugi
no gražu turtą,, tai labai pa
girtiną, ir kiekvieną džiugi-; 
na, kad lietuviai turi tokią 
stiprią apdrąudos įstaigą. 
Bet, kad radikalai nori tą

ji stipri, pas katruos silpna, 
o.pas katruos jds.; visai nė
ra, — tai: nę patys Susivie
nijimo šulai. nežino, nes, , 
kaip pirmiau “Darbininke” 
buvo sakyta, demarkacijos 
linija tarp dešiniojo sociali
sto ir kairiojo tautininko 
taip neaiški, kad jos vieto
mis visai nesimato. Tai fak
tas, kurio nė kai’ščiaifšiam 
tautininkui nėra kaip užgin
čyti,, o faktas jūk tai geriau
sias argumentas. -

Kad pereitam seime SL A. 
nariai kovojo prieš bolševi
kus, tai kovojo, bėt ar dėl 
tautinės idėjos? Pažiūrėki
me. .Didžiausi ir skaitlin- 
giau^i tautininką talkinin
kai tam seime buvo socialis
tai. Tik suvienytomis su 
jais pajėgomis tautininkams

; pavyko bolševikus nugalėti. 
Bet ar socialistai kovojo dėl 
tautinės idėjos? Būtą įdo
mu, pamatyti socialisto. Šyp
seną, jei jo paklaustum, ko
dėl jis| taip'uoliai kovojo dėl 
tautinės idėjos Chicagos sei
me? . Ne. ’ Sdbialisiai nie
kad nekovojo ir nekovos 
už tautinę idėją, Jie turį 
savo idėją, už kurią kovoja, 
bet ji toli gražu ne tautinė. 
Tai ir antras faktas, o fak
tas tai geriausias argumen
tas.

■ . DabaF Susivienijime ve
dami. “aštroki ginčai” dėl 
valdybos rinkimo, Socialis
tai pastatė, tokį stiprą kan
didatą, kad tautininkams 
tenka gerokai sielotis, kad jį 
nuneigtą. Tai tik išvakares 
antrosios kovos, kurioje tau
tinė iįeja turės išlaikyti 
kietus kvotimus. Taūtinih-

. kai žigo ir nė nemėgina už
ginčyti. Tai trečias faktas, 
o faktas juk tai stipriausias

fekadttu-. ... _____ ___ ...
$nė ideja/nėkiek heapdrau- po. SLA. veikėją įžeidimas, 

i ūžia SLA; organizacijos niįo Ir ji griežtai klausia: “tai 
t radikalą,Įneš# ji^ati-yargš^^lmm' tokius priekaištus svai-

vos-voš Susivienijime alsuo
ja,. ' - '/ ' •

‘^Tėvyne” liepia “Darbi- j 
ninkūi’^ neargumeii t u o t. 
Bet kaip čia, žmogus, near
gumentuosi, kad tie faktai , 
3atys už save kalba ir. šauk

te šaukiasi juos aikštei! iš
vilkt -to paties Susivieniji- < 
mo labui? .'Galiuos nepil- ■ 
nai mokėjau sunaudoti, bet 
faktas juk tai toks stiprus 
argumentas, kad jis,nereika
lingas nė gražiakalbystės, 
ne išsisukinėjimą.. .

Beje,. “Tėvynė” išklydo 1 
iš argumentavimo* linijos ir 
pradejus'nuo SLA. iždo per
šoko ant katalikišką orga
nizaciją ir -parapiją ir įro
dinėja, kad ir ten reikalingi 
pinigai. Net, girdi, ir tą 
pačią išpažintį reikia tuo 
‘paprasčiausiu auksu” įtek
ti. . Daryti tokius priekaiš-.: 
tus, kaip 4is pastarasis, ga
lį tik neatsakorningas ir sa
vęs negerbiantis laikraštis. 
“Tėyynė.” gerai žino, kad 
išpažintis neperkama už pi
nigus. Jeigu nežino, lai jos 
štabas prieina, išpažinties, 
tai pamatys,, kaip ištiknjju 
yra ir tuomet galės apie tai 
rašjdi. Skelbti tikslią ne
tiesą — nežinau kaip, pas 
tautininkus — pas mus va
dinasi .— šmeižtas . O kuo
met į talką kviečiama šmeiž- 
tusj tai geriausia įrodymas, 
kad dįskusUntaš stovi labai 
silpnoj pozicijoj.

BetVgrįžkim prie Susivie
nijimo iždo, “D-ke”:būvo 
kalbama, kūd radikaliniai 
elementai nori ■ užgrobti S. 
L. A; iždą* (tai, rodos, bus 
ketvirtasis faktas) ir todėl 
smarkus susirėmimai narįą 
tarpe atrodo kaip kova ne 
už tautinę idėją,; tik už pa- 
pmčiaušuy.aąta. - “Tevy-1 
nei’ * tie žodžiai .atrodė* Imį-

PINIGAI IB ŽMONAS 
TIK DRASKYMUI?

Kgo metu valdžia ęatįo 
darbo kęturiema milijpnūpe. 
Išuikvojo kbturiąa Ježimts 
bilijoną doleriu. Tuo* vy
rus, tą turtą suvartojo įw- 
kymamy, jeginimapis, šau
dymams! ’ : .»

Sugrįžta tie vyrai iš kąro 
lauko, neraudą darbo.

Galėtą valdžia pristatyti 
tuos vyrus ne prie drasky
mą,* bet prie taisymą-“staty
mą (valdžios kęlią—-tiltą). 
Galėtą duoti darbo bęnt 
tiems keturiems milijonams, 
kuriuos atplėšė .nuodarbo 
ir vare į karo laukus. .

Bet no! . Gaila pinigą! 
Negaila buvo tada $40,000,- 
000,000! Bet dabar praša
linti nedarbą' — gaila bent 
penktą bilijoną dolerią! 
į Turbūt nenori apsunkinti 
taksais depresijos suspaus
tus turtuolius! Verčiau te
gul, biednieji vargsta — jie 
pripratę prie to! '

Komunistai pataikauja 
kapitalistams!",

už
\ viską ' .

Tūlas koinupistą profeso
rius X: G* Sliltzky parašą 
straipsnį viename žurnale* 
BtaliuM perskaitęs tą strai
psnį, pareiškė savo nepasi
tenkinimą. * '

Tas profesorius nurigam 
£ęs tuojaus nužemintai atsi
prašė, prisipažino, kad neti
kusiai parašė straipsnį. Ki
taip sakant “gailestį” už 
nuodėmę padarė ir Įaūkė 
“išrišimo/1 ....

Bet pas komunistus nėra 
“išrišimo.” . Tuojaus tas 
profesorius prarado ” savo 
profesoiystę ir buvo išbrau
ktas, “ekskomunikuotas,” iš 
komunistą partijos.

Stalinas nei žodžiu įiei ra
štu nebuvo davęs jokio įsa
kymo*. Jis niekam net ne
minėjo, kad tą profesorių 
reikia, išmesti iš darbo ir 
partijos, y •

Jo šulai.' žinojo, ką jjg 
mintijo. -Jie Stalino net ir 
mintį įspėja ir ^įvykdo! Tat 
bent “galingas!”’

Sis rašytojas džiaugiasi,

r

Turtuoliai važiuoja į Ru- kad, jis. negyyena7 Kurijoje,
^ijąį Ekskursijas sudaro. kaip tas nelaimingasis pro-

Kad jie galėtą ^poniškai” fesoriug Slutzky. Kažin ko-
pasivažinėti, pasisvečiuoti-r- ki-os būtą Stalino mintys a- •
Sovietą valdžios turistą įš- pie šitą straipsnį. Turbūt
taiga nupirko šimtą ketu- jo paklusnus tarnai nuŠau-
tias dešimtis brangią auto- tą rašytoją*
mobilią — Lincolną. Mokė- Blogai Amerikoje gyventi
jo arti pusę milijono dolerią — bet dar netaip kaip Įįii-
(lygiai $400,000).f Tai trįi- 
rtiriia Triniem . nsjeLiviri th*£I-

sijoje/ Turi; dar žmogus
putiB piiiigy.,- jJcUamrtą pid- 
leisti savo neprieteliams —

SImKIcJ X IK Vęl L
per daug kvailą įstatymą

kapitalistams.
Kad, Republikonai ar De-

reikia klausyti bet dar 
nepriėjome prie to, Jkad rei-

mokratai pataikauja kapita- kia įspėti ir pildyti Vkiekvie-
listams, tai jau šiaip • taip ną kvailą njįntį, ką prezi*
suprantama. Bet ką reikia dentas gauna! Plunksna.

tzlj Acttlct JKUJJIUaLlolcvL J/Acl 
deda su jais draugauti,
jiems pataikauti? Ar tik riWQ» tau tritono dienoje nereikė

neparodo, kad pinigo galybė įtaikyti. nŽ ks nebfiii nei hmidžta
įveikia ir komunistus f \ mas; nei giriamw* “Darbo verti,”

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
. * i ‘ ' ...

t

t

turtą užgrobti, tai tas juk 
atitinka ją idealą. Ir jei 
dėl tos priežasties reikia rū
stauti, tai tik ne- ant “Dar
bininko” .ir katalikiškąją 
organizaciją.

Apie nesenai mirusį Prancūzi
jos didįjį politiką Aristid Briand 
patirta įdomią žinią. Niekam ne- 
paslaptis, jog Briand Augiausia 
dirbo, kad Bažnyčia ' ŠPranriUijo- 

’je būtą atskirta nuo valstybės. 
Ir tai jam pavyko atsiekti 1905

bažnytiškai, dalyvaujant Popie
žiaus atstovui, Paryžiaus kardi- 
noląį ir Wems aukštiesiems dva
siškiams.

Meksikoje apribojus kunigą 
skaičią/ laisvamaątai tikėjosi pa-liOIOIIlo iluJIlvlOUUb leilKcl 

nadarvti “Tėvvnei” naštai metais. Taigi, jis buvo 'Brihiy- matyti bažnyčias be žmonių. Bet

bą, kad argumentuojant rei* 
kia laikytis užbriežtoš teina

Čios didelis priešas.
(Bet tai buvo Briand, kurs at-

žiauriam įstatymui pradėjus veik
ti, bažnyčios nebosutalpina tikiu-

lini jos ir blaškytis į Šalis y- 
ta netikslu. k Tai daroma tik

naujino Popiežiau* ir Prancūzijos 
vyriausybės santykius ir kuris

čiąją. ; Ne tik bažnyčią švento
riai pripildyti, bet ir aplinkinės

tuomet, kai neturiina tikrom .prisidėjo, kad Prancūtojoa vieuuo- gatves būna prikimštos. Arki'*

jo pagrindo, vadinasi, tin- lynai atgautu turėtas nuosavy- vyžkupu Diaz leido kunigams

karną argumentams faktą. 
Tuomet tenka' nukrypti nuo

bes ir šiaip katalįką būklė page- sekmadieniais laikyti po 3 mišias.
lėtą; ■ * Metrikoje šiuo metu 50,000 gy-

temos įr panaudoti vieną- 
kitm.pigą Šmeižtelį - ’

Mirus BrtairiUį kilo, klausi
mu kaip jį laidoti: bažhytižkai

ventoją gali turėti tik vieną ku- 
algą . •

ai* ciyiliikai. Vėlimdu du drau- ■ '

Taip dalykams stovint, ar 
tik nereikės grąžinti “Tėvy
nei” jos, pačios šakinį: “jei

gįū norėjo civilinią , Iridoturią*
Bet vienu žymus prelatato turt-

Ratisbbn vyskupas Bucbberger 
savo vyskupijoje įvedą Žurnaliz- 
mn knniii kunkranta. Tokie kur* .

neturį argumentąneąr- d’u, atidengi ntvą putapiįt jta 
buvo įsiūlę* BriamTui atHkU

ūit* *<*»**i»t kvotai
gumentuok.” ‘ K. vm uuamH Jru įvjr*w, . .

BatŪbon vyskupija ym Vokio-
katĮt&o paskatinu p^reigiii ir tijpje.

No IrifikviA'hiitl Wnli HyiMirit imi IfctMikMs JdU Ml » * ■ *

ryti ką norą nepaprasto, bet imsiąs Wn*owūus, kri (Kova 88 ir W U Olevtlaade

kiekvienas gali nudirbti na- mirūu buriąs arU. lot Irtand įvyta kataliką organiaaciją tarp.

prastą darbą * nepaprasta tas totabųfri valandos nuniauk*, w VIR < V1 R“ I'1

dvasia. — Booker Waabing-* nei jį užklupo italą! ndrUs* mu. Puiritortmo. darbai jau

tom
_ *- ***♦ **-»**► **<»*.-*■*<*

ArisUd Briand buvo pataiuoiMJUĮgtamį • . . y ,

■ ■ / * v
/ 1

*• . r 1

JnM* • 4».« ...Ik 1 rb-1 a—.X; .*,, -t;
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ketvirtadieniu, tėVo Š4, i$32 '

B^JFIMOĮZ SVSIVIEN^MO CBNTBO 
VĄtiDTBA

Kūn. Į. J. Jakaitis—<lva». yimIuk; Kun. Jonas Bukauus—pirm.; 
Knn. J. Mačiullonlt—Į-asis vięe-plnn. ; Pr. Mantam—IT-aita vic^- 
plrm.; V. J. Blaxactaw—ratt., 7 Mott »tr., Vorccatir. Maw., O. 81- 
dabrienfr—itd.» O Comnionwaolth 4*0., Worce«tar, Maa*., Rai* 

nya Ir J. Svirskas—iždo globMjai; Kun. yr. J. JuSkaltis—n«Iakto
riu®, 432 Wind«or st., Cambridge, Mm*.

SVEIKI, SULAUKĖ PRISIKĖLIMO
. < .., ■. . ■ r*..... .,--t I".’ 4. .

v Velykas už kelių dienų! Ką jos mums reiškia? 
Tai pergalėjimo diena, kurioje mirtis turėjo nusilenkĮi 
Dieviškam surėdymui.

Mums, blaivybės prieteltais, toji švente turi sa
vo reikšmę. Reikia kiekvienom žmogui sekti Kristų,. 

.? savo Išganytoją,’ir tik tada sekimas bus ištikimas ir iš
tvermingas, kada žmogus pradės geriau pažinti pats sa
ve. Įšganytojas kviečia visus pažinti save, išsižadėti, pri- 
simarinti,. nevartojant svaiginamųjų gėrimų.. Ne tik nuo 

L sJ^8.alll ^n^gūš privalo susilaikyti, bet ir nuo visokių 
kitų dalykų, kurių per dažnas vartojimas pakerta žmo
gaus sveikatą. . .’ ' . .

. Sveikinu tokia mintimi visus Blaivininkus ir 
jųjų idėjos priedelius šioje šventėje. -.

Lai prisikėlęs mūsų Išganytojas. suteikia Vely
kų rytą visiems tėvišką palaimą, • ‘ :

KUN; J. BAKANAS, 
’ Centro Pirmininkas.

ŽMOGAUS PROTAS IR 
AUGUS

Dievas, leisdamas žmogų 
į pasaulį, nesuteikė j b kū
nui ypatingų privalumų, 
kaip kitiems, gyvūnams. 
Žmogus pradėjo savo kelio
nę šioj ašarų pakalnėj netu
rėdamas nei meškos gaurų, 
riei ožio ragų, nei tigro, nei 

. liūto jėgos. Taip “nuskl’iau- 
,stas” Žmogaus kūnas, rodos, 
negalėjo ilgai išsilaikyti be
kovojant su įvairiomis gyve
nimo kliūtimis. 6

Bet kaip matome žmo
gaus iki šiol nei šaltis nesu
naikino, nei šiluma neįvei- 

; ; kė; nei žvėrys nesudiuskė ir 
nėi kitas kas jo nepražudė. 
Ir žmogus ne tik kad nežu- 

' vo, bet dar iškilo . aukščiau : 
' kitus gyvūnus ir pasidarė i 

pasaulio valdovu. Jis už- : 
' valdė gamtą: išrausė žemėje : 
. esančius turtus, išėmė iš jū
rų gelmių perlus, pasigami
no nuostabiausių mašinų* 

. kuriomis važinėja skersai 
ir išilgai, visą žemės rutulį: 
per tūkstančius kilometrų 
susikalba be jokių vielų.

Žmogus įvairiais orlai
viais kaip paukštis skraido 

. v padangėmis, ir pasiekė net 
16 kilometrui aukštį, pažabo
jo perkūno bei žaibo jėgą, 
pasigamino elektrą, kurią 
dieną ir naktį apšviečia di
džiausius miestus, varo di- 
'džiausiąs fabrikų mašinas,

- tramvajus ir net . traukinius 
ir gydo įvairias ligas. Žmo
gus pasigamino įvairiausius 
didinančius stiklus, vadina-

mus mikroskopais, kurių pa 
galha įžiūri ligų bakterijas 
ir visokius plįka akimi ne
matomus gyvūnus, o teieško 
pais suskaito dangaus žvaig
ždes, suseka jų kelius, iš
skaičiuoją j ų didumą ir nu
stato jų medžiagos , sudėtį. 
Ir dauk kilų nuostabių daly
kų žmogus padarė, daro ir 
dar padarys. Tat iš kur 
plaukia ši žmogaus galybe. 
Bet protas savaime neauga. 
Reikia jį visą amžių lavinti 
bei ugdyti. Reikia jis kas? 
dieri maitinti. Kaip kūnas 
negaudamas maisto miršta) 
taip ir protas negaudamas 
pakankamą! maisto nyksta. 
Bet proto nei duona, nei mė- 

? są, nei bulvėm nepapehėsi. 
. Proto maištas yra mokslas. 
. Tik mokslaą sustipriną bei 

išlavina protą, o protas iš
kelia žmogų aukščiau kitų 
ir padaro jį galingą ir lai
mingą. O kas nenori būti 
galingu ir laimingu? -Visi 
to nori. Užtat tūkstančiai 
veržiasi į pilį, kurioje yra 
sudėtas viso pasaulio moks
las bei žiniją. Tik nevisįems 
lemta .toji paslaptingo ji pi
lis pasiekti. Vieni suklum
pa pačioj e kelionės pradžio
je, kiti netenka jėgų pusiau 
kely, o dar kiti tragingai žū
va prie pat pilįes vartų, ir 
tik. mažas1 išrinktųjų būrelis 
įeina į pačią, pilį/ Dėl ko 
taip yra ? Priežasčių ‘ tam 
yra visa eilė, bet rimčiausia 
bei svarbiausia bus tai alko
mis. Tai tas nuodas, kur'; 
mes alaus, degtinės, vyno ar 

; kitu pavidalu išgeriame., . 
’ (Bus daugiau) .

Ir štai jai ratilio Jonis 

ir tart; Sveikos. Jog gi ,. 
prisiartino, apkabino jo 

kojag ir Ji pagarbia/o. 
kuomet J6xus jomg tari: , 
Nebijokite; eilate,ap8kel- 

bkite mano broliams,, kad 
eitų į Galilieją; ten. jįe 

mane matys.

: \ '■ , 1 ■
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VELYKOS

**•»

—Vęl Sugrįžau Darban
•‘Al kentėjau skausmus kojose, tačiau nekreipUu dauff'-Jon&l i tai,,.«0 tė|ktj‘<> 

dirbti it darbas palaikyt. Viėti4 dieiiR, tačiau, atsibudęs 
judint, Tuomet ai pasiunčiaū nupirkti man bonk^ PAl^EĄPEULĘlLTC) it 
įtrynės ", kelis kartus ta dieną i skaudamas kojas pradčjaU jaustis, taip kad 
anttytojaus ai v<į! sugrįžau darban. Nitu nieko gctpinia;Ur/Pain-Expener4.

•(paiiraįol F. P.t; Brooklyn, N. Y.

-a. pain-expėuer*—
Įreg. J. V? Bintu

. per* suvirs 60 metų tiktasis Enker 
PAIN-ENI’ELEERIS. gelbčjo datlji- 
pinkama “sUgrjžtĮ yėl prie darbo.’’ 
Sustingt; sanšiaai, skaudami muskulai, 
skitusmai pečiuose, reumatiiki gėlimai. 
StrČndieilię, neurakiiti ir. kiti panagus 
ikaustuai greitai ^a-iiduhdą žio puikaus 
Hnipientę Šimeliai gydančiai galiai.

Ka PAtN-EXPELLERlS padarj , 
kitiMiis, jis padarys h patj ir jum*.
Kaina 3Jc. ir 7#ę. - parduodamas visur

* Tikrasis pssytfllUS INKARO 
; taishaženkliu. . '

•S.

■S

Ai- pasauliui patinka ar 
ne, Velykii ryte skamba tas 
senas ir visuoinet naujas' 
garsas: °Resuri’ėxit sieiit 
dixit — Jis prisikėlė kaip 
buvo pasakęs.” Didis tai j 
džiaugsmas tikintiems. Tai ’ 
Viltis, paguoda ir. stiprybe 
Kristaus kareiviams gyveni- 1 
mo kovoje. Neramumas pui- j 
kiems? pasaulio vaikams, nę- 
apykanta ir. kerštas Kristau 
neprietelių širdyse. Šiandie
ną lygiai yrą tąip pat, kaip 
pirmoSe Velykose. >

1 Pirmieji Kristaus priešai 
gąvo žinią apie garbingą 
prisikėlimą nuo pačių karei
vių, kuriuos jie buvo pa
siuntę sergėtų karstą, kad 
Apaštalai nepavogtų Kris
taus Kūno ir paskui sakytų, 
kad Jėzus prisikėlė iŠ numi
rusių. Argi bereikėjo tik
resnio .liudymo, tačiau jie 
norėjo užginti Kristaus pri
sikėlimą. Jie davė pinigų 
kareiviams ir liepė niekam 
nesakyti, ką jie savb akimis 
mate. ...

Šiandieną įaip pat yra. 
Šiandieną. Kristaus priešai 
išleidžia didžiausias sumas 
pinigų, spausdindami laik
raščius ir knygas, kuriuose 
nori užginčyti Kristaus pri
sikėlimą ir Jo Dievystę. Ko
dėl jie tai, daro? Jie y^ra 
perdaug puikūs priimti nū-? 
sižeminusio Jėzaus mokslą 
Jie nenori pasidunti Jbo sal
džiausiam jungui;.“ Užsigin
kite . savęsj .inikite savo kry
žių ir eikite\pask«i Mane/’ 
Jei Kristaus mokslas nei-e v 
kalautų iš . jų išsižadėjimų 
ii^ątsi^kyi'imo. nuo blpg^ je 
būtų jiems palikta taip, gy
venti, kaip jie nori, jie ne
kovotų prieš Kristaus Baž-

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
MANDĖIURIJOJE SU- |. DIDŽIOJO RAŠYTOJO 

SUKAKTUVĖS
■ ■ ’E -- / -■ . t . • - , - - -r_

KILIMAS
ęHANGCHUN, Maud- 

žiurija, kovo(.231 Naujoje 
Mąndžiurijos valstybėje ki
lo sukilimas prieš esamą 
tvarką. Sukilėlius malšinti 
smalkiai gelbsti Japonijos 
mriuomenė. ’.

BADAS IR LIGOS KINIJOJ
SHĄNGHAI, kovo 23. — 

Jąpomj-kinų, karas paliko 
liūdnas pasekmes Kinijoje. 
Milijonai gyventojų kenčia 
badų ir sunkias ligas.

Gelbėjimo darbe ypatin
gai daug prisideda Ameri
kos! misijoniei’iai. Labai 
plečiasi raupų liga. Prancū
zijos generalinis konsulas 
apsikrėtė šia baisia liga ir 
tuojau mirė.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ i 
ADRESAI ?

tv. JOBO KV. BL. PAAAIHMII I 
DR-JO8 VALDYBA |

Plriulnlūkaji'— M. žtoba ’ ' . J 
M ML 14* Bd., Dorchaator, Maaa. 1

TalaęlMHia Coltnnbta Mtį s! 
Vice-Plminlnkaa — J, PHrajM***

34 ThomM P*rk,_8o. Bo«to», M*Mh ’ 
PrOU Raitininku — J, GUatcita' ?

6 ThoniM Bark, 80. Bonton, M** ; j 
Flp. RUtinlnkaa M. telkta *

254 K. Nlnth Bt., So. ttogtoa, Mimį. 
fidlnlntaia — A, Nnudlltąta* ■. !

896 E. Broisdway, So. fiortotų Mm t. 
Martatku — J. Zalklg , . 1

7 Winfleld St,/8o. Boiton, Mum. 
Draugija, laiko mlririklmua ku tie®

ned61dlen| kiekvieno mflnMlo, 2 vi 
po pirtį, 1‘arapljog NillJ. 422 KL. 71 
St. So. Boaton, Mmm.
Profeslonnlnl, blxnl*-rl(i|t pramonių- . JĮ 

kul,’ kurie skelbiasi '.'Darbininke,” Vta 
ral verti 8ka.ltyto.1iJ Wamq8. j

Vhl “Darbininke," Ji

LHTUV08 DUKT1BŲ DB409 
ra aiGBA motino* m.

nrniininkt — Eva MarkaieM
W K. 8tli St, So. Bo.ton, Masm 

Vlce-pIrmiDlnk5— Oho SlaurlenS,
443 Ę. 7th St., So, Boston, Mase, 
Tel. So. Boston 8422-R

?rot. RąMt, — Brone CluplenC, 
. 20 Gauni St„ We«t Roxbury, Miish.
Tel. Rarkvvay 1864-W

ĮĮln, BMt, —■ MarjouR M*rkontotf
flS G 8t? So. Bonton, Mm*. 

IMdlMūkS — Op* StanlullųtS
104 W«et Ūth St, So. Bo»torų Man*. 

Tvąrkdtri — On* Mtafirdtanl
J512 Columbia Rd., So. Boston, Maw», 

Kaaoa Globėja — E. JanuSonlenR
1424 Columbla Rd„ So, Boston, Msm 

Draugija laito susirinkimus laiko kas 
antri utarninka kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakaro, pobažuytinSj irv^ 
tglnBJ.

Visata draugijos reikalais kreipkite*' 
UM protokolu raitininką.

AMERIKOS DARBININ
KAMS NĖRA VIETOS 

RUSIJOJ
MASKVA.,— Sovietų 

Rusijos komisarai išleido į- 
sąkymą . visiems amerikie- 
eiams darbininkams hiojaus 
išvažiuoti iš Rusijos, taip 
praneša United Press.

Darbininkai atvykę ieško
ti darbo ir kitokios pagel
bės iš komunistų valstybes, 
turi tuojau išvykti, nes jie 
jokios pagelbės negaus, sa
ko United Press.

Amerikos darbininkai iš
vykę į Rusiją. ieškoti darbo 
labai apsivylė. Darbų nega
vo, o. kiek turėjo pinigų pra 
leido. Dabar tiems darbi
ninkams. įsakė išvažiuoti, bet 
be pinigų niekas rievęžą. To-

WEIMAR, Vokietija. X 
Kovo 22 d. visa Vokietija 

išldlmingai minėjo poeto 
Johann Wolfgang Goethe 
mirties 100 metų sukaktį. '

Goethe prieš 100 ir dau
giau metų yra parašęs dau
gybę knygų,, kurios ir šian
die yra laikomos vertingiau- 
šiomis.,, Jis buvo didis poe
tas (eilių rašytojas) ir di
dis filosofas._

Vienu iš didžiausiu jo vei 
kalų yra skaitomą knyga 
‘ ‘Faustas,. kuriai medžiagą 
rinko ir kurią rašė per 60 
'metų.'/ ‘

Weimar ’o mieste sukak
tie^ minėjimo . dienoje visų 
bažnyčių varpai skambino, 
visos gatvės buvo išpuoštos.

Iškilmėse dalyvavo kelių 
dešimtų tautų atstovai. Ir 
Lietuvą buvo atsiuntusi sa
vo atstovą.

nyčią. Bet Jėzaus Kristaus 
priešai: žino ir giliai savo 
širdyse ■ jaučia ir supranta 
Jo žodžius : u Ateina valan
dą, kurioje visi, kurie yra 
karstuose, ’ išgirs Dievo Sū
naus balsą. Ir tie, kurie ge
ra darė, ateis. į gyvenimo 
prisikčlpną, o. tie, kurie da
rė blogus darbus, į teisino/ 
prisikėlimą. ” ' . . . tas žmonių Apalpo.

Pasigailėjimas ir meilė Pranašaujamą viesulų, au 
verčia mus melstis už tuos di:U ii’ liitokių pro peraminų. 
nelaiminguosius, kad jie me 
sižemintų ir priimtų Išga
nytojo 'malonės, Kuris visus 
šaukia prie savęs ir nė vie
no neatstĮūnia,.kad ir jie įtL 
ketų Išganytojo žodžiams: 
^Aš esu prisilceliĮnąs gk^ 
venimas; kas tiki į Manėj 
nors ir būtą miręs gyvens.”

•' • . - i / • ■ 2V

115 LAIPSNIU KARŠČIO 
TAMPICOJ

TAMPĮCO, Mėxico. — 
Pavasaris prasidėjo čia su 
115 Ulpšnių karščio. Kele-

SKAIČIUS
uWĘLLINGTON, Naujoj 

Žęlapdija^:—*Viešųjų Ąar 
bii departamentas praneša, 
kad 200 valdžios darbininkų 
neteku dUrbo.

kiii darbininkų yru’tftksta- į 
Čiai. • * JJ

Tukstaiičius išbadėjusių j 
darbininkų, bėgant iš “ro- 3 
jaus’ ’' į Rumiinijų, komimi- y 
stų budeliai sušaudė įr jų lą- | 
vonus sukrovė senose darži- j 
nėse. • -y .■ •- ■ *■'. j

Tokias žiniai skelbia ko- y 
munistų komitetai ir jų a- .3 

• gentaL į
"'I*.' '.E'

Tik Bimbos organas, sle
piu žinias apie šaudymus ir t; 
badą. Rusijoj. U

y74,255 GYVENTOJAI 
DUEBEG'E

0TTAWA, Ont. - 1932 
m. cenzas parodo, kad Que- 
bec (Kanadoj) provincijoj „ 
yra 2,87L2ū5 gyventojai, /

* ■ ■ • L

-i#-«

aicnijt LOflsh

; Bpvo 814.73 fabat ^9’9S
Edicraft sudžiovina dvi riekutes duonos ir U karto abi 
pUgag. Jūs laikote riekutes įM jums patnikamo rudumo 
laipsnio kai sudžiovihimas gatavas, Edicraftautomatii- 
kai atsidaro ir išlaiko 
jūsu riekutes šiltas, kol 
jūs prisirengiate. Bar J 
daugelį metu Šia garsus -J

> džiovinto jas (pagumin- ' 
tas Thomas ; A. Edison, 
Inę.) buvo parduodamas 
už $14 J5 -r dabar jo

, jkaiipimlŲna^ta^net.iį'.
t^bflęfkai iataupoUum»

E 
j

$4.80.

r

C ■' 
t * 1, /' *

. k l! .
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LABDARYBE

IVGEEBBSSfiliBE

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Gerbiamasis Skaitytojau! ,
Šiandien gauni progos pirmą kartą išvysti mūsų 

naują antgalvį. Jau seniai to reikėjo. Ant mūsų galvos 
perilgai stūksojo paprastos spaustuvninko laikraštinės 

> raidės. Dabar, tarytum seną nudėvėtą skrybėlę, mes jas 
nuimame į Šalį, ir pasirodome pasauliui gražiai, meniškai 
pasipuošę.

Esame maža dalis Dievo karalystes žemėj, ir Lietu
vių 'tautos maža kolonija. Tą visi supras, pamatę abie- 
jOsepusėseLietiivoskryži.us. KaiTėjestiebiasidaūge- 
liųi mūsų Lietuvių matytasai liaudies kryžius; prisimin 
kūne savo Jaunatvę, kuomet einant* vieškeliu bažnyčion 

J ar kur tai kitur, pamatydavome tokį pat kryžių. Arba 
• dešinėj, žiūrėkit kaip tūnojai 4‘smūtkelįs,” aptvertas nuo 
į- kelio. Jiame mūsų senelių buvo medinis stovylėlis, ar tai 

Dievo ar šventųjų paveikslas Priėjus prie jo visi stab
telėjo. Jr maldelę sukalbėjo, Dabar it mes drįstame fi- 
kėjti, kad “DARBININKE” pamatę šiuos kelrodžius, su
stosi t ir perskaitysit kas žemiau jų parašyta.

Pačiame vidury įžiūrėsite Baltimūrės Miesto herbą; 
Tas paminklas jūsų visų gerai pažįstainas. Nueikite 
Charles Bt.iki Mt. Vernon Aikštes ir štai regėsite Wash- 
ingtono: Stovylą . padangėj. Visos' šios dalys turi savo 
ręikšmę, ir mums,. Baltimorės Lietuviams Katalikams, 
jie sudaro savą vėliavą. Šiuo, antgalviu mes- prisipažį
stame Dievo tarnais, Lietuviais vaikais, ir Baltimorės 
piliečiais. Pagaliaus, viską krūvon sujungia Lietuvių 
Tautos gėlelė, rūta. Iš šonų atrodo lyg kryžiai svyruoja, 
griūva — bet nesibaidykim. Rūtų vainikas — Lietuvių 

k. jaunimas sudaro ryšį senosios mūsų šalies su naująja 
B* gentkartė. ' Su jos pagelba, galime drąsiai žygiuoti at- 
E eitin . ; *•

' Šį: pieštai nūdirbdino vieųa mūsų jaunimo narę, 
® Eugenija Mateliūte, 1913 Lętitia Avė. Jau nekartą jai 
B* tenka tokius piešinius .daryti. Einant Maryland’o Meno 
B Akademiją, jos darbas dažnai buvo spausdinamas įvai
ri riose mokyklos knygose. Dabar, Totyson Normai Colle- 
E; ge ruošiantis, prie Mokytojos, vietos, tenka jai taip pat 
R; stropiai darbuotis prie Kolegijos žurnalo. Drįstame j,ai 
E pranašauti sėkmingą ateitį meno srityje. :. > Žinys.

i'

f

F

Laikydamas šiemet vasa
rio 14—21 dd. New Havene 
šv. Misijas, turėjau progos 
arčiau susipažinti stt čionyk 
ščiaislietuviais. ’ Jų esama 
čia gana daug. Vietos kle- 
jonas kun, Karkauskas ap
skaito apie 200 suvirsimi 
šeimynų, kurios yra prisira
šiusios prie parapijos. Be 
abejo, rasis dar nemažai to
kių, kurie dėl šiokios jr ki
tokios priežasties nėra prisi
rašę prie lietuvių katalikų 
parapijos. Vienieins per to
li, tai jie velija pasinaudoti 
artimesne sve|imtaučių baž
nyčia ; kiti vėl neprisirengia. 
atsilyginti parapijos skolų, 
o jtreti visai apsileido tikėji: 
mo reikaluose ir pasidarė 
netikinčiais, bent taip yra 
kitų Vadinami. Tokių viso
se kolonijose mažesnis ar di
desnis procentas atsiranda, 
taigi galima drąsiai tvirtin
ti, kad ir ‘ New-Havene jų 
rasis kokis pusšimtis šeimy
nų. Suėmus visus lietuvius 
į krūvą, susidarytų N. Ha- 
vene koki 300'šėimynų.

Kaikūrįe jų gana pratur
tėję. Turi savus namus, 
krautuves, arba įsisteigę sa
vas įstaigas. ' . >

“|Pigutėhs — tik ^nikelis” 
Iper menesį. * Vadinasi, vien 
tik už paštą užmokama, o 
pats laikraštis, eina dovanai, j

Kun. A, PftrauskaSf ]
’ M. L Ui

MONTELLO^M ASS.
MTŠTJOS -

Jau antra savaite kaip Tė
vai Marijonai veda misijas 
Šv. Roko lietuvių bažnyčio
je——~.U? " : \

Šią savaite vyrams pamo
kslus sako Tėvas Petraus
kas, M. I. C.

Šv. Misijų užbaiga įvyks 
Velykų dienoje. ’ *

LAWRENCE, MASS.

ŠV, JĖZAUS VARDO 
DRAUGIJA

Jauniems ir seniems, kad. vi

Sąjungietėš šįmet ką nors 
(nepaprasto sugalvojo, skelb
damos Velykinių kiaušinių 
marginimo konkursą. Šis 

■ senas lietuvių įprotis pama
žu Amerikoj nyksta,, nes čia 
daugiausia įeina ,į madą šo
koladiniai kiaušiniai. Bet

E- Ateinantį sekmadienį, ba- 
g bndžio 3 d. Šv. Vardo drau- 
E giįes vyrai rengia paskutinę 

šio sezono savo vakarienę;.
JT Visi* kurie prisimena praė- 
g; jusius du “Oyster Roastus,rt
B \ parengtus šios dr migi j oš,iie' tie lietuviai, kurie dar^iie- 
| abejos, kad ir ši vakarienė pamiršo marginti-kiauši- 
t bus skoningai ir gausiai tuo ūta, dabar turės progą pa

sirodyti ir laimėti dovanas 
ūž savo darbą. Trys dova
nos gražiausiems margu
čiams: marginė kaldra, ko
jinės ir dar kai kas.

į bus skoningai ir gausiai tuo 
i šiama. Vyrai kviečia visus 

parapijiečius .atsilankyti.

MARGUČŲDAŪDS.
į . .
j. Pirmadienį, kovo .28 die- 

ną įvyks* ilgai laukiamas
« Moterų Sąjungos' Margučių
> Balius. Šokiai prasidės 7:36 

|/ vai. vakare, ir moterys pri- 
k. sižadejo muziką taikinti ir

Tautų dai 
kuo daugiau 
vą, juo bran

lig mi 
ręgė/j 

gi aus

iciau, bet 
au — su
laikiau..
JJeP&lloy

į Telefonas; Plaza 1350,

. JONAS GRĖRLIAUCAAS
L Qraborius h Balsamuotojas 
[ 428 S. PAOA STREET,
L BALTiMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE b

CHAS.B.KUCHAUSKAS
f LIETUVIS ^GRABORIUS 
. ;W8.PA0A STREET, *

, / BALTIMORE, MD.
Laldutuvisė patarnauju gerti Ir 
pigiai. Nuo 75—100—150 dolerltj 

Pafrubuu paruoiiu.
Taiafonifc — South 0068.

LAWRENCE, MASS.
Mjurikos Mylėtojams pranešimas 

: Prof. A. ŽIDANAVIČIUS. pagarsė
ję Kft* stnulkininltas ir Muzikos Mo- 
XytQjas atidarė MtiSikOs Molčyklą jw 
No. 29 Myrtte Ct, La\vrence, Mass. 
namuose p. Bolevlčiaus, kur duoda 
pamokas PĖDNYČIOMIS. >

Lekcijos duodamos ‘privačiai,. Jcnlp 
mažiems taip ir suaugusiems sullk 
Muzikos Konservatoriją.. Jeigu myli 
muziku: smuiku nrtMV planu ir nori 
kari /Tavo vaikučiai iRmokhi gražiai 
grajlti; fiiŲtk pas p. ŽĮDANAVKIU. 
Liti pamėgina Inimi’s ir tie, kuriem? 
nepasisekė Išmokti lęittir ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti Kainos pri
einamos.

.Kreipkitės . šiuo adresu t Pelnyčio- 
inl« 29 Myrtle Ct., Liwrence, Masti, 
nrha laiškais • .

1C Huntintfton Avenue,
HO'SLINDĄLU,; MASS.

ii

pa gyva. Vadovaujami ša? 
vo rūpestingo klebono, lietu
viai yra daug gero čia nu
veikę. Ilgus metus priver
sti buvo vargti^ menkoje ir 
ankštoje bažnytėlėje; bet da
bar jau turi labai gražią ir 
erdvą mūrinę bažnyčią, Mū< 
rinę kleboniją ir didelę prie 
bažnyčios, susirinkimams bei 
kitokiems viešiems daly
kams salę. Turi jaunuome
nei žaislų salę ir klubą. Tuos 
visus trobesius jiems pasise
kė atpirkti, rodos, iš babtis- 
tų ar kitokių klaidatikių, 
kurie tuos visus trobesius 
stengdavosi panaudoti kata
likų nenaudai — viliodavo 
mažus*vaikus į .tavo sureng
tuosius pasilinksminimus, 
žaislus, maudynes.' Tokiu 
būdu pamažėl kvėpdavo 
jiems klaidingą savo moks
lą. • Dabar tie visi papikti
nimai užsibaigė. Tuose, rū
muose jau tikrbji Dievo’gar 
be ir grynasis Kristaus mo
kslas platinamas.
. Katalikų. dvasios kilnu-, 
mas pasireiškė ypač per Šv. 
Misijas. Per visą savaitę 
kasdien tiek ryte, tiek vaka
rais rinkosi žmonės į bažny
čią labai gausiai. Paskuti
nes tris dienas diek prisirin
kdavo, kad-didelė (600 sėdy
nių) bažnyčia pilnutėle bū
davo maldininkų. Paskuti
nį vakarą bažnyčia buvo be
veik sausakišmai užkimšta.

Paaiškinus man apie šv/ 
Juozapo mirštantiems gel
bėti Broliją, daugelis parei
škė noro prie jos prisidėti. 
Taip pat daugelis. užsisakė 
Brolijos leidžiamą laikraštį, 
vardu “Šventųjų Bendravi
mas,”

SOD ALICIJA
Trečiadienį, kovo 9 d., So- 

datlicijos valdyba ir . taryba 
buvo susirinkę . apsvarstyti 
Sodalicijos reikalus. Tary
ba išskirstė mergaites .į grūs 
pęs-pulkelius. Kiekvienoje 
grupėje yra dešimts mergai
čių. Tarybos priederme yra 
prižiūrėti,, kad kiekviena So 
dalietė ateitų. į Sodaliečii]. 
pamaldas ir susirinkimus. .

SUSIRINKIMAS
Šv. UlzIn(J|U*d]įiug[įja'sa- 

vo mėnesiniame susirinkime 
kovo 14 d. paaukojo penkis 
dolerius altorių puošimui 
Velykėse. Šioji draugija 
daug sykių yra pasižymėju
si duosnumu geriems tiks
lams. Šiais metais mini 25 
metų jubiliejų. Numažino 
įstojimo mokestį. -Gegužės 
1 d/ turės PadėkUvonės Mi- 
šias. . Visos uin corpore” 
eis prie šventos Komunijos. 
Tą pačią dieną vakare turės 
programėiį. Paskaitą: skai
tys kun. P. Strakaųskas.;.

‘ Priscila

Palaidotas ketvirtadienį,; 
kovo 17 & iš Aušros Vartų i 
bažnyčios Notre Daine kapi* 
nese, ’ .

Paliko nuliūdusius: brolį 
Alfonsą ir seseris Kbnstan- 

NEW HAVENO-UETDVIAI naudingas, o pie to.visiškai ciją, Emilija ir Marijoną.

Aušros Vartų parapijos 
labdarybės komitetas dar
buojasi visu smarkumu. 

Į Artinantis Velykų šven
tėms, kad jos būtų visiems 
linksmybes ir džiaugsmo dm 
ha, komitetas nutarė sureng
ti didelę vakarienę sukatoj 
prieš .Velykas^ neturtingii 
šeimų vaikučiams.

. Po vakarienes bus dalinar 
mos dovaneles, vaikučiams 
pasirėdyti, marški n u k a i, 
skrybėlaitės, kepuraitės, ba
tukai ir kitokie, dalykėliai.

Dabar eina prirengiamie
ji darbai. Tik nueik į tą 
kambarį, kurį labdarybės 
komiteto, darbui pavedė kle
bonas1 kun. Vatys, ten visuo
met rasi Šėjienę, Putelienę, 
Lidertenę, Mažeikienę ir ki
tas darbščias moteris. " ,

Mažuos f ik bimbią, ūžia, 
tikras siuvimo fabri k. a s, 
daugiau negu 70 vaikučių 

aprūpino ir dar, sako, jei 
reikės daugiau aprūpins. 
Vienos darbuojasi prirengia 
mieiųs. darbams, kitos vaik
što po namus ieškodamos ne 
tuytingiį šeimynų, kad ištie
sti joms pagalbos ranką. .

Girdėti, kad iš to komite
to išsivystys;, rimta ar pasi
šventusi tam daj’bui draugi
ja; Tai bus tikra Kristaus 
meilės ir apaštalystės sklei
dėja žmonėse. G.

PHILADĖMA, PA,

LOWEIL, MASS.
EEDERACI JA /

Šv, ■ Cecilijos bažnytinis 
choras A savo sųširin k i. m e 
vienbalsiai nutarė prisidėti 
prie Rymo Katalikpi Federa
cijos skyriaus. Išrinkta trys 
atstovai. . • '

“PENNY. ŠALĘ”? -■
Marijos Vaikelių draugi

ją nutarė parapijos naudai 
surengti £Pemiy Salę.’1 \ ‘

WHISTPARTY
Chorai turės savo “Whist 

P arty.” Jaunimas Širdin
gai dirba* -

SPORTO RATELIS
> Parapijos jaunimas vasa
rai artinantis, rengiasi įstei
gti jaunųjų vaikinų “Base- 
bail” ratelį. Jonas Jąnmtis

SO. WORGESTED MASS.
MIRĘ AD, STROLIS
Kovo 15 d. miesto ligoni

nėj mirė- 21 metii amžiaus
ypač, kad jis labai jaunikaitis Adolfas Strolis.

ŠV, ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Kovo 6 d. Šv. Andriejaus 
parapijoj f suvaidintas dide
lis ir svarbus veikalas “ Ne
paisyto j a,” 4 aktų drama. 
Teatras atliktas artistiškai, 
bet gaila, kad mažai žmonių 
atsilankė. Mat, didelis lie
tus tą dieną- sulaikė dauge
lį.. Girdėjau, kad atkartos 
po Velykų sykiu su komedi
ja. Kas nematė veikalo, tur 
retų pasistengti matyti, nes 
turinys pilnas išminties; pa
rodo gyveninio vaizdelį, pa- 
sekmes blogovgyveriimo, ko
dėl jaiinimąs tvirksta ir ttU' 

Parapi;jdnars.

HARTFORD, CONN.
Kovo 13 d. įvyko operėtes 

“Sylvią’oš11 yaidinimas. At
važiavo iš W4tęrbųvy’io lie
tuviškas jaunimo c h oras 
komp. JAleksio vadovauja
mas. Merginos buvo lietis 
viškąi apsirlvižiusios ir pa
darė į Būrėtojūs labai gra
ži) ir malonų įspūdį. Žmo
nių buvo pilna salė ir maty ' 
labai patjko.

Vairavo vedėjas buvo kun. 
E. Gradeekis.’ '

Apie Sylvia’os turinį kaL 
bėjo kun. \ Kripas. Trum
pai jisai nupiešė šios opere
tės turinį, kad lengviau bū
tų žmoųems sekti -visą ope- 
ivtes siūlą* Prasidėjo ope-

rete. Muzika labai graži ir i 
švelni ir tiesiog romantiška, i 
Aš inanau, nevienai mergi- , 
Tiai lietuvaitei arba vaikinui 
romansai pynėsi, kai orkes
trą griežė muziką apie mei
lę, apie menulį, apie žvaigž- : 
dės.’ J ■

Visas choras buto laimi 
gerai išlavintas, bet geriau
siai man išrodė pasižymėjo 
pati Sylvia, kurią vaidino 
Zelioniūtė. Pažymėtini ir
gi Raidas — Petras Lazaus
kas, Jie va Andrtkiūtė, 
Poetas'— Norbertas Alek- 
siSj o paskui Gigą GeČioniū- 
tė ir, Sardinskiūte, Z

Šylvia’oį operete tai link
sma ir graži ypatingai lietu- 
rtams/kuriems šienas, iriau 
kų darbai gerai žinomi ir 
mylimi. Daug gardžių juo
kų ir ypatingai graži muzi- 
ka. .

Tarpe vaidinimo kalbėjo 
P. Tutoraitis iš Waterbury. 
Jisai gyvas ir karštas kalbė
tojas. Liepė dąrbininkąms 
laikytis vilties ir. laukti skaį 
įtęsnės ateities. Labai ma
lonu matyti tokius širdingus 
veikėjus. .Sveikiname P. 
Tutoraitį kaipo gerą ir ga
bų kalbėtoją. Jo nurody
mai rimti ir iš subrendusio 
proto bei prityrimo paeina. 

.. Paskui kalbėjo Dr. Aukš
takalnis iš Waterbufy. Ji
sai prijuokino žmones savo 
gabiais žodžiais, bet priėjo 
ir prie labai rinitų žodžių... 
ragino jaunimą šviestis ir 
tapyti katalikiškąsias įstai
gas, ypatingai Tėvų Marijo
nų Kolegiją. Sveikiname 
gėrb. .Daktarą,- kaipo gerą 

sąžiningą kalbėtoją, katali
ką ir darbininkų ir jaunimo 
rėmėją. Daktaro asmeny-? 
bė -ir. r apsiejimas paliko' la
bai gražų įspūdį i? lietuviai 
džiaugiasi, kad turimę tokį 

gerą daktarą ir’ lietuvį — 
kataliką.

Prakalbėjo ir kun. j. Am- 
botas. Jo žodžiai visuomet 
auksiniai. Ragino jaunimą 
laikytis vienybės ir mylėti 
tėvus ir jų geras tradicijas. 
Išgyrė komp. Aleksio gabu
mus ir. nuolatinius pasidarba 
vimus muzikos srityje. Kiek 
teko, girdėti, galiu viešai pa
sakyti, Jog komp. Aleksių 
statomi dalykai Visuomet la
bai patinka žmonėms. v‘ Iš- 
tikrųjų labai gabus dirigen
tas h’ artistas-kompozito- 
rius. Sveikiname!
. Paskui kalbėjo1 p. Jokii- 
baite iš Neiv Hąvem »Ti la
bai gražiai ir gabiai nupiešė 
Moterų Sąjungos svarbą vi
same ir šeimyniniame gyve
nime. Labai malonu iš tik
rųjų, matyti ir girdėti tokių 
gabių kalbėtojų, kaip p-lę 
Jokubaitę. Gale kalbėjo 
Waterbuty. klebonas kun. 
Valaųtiejus. Jisąi kukliai, 
bet labai giežiai ragino jau
nimui šviestis, lavintis. Jo

žodžiai labai gražus ir pilni 
išminties, nes kun, Valantie- 
jaus darbuotė , Waterbury r 
pai’odo jo gabumus/.

Buvo, matyti daug svečių, 
kaip tai artistas .Olšauskas 
iŠ Npw Britam ii* daug ki
tų. '

Baigsiu savo raštelį, pri
mindamas, kad pų vaidini
mo davė visiems vaidinto
jams ir svečiams kopūstų..* 
apie kuriuos komp. Aleksis 
galėtų dąug ką jums papa
sakoti. . y

Valio muzika! Valio juo
kai! • .' Lmikytojas,

P. S. Vakarą rengė L. D. 
S.6 1<p?R.K.Š.A,irM0- 
teni Sąjungas kuopos. Su
manymą iškėlė LrD. ŠL 6 
kp. pirmininkas K, Tarno?

. šiūnas. Koniitetas labai dė
kingas vaidintojams, atsi
lankiusiems vietiniams ir iš

• apylinkės svečiams, kalbėto
jams, visai-publikai. Kom.

DETROIT, MICH.
PAGERBĖ KLEBONĄ

Šv. Jurgio parapijos mo
kytojos . seserys Pranciškie- 
tėš su mokiniais kovo 13 d. 
surengė gražią programą 
klebonui Imn. J. Čižauskui 
pagerbti.

Parapijos salė buvo pilna 
prisirinkusių parapi e č i ų. 
Visi jie nuoširdžiai sveiki- 
vo kleboną. .

Mokyklos vaikučiai suvai- 
dino keletą scenos vaizdų. ' 
Buvo ir muzikos.

Vakarą labai. ' tvarkingai 
vedė A, Juodsnukaitė.
.Klebonas širdingai dėko

jo Sesutėms ir visiems atsi-. 
lankiusiems. J ; ■ . *

'B'UVo ir trūkumasne
galėjo cfalyvauti klebono 
brolis muz. Čižauskas su 
žmoną. Juodu yra susirgę. ■ z 
Linkime greitai pasveikti.

■ PERKAM BONUS
Mes perkam Lietuvos Bo

nus ir mokam pagal dienos . 
kursą. Tųojaus rašykite ir . 
praneškite mums, kokį turi
te Bonų ir kiek prie to Bb- 
no dar yra kuponų ? Mes tuo . • -1 
jau suteiksime žinią, kiek 
galėsime mokėti pagal die
nos kursą. Nuo dabar mūsų 

krautuvė atdarą dieną ir 
vakarais iki 9 vai. Ant če- 
verykų, malkinių, švederių 
ir kaldtų . mupušom 25%< 
Parduodam laivakortes ant 
greitųjų laivų \ l^anipinam 
dokumentus atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siunčiam pini* 
gus į Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais.

American Dry Cklods Store
PETRAS BARTKEVIČIUS,

. / Savininkas, 
e78NmthMdii8tmt,.
MONTELEb, MASS.

■|**«B**W*W«*W MRR»*fr

SYKES & SYKES
P, A, Sykei ir B. G. Syko* 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas i V 
SANBORN BLOCK 
081 Wa»hinffton 8t. , 
norvzood, mass. 
Tel. Nonvood 0330 .
.. Gyvenimo vieta r 

32 WaJnut Avė.
Tel. NWood WISAV

ttiiMeMmmtšMimii i ■

i CHARROrS J
j PIANAI—RADIOB į
I ŠALDYTUVAI

Sk*lbUmo< [
į • . maitot* . , • c > ■ •

•M.44480 
Lttfvot !• K i
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flAMRRinflF U1CC r4]Kristatis paskutinius žod- 
. UARIDiIIUUh Hlnuwi taįug nuo Kryžiaus.” Pamo- 

virni" lesią sakė kun. P. Štrakaus- 
** ' f kM Lmvell’io klebonas. P#>

Pamaldos. — Prisikėlimo] mokslininkas lahni, gražini 
apėigos vietos lietuvių baž-j vaizdžiai piešė Jėzaus kan- 
nyčioje prasidės 6 vai. rytė.]^ ypač paskutinius' žod- 
ProceBijon kvįečimnos visos |žįus nuo kryžiaus, 
katalikiškos draugijos su sa- r Abehiai, chorai gerai iš- 
vo vėliavomis dalyvauti. Po ud- < Solistai
procesijai bus tuoj palainu- buvo ailpnoki* Ge
nimas švenčiausiu ir sv. ^’Įriausiai ir jausmingiausiai 
Šios, taraujamos Imtmin-b^giedojo p-leM. Grybai- 
ką intencijom ’ ’

; Antros šv* Mišios bus 9 v.
ir suma 11:110 valandą, »

Mišparai 3 vai. po pietą. 
Tuoj po Mišparų, vaikai

1
OR. M. 1BAIFBI

tKąSPAMAVlciuil

tu
Nao 9 »W IJĮrną mo

. W-to« dieną uMuryta*. ' 
Taip?i nuimit ir

‘f apie 400. Tikiu, jog jiems sto ligoninėje kovo l7 d, Bu- 
[Ivfeiema koncertas giliai pa- vu pairnou mvo immuese, 
Įtiko ir jie niekuomet nepra-36f Lyom St., Borehester, 

J [įeit progos kitą kartą ilgit-.
. • i J? Įti šio veikdio.. • 

Čioje. Tas, be abėjo, Žodžiu, dar vienas didelio 
jo nuvarginti choristus, kas kultūringas darbas nudirb- 
galėjo atsiliepti į giedojimą ^ gen> tamhį dideli 
skambumo if gytdiho at- V.
Žvilgiu, antrą kaį’tą progta-L * ■■ , ,r,
mąiŠpildaht. f L

Chonį vedėju buvo p. M. j 
Katbuiiskas. Šis uolūs mu-| 
zikas dar sykį parode gyvą Į kerbiamieji ix*v Gerbiamo- 
katalikišką dvasią, pąrucždaĮsioB! Vėl girdite balsą Ša
mas didžios vertės tikybinį jnatnog, kuris vis jums pra- 
muzikos kūrini. Į neša — linksmą žinutę. Ga-

Kun. K. Urbonavičius sa-l blausi vaidintojai iš M.-V.
vo paaiškinimais apie kiek-Į S. stoties šiemet prirengia 
vieną žodį įdomiai paįyairi-Į jums j Binksmą Vakarėlį, 
iio visą programą. | Veikalų bus trys, muzikos,

-ALKatbauskaSjJr.gabiaiĮdaHiųneti-ūks. .
vargonavo. Jis jpritenge| Visi maioriėkit ateiti ir 
Gambridge chorą, kurs gta-j paremkite Marijos Vaikeįią 
žiai pasirodė............. SodalĮciją 5hes šie vaikeliai

Solistai buvo J/ Petruse-| yra Velti parėmimo. 
vičiutė, O. Valeckaitė, A. 
Grabioliūtėj j* Antanėlis, J*’ 
GaliniSj Brolis Mūrijobas J. 
Banys, K. Bingelis, K. Sa-

Gei’,ai p. M. Karbauskas SU0R1ZO IS LIETUVOS 
pasielgė, duodamas progą] . 7“^——7.
vietiniams solistams pašino-Į Bnaejusią savaitę grįžo iš 
’djii it lavintis. ,. ■ . Lietuvos “D-ko” skaityto-

to V T i’ .- jūsMartynasKničiimas,pa  ̂Brolis Jonas skambiu, pu- . v_. K... 4 ,n ■ . 1 K viešėjęs tėvynėje apie5 menu baritonu tikrai profesio- . -.r .5 , Kiivt i .v Mj-. - j- nesiūs; M. KmČiunas stt- R<11 įskclį55O(lj» I ♦ , i u * • 4-. yo kelione labai patenkintas* 
Priminsiu, jog brolį Joną 

specialiai iš Lawrence par
vežė savo automobiliu gra-Į 
borius Overka*

Žmonių bažnyčioj buvo

VIETINES Ž1NI0SĮ;

BAŽNYČIOJE
6 vat rytą būk laikomos 

’risikelimo pamaldos prie 
leŠpeltiėS grabo, daroma 
ažnyčioje procesija, gieda- 
įoB šv* Mišios, sakomas ptt- 
mjršlaš. ’
Kitos mišios * bus .8:30į 

:30 ir 11 valandą.
11 vai. bus giedami sumą 

U klieriką asistą.
6:45 vai, vakarę bim tei

damas palaiminimas Sven- 
iausiu. * ’ .
Po palaiminimo z salėje «į- 

yks Marijos Vaikelių diau- 
ijog velykinė pingrmnėlė.

1AR VIENAS KULTŪROS 
BAUBAS NUDIRBTAS
Kovo 20 d. 7:30 vai. vaka- 

•e bažnyčioje įvyko bažnyti- 
iis konceilas, kurio progra
mos svftrbiatisią dalį sudarė 
mntata “Septyni, Žodžiai 
Kristaus mm Kryžiaus.” 
Cąntatą išpildė So. Boston 
r Cambrįdgė pavapi ją cho- 
'ąi . ' -

Ąbu chotai tą pačią dieną, 
l vai. po pietą, šį veikalą 
pildė ir Čambridge bažny-

't>vrtt n M
foi. So. Boiton l&ft 
A.ū.iALNA“SH*llN* inrhivia AbVotA^AB 

dn Ualvttsiteta •' f

G. WASHlNGTOirUNIV. BU LLB. 
“Darbininko** Name 

(anbroelubM) 
SU BostonBeslUencila . - 806 Hąrvard St, Cafnbria^, M4M" 

TeLUniv4riį«bi4«&-^* - 
i ii i > (-i ■ Įii—riii tii—i ---rft—

Į-,.- ■. - r ...... • ‘ir .Iii te

KAZ. J. KALINAUSKAS!
, J dubininką> r Narna -

(antros lubos, Roona 1)
866 Broadway, So. Boston.

Tel.' So. Boston 3357

Tel, Hubbard 9390 
Gyvenimo: 33 Itosemont Street, 

Tel. Titlbot 2St8 Dorchtoter, Atefes. 
l-ul •’rtuiii

stotis mv. s,

Stase. Palaidota bažnytiš
kai kovo 21 d. Paliko savo 
mylimus vyrą Joną ir dvi 
dukrelei

Kovo 22 pasimirė Liudvi
kas Urbonavičius, $2 metą, 
savo namuos^, 345 W. 3rd 
St Sirgo porą menesių* Pa
ėjo iš Traką. Paliko žmoną 
Marijoną ir tris mažti vai
dučius. Bažnytiškai laidoja
mas kovo 25 dieną.

DIDŽIOJI SAVAITĖ S V. 
■ PETRO BAŽNYČIOJE

Išpažintys bus klausoma 
3:30* ir 7:30 vai. vakare tre
čiadienį it šeštadienį.

asA

Velykose,7:3O vai* vak. 
pribūkite pasidžiaugti' baž
nytinėje salėje* Sanatna,

Generole komunija bus 
dalinama ketvirtadienį mi
šiose, kurios bus 8 vai. su 
asistą. . '• *

: Ypatingos pamaldos įvyks 
8 vai. ketvirtadienio rytą, 
penktadienio ir šeštadienio 
rytai! 8 vai. ir vakarais 7;30 
valandą.

ASU

Žmonių pasiklausyti -atsi
lankė nemažai. ■’ Visi išsi
skirstė pilni gerą įspūdžių.

. , d Buvęs.

■J.lm.imb'llMnil U .......... iii.*..". 'J I ■".'"-'R

||1|., '■ m-' Ii'irini H'ri Į, III Ui i MI—r 

fleL 80, boetofa ŽdėO . '

Lietuvh bantiiiM

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadfray So. Bdiloti 
OMho valnndoi huo 0 111 12, nho 
1:80—6 ;Ir nuo 6:3(1—0 vakato, 
Seredomla nuo 0—12 vai, dieną. 
Sdbatomia nuo 0 iki 6 vai vakarti. 
NedeUoifalii nuo 0 iki 12 rid. jleu® 

(pagal autfarthDIDELIS GAISRAS
- Kovo 22 d. kilo gaisras 

į miesto name, 7 Western 
Avė*, Čambridge. Daugiau
sia. nukentėjo policijos de
partamentas. Nuostolių ap
skaičiuojama 75,000 dolerių. 
; Gaisro gesinimo . darbe 
suhkiaį sužeisti du gaisri- 

. ’ . į minkai.
. APyOKATAS . .i  ------- ------- •.■■■' ——

414 Broadway, S. Boston, Mass.J jį NEŠIMAS 
Tel. ,So. Boston 0948 •• - . . ’ ■ ; / ■

į GvykNišio - * L Misijonieriuš Tėvas Jonas
r’.’ Tei. Pur^vuy i86i-w [ Brūžikas> S, J. praneša, kad

< |j0 korespondencijų, nuolati- 
te,.. . • •„uis ūdr, yraRev. J. Bruži-

I kas, S. J„ 207 York Street, 
Btooldyn, N. Y., ąrba .Pėv

L__.ŠT«j^AMATAJ__
Kovo 20 d. vietos bažny

čioje sujungti South Boston] 
ir vietinis chorai statė Šv. 
Kantatą “Septynis, Jėzausj

- Pamokslai .bus ’ sakomi ket
virtadienį mišiose, penkta
dienio ir šeštadiemo; vaka
rais.' y

. Sėkmingai praėjus bažnyti
nei kantatai ' “Septyni Žo- 

iįdžiaį Kristaus nuo Kry- 
'Ižiaus,/’ . Širdingai dėkoju 
[choro vedėjui p. M, Karbau- 
skui, vargonUotojui p. -M. 

[Karbauskui,. Jr., Gambtidge 
ir mūsą parapiją chorams, 

|lsolistėms-ams, painokslinin- 
Įkui kun. K. Urbonavičiui. 
[‘‘Darbininkui,1’ Broliui Jo- 
'Įnui Baniui, p. A. Overkai, 

„^ parapijos veikimo komisijai, 
Į [Maldos Apastaiybės draūgį- 
| jai, visiems pritarėjams ir 
| jateilankiusiems.
į Į Vž jąją gerumą' prisimm- 
į [siu juos savo mišiose ir mal-

■>

(H,J. LANižIlIS-SEYMIlDII
* ■ LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

: Gydo .aStrias ir kronikas lipus vyrą, moterų ir vaikų. Vartoja
J SŠRay aparatų, ištyrimui vidurių lt plaučių figų. Ekzaiiilnttoia

kraujQ,Slapum5rirspiau(IalussaT0.1aboratorijoJ.Suteikia»atarl-
mą laiškais kitur gyvenantięniš. 15 metų praktikos. *. l įdosė ’ 4 ’
OFISO VALANDOS: 2-4 p.p.; 7r-8:3Ovak. Tel. S* k 2TL2. ! I * t t- - i •496 Ę. BROADWAY, / BO^TOlf MA&Š. | Į ^ia Pl^a; hhkiu Jiems lai-

Įmingą ir linksmų s v. Vely-
J, /. , [ką.

į F. A. VirmauskiS.

ImTSOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA ANT KAMPO BROADWAY IR B STŠ. PER

BEVEIK 70METŲ

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Scredos kiekvieno mene

sio. . tDividėntus moka 5 nuoš. per paskutinius 3 metus. 

Diyidentui mokami trecią. Sferfadiį Balandžio ir Spalių mėnesių.

• VALANDOS?
* * ■ .*

Nub 9 ryto iki 3 po jifetųv Suimtomis: nuo 9 ryto, iki 12 vėl.
jpimadienią vakarais nub 7 iki 9 tik dėl depozitų. .

- ■ ’ . i.-' •* ' • ■

’.t T

Ji

■v

PRALL BROLIAI
. * ' " > > * x X* _ •

PENTORIAI IR DEKORATORIAI ’
. DAftB± ATLIKKAME GEBAI IR PIGI AI ' ’į 

PATARNAVlMAg GBRIAUSIA9 ■ ■ - į

' ■ u AftKAMiiiji* ; ■ jM^tantą'
, M tMUot 03M

įwtelNiN^MM**witeow»te»MtetewMte>m«ite!te**«*!i

f Šia proga linkiu jiems lai-

JUOZAS CUNYS

Tel. Porter 3789 7 “

JOHN REPŠIUS, M. D.
UetUTii Gydytoj*

Oflao Valandom: Ir T—6
2T8 JlarVard. Stteet, 

ktmip^ Inmah arti Central
Oambridge, Mm.

JJj lUHIlIUIIHMIU

Adoravimas Bvč-, Sakra
mento bus visa Didįjį J&t- 
virt'adienį. . tą diena proce- 
ęija įvyks po mišią. , ’

RASTASUlKRUDaiS
Bažnyčioje rastas laikro

dėlis. Pametusiu tesikreipia 
“Darbininkam”

POlIŪIJATŪffl SUMOKĖ- 
Tl MOČIUI $1000

Į Jonas Morkūnas, 37 me
tą, mite Širdies liga kovo 18: 

Lds Jisai tarnavo pasauli
niame kare. • Mūšy jisgayo 
gafeą. Ir nuo to vis hebe- 

’lsveikavo. J% yra gimęs 
ĮLawrencej Mass. Ilgiausiai 

! gyvenęs S. Bostone, Kur pH- 
[ klausė prie bažnytinio cho

ro* ‘ _ •' : ■ . ■ .
Iškilmingai, su trejomis 

Ijmišioniis, palaidotas kovo 
21 dieną. \

|| Dideliame liūdesy paliko 
* dvi.seserys ir brolis. z

I Urštlle Aidlikcvičiene, 62 
Į metą, mirė koVo 16 d* savo 
i dukters namiiose, Chelsea, 
I hMasfe. Ji pūlikb ir kitą diik- 
IĮteiį ‘ vedusi, Bažnytiškai 
I palaidotą kovo 10 d* <

Ąlrim Jesiotilenė, 37 m

Advokate
D nill IIIO |l|^l’OOklyn, JN. Y., arba.itėv 

JUULflv Bt uAlUUv J* Bružikas, S. J., St Jobus
Vedą visokias provas. Daro vi-.

. suslefalįusdokuinentuc bp^do,’Ohip.. . ~

Į
 817 E St. (kampai Broadway) j

South Moitoū, Itffcsi, u 
telefonas: §on Boston 2732 n

^■į,' ■ gli .te 14.. -X , A, j te. —Ji

lĮCotlege, 807 Superio# St,

——.—.. ij......... „ ,.■■;■

Lietuvis DanthM

DR. S. A. GALYARISKI
mALl^AtJ8KA8j -

414 BrbM^y> Bo. įoBtoU 
1*1 į)u Bditofe Stoti

OfifeM atdaras rita 10 iki 1» yąi 
ryto, failo i :8O iki k :30 po pipt ir 
nuo 6 Iki'9 Vakam gfažtą 

pagalBųaltarifaią

. ' ' • ■/. frtiL 8. B. tooML Į

OPTOMETRISTAS 
itežžfatdimiojti akli Į 
priskiriu- ’ Akinius I 
kreivas akli atltled 

. _ . Akimi jf'afaiblijęnifr
koM (aklose) akyse suartinu Aria 

llSkAtnu lidtfc
. 2.-^ PAiAKAJtNIS, Or D. . 

I 447 Broadivay, South' Boston

Nuo sausio 12 d. Bostone 
tęsėsi byla prieš tris gengs- 
tėrius, apkaltintus žmogžu- 
dystūję* Kovo 21 d. bylą 
užsibaigė gengsterią išteisi
nimų.- »• . \

Policija buvo suėmusi tu- 
lą Belty Ftanklin, kąri bu- 
vo Jaikonia svarbia liudinin
kė* Kūd ji hėgąūtų įvairių 
pranešimų; poWjtt pasiun
tė ją į Coplėy-Plhža viešbu
tį, kur ji biivo moteriškes 
policininkės priežiūroje.

Užsibaigus bylai, viešbu
čio sav. prisiuntė sąskai
tą ptokuronii Folėy, ‘bet šis 
griežtai atsisakė mokėti. 
ley‘ paaiškino, jog jam ta 
liudininkė; nebuvo imkalin- 
ga, o jei policija apgyvendi
no ją viešbuty, tai policijos 
pareiga ir sąskaitą apmokė
ti* .

l ■' LIETUVIS f 
t-/ I

I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS; j .. ‘ £
|? . Valandos: j
į Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak. i

: 5". *” ,* • * §

j 478 Gallivan Boulevard r 
I DORCHESTER, MASS.
| .Tdėfdfaas Talbot 0847 Į

i

LIETUVlSfcA

BEAUTY SHOP
i (L STREET UEAUTY SHOP) 

kainpjts L mid (ith Sts.
i SO. BoSTOxV, 

‘MASS.
Tel. ‘ ..

S. B. 4045-1:
- savininke.'

• CAROBINJ-1
. CASPER
• Oiiod^niB' 

PerjĮnanent
AVav04gŲgejie

fel; 9. B. 0441* '

FR. MAUNAMAS
advokatas <

414 Brpadway, So. Borton* .
• fcoom 3.

Grėbimo vltU: 96 Central dSt,,
’ ilUdijoBj Mm*, 

rok HucUon 622* • k .

MMODA
Bueeriie. Biznis gerri išdirbtas. 

j?rieža£tis pardavimo ‘ savinin
kas išvažiuoja. Kreipbltes

■' E. P.
502 E. 8th St. So. Bortem, Mass.

ŪMU IšDIR
Skilandžių^ Dešrą,

BYSTĖ
Lašinių

; — tikrai lietnyišką.
Įvairios šviežios n 

Specialiai VELYK 
Drąsom atsilaihkvi

lėsos
OMS.

LITH. C00PERA1
865 W. SEC0Nb i

IMM
3T.r

SOUTH BOSTON, WtASŠ.

DR. GRADY, 
^SPECIALISTAS

pabMsęa N. Y. unlverslty audlką- 
HSką kolegiją J bilv^fl fcydytbju rt
Hamllton Ligoninėj, N, y.; chlrar- 
ąąB į Oiit’Patlenfc fitalf Jtofrillfa Ifc 

: ionfoe»; Dulrtariį Miesto DispeS*
'eary; sujungti* ftrlė BL jobinr 
Ligonines; Medlkallžlduetsamlnuo- 
lojae dgi Metropolitan Lite ImJ
Lowell TMCA. Gyni.; A. O. į

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobilių taisy
mo Vietų Taisoni visokios 'rūšies 
automobilius, taipgi ištaisom su- 
laąkstj’tus' fendets ir bodies ir 
apipfentinani. Taisonų igrlitioiis ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir■ kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVE’S RETAIS SHOP,
565 Eighth St. . 

SdifTH BOSTON, MASS.
Tel. S. B. 2Š51-R

STEVB JĄNEIJUNAS, Sav., bu
vęs Broaduvay Garage vedėjas*

DRAįužię I 
. fcftAttTUVl |

1 Mirsim
SHOP

4&6 W, BROADWĄY
’ i (tarpe F ir Dorckestvr Sis.) 
j ■ ifoutta BMton, Mmb.

Uilalkome villauaios pmdM vjr- 
rUkūidrabuIluk ąraWnuąf«»skrj> 
MIes. B6M muš viską felglati plrfcąlt

eavininkat UIKAS
w }. t

7—8 vak., Sekmadieny 10 lkl l2, 
.Pataliniai dykai.

327 Tremont St. Boston, Mass. ,

AGRANOMAS
Peter j Kūs&vieius kam. teika- 
lingas ki'eipldtes 498 B. 7th St., 
South Boston, Ma&* BĮ

PATARNAyjMABlOnŪfA 
IK ICftK* •

D. A. ZALETSKAS
GRABOĖflJSIB 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Čambridge Street 

-- Čambridge, ięass.
Tėlephone Unlversity 8881-VF*

ADAM0Wim&80N
<- - BALSAMUOTOJAS . 
Pngrabus išlėkti jįėril-i^ pigiai. 
Barnu vlentoa tkur. Vi^ta atdara 

. dlehų Ir naktį. . ‘ ‘
883 (Umbridg* Birert

10 Intervale St., Montęllo, 'Mrti.
TeĮ. Brockton 5188 ; t

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotdvių reikalo visuomet ir visiems 

ifanloniui ir tinkamai patarnauju. Ga* ‘ 
lite ktoiptis bite laiku, dienų ar naktį, 

Z ... ’ ‘ ‘ .
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Ui važiavimą į kitus 

miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEV1CH
258 West Broadway, go. Morton, IUm

Tel. So, Boston 448G ’
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Kaip Pasakė, Taip Padare
Beveik prieš du tūkstančiu metų šūkavo ir džiūga

vo Kristaus priešai, kad jiems pasisekė Kristų, numa
rinti, kaip kad Rusijos bolševikai dabar, šūkauja. Bet 
vargšeliai skaudžiai apsiriko; Nors numarino, bet Jis 
prisikėlė! ‘ Kristus aiškiai pranašavo apie savo kančią, 
bet dar. aiškiau apie prisikėlimąSugriauki te šią baž
nyčia, o aš ją po trijų dienų vėl atstatysiu,” tais žodžiais 
Jis kalbėjo, kaip priduria evangelistas, apie savo kūno 
bažnyčią, tik paskui, jam atsikėlus iš numirusių, jo moki
niu i atsiminė, kad Jis tai buvo sakęs. ( Jon. 2,1G...),

Kitoj vietoj vėl sako: “Atėjo, valanda, kad Sūnūs 
būtų pagarbintas.” Dėl to visas mūsų tikėjimas remiasi 
Kristaus Prisikėlimu* O šv. Povilas sako: “Jei Kristus 
neatsikėlė, mūsų7 apsakojįmas yra tuščias, tuščias ir-jū- 

: šų tikėjimas. Bet iš tikrųjų Kristus yra prisikėlęs iš 
numirusių. Kaip per žmogų atėjo mijtis, taip per žmo
gų ir mirusiijjų atsikėlimas/’ (1 Kor. 15,14...). Ture* 

, darni Kristaus Prišikėljmą, mes galime būti drąsūs ir 
linksmai giedoti ĄHeluja, norskmes irgi,, panašiai Kris- 
tuirvisą gyvenimą* kęstame persekiojimą. Šv. Povilas 
sako : “Kaip Adome visi miršta,, taip ir Kristuje visi bus 
atgaivinti..* Mes visi, tiesa,-kelsimės, bet nevisi būsime 

’ permainyti.” (ten pat); . / / - " / /
. Bet pirm negu prisikelsime, mes turime* dar pereiti 
Kristui panašų prieš mirtinį gyvenimą. “Jei kviečių 
grūdas nekris į žemę ir nebus apmiręs, jis pasilieka viė;

• nas,* jeigu gi jis bus apmiręs, jis neša daug vaisiaus.” 
(Jon. 12, 24). Kristus, lyg tasai kviečių grūdąs, buvo 

. apmiręs, priešų numestas į žemę, kojomis'suspardytas, 
J ūpspiaudytas/palaikytas žuvusiu, kurio visas darbas nu- 

ėjo niekais. MesmianSme, kad jis atpirks Izraeliu, o da
bar jąit trecia diena grabe,” aimanuoja'du Kristaus mo
kiniu, eidami po Kristaus -kančių į Emaus miestelį, jie 
Užmiršo, kaip ir mes dažnai užmirštame, ką pasakė Kris-.

. tušj “Žmogaus Sūnus bus išdubtas į priešų rankas; jie 
jį* užmuš-, bet užmuštas jis TREČIOJE DIENOJE KEL
SIS IŠ NUMIRUSIU/’ Mork. 9, 30). J)ėl to Vieš-

SMALSI PRAEIVE ■
Ji sąkė:—tik purvą su kitais braidau...
Kur rožė be dyglių! — užklausė praeivė,.
To žiedo ieškojau ir jo neradau -į*
Ir vėl ji vaitojo, kaip naktie neblaivi, *
Man kūnas pavargo.,, siela, kenčia hadą... 

.Akys ištroškę ir žvilgsniai nesotus: : .
Nors žvelgiu j kryžių, į kenčiantį Vadą, 
Į gęstančią saulę, į kalną Golgotos* • ..
Neklausk, Seiko veidas manasis išbalo, .

' Kam kojos kraujuotos dagiuos’. pamėtei 
Juk ir aš sėdėjau su Judu priČ.stata: 7 . .
Kol* kaltė, ištroškus kančios, atsigėrė..

Jis liko .Karalius vainike žvaigžtįmų... ' »• .
Ąš prasta klajokė, melu pabučiavus, ,.*.. .

> Seku Jį po erdvę, aplenkus sietyW :
Nes siela man verkia, Jį Brangų-|Šdavųs J :

/ O, Jėzau, Kūrėjau! Alkanas nltotius I 
Mūs’ žemė ir aš bučiuojam tik mefe... 
Aš siekiu^kad būčiau nors meiles artojus, — 
Bet vienai, be Tavęs... vėl lūpos man bala... —

Ir vėl ji nuslinko keliu nusiminusį 
Pasaulio daržely tos rožes nerackį 
Ir vėl ji. į. kryžių akis paskandinę;;. /) 
Ir vėLsiela gynės nuo amžino bad$ " ’ •. j, 

MLtmtreal 28-U-32 m< y ‘ y * •* \ ^y-ĮNeniuną' Vilnią

RUOŠVASARNAMI
vaikams

bęi”/ (Luk‘‘24, 26). JKaip Kristus kentėjo, taip turi 
kentėti ir Jo Bažnyčia, visa ir atskiri jos nariai.

O kad Bažnyčios priešai tai suprastų, jie mestų per- 
. sekioję Bažnyčią, nes jie matytų, jog pildo, nors neno
romis, .Kristaus, pranašystę: “ Jeigu mane persekiojo 

. persekios it jus.” (Jom 15. 2Q). Dėl to Bažnyčios, per- 
sekjojimąs yra viena iš didžiausių jos tikrumo ženklų. 
Pasaulis jūsų nekenčia, bet žinokite, kad manęs pirm ju- 
sų, nėkėnte. Visąis amžiais Bažnyčią persekiojo, perse? 
kioja (prisimink Meksiką, Rusiją, Ispaniją...) ir perse
kios iki pasaulio galo. . . - - :•••

' Vienas iš;didelių Bažnyčios vyrų, šv* Ignacas Loyo- 
jat Jėzuitų.ordeno įsteigėjas, pastebėjęs, kad persekioji- 
*mas yra viena iš didžiausių Katalikų Bažnyčioj žymių,

* 'užsidegė norui maldauti Dievą, ir. tąja-intencija laikyti 
Mišias, kad jo įsteigtą vienuolyną persekiotų. Tikrai iš
siprašė.' Nuo pat įsteigimo diejios iki dabar Jėzuitai tu-

z re jo draug priešų ir dabar turi, o buvo laikas,, kad pana- 
; šiai Kristui reikėju žengti į mirtį, (buvo uždarytas.^vie

nuolynas 1773-1814, tik Rusijoj išsiliko, bet vėl atsikėlė 
'' iš grabo, o priešai vėl toliau persekioja). Nesenai net; iš
* * tikros<š,v. Ignaco, tėvynės Ispanijos juos išvarė, lyg Kris-
* iii Jo paties tauta iš savųjų tarpo ir net ant kryžiaus pri- 

kalė. Sekime visą Bažnyčios istoriją’ir nenusiminkime, 
kad Bažnyčia ir jos sekėjai yra persekiojami, bet dar la
biau -sustiprinkime tikėjimą, kad ir. mes kada kelsimės į

. kitą gyvenimą^ pasak Kristaus^ž'odžiųc ^^y^i ^ boriu, 
< kad tenai, kur Aš esii, būtų ir tie, kuriuos Tu man da

vei.”.(Jon. 17,-24)/<> ( ; ' ’ y • ■ • ** ' ?
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Lietuviškas Palocius |
Saldainių Krautuvė !

495 GRANO ST.;‘BBOOKLYlff, S. Y.

; Nors šiemet laikai nekokie,į,bet dauguma žmo-1 
nių dirba, ir prie Velykų,šventes rengiasL Taigi 
pranešam, kad mes turime Velykoms visokios rū
šies saldainiij, būtent: Višakio didumo zuikučių, na
mų darbo kiaušinių, LIetuvišktl,xsaIdąiųiĮik ir daug 
kitokių įvairenybių., < * \ , . . . .

Kainos visų saldainių labai Žemos.
Ateikite ir persitikrinkit. . \ ,

''* ;Prie progos, visiems mano koStumeriams linkiu 
linksmų Šv. Velykų 1 ... \ . . -.

Jwi GĮnkui,Savininku.

■r

čia. Kumjš. P. Remeika 
kreipėsi į aukštesnes instan
cijas reikalaujant pataisy
mo viso bloko, kuriame sto
vi bažnyčiai Gatvekario bo* 
giai ir duobėtas kelias yra 
iriežastimi trekų dundėji
mo dieną naktį, nuo ko baž
nyčios sienos (ir lubos) trū
ko! ' ’

Hunkiai serga T e o f i lė 
Klimiene(Cumberland. ligo
ninėj) ir Magdalena Akuce- 
vičienė. Dar serga Danie
lius Buivydas. . v :

Lithuanian CL C* kamba- 
riai bus su iškilmėmis ati
daryti Velykose. Kviečia
mi dalyvauti visų narių te-

■ fH r’*’.* * . .

vai. .

svajonės išpildys,- tai yraf 
apylinke;: mi ;laiku) jsigys 

. nuolatinį it didelį vaikams 
vasarnamį (yra. pasiūlymų 
pirkti 19 ąkerų žemės pato
gioj vietoj* i?* patogiomis są
lygomis) .; Visuomenė turė
tų sveikmf i • šį. labdaringą

Kunigų Vienybės Rytų 
provincija jau antri metai 
kai rūpinasi apyl i n k e yę 
įrengti vasaros atostogoms w _

;vBiįpiį'.įjr\šM 
kovo 14 d. savo susirinkime / " 1
(Brooklyne) kunigai iŠ sa
vo referento Eųn. J< Alek- 
siūno išgirdo praktišką ir 
planingą vasarnamio projek

(‘Vytautas” S u m m e r 
Home vaikams kun. P. Le- 
kešis paveda- savo t cottage, 
Rocky Boint, L. I* Čia bus 
galima nuolatiniai užlaikyti 
apie dvidešimts vaikų. Su
kelti reikalingą sumą vasar
namį užlaikyti provincija 
išrinko, komisiją (Doard of 
Govėrnors): kum J. Alek- 
siūną, kun. P. Lėkešį ir kun. 
J. Kintą. Vasarnamyje bus 
priimami tik vargingesnių 

tėvų vaikai ir tik dviem sa
vaitėm iš kiekvienos parapi
jos po keletą* Tokiu bū
dų bus galima duoti .atosto
gų dviejų savaičių dviem 
šimtam vaikų. * Vaikai tu
rės progos jūrėse maudytis, 
kvėpuoti tyru jūros ir girių 
oru, maitintis ūkio maistu, 
kartu žaisti. Vąikąi taipgi 
pasvęs pora valandų į dieną 
pasimokinti lietuviškų dai-

i nų, pasakų, istorijos, geogra 
fijos ir. k* Kunigai bandys

į pasimainydami atostogauti 
; $u vaikais ir prižiūrėti; Ko- 
L misiją išdirbs galutiną pla- 
į ną ir dar prieš birželį įrengs
“Vytauto” vasarnamį. Ži
noma, . čia tik pradžia. Ga
lime tikėtis, kad komisijos

;C,B!TOKLYN,N.Y.

, Lietuvių kalbos mokykla 
paleista Velykų atostogoms. 
Pamokos vėl prasidės balan
džio 2 dieną, 2 vd. po pietų.

Lithuanian O. €. baskėt- 
bolio tyinąs atnaujina žaidi
mus Klasčiausšalėje sekina- 
dieny/balandžio 3 dieną va
kare. Biis šokiai.
. ' ; ; . I.

Kovo 20 d. buvo pakrikš
tytos: Aleksandro ir Kons
tancijos Bažariskų d u k t ė 
Marija Elena, krikštatėviai 
— Jonas Pūras. ir Ona Dų- 
činskaitė; Aleksandro ir Es
teros Alikonių dutė Patrici
ja Estera,
Kazys Vaškas Mc- 
Allister.

ŠV. JURGIO. PARARI JA
Tėvas Gabrielius Jaskėlę- 

vičiils, O. P, baigė-Misijas 
Verbų sekmadienio .vakare 
žmonių buvo pilnutėlė 
nyČia.^Įspūdis nepaprastas- 
tai jaukus. Pasionįstai tu
ri gražią Misijų. užbaigimo 
eerem&niją. Ešu buvęs dau
gelio misijų pabaigoje. Nie
kur nebuvau taip sųjaudin- 
tas, kaįpk Tėvo Gabrieliaus 
paprastumu, gyvu tikėjimu, 
angeliškos sielos tyrumu. 
Viskas* psfe jį paprasta, vie
nok taip įspūdinga. Šv. Jur
gio parapijos nei jaunuoliai, 
nei suaugę, nei seneliai nepa 
mirs to pamylėto jauno mi^ 
sijonieriAus.; ; ■ *

. —Velykų pamaldų, tvar
ka: išvakarėse, — šeštadie
ny, 7:30 vai. yakąrė komp- 
letai (gieda didysis choras) 
ir pamokslas; -^ėty^į ryįą 
Pris^ėlūnąš 5^1'vįHu ptby 
eesija; kitos mišios. 9 ir tl 
•valandą. / * ■ ’ - ~ ' 
! ''-J . r’ •

Kristaus Kančios paveik
slus rodyta kovo 21 d: vą* 
įkarę. Pelnas skirtas'' “Vy
tauto” vasarnamiui (vai
kams), Rbęky Point; L-vD

retepMM: 8TAGG V A L A N D 0 » :M M INC V i<tw a-UŽ u rito, 2-8 vak.1 PLhuAo Ai TCnblUv nrfimn
DANTISTAS ^GBAMDSTBlKr

X—TEAY (kampo Union Are.)
Namu Tatefonat: Michltan 2—4278 , B. R O O K L Y N, !f. Y*

šeima yra artima mūsų biz-j 
nierių tarpe, nes yra tautiš
kai susipratus ir visuomet 
remia savuosius visokiame 
reikale, Taigi, bent arti gy
venantieji nepraeikime pro 
jų krautuvę į svetimtaučių, 
bet užeikime nusipirkti vi
sokių valgomų prekių. Iš 
tiesų, Budėnai yra mūsų o- 
halsio ‘ * * Savas , pas savus0 
pavyzdys.

Vera Valantieįiene,

JERSET CITL U J.
Šv. Onos parapijoje, kovo 

27,’ 28 ir 29 d.d. bus 40 va
landų 'atlaidai. Malonėkite 
pasinaūdoti tomis Dievo ma* 
lonėmis per tas dienas

. ... Kiin.

ATVIRUčiy BALTOS
-Moterų Sąjungos 30 kp,, 

Maspeth, N, V. rengia 2Ąt- 
viritčių Baliiį,” balandžio 3; 
d. Š. m4, Lietuvių Pįlfečių 
salėje, d.60 Perry Avė;, Mas* 
peth, N.* Bus duodamos 
dri ddyands iiž< margučius, 
Įžanga 35c./Prasidės 7 vaL 
yakare, Grieš ^Kąraktmo”^ 
orkestras. ; ’

OIDŽIUUAIMAI

LIET. VYČIU IttlBN J, 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

. z;; mibe
Magdalena Leęnavičienė 

mirė 'kovo 17 d., palaidota 
$v. Trejybes kapuose kovo 
19 dieną) ; , ,

IŠ KARALIENES ANGELU 
PABAPIJOS.

;* Sekmadienį, balandžio 3 
d., 2 vaL po pietų kviečia
mas Lietuvos Vyčių N*- X 
įr N. J. apskrities suvažia
vimas, kuris įvyks 147 Mon- 
gomery SL, Pąterson, N. J. 
. Kadangi Šiame suvažiavi
me bus sukaktuvių minėji
mas, apskrities. sporto šven
tė ir daug kitų labai svarbių 
dalykų,' tai. visos kuopos yra 
prašomo® būtinai šiame su- 
važiavime dalyvauti.

.Borough(Brooklyn) pre
zidentai atsisakė taisyti So, 
Fourfh St. kelią, ties bažny-

Vygsvie sąivsTUV£ 
suppiies 

«8 GĖAND
Telephooė, ST*g?r 2—1133

MASPETH, H. Y.
Jonas Dudėnas ir . jo žmo

na Elzbieta atidarė valgomų 
daiktų. (Grocery* and Deli- 
čatefesen) krautuvę 56—30 
Remsen Place,- Maspeth, N^ 
X Užlaikys visokių vaisių 
ir nesvaiginanČių gėrimų 
(Soda Water). ši Budčm

STAGG2—V106

OH. A. PETRIKĄ
. (Mnzcjt)' *

LIETUVIS DENTI8TA8
«1 $ Ji, Brooklyn, N. T.

* : VALANDOS i
Muo d mL ryt^ iki B v<l* vekam 
F»nkte<Xen!tte ir ifrtntedtataig 

tik ittitam

»l. iioi^^įyii ■■■!■■ < i r i i i r*. i ■■ 
Tol. GreCiųtoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

'■ —IR-**-' ■;

331 JUSDFOED AVEStJB 
BROOKLYK. N. Y

KLASČIAUS /

’ CLINTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams, 

SoMams Ir vUoldems pasilinksmini- 
ymąmi Brangiausia vieta Brook- 
. lyne-MaBpethe. Jau laikas u&tea- 
? kytl salę žiemok sezonn!. y
4 kamp, Mąsyeth ir Betts Avė. 
į WAČ KLASČIUS, Sąv,
| ' Mąapeth, N, Y.

l’» .'"i. ...... ■.—i ■ .....

šešfedienį,' balandžio > d,, 
Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kaupa -rengia didžiulius šo- 
kius, ;ApreiŠkinio Pan. Švč* 
Svetainėje, No. 5th ir Hayė- 
meyęr Sts., Brooklyn, NX

Šokiams grieš geras orke
stras lietuviškus, ir ameriko
niškus Šokius. Pradžia 7:3G 
valy vakare. Kviečia visus 
41 Vytauto kuopa. A. J* Jf.

BROOKLYN, N. Y.
L LAUKIAMA VELYKŲ

Kai kurie lietuviui biznie
riai, kurių vertelgyste yra 
teišti žmonėms šventėms ren 
kalingų daiktų, jąų yra pri
sirengę. ŠtaiGinkų Juozas 
savo “Lietuvišką Palocių” 
taip išrėdė, kad' pfo Šalį ei
nant net stebėtįs reikia, kad 
pas lietuvį tiek daug ir to
kių įvairių saldainių randa
si. Jeigu netikite, tai "nuėję 
persitikrinkit. ; /

P. Laukus, fotografas ir
gi laukia švenčių. .Jis gir
dėjo,kad Velykose jam rei
kės naujų samdininkų; Nes
tebėtina^ nes kas į jo studiją 
atsilanko, visuomet būna pa
tenkintas ir dar kitiems pa
taria tėti eiti. Lietuviai pas 
lietuvius! : ABC.

i?el. Newtown 9-^4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRASOMUS IR

BAUSAMUOTOJAS
Ap4rąnda Vlso»ė S*ho»e

MII -7Ž«d Street,
•f , Arti Graibi St

MASPHTm U

Tel 2—5048 Motery Public

M. P. Mi« INC.
MTKLiAUS.KAS

Grabeliusir BalsamuotojM 

660 GramISt., Brooklyn, M.Y.

Tei.8ta«2-O78B Motery PuMle J

JOSEPH LEVANDA
(LevtmdntukM)

GBAyOBlUt 
107Unioni iv*., Brooklyn, JT.Y.

MĖN. SUSIRINKIMAS
Didžiojo Ne^v Yorko Fe

deracijos ąpkrities mėnesi
nis susirinkimas įvy k s t a 
penktadienį, balandžio 1 d., 
8 vūl. vakare, Karalienės 
Atigalū parapije. svetainėje. 
Visi'kuopų, draugijų, sky
rių atstovai malones susi* 
rinkti į Šį susirinkimą, nes 
yra svarbių reikalų.
-... Tikime, kad į šį susirinki
mą atsilankys ir Apskrities* 
Valdybos nariai, kurie susi
rinkime yra būtinai * reikš* 
iingV

v Apskrities sekr*

Tėvynės meilė ir jos gar
be man. visados rūpi* Pūtyil

B
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