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adarbius, skaitytojus ir re-

ir Darbininkas !:

Velykos
Terra tremuit et ąuievit

- lt

Tautų Sąjunga Pasmerkė Vokietiją

ėjo žemė ir nurimo... 
kiekvieno sutvėrimo

; Držįuge drebėj’ iŠ isgasties' 
• - , f išganytojo mirties. ;

'Bet jfei staigi žinia pasklydo J t 
Per rtateriotą žemę žydų, *. / "

, KM< Kristus jau iš karsto .kėlės...
Nuteiugo teisingųjų vėlelį. 
Kalėjau išlaisvintas žmogus 
Ir Atdarytas jam dangus. ’. 
Linksmoje šventėję Velykų 
Šiem kiekvieno kataliko. 
At^gŠivfna. Jo širdy .
Melodįjfe. tokia saldi, 1 . rv 
Kęįtoįjarmiąu niekią jftegir dėjo, 

galingai suaidėjo 
Alleluja!

Tamsus nuslinko debesys 
/"Nelaisvės.'Juodas liūdesys 
H, Suvargintą apleido sielą —’ 
;. Ir vėl gyvent jauku ir miela!

Net paskutinis vargdienėlis 
Nudžiugo, kad jau Kristus kėlės, 
Kurs jį priglaus,, kurs jį paguos, 

,; Išlaisyins nuo piktos jėgos, 
• Suteiks jąm poilsio, ramybės . * ‘

Ir kelią jam dangun nužibįs.
Ten nukęliavęs, visados. / _ 
Laimingas jausis ir giedos 

Alleluja!

i.

SANTYKIAI SU VOKIETIJA ĮTEMPTI
.• r •Įiiiiin - u imi i nr ii

KAUNAS ■ Lietuva, sekdama Prancūzijos pavyz
dį, bal. IT d. išleido įsakymą, kuriuomi kariai baigiant 
tieji savo karišką tarnybą šių metų gegužės men. 31 
d. turės pasilikti kariuomenėje dar du'mėnesiu, 
__ Tuopačiu laikui Klaipėdoskraštokomendantas 
įsakė visiems vyrams, tarnavusiems kariuomenėje pe^ 
reitaiė metais ir tiems, kurie buvo paimti kariūomcfe* 
nėn lapkričio 1 d., 1934 metais ir buvo paleisti pb 
dviejų mėnesių tarnybos, tuo jaus grįžti kariuomenėn, 
Savanoriai taipgi priimti kariuomenėn. .. t

Kad nuramintų visuomenę, duotas paaiškinimas 
būk pereitais metais mažiau priimta kariuomenėn 
kaip paprastai, šis paaiškinimas nepašalino nėrimo 
visuomenėjė, nes visiems žinoma, kad pereitais metais 
dalis karių buvo paliuosuota po dviejų mėnesių tamy* 
bos su paaiškinimu, kad kariuomenėje randasi per 
daug karių. , *. • ; ‘ \

Neoficialiai kalbama,, kad Lietuva nori sustiprina 
ti savo 22,000 vyrų kariuomenę ir daugiau pastatyti 
sargybinių Vokietijos parubežyje. / 1 ?

Lietuvos su Vokietija santykiai labai/įtempti, 
* < - 11 ~j ~~ — •-*—* i* ‘* * ___ ' ' '■ ' -•* • į'*

Miesto .Taryba Prieš Darbininkus
HaVerhill, Mass. — Čia 

dažnai įvyksta streikai ba
tų dirbtuvėse ir darbda
viai nusiskundžia, kad pi- 
kietavimas kenkiąs jų biz
niui. Miesto taryba pereį-

- GENEVA — Tautų Są
jungos Taryba priėmė re- 
zohučiją, kuria pasmerkia 
Vokietiją už laužymą su
tarties. Visos valstybės 
balsavo už rezoliuciją, tik 
viena Danija susilaikė nuo

balsavimo. Net ir Lenkija 
balsavo už rezoliuciją.

Rezoliucija netik pas
merkia Vokietiją, bet nu
mato komisiją# kuri iš
dirbs planą, kuriuomi atei-

‘DARBININKO” RADIO 
PROGRAMA

šeštadienį, balandžio 20 d„ nuo 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų iš WAAB radio stoties (Boston, Mass.) išgir
sime linksmą patriotinių dainų ir įvairumų programą. 

, Gerb. Darbininko Skaitytojai, prieteliai ir rėmė
jai pasukite savo radio aparatus ant 1410 kilocycles ir 
klausykite šiokios programos:

1. WAAB Stoties Pranešėjo kalba.
2. DaTbininko Radio Programos Vedėjo ir

Pranešėjo kalba,
3. Kiir Bėga Šešupė

Prapuoliau Motuše ................... .
Darbininko Radio Choras

4. Jau Atėjo Rudenėlis .. .L,,/..,...........
Vyrų Choras -

5. Sveikinimas
6. Ant Tėvo Dvaro ..... ......... . .

Oi Lietuva Numylėta J.—
Darbininko Radio Choras 

, * ‘ T. Kelk Dukrele, Pamigai....................
4 Vyrų Choras

. - 8. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
9. Užtekėjo, Užmirgėjo ........................   Banaitis

Darbininko Radio Choras
. - Vedėjas ir Pranešėjas muzikas Rapolas Juška;
■ 3. akompanuotoja p-lė Marijona Tręinavičiutė;

Sasnauskas 
... Čiurlionis

....... Rimkus

.. Banaitis

. Žemaitis
*. . v

Čiurlionis

tarpvalstybinę sutartį bus 
baudžiama ekonomiškai ir 
finansiniai. ’ “

Šią rezoliuciją priėmus, 
nėra vilties, kad Vokietija 
grįš Tautų Sąjungon iš 
kurios ji pereitais metais 
rezignavo. Tuomi pat net 
ir vokiečiams turės būti 
aišku, kad visas pasaulis 
yra nusistatęs prieš juos. 
Tokiai padėčiai esant, Vo
kietija vargiai norės’ pra
dėti. karą, bet su kuria 
valstybe.

Taigi ir Lietuva galės 
lengviau atsidusti.

SMERKIA UŽ PASIŽA
DĖJIMŲ LAUŽYMU
LONDON *— Anglijos 

parlamente svarstant bu- 
džetą, darbo partijos na
rys, Morgan Jonės, paste
bėjo,. kad iždo kancleris 
suyedė budžetą visai pra
leisdamas tą skolą, kurią 
Anglija yra Amerikai Sko-. 
linga. Jei Anglija nemoka 
savo skolų, tai ji neturi 
reikalauti, kad'jai skoli
ninkai mokėtų.

Darbo partija esanti nė 
patenkinta tokiu tarpvals- 
tybinių pasižadėjimų lau- į«jo ua neri, nes Jis prisikėlė, kaip yra Sakęs.” (Ma- 
žymu. . [to 28,7).

.T-
J. K.

mą, kuris draudžia "Val
kiotis” šalygatyiuose. Tai 
šūvis prieš organizuotus 
darbininkus.

Išleidus tą įstatymą, po
licija areštavo 25 streikuo
jančius darbininkus Bow- 
doin ' Shoe kompanijos. 
Streikas . kilo dėl ginčų 
tarp dviejų konkuruojan
čių darbininkų unijų.
( Kadangi dar neaišku ar 
toks miesto tarybos įsta-

DARBDAVIAI NEPAMA 
TUOTAI SKUNDŽIASI

Brtinswick Me. — Žemės 
Ūkio sekretorius Henry C. 
Wallace, kalbėdamas Bow- 
doin kolegijoje, tvirtino, 
kad boyelnos tekstilių 
darbdaviai Naujoje Angli
joje nepamatuotai skun
džiasi, kad valdžia kalta, 
kad jie negali išlaikyti 
konkurencijos.

Darbadaviai skundžiasi, 
kad valdžia yra; uždėjusi 
Processing mokesnius ant 
kiekvieno bbvelnos svaro. 
Sekretorius nurodė, kad 
tas mokesnis yra tik ketu
ri centai už boVelnos sva
rą, ir 1934 metais kada 
dirbtuvės turėjo šį mokes
nį mokėti turėjo 57,000,- 
000 dolerių gryno pelno.

Sekretorius tvirtino, kad 
darbdaviai yra patys kal
ti, nes jie nenori sutvar
kyti savo dirbtuvių. Maši
nos yra pasenusios ir ap
leistos. Jie pasakė, kad jei 
ši darbdavių karta turėtų 
tiek pat iniciatyvos ir e- 
nergijos, kaip jų protėviai, 
kurie šias dirbtuves įstei
gė, tai jiems būtų lengva 
išlaikyti konkurenciją.

tymas yra teisėtas ar ne, 
teisėjas bylų nagrinėjamą 
atidėjo.

Teisėjas Cavan prašėm 
kad streikieriai butų 
sportsmenais ir nspilde* 
tuotų kol įstatymo teisėtų* 
mas bus išaiškintas*, StrėL 
kierių vadas atkirta, kacL 
būtų geriau jelpolięijan* 
tai būtų sportsmenai ir pi< 
kietierių nekliudytų. J

Visi areštuotieji išbuvę* 
policijos daboklėje per na* 
ktį, paleisti kiekvienam; 
užstačius 20 dolerių kauci
jos., > .. . :

AMOSKEAG KORPORA* 
GIJA TURĖJUS NUOS-r 

TOLIŲ

MANCHESTER, N. H. 
Amoskeag tekstilės fabri
ko akcininkų susirinkime^ 
iždininkas Fredric C. Du» 
mainė pranešė, kad perei
tais metais fabrikas ture* 
jo nuostolių 1,008,458 do
lerių. 1933 metais fabrir 
kas davęs 31,443 dolerių* 
pelno* Fabrike dirba apie' 
10,000 darbininkų. /

Nuostoliai susidarė ne** 
paisant, kad fabrikas: šiais* 
metais pardavė prekių už 
17,096,104 .dolerių, o 1933- 
metais tik už 13,971,607 
dolerių. \

Dumaine aiškino, kad* 
nuostoliai susdare dėl aug* 
Štesnių algų, mokesnių ir- 
dėl pigių prekių, kurio* 
importuojamos iš užsienių*

. KATAUTT
<?

Philadelphia, P*. — j 
miesto advokatų taryba a- 
temė rfdvokatystės teise* 
Šešiems advokatams, jų- 
tarpe senatoriui Samueli 
W. Salus, žymiam respub
likonų partijoašului, 
tai, kad jie veikę su rake< 
tieriais. "J

r^'ir'.iZ.. u„jilįbriri *:r.
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PAMALDŲ TVARKA

B. Penktadieny rytmeti
nes pamaldos prasidės 8 
VBl.. vaikams, stacijos bųa 
4 valandą po pietų. Vaka
re 7:80 bus sakoms pa* 
mokėtos, vaikščiojamos 
stacijos.

pamaldos bus 8 vai.; vaka
rines 7:30 vaL Išpažintys 
bus klausomos 3:30 v. p. p. 
ir 7:30 vai. vak. Valgiai 
bus šventinami 4 vai. po 
pietų, ir po vakarinių pa?; 
maldų.

M FEDERACIJOS SKY- 
JUAUS SUSIRINKIMO

Balandžio 17 d., 7:30 vaL 
vakare, Federacijos tre* 
čias skyrius laikė susirin-

RINGO PARTY IR ŠOKIAI
-Rengia

liet.Vyčių 17 Kuopa 
Bendrai su 

Federacijos 3-čiu Skyrium 
Trečiadienį

BALANDŽIO 24 d., 1935
Parapijos Salėje

492 B 7th Si., So Bosfem’ę 
Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus duodama dovanų 

prie durų $3.00 vertes. 
Daug brangių dovanų, ir 
“surprise” dovana

Kviečia RENGĖJAI.

| MUZIKAS

j į* Moko muąikos, piano
Į iį? dainavimo. Specia-1
į les pamokas duodą < 

U vaikams. <

f ' Adresas: I
b 933 E. Broądvvay, j 

J j SO. BOSTON, MASS. h
U L i . J'."^ J.'."’“'

ADVOKATAI

| RAPOLAS JUŠKA

«R 
rinkimą, bažnytinėje sa
lėje. Aptarė 4engiamoff 
“Beano Party” reikalus. 
Išrinko atstovus į Apskri
čio ansivažUvimą, jtyjki 
staitj gag. 5 4<, peiųįijąe 
salėje, akintoje jm&ėje, 
Nutarė dirbti panwlj<M 
gegužinei, kurį įvjrestA 
biri, iį d., Romuvos į 
ke, MonteĮlo, Mass. Nutar
ta atsinešti į iš Lietuvos 
svečio p. advokato R. Ski
pičio misiją sulig katalikų 
centrų nurodymų.

PLANUOJA PASTATYTI 
MILŽINIŠKUS LAIVUS

Gubematoriuapaskelbėy 
kad jis turįs planą Statyti 
du keleivinius laivus, kiek
vieną 1350 pėdų ilgio, .ku
rie galėtų iš Bostono j Eu
ropą nuplaukti į keturias 
dienas. Šie laivai būtų vie
nos klasos ir laivakortė į 
Ęuropą ir atgal kainuotų 
tik šimtas dolerių.

Gubernatorius pats pri
sipažįsta, kad planas esąs 
fantastiškas, bet jis tvir
tinąs, kad jis tarėsi su lai
vų kompanijomis ir jos 
tam planui pritarusios, 
jei tik valdžia paskolintų 
80,000,000 dolerių laivų 
statybai. Jie patys surastų 
dar 20,000,000 dolerių, nes 
pastatymas kiekvieno to
kio laivo kainuotų 50,000,- 
000 dolerių. *

, MUZIKOS MOKYKLA
' t M. TrėiiiaviČiUtė, moky
toja, moko muzikos pianu

Ji yra baigusi 
FAELTEN PIĄJIOFOBTE 

KOLEGIJĄ

444 E. šįxfh Street, 
So. Boston, Mass.

.... .... t>3£$8mNgA8 > . ■ . ■ . 1
KABLIŲ »UC3|rUyĖS NĄUJAME L J. F(M( KOMPANIJOS SEPTYNIŲ AUKŠTŲ NAME, 411 WA- 

' W»QJMJN SIBEET, BOSfluN, MASS. ■ ' /
u > «nW<fc ■*«*-, J

Šiomis dienomis I. X 
Fox krautuvė persikėlė į 
naują namą, 411Washin- 
gton Street, Bostone. Ši 
krautuvė yrą elegantiš
kiausia visame mieste. Jos 
graži išvaizda puošia visą 
gatvę, kurioje randasi 
Bostono žymiausios krau
tuvės. . ’

JUOZAS GUNYSl
I

ADVOKATAS Į 
i

i 5^1. So. Boston 0948 |
" . ' Į

i • GYVENIMO t‘i Tel. Parksvay 1864-W I

IŠSIRENDAVOJA
Išsirendavoja penki di

deli kambariai su visais 
patogumais. Naujai atre
montuoti kambariai. Svei
kiausioj vietoj -— mažam 
miestelyj. Prie įvairios rū
šies krautuvių ir pašto. 
Už prieinamą kainą. Krei
pkitės pas Wm. Lutkin, 
Post Office Bqx 13, Wa- 
shington St., So. Easton, 
Mass. *

Prisiekęs Advokatas

' JUOZAS R. GAILUS
Veda visokias provas. Daro vi

li sus legalius dokumentus
817 B Bt. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

oDiįTj)mmk0w N®nįQ 
(ąntro8 lubos, ROom 1) 

! 866 Broądway go Bo«toU. 
Tąl. So. Boston 8857 

Bostonu Ofisas: / 
60 Stato St./Room 326 

TeL Hubbard 9396

I
 Gyvtnlmo: 83 RoBemont Stoeeti 
y*l. Tąjtot- ffi78 Ūoyčbffieft- Ma«*.

KSIRENOAVOJA
Vienas išrėdytas kam

barys —*■ vyrui arba niote- 
reį.Delplatesnių informa
cijų kreipkitės pas:

Em. Paulauskienė, 
183 BowenBt->

So, Boston, Mass.

BRONE KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
PONSTABLE

Juttice of tfte Peace
Visokios rūžies apdraudą ir tei- 

singas patarnavimas.
598 B, Brpadwąy, Ęo. Boston 

Tel, ŠOU.1 Boston 1761
Befiidenee:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namutel : Sou.Boston 2483-W

AB GIRDĖJAI,

kad balandžio 26 d., pir
mą penktadieių po Velykų 
įvykstaL.VyČiių ^Algir
do kp. metiniai; šokiai, 
Municipal Building salėje, 
E. Broadwąy, So. Boston, 
Mass. >.

Šokiams gros garsus 
‘Bostonians’ orkestras. Šo
kių kontestas ir visokį pa- 
marginimai.

Visiems patartina pą- 
praktikuoti visi šokiai, peš 
nežinoma kokį šokį iš
šauks kontesto metu. •

Vyčių šokiai ištiktųjų 
bus linksmi ir įspūdingi, 
neš kaip girdėti, tai į Šo- 
kius rengiąsi visa jaiųiųp- 
menė, netikiš So. Rostovo, 
bet ir kitų lietuvių koloni
jų. šokiuose dalyvaus vi
sos* vyčių kuopos, tai kaip 
praleisi tokią gerą progą? 
Ar tąmsta jau pasirengi

Artinantis prie krautu- , 
vės, pastebima imponuo
jančios iš bronzos nulietos 
lapių galvų figūros. Šios 
lapių galvos, , kurios buvo 
nuo senų laikų I, J. Fox 
kompanijos firmos ženk
lais yra darbas žymaus 
skūlptorio. \

Virš lapių , galvų yra 
trys stiebai dėl vėliavų/

KrautuvėS Iangai yra di- 
džiausi visoje^Amerikoje. 
Jie siekia ^trečiojo na* 
mo aukšto^isaš’ krautu
vės priekis ■ yta* pagrąžin
tas žavėjaneiu Švedijos 
granitu-ir bronza.

Languoseartistiškai yra 
išstatytos i svarbiausi o s 
krautuvės prekės.

Įeinant į^rautuvę iš a- 
biejų {pusių ,ytą-. didingi 
langai, už kurių yra pana
ši į teatro estradą, vieta 
prekėms išstatyti. Viskas

kur yra išstatyti vilnoniai , 
garsūs "šterdom” paltai. 
Šie paltai yra pasiūti Fo$ 
Hollywoodo dirbtuvėje po 
priežiūra p. Jack Fried” 
bergg. ‘ . •

Pivonus,.. kurie randasi 
“sidabriniame” ir “auksi
niame” kambaryje ir kito
se krautuvės dalyse, spe
cialiai pagamino Mark 
Murrąy kampanija.

Kailių, apdirbimo kam
bariai yrą penktame aukš-

, chitektas, prisipažino, kad 
I. J, Fox krautuve Bosto
ne yra jo tobuliausias dar
bas statyboje^

Kiekvienam skaitytejui 
patartina, būnant Bostone 
užeiti pažiūrėti šią stebėti
nai dailią krautuvę.

(ĮUEEN ANN LAUNŪRY,
• ? ■ INC. •<
Skalbiame ir proslname visokius 
drabužius. Mes,paimame ir pUata? 
loma drabužius, visur, kaip tat: 
So. Boston, Cdmbridge, Brlghton 
Borehester ir kitur. Pamėginkite 
•ir patyrsite, kad gaunate pąiarna- 

vim$ užApiglą kainą.’
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

siskųbįųk ir» pakviesk sa
vo draugus. Daugumas ne- 
kaųtrapdaiųi laukia šokių 
ir, kad tik greičiau suėjus 
sų jaunimų iš tolimesnių

mėgsti tampresnius ry- 
siųs. Tai bent turėsime 
“good time”. Būk šokiuo
se! šokikas.

PtAKAS.kŲRISDpOTO
DARBA 5O,O0Q PARBI-

EKSKURSUOS

tVEDUAMERlkOf LINIJA

TeJ. $9. Bpiton 3520 |

ADVOKATAI ŠALNAI
DABĘININKO NAMB j 

s 866 Bro4dwsy, 
L Bouth Boston, Mais

FOTOGRAFU STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius jMtveikslus, š$iiuynu, ves

tuvių ir-pavieniu asmenų.
JURGIS O. STUKAS 

458Bmdway,.
. South Boston, Mass.

/Tol. Šou. Boston W
> TįI. W. 0242

yoryopd^ltMf.

Gubernatorius Curley 
užgyrč planų pratęsti pla
tų vieškelį, kuris dąbar 
tęsiasi nuo v Bostono iki 
Woteesterio. Užgir t ą i s 
planais šis vieškelis būtų 
pratęstas pro Springfięld, 
Pittsfield iki Vermont vai* 
stybės rųbežiaus 100 my-

Jo Statyba kąįnuotų 25,- 
000,000 dolerių, bet duotų 
darbo 50,000 darbininkų. ,

Motorlaiviu. “Gripshohn”
» Išplaukia U New Yorko

GEGUŽES'25 Dieną, W 
įnirti ekskursija išplauks .

' '. ■ , Liepoj 3 d., 1985
Tuo pa$ii motorlaiviu

' NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Goiheniiurgii-StaclchoUi^ 

Rengiamos;
Liet. Laivakorčių Agentų Są-gosAm.

Kiti itplaukitiiai ii Keto For^iė
KWdwJm — ■—, — Geguži &

- - r^sS5 J: 
P^ottainghoĮm — Litpos Įt

Informaclji;
l'.bet kurį ^wr_.Rr_r,__
Vietinį laivakorčių agentą/ arba* i . bet 
kurią mūsų ražtinp. 'tarp flvedijo« ir 
JRlaiiMois plauktąja naujas mocUrnlM- 
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Svedhh Aątffam Xd»e
10 State SU • Boston, Masą.

Pirmutinis ir vienintelis 
lietuvis kailių žinovas 
Naujoje Anglijoje.. Jis yra 
baigęs specįąlę X. J; Fox 
kompanijos mokyklą ir vė
liau I. J. -Fox pasiuntė jį 
specializuotis įvairiose Eu
ropos valstybėse.

Grįžęs Amerikon stojo 
dirbti I. J. Fox kompani
jos Bostono kailių krautu
vė ję, kuri yra moderniš
kiausia visoje Amerikoje.

Jis visados maloniai pa
tarnauja lietuviams. ’- t———:——----------- —^5 —. 

sudaryta artistiškai ir 
dailiai. Kiekvieno praeivio 
akys yra nukreipiamos į 
Šią moderniškiausiai ir e- 
legąntiškai pas t a t y t ą 
krautuvę.

Krautuvės apšvietime 
panaudota nąųjausi elek
triški išradimai.

Statyboje visur, kur tik 
medis buvo vartotinas, pa
vartota Primavera riešuto 
medis.

Trečiame aukšte randasi 
taip vadinamas “Sidabri
nis kambarys”, kuriame 
yra išstatyti -brangesnieji 
^kailiai* Kitoje dalyje na
mo yrą pardavinėjami kai
liniai ir kiti kailio ‘išdirbi
niai. i

Ketvirtame uaukšte ran
dasi ^auksinįs kambarys”,

kurio priežiūra kailių ap
dirbimas atliekamas, pa
dėjo krautuvės architek- 
tams suplanuoti šiuos mo
derniškus, sanitariškus ir 
darbui patogius kamba
rius. šie kambariai yrą vi
sada atidaryti svečiams, 
lygiai kaip penktas ir šeš
tas aukštas; kur yra 
sandėliai, kailiniams. Bal
konas, atskirtas nuo kam
barių trilype stikline sie
na, todėl leidžia svečiams 
matyti kąjįibąrių vidų, ne
trukdant darbui*

Ponas Liltenthal paten
kintas šia nauja krautuve, 
atiduoda kreditą p. Albert 
Elias, kuris suplanavo ir 
prižiūręjo visą statybų. 
Ponas Elias yra žinomas 
visoje AmeVikoję, : kaipo 
žymiausias krautuvių ar- 
ii L ■ ■■. »i.H| ...... .. .

geniausias ir Savistovia šios
• Valstybes

S. BARASEVIC1US IR I
SUNOS

LIETUVIU GRABORIUS IB Į Į 
BALSAMUOTOJAS <

Gyvuoja 26 metus. Pilnai prisiruo-j Į 
§ęa savo įrankiais ir kąratvežlmlu i 
suteikti geriausia patarnavĮmę. die-j [ 
ną ir naktį Tarnauja ir apylliikE i- 

. nčms lietuviu kolonijoms. ] į
TURI NOTARO TEISES

. ' .<1
254 W. Broadway, So. Boato^ f 

įįj. BoUvB.Q«toa 259p n
Gyvenamoji vietai »\p.

888 Dorcheater Avė, L 
Tel Uotombta 2587

ikitfe 
tooU

ącąvemvofmusic
Vadovaujant Prof. G. A. Ottavi ./ . ;

' Moko'pdpullariSką ir klasiką muziką. Taipgi groti muzikos InBtrm 
mentals, kaip tąH smuiko®; plano, banjo, mąndollnos. gitaros, armoni
kas, klarnčtoB, saksafono, triūbos, trombouos, ie tt. Irgi, moko harmo« 
nlj'os’,ir1pat86itymo. Gerokai.’prasilavinu mokiniai*gaunaprogos, be’ 
jokio ėkstro mokesčio, prigulčtl prie mūsų dlialio orkestro. Galime 
pristatyti benut arba orkestras ant bet kokio padengimo,

MuiikoFi • liutrnmentuR ir dalis parduodame, Iflrendnvojame įr tai* 
Bume už pigią kalnų. Atdum dieną Ir vakare.

409 W. Broadway kamjm F. Mt. ySo. BoitotL Magt.

PIGIAItaisome
• STOGUS

SO. BOSTON ROOFIMG 00.

JOHN MARTIN & CO.
TaboatoVtapkiiąStogu* 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI: -

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALBUS 
Perkraus* 

toęw 
VISUR 
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

FURNITURECO.
326-828 W. Broadway 

Tel. South Boston 4618

JUDUS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik’ 
tuu. Taipgi ir pataisau..

366 W. Broadway 
' SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTUNGCO.

C. F, BRIGAS. SAVnranCAB
Išdirbėjus genį minkštų 

garimų.
' 107 W. Sirth Street,

So. Boston Mms.
Namai 1181 D. Si, So. Boston
■T^fįįįį;, i,' lį - -T.amgiiAai

ROKUN ARTO SAUS
STASYS BOKUMĄS, SAV. 
Parduoda OtDSMOBIL® automo- 
NttW Ir INTB^NATIONAL tro- 
kus. Priimam* senus karu* mainais

.Taipgi ...
Tnito»w automobilius

Darbas užtikrinta^ nes užlai
kau gčrua darbininkus.

40 Uftland Ava^
■ <aą A . -B* A Al* -



PenkUdienii, Balandžio 19, 1935 darbininkas

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
rooms 11, $ STANLEY’S R ADIO SHOP TKL.SO. BOSTON 055t

Inž. StMy* BelMkaą Sav. 414W/Broadw»y, So. Boston, Mass.

Gyvenimo nei nemylėkim, nri neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

~T

SOUTH BOSTON AUTO LAUNDRY
“D” St. ir Dorchester Avė.

ĮVYKS BALANDŽIO 19, 1935

Valymas automobilių tik už 9£c.
Šveitimas automobilių už $2.00 

Top Dressing tik už 50c.
Top dressing DYKAI prie kiekvieno 

“SIMONIZING” šveitimo darbo.
Kiekvienas Valymo ir šveitimo (Simonizing) dar
bas atliekamas kuogeriausiai ir GARANTUOTAS 

Atliekame darbūs ir vakarais“sulig susitarimu.
■ DEL PATARNAVIMO ŠAUKITE
/ SOUTH BOSTON 9494 ,

I SOUTH BOSTON SŪPPLY |
U:
| ■ V. SKUDRIS — SAVININKAS |
i; 385 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. jį

Komplimentai ir geri linkėjimai dėl linksmų ir h 
|, Šventų Velykų. ,

VALGOMU JŲ DAIKTŲ KR AUTU VES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į 4>ile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

VELYKINE RAD1O 
PROGRAMA

/ . 1. —-
Katalikų Universitetas 

Didžiajam šeštadieny ruo
šia radio programą nuo 12 
vai. iki 1 vai. po pietų iš 
Columbia radio stočių. 
Kalbės penki Amerikos 
Kardinolai, ragindami val
stybių valdovus palaikyti 
taiką.

Kalbės Bostono arki-vy
skupijos j. E. Kardinolas 
O’Connell, Armagh arki
vyskupas ir Irlandijos pri
matas, J. E. Kardinolas 
MacRory, Paryžiaus arki
vyskupas, J. E. Kardino
las Verdier; Rio de Janie- 
ro arki-vyskupas, J. E. 
Kardinolas Leme daSil- 
viera ir Viennos arki-vys- 
kupas, J. Ė. Kardinolas 
Innitzer.

Velykų Rytą nuo 7 va
landos National ir Colum
bia radio stotys perduos 
dalį Prisikėlimo pamaldų 
Vatikane. Bus transliuoja
mi Šventojo T^vo žodžiai, 
kiirais Jis laimins Vatiką- 
na plazoje susirinkusias 
tikinčiųjų minias ir visą 
pasaulį. Programa tęsis ą- 
pie pusę valandos.

STREIKAS SPAUŠTUVE-

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Sv: Jokūbai

DAUTARAI
DU. DUGEII J. ABIZAID

Tel. Devonshire 7906
< OFISO VALANDOS: 

2-4 fr 7-8 P, M.

3 Malden Street, 
Boston *

į POVILAS BUSHMANAŠ
į 48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbįa 6702 , .
, 29 Savin Hill Avenute, 
’ DORCHESTER, MASS. T

45 Hampden St., 
. Tel, HIGhlands 4855 

ROKBURY. MASS.

£R0ADWAY MARKET
' 387 W. Broadway

Telephone South Boston 3591

’ /v JONAS VaLIACKAS
75 “G” Street, 

xTelephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS _ 
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

PERKINS SQ. CASH MABKET 
Povilas, Baltra-šiūnas, Say.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

• JONAS GLINECKAS
502 E, Eighth St.,

Tel. So. Boston. 9621

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437

^68. 158 W. Tth St.
Res.:Tėl. S. B. 3960

Patarnavimas dieną ir naktį.

CAMBRIDGE, MASS.— 
Ginu & Co. spaustuves 

125 mašinistai sustreikavo

darni pakėlimu algų, Bal.
16 d. dar 250 darbininkų 
išėjo į streiką. Liko prie 
darbo apie 250 darbininkų.

Š Tel. S. B. 2805-R i
Į LIETUVIS i

Įoptometristas
f Išegzamtnuoju akis į
| priskiriu akinius |
1 kreivas akis atitie-Į
ę ■ sinti ir ambllJoniŠ- B
Škose (aklose) akyse sugrųžinuj 
| Šviesų, tinkamu laiku. |

447 Broadway, South Boston

P. J. AKUOČIUS
GRABORIUS 

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

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: .4110

Tel. South Boston 0815 X

D.A.ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadtvay, 

So. Boston, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS ČASAS) 
409 Wįndsor St. 
University. 4116 

167 Washington St. 
University .9221"

Cambridge, Mass.

■ Ofisas?
Tel:

Namai;
Tel:

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Lietuvis Anstolis v- Constable 
Licitatorius

ROM AH J. V ASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas: Pąrkway 1735-M.

v Stiprumas
Turėdami sąskaitą šitame banke, jus galit būt 

‘ užtikrinti, jog jūsų bankas yra visur žinomas dėl
* * ■ 7J ■ 'i

^htvo didelio finansinio stiprumo. Tuo pačiu 
~ laiku jus galite naudotis patarnavimais didžiausios 

: ir seniausios bankinės institucijos Naujoje Angli-
# •*. w ■

. PK- .. •

WRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
. i784 ★ - . W.

.1

'Skyriai visose miesto dalyse
- II*.

c.

IEŠKO NAMO 
PADEGĖJŲ

Policija vedą į tardymą 
surasti kaltininkus,- kurie 
padegė namą 599-601 East 
Fiftb Street, South. Bosto-

REIKALINGAS
DUONKEPYS '

Lietuvių naujai steigia
moje duonkepykloje reika
lingas pirmarankis duon
kepys. Turi būti atsako- 
mingas ir pilnai pasitikin
tis. Darbas nuolatinis. At
sišaukite raštu ir pažimė- 
kitė savo kvalifikacijas ir 
reikalaujamas išlygas.

Adresuokite:
e “Duonkepys I-A’*, 

% “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ATIDARYMAS NAUJOS 
AUTOMOBILIŲ VALYKLOS

Balandžio 19, 1935 įvyks So., 
Bostone atidarymas South Bos
ton Auto Laundry, kampas “D™ 
St. ir Dorchester Avęs.- \

Prieinamos kainos rir automo
bilių valymą* ir> šveitimą; Del 
smulkesnių ginių skaitykite jų 
skelbimą šiame “Darbininko” 
numeryje. . ’ .

ne, kur gaisras padarė 
nuostolių X500 dolerių. 
Vienintelis namo gyvento
jas buvo Ląwrence Valen- 
tuck, kursą pajutęs gaisrą 
suspėjo pasprukti nuo tre
čiojo aukšto.

MIRĖ GRIGIENE

Balandžio 11 dieną mirė 
Elena Grigienė, . gyv. 181 
D St. Palaidota sekmadie
nį, balandžio 14 dieną. Pa
liko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą Grigą, sū
nų Karimierą,. dukteris: 
Agniešką; Aleksandą, A- 
leną ir Joaną. *

P-nas Kazimieras Grigas 
taip pat dar nevisai issvei- 
ko. Jis buvp sužeistas tro- 
kų nelaimėje. Bet liūdesio 
valandoje, kad ir nesvei- 
kuodamas palaidojo < savo 
žmoną. Jis dėkoja visiems 
giminėms ir pažįstamiems, 
kurie dalyvavo laidotuvė
se jo mylimos žmonos a.a. 
Alenos. Dėkoja ir grabo- 
riųi Overkai už patarna
vimą. .. Rap.

“SHOWER”

Tel. So, Borton 0808 '
MBTUVIS DANTISTAS

I DR. M. V. CASPER
| Arti Municipal Building 
! 525 Ef Broadway, S. Boston 
Į Ofito Valandos
į Nuo 0_ Iki 12 ryte jrjnuo 1.80 Iki _
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare, Ofi- 
|aas uždarytas subatos vakarais Ir 
s nedšldieniala, taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
| Taipgi nuimu ir X-Ray

kuš* pakeisti hipotekoms, 
kurios bus likviduojamos 
laike 20 metų. Vienkart 
bankai galės teikti naujas 
paskolas namų remontui 
ir pagerinimui.

National Housing Act 
apdraudžia bankas nuo 
nuostolių, jei hipotekai ir 
paskolos - yra duodamos 
prisilaikant to biliaus tai
syklėms. ,

•Mokslas.— galybė.

Lietuvis Dantistas

DR. s. a: GALVABISII
(GALINAUSKAS)

Tel, So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų,

Tel, So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

i1, ūmius
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:80 iki 6 h nuo 6:60 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Sukatomis nuo19 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dienų. 

. (pagal sutarti)

Tol Trowbridge 6330.

JiBUKĘM, 

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6^—8 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq,, 

Cambridge, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVČ.^

Pirmininkė — Eva Markslenė, 
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel, So. Botsoa 1298

Vice-pirmlninkė — Ona Sfaūrienė, 
448 E. Tth St., So* Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8423

Prot RaSt. — Bronė Clunlenė, 
29G0uld St., Wėst Rorbury, Mass. 
Tel Parkvvay 1861-W ^

Fin. Rast. — Marijona Markontatė, 
83 Navarre S t., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
* Iždininkė — Ona Staniullutė,

106 We«t 6th St, So. Boston, Mass 
JTvarkdarė — Ona Miz^trdienė,

1512 ColumbiaRd.,So., Boston, Mms.
Kasos Globėja L e. JanuMonlenė. 

1426 Oolumb!aRd„ So.Borton, Mašs.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarnlnkų kiekvieno mėnesio,

ŠV. JONO EV, BL.PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA,

’ • I 8, . • •,

.L’irm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm, -r- V, Medobls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot, Raštininkas J. Glineckis, .
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas Alb. Nevieta,
16 iVinfleld St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 Td. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka J. Zaikls,
T,Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laika susirinkimus kas fre- 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7tb St.. So. Boston. Mase.

Telephone (Oi) SO. BOSTON 
1058

BAY V!EW 
MOTOR SERVICE

7:30 vai. vakare, pobftžnytinėj ava. 
taln&j.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolu ražtlnlnk*.

Automobilią ir Troką 
, Agentūra.

Taisome ylaoklų. Išdlrbysčlą auto, 
mobilius. Taisymo ir demonstravi* 
mo vieta: ‘

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Aanoffiaftat ir Peter TreSioktu 

savininkai

NUO VISOKIU LIGŲ 
GYDUOLES

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ 
IR IŠDIRBYSTfi LIETUVIŠKU, 
vokiškų gyduolių nuo Vidurių 
Užkietėjimo, Skilvio Nemallmo, Ne
noro . Valgyti, Strėnų ir Pečių Skau
dėjimo, Patrūkimo, Dusulio (Asth- 
iiui), Peršalimo, Skausmo po Krutinę, 
Reumatizmo, Plaukų Slinkimo, Pleis
kanų, šlapininio Lovoje, Nuo Nervų— 
/IKgųsčlo, Priemiečlo,. Nemiegojimo, 
Galvos Skausmo ir Galvos Svaigi
mo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
ir Šaknys partrauktos i8 Lietuvos Ir 
kitų salių, visados Šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vlenintėlis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su* 
teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
lalMkais arba ybitiikal. Pustančiam 
per pnMtu visur.
KAZELL’S BOTANICAL CO. 

Whole»ale BoUnio Druggiati 
108 W. Bro<dway( 

SOUTH BOSTON, MASS.

Pereitą pirmadieny, p- 
lės Stasės Zinškaitės drau
ges suruošė jai taip vadi
namą “shęwer party”. Da
lyvavo daug jos draugių 
.ir jos busimasis vyras p. 
McGowan iš Chelseą. P-lė 
Zinskaitė gyv. Bowen St.

NAUJAS ĮSTATYMAS

Gubernatorius Curley 
pasirašė bilių, kuris duo
da teisę 491 kopperaty- 
viam, taupymo ir trust 
kompanijos bankui Massa- 
chusetts valstybėje prisi
dėti prie National Housing 
Aet. ■. .

Dabar visi bankai turės 
teisę visus esamus hipote-

Mes esame Brocktono Centras dėl
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų Pataisymui sulig The National 
Housing Aet Plano. <<

Mes Atliekame Visokius Stogų
. ' / Taisymo Darbus ' •

' Visokius ShėetMetal Darbus
Visokius Murinikų Darbus

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? 
Ar Dirbtuvei?

Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namai?
Ar Jūsų Kaminas Griūva?

Ar Jūsų “Conductor” Vanadžiai yra Surėdėje ir 
Griūva? ’7 . ’

Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai musų 
apskąitliavimą kiek kainuos pirmos rūšies darbas ir medžiaga.

Sutiksime atlikti darbus išmoksjimui. '

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel. 1646 BROCKTON — ’39 Prospect St.

DARBIhlMKAS
(THE W0RKER) •

Published ėvery Tuesday and Friday exoept Holidays such 05 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day, 

: Labor Day, Thanksgiving and Christmas
.. .... . t by - ,..•■■■ '■■■.' . ■
SAINTJOSEBH’S LITHUANIAN R. O. ABSOOIATIONOF LABOM
Ėntered aa aecond-daM matter Sept 12,1915 nt the poet otfice at Boatoa, 

.. % Mas*, undar the Act of Mareli 3, 1870
Acceptanee for mailing atapeclal rate of poataga provided f oria SectlonllOB 

Act of October 8, 1017, authorlaed on July 12,1818
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoj* matam* ............
.60

8UBS0RIPTI0N RATES:
DomHtie ytarly $4.00 -------- ——, ............
Foreigri. yeariy .».»»» 15.00 Užsieny metams
Domestic once per we*k yeerly 12,00 Vienų kart saveitije metam*
Foreign oncė per week yaarly.. Uihtenylkart aavawąe metam*

DARBININKAI
366 We*i Broedmy Soith Boetoeų 1

Bonto Stotai MOD
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g** Velykos Sukelia Žmonėse daugiau džiaugsmo he- 
Bp gu kokia kita švente. Tam priežaštis dalinai yra tame, 
K-/ kad Velykos esti pavasario pradžioje, tai tarsi gam- 
K" tos atsikėlimas iš po mirtingos žiemos. Bet visų svar- 
F? blausia džiaugsmo priežastis —- tai Kristaus iš numi- 

rusių atsikėlimas. Čia tai jau aiškus mirties nugalėji-
Sfc ’ mas. Žmonija džiaugiasi dėl stebuklingo Kristaus 
p 7 triumfo, kuris ypač ryškiai pasireiškia po Jo baisių 
L , kančių ir pažeminančios mirties. Tai tarsi saldžiausia 

muzikos melodija po klaikių ir ausį žeidžiančių diso- 
nansų. ;

L; žmogus natūraliai linkęs gyventi. Nors trumpas 
f 9'- žmogaus gyvenimas ir dažniausiai vargingas, bet jį 
g- „ brangina daugiau už viską. Jam nenusibostų gyventi 

ir tūkstančius metų, jei tai butų galima. Bet ir ilgiaū- 
r " šiam gyvenimui ateina galas. Kąs tada? Kas praslinko 

jau nebesugrįš, ir nerėtųsi gyventi vėl išnaujo. Kąstai 
f _ reiškia?- Tiktai tą, kad žmogus natūraliai linkęs gy- 

venti amžinai. TaS įgimtas žmogui noras kaip tik šu-
I puola su Kristaus mokslu apie sielos nemirtingumą. 
L- Ir tie materialistai, kurie paneigia žmogaus nemjrti- 
F - nybę, visų pirma apgaudinėja patys save. Jie vaikiai 

r betiki savo žodžiams, nes vidujinis sielos balsas už-
| ginčyja sofistinę jų proto argumentaciją. Velykų-dva- 
L 1 šia kaip tiktai sustiprina tą sielos pajėgą, kuri jaučia 
| * ir žino, kad mirtis tai tik durys į busimąjį nemirtingą 
p- gyvenimą. .
L Toji Velykų gajumo ir linksmybes dvasia padeda 
[ žmogui atsigimti ir susitvarkyti. Ji suteikia širdžiai
[r" ramybės. Nežiūrint gyvenimo vargų, jo netikrumo ir : 
[ _ trumpumo, katalikas jaučiasi ramus. Jis gal nemoke- 

tų išaiškinti to ramumo priežasties, bet Jauste jaučia, 
L kad už jo pečių stovi kažkokia galybe, kuri pašalina 
F-T visus širdies nerimastaVimus. Sakoma, kad netikintie- 
fO ji tos ramybės neturi. Ir suprantama. Atmetus tikėji- 
|w* mą į būsimą jį gyvenimą ir statant sau laisvės namus 
g - tik šioje žemėje, tenka skaudžiai nusivilti. Juk tiek 
r gyvenimo kliūčių suardo laikinąją laimę: liga, finan- 

šinis skurdas, visokį nepasisekimai labai greit payer-
B " čia laimę į nelaimę. Net pačios laimės-momente ateina 

. baimė, kad po džiaugsmo seks nuliūdimas. Žmones jau
L— iš prityrimo tai žino ir stengiasi įsigyti tiek atsparu* ■ 
F- mo, kad nelaimei užėjus galėtų išlaikyti dvasios pu- 
L; • siausyyrą. Tie tiktai gak tai padaryti, kurie turil&Vy " 
k vidujinės pajėgos. Ta sielos pajėga kaip tiktai paeina 

iš įtikėjimo į Kristaus atsikėlimą. Velykos tai katali- 
/”■ kų viltis ir stiprybės šaltinis. Iš vilties ir dvasios stip- 
c rybės kyla ramybė ir pasitenkinimas. “Ne viena duona 
f ... gyveną žmogus, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš 
į Dievo burnos”, — tai ne tušti Kristaus žodžiai. Jie tu- 
rs ri begalinės reikšmės kasdieniniame žmogaus gyvėni- 

; me . \ “ ir

KUN. JONAS VAITEKŪNAS, ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS (Providenče, R. I.) klebo
nas, balandžio 6 dieną, š. m., minėjo 5 metų savo ku
nigavimo "sukaktuves. Lietuvos Vyčių kuopos suma
nymu, parapijos jaunimas savo Dvasios Vadiii įteikė 
brangią dovaną ir nuoširdžius sveikinimus ir linkę ji? 
mus. Kun.; Vaitekūnas yra žymus pamokslininkas ir 
katalikiškos spaudos rėmėjas ir platintojas. Jis nuo
širdžiai remia ir platina; laikraštį “Darbininką”..

Providenče lietuvių parapijoje kun. Jonas Vaitekū
nas stato didelį ir gražų, paminklą — naują apie 
$60,000.00 vertės bažnyčią. Tai bus labai reikšmingas 
paminklas kun.' Vaitekūno 5 metų kunigavimo sukak
tį atžymėti. . tlL /

Nuo balandžio 22 iki 27 dienos įvyks tos parapijos 
bazaraš parapijos statybos naudai; (Skaityk skelbimą 

.šiojnųmerio. 9 pust).
‘T---- --

So. Worcester, Mass.

STUDENTŲ STREIKAS

Detroito Žinios
Prieš ėjimą į darbą, ėjo gali išlaikyti gilaus tikeji- 
laiptais į kelnorių, paslydo' mo. Per laiką atžala ir ky- 
nųo pirmutinio laipto irla pagundos pasiduoti pa- 
hupuolė į kelnorių. Nors 
kaulų nesulaužė, bet bai? 
šiai susitrenkė, ypatingai 
galvą. Gydytojas turi vil
tį, kad ji pasveiks. Drau« 
gijos nares ją lanko ir ra
mina.

šv. Vardo Jaunimo drau
gijos atstovai atėjo į ber- 
taininį Šv. Vardo draugi
jos susirinkimą ir pranešė, 
kad J. M. Vyskupas .ir kiti 
katalikų vadai išnešė grie* 

kos vyriausybę dėlkatali- 
kų persekiojimų. Šis pro
testas bus išsiuntinėtas 
visoms šv. Vardo draugi
joms. Seniai toks žygis 
reikėjo padaryti. Draugi
jos atstovais' buvo: C. To* 
nilis, J. Drotas, A. Kiber- 
tas.

Nepamirškite, kad ba
landžio 24 dieną, įvyks 
Jaunimo draugijos vaka« 
rėlis. ' Pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statybos 
fondui. Gausiai ateikime 
ir paremkime jaunimo 
gražų darbą.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Kun. V. MaseviČius, Šv. 

Petro parapijoj klebonas, 
linki visiems savo parapi
jiečiams ir visiems lietu
viams linksmų Šv. Velykų. 
Malonu darbuotis parapi
joje,' kurios, žmonės taip 
uoliai pildo tikėjimo pa
reigas, ką jie parodė šios 
gavėnios metu. Gausiai 
lankėsi į pamaldas, nors 
ir oras pasitaikė blogas. 
Ne tik Žmonėms priklauso 
pagyrimo ir padėkos žo
dis, bet ir.altoriaus vai- ^tą protestą prieš Meksi- 
kams, didžiajam chorui,

- ,jaunesniam chorui, komi-; 
teto nariams, kurie taip: 
gražiai palaikė tvarką. Te
būnie šios Velykos visiems 
linkšmios; tesuteikia Die
vas sveikatą ir gerovę, kad 
galėtume * linksmai ir lai
mingai sulaukti kitų Vely- 
kų. . . /

Kun. Valaitis ir vėl pa
rode savo palankumą šios 
parapijos žmonėms, jiems 
patarnaudamas, bažnyčio
je. Nors jau praleido 50 
metų savo kunigavimo, bet 
nenuilstančią! Vis dar dar
buojasi žmonių sielų išga
nymo darbe. Jis savo ma
loniu , ir mandagiu 'būdų 
pritraukė daug žmonių 
prie Kristaus ir įskiepino 
juose gilesnį tikėjimą. Dė
kų kun. Valaičiui už pa
tarnavimą Šv. Petro para
pijai.

Pereitą savaitę tapo už
pulta ir apdraskyta jauna 
mergaitė gatvėje. Ji ėjo į 
namus Lawndale Avė. Vy
ras ją prismaugęs įsitrau
kė į tamsumą ir apdraskė, 
Mergaitės vardo neskel
biame, bet tik perspėjame 
tėvus, kad jaunų mergai
čių vakarais neleistų į 
gatvę. Jeigu turi būtinai 
eiti, tai teeina dvi arba su 
tėvais.
z " - ■ . '

Pereitą savaitę L. Juo- 
siuniėnė patiko' nelaimę.

landžio 28-tą d. Prašome 
visų kuopų siųsti kuodau- 
giausiai atstovų.

Taigi, brangus Vyčiai, 
visi ‘ į darbą ir žengkim 
pirmyn dar smarkiau. At- 
stovus siunčia netik gerai 
gyvuojančios kuopos^, bet 
it tos, kurios apsnūdo ar 
pasitraukė nuo mūsų pul
ko, kaip; Ląwrence', Broc- 
kton, Nashua yra širdin* 
gai kviečiamos į šį suva
žiavimą, tegu parodo ką 
gali ir jos. Kur dar nėra 
vyčių kuopų, tai šiuo va
jaus metu tegu susiburia 
po obalšiu “Dievui ir Te* 
Vynei” ir tekelia lietuviš
kąją dvasią savųjų tarpe.

Suvažiavimas prasidės 
1:30 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos svetaine* 
jė, Highfield St., Worces- 
teryje. VALDYBA.

šauliui. ' . .
Lankykime bažnyč i ą 

nors sekmadieniais. Kitaip 
būsime tik vardu katali* 
kais.

š/. JURGIO PARAPIJA
Moterų S-gos 54 kuopa ' 

buvo surengusios “bunco” 
vakarą, kovo 24 d., dėl 
mokytojų -Sęserų Pranciš- 
kieČių. Sąjungietės ir vieš
nios suaukavo pinigais dėl 
valgių ir gražias dovanas. 
Gaila, rkad visų pavardžių 
išvardinti negaliu, nes jų 
buvo daug. Mės esame vi
soms dėkingos užH gražias 
aukas ir atsilankymą. 
Taipgi dvasios vadui kun. 
J. B. ČiŽauskui už auką. Į 
vakarą atsilankė ir Sesu
tės Pranciškietės . Buvo 
lošimas “bunco”, o po lo
šimo visos pavaišintos 
gardžiais pyragaičiais ir 
kava, sąjungiecių paga
mintais. Dovanas aukavo 
M. Meita, B. Druškauskie- 
nė, Banioniene, M. Jurie- 
niene, E. Steponauskienė, 
M. Vaičiūnaitė ir A. Mar
kauskiene.

Pasidarbavo tą vakarą 
šios: J. Astrauskienė, M. 
Širvaitienė, M. Vaičiūnai
tė, Ė. Steponauskienė, M. 
Novikienė, J. Medinienė ir 
E. Petrauskienė.
.. Tariame visoms sąjun- 
gietęms ir viešnioms už 
tolį skaitlingą atsilanky
mą, už dovanas, taipgi val
dybai ųž, pasidarbavimą. 
Pelno liko $53.76. ii* jis a- 
tidiiotas seserims.

Korespondentė.

Parapijiečiai metinius 
mokesnius labai pavyzdin
gai mokasi. Labai daug 
parapijiečių, kurie nedar
bo metu t negalėjo užsimo
kėti, dabar tą savo pareigą 
atlieka. Tas parodo, kad 
žmonės geriau dirba. Nors 
daugelis' dar' turi ? skolų, 
bet parapiją atjaučią. Li- , 
gi šiam laikui daugiau pa
rapijiečių užsimokėjo, ne
gu tuo pačiu laikų perei
tais^ metais. Greičiausia 
dėl to, kad nori naujos 
bažnyčios. Nauja bažny
čia reikalinga dar ir dėl 
to, kad dabartinė svetainė 
permaža. jeigu tik visi 
vieningai darbuosimės, tai 
greit turėsime ir naują 
bažnyčią.

Per pereitus metus mes 
matėme, kad Verbų ir Ve
lykų sekmadieniais labai 
daug žmonių ateina į baž
nyčią, bet paklauskime, 
kur dauguma žmonių per 
visus metus? Tik tada mes 
jųps pamatome jei atsitin
ka jiems koki nelaimė ar 
mirtis. Kodėl tie žmonės 
taip, apsileidžia tikėjimo 
dalykuose ? Negalimą juos 
vadinti bedieviais, nes be
dieviai visai neina Į baž
nyčią. Kas kaltas, kad tie 
žmonės dažniau nesilanko 
į bažnyčią ? Ar kunigai ? 
Kartais taip atrodo, bet 
netiesa. Kaltas yra pats 
žmogus, nes jie apsileidžia 
draugaudamas su tokiais 
žmonėmis, kurie yra visai 
priešingi Bažnyčiai ir Die
vui. Kiekvienas žmogus 
turėtų mesti tokius drau
gus ir draugijas, nes yra 
užtektinai pavyzdžių, kad 
kaip žmogus gyvena, taip 
ir mirštą. Pasitaiko tąip, 
kad žmogus nebesuspėja 
nei kunigo pasišaukti mir
ties valandoje. žmogus 
draugaudamas su. tikin
čiaisiais stiprėja tikėjime, 
žmogus atėjęs į bažnyčią 
kelis kartus per metus ne-1

lavinę vaidinime. Grau- 
džiosios scenos net ašaras 
žmonėms, išspaudė, žmo
nių^prisirinko virš. 500. 
Vaidinime dalyvavo ma
žesnysis choras, mergaičių 
baletas ir sekantieji veiks
mo asmenys: Šv. Cecilija
— Juzė Kašėtaitė, Blandi- 
na —■ Rita Tamulionytė, 
Syra — Ona Rukšnaitytė, 
Mara —. Elena Kašėtaitė, 
Papa Urbonas —- Petras 
Aikšnoras, Almanakus — 
Petras Matačinskas, Pi- 
mandras— Alfonsas Vo- 
lungis, Mancius — Kleo
pas Kųkąuskas, Rufus — 
Julius Kuzmickas, Valeri
jonas — Antanas Vaitke
vičius; Šv. Cecilijos Tėvas
— P. Aikšnoras, ViburnUs 
ir budelis 
driūška, Tiburtius 
nas Baravykas.

Gavėnios metų Aušros 
.Vartų parapijoje, kaip ir • 
visur kitur, linksmybių ju
dėjimas sustojo,* bet ap- 
švietbs ir dvasinis darbas 
užtai pakilo kaip niekados; 
Tėvo Bružiko, Jėzuito, ve
damos rekolekcijos atnau
jino visus/ dvasioje. Nie
kad tiek žmonių nedalyva- 
vd dar bažnyčioje kaip per 
šias rekolekcijas. O šeimy- 
nų komunijos dienoje tai 
tur būt nei vieno žmogaus 
nebuvo bažnyčioj, kad bū
tų neėjęs prie komunijos. 
Paskutinėje rekolekcijų 
dienoje jųbilejinių atlaidų 
įgijimui, buvo lankomos 
dviem atvejais bažnyčios. 
Šiose procesijose dalyvavo 
apie 900 moterų ir apie 
700 vyrų. Buvo graži ir Į* 
spūdingą procesija.

Per rekolekcijas daug 
išplatinta naųdingiį kny
gų ir nemažas skaičius 
“Darbininko” užrašyta,

“Darbininko” vajus dar 
vis , tebetęsiamas. . LDS. 
kuopos nariai visu smar
kumu darbuojasi, kad'mū- 
sų parapijoje padauginti 
“Darbininko” šeimynėlę 
bent ligi 300 narių.

. Verbų sekmadienyje šv. 
Vardo Jėzaus Dr. ir Soda- 
licijos. jaunimas suvaidino 
dramą šv Cecilija. Vaidi
nimas labai gražiai pavy
ko. Stebėtina buvo, kaip

> Neperseniai visoj Amerikoj turėjo įvykti studen
tų streikas. Paskirtoj valandoj visi vidurinių ir aukš
tesniųjų mokyklų studentai turėjo nutraukti lekcijas 
vienai valandai ir tą valandą pašvęsti kalboms ir agi
tacijoms prieš karą ir fašizmą. Iš to jau galima su
prasti, kad streiką organizavo komunistai; Jie seniai 
jau yra suorganizavę Tautinę Studentų Sąjungą tikslu 
įtraukti studentiją į komunistinę veiklą. Tas streikas

F7 turėjo parodyti, kiek komunistų propaganda toj srity 
g yra padariusi. Jis. visiškai nepavyko. Studentai nu- 
| švilpė kalbėtojus ir padarė priešingą demonstraciją.

Daugely mokyklų nė dėmelio neatkreipta į streiko šū- 
Muš. Kaikuriuosė universitetuose valdyba leido stu- 
dentams išeiti iš klasių vienai valandai. Tie, žinoma, 
pasinaudojo laisva valaųda, bet milžiniškoj daugumoj

/ išėjo nestreikuoti, bet pareikšti ištikimybės Amerikos 
..Valdžiai. - *• .

k. Taigi studentų streikas buvo tuščias šūvis. Ang- 
E lų spauda su džiaugsmu pabrėžė, tą faktą, įcad Ameri- 
t įoš jaunuomene nesiduoda šavė pagauti ant raudono* 
£ • jo kabliuko. Komunizmas galėjo . .pavilioti žmones 

1919-20 metais, bet ne dabar. Perdaug jau pasaulis ži- 
r ” no apie kvailius ir negarbingus komunizmo žygius,
L:- kad galėtų taip apsigauti, kaip apsigavo'Rusija. Tai 
IT* jr viskas gefąų galime ramiai sau miegoti, — tokią 
r išvadą daro amerikiečių spauda,
B Tačiau ne viskas eįnasi taip švelniai, kaip laikra- 
KA. šČiaį atvaizduoja. Tiesa, komunistai pralaimėjo, bet 
K jie vargiai ir tikėjosi šiuo kartu pilnai laimėti. Jie tik 
f ~ padarė bandymą, kad įsitikintų, kaip giliai jų propo-

ganda pasiekė Amerikos studentiją. Jie pamatė/kad 
B/ kol kas beveik kaip ir visai nepasiekė,, bet tas komu- 
ft nistų nepažįsta, kurs mano, kad jie po to visiškai nu- 
K . lejįs rankas;ir^lįausįs xjąr^agitaciją studentijos tarpe, 
K ‘flė gal! pakeis-įnėiėjausMpĮsjtjįt^ gBažiai jauiiiejUbttvo išėi-
R . gabesnius agitatorius, daugiau įdės pinigu gyvesnei----------  - ------ ,
E; propagandai vesti, bet niekuomet nesiliaus ardę Ame- nebūtų bolševikai. Bet — kiek girdėtų Amerikos de-

rikos konstitucijos pagrindus. Yra daug faktų tam pa- — * •
K. tvirtinti. Bolševikai be agitacijos neapseiš. Kitaip, jie 
B*--- t

K.

— Jonas An-
•- Pra-

Antradienio vakare, tuoj 
po Velykų, Aušros Vartų 
bažnyčios salėje, parapi
jos naudai, įvyksta pirmas 
Beano Party. Dovanos la
bai didelės/ žmones tik 
laukia tos dienos. Visi į 
Beano Party. . Rep.

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAMS!

Naujos Anglijos apsto- 
Čio metiųis (suvažiavinųts 
ųyyks WdrceBtėi$je, ’ ba;

4 ’ * ■ - L ■' ? ‘j.

r j, amuos, j, 
MISIJOS

tektyVai ir nesnaudžia ir stropiai renka faktus Kon
gresui įteikti. . \;;K.

Balandžio ' 24 — 30, Our 
Lady of Vilnius Chųrch 
32. Dominick St., New 
York, N. Y.

PRANEŠIMAS
Amer. Liet. R. Kat. Fe

deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio šuvažiavmas 
įvyks sekmadieny, gegu
žės 5 d. 1935/Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se< 
venth St., So. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi ’ skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų. ,
A.

. N.
L. R. K. Federacijos
A, Apskričio Valdyba 

Dvasios Vadas: .
* Kun. Pr. Juras 
Pirmininkas;

VI. Paulauskas 
Raštininkas: 
Benediktas Jakutis.

SAJUNGIEČIŲ DĖME-
■ sroi.

Mass.; Maine ir>N. H. 
Moterų Sąjungos Apskri- * 
čia suvažiavimas įvyks 
sekmadienyje, 28 d. ba« 
landžio, Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Temple 
St., Nashua New Hamp- 
shire, 1:3Q valandą po pie-i 
tų. ■ ' ; ■ • '
Visos Apskričio kuopos < 

yrą nuoširdžiai kviečia- 
mos prisiųsti savo atsto-' 
ves, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Mums pra
nešama, kad 58 kuopa lau
kią Atstovių ir ruošia gra- *; 
žias priimtuves. Tad, visos 
į,Nashua N. H.!

U/T.Jokubai« 
Apskričio Rašt,
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Šv. Velykų Sveikinimas
f. ■—............. ............. . * ,

Besiartinant šv. Velykoms, Kristaus Prisikėlimo 
šventei, “Worcesterio Žodis” turi malonios garbės šir
dingiausiai sveikinti visus savo prenumeratorius, ko
respondentus, vajaus darbininius, rėmėjus profesio
nalus, biznierius, prietelius ir ateities skaitytojus, lin
kėdamas visiems Viešpaties Dievo palaimos, linksmų 
Velykų švenčių ir TROKŠTA, kad Worcesterio didžio
je lietuvių kolonijoje neatsirastų ne vienos nesusipra- 
tusios katalikiškos šeimynos, kame prieš užsibaig
siant “Darbininko** vajui gegužės 12 d., nesurastų sau 
tinkamos vietos garbingas svečias — “Darbininkas”—-

THE PEOPITS
SAVINGS BANK

Draugiško Patarnavimo Bankas

450 MAIN STREET

ĮVAIRUS ir ĮDOMUS 
r VAKARAS

Įdomus veikalas #Tškei- 
kimas” 'suvaidintas šv, 
Kazimiero parapijos salė
je, balandžio 7, 7:30 vai. 
vakare, buvo labai pasek
mingas. šio veikalo pažiū
rėti buvo susirinkus pilnu
tėlė svetainė žmonių.

. Vakaro vedėju buvo 
kun. Adomas Morkūnas, 
M.I.C., kurs paaiškino vei
kalo turinį. ’

Pertraukose kun. Mor
kūnas paaiškino žmonėms 
apie reikalingumą naujo 
bendrabučio studentams.

Pasibaigus veikalui, kle
bonas kun. Aug. Petraitis 
irgi padėkojo visiems atsi- 

• laukusiems už jų geras 
širdis ir prisidėjimą.

Sekantieji studentai vai
dino šį veikalą : Jonas Sa- 

a, -^kočitm,’ Stasys^ ^Grafas, 
Juozas Liolia, Julius Stan
kus, Antanas Dranginis, 
Antanas Bambalas, Juo
zas Mekšraitis, Teodoras 
Kazlauskas, Pranas Bal
čiūnas, Jonas Kulbis, Pra
nas Skeivis, Bronius Vo
veris, Antanas Akstinas,

Juozas Gudanavičius, Vin
cas Urbonas ir mok. Jonas 
Pilipauskąs.

Korespondentas M< Y.

BEANO «KAZYS,r 
PARTY

Skersai Gatvės Nuo City Hali

BILLING’S SQ.
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jack EUęr Savininkai '

Siuva Naujas, Taiso ir vąlo 
senas drapanas ir futrąs

. Geriausia LietuviS~Siūvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St.

Tel. 3-5710

GREEMTOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
. e

WORCESTER, 
MASS.

K-A-Z-Y-S, Lietuvių Be* 
ano karalius pribus Šv. 
Kazmiero parapijos salėn, 
pektadiėny, balandžio 26; 
8:15 vai. vakare ir su sa
vim atsiveža dovanų, ver
tės $400, kurios bus išda
lytos tą vakarą. Ištikrųjų 
Worcestėrio Lietuviai dar 
tokio lošimo nėra matę ir 
nusistebės pamatę, kad, ir 
visai jaunas vaikas ‘Kazį* 
lengvai gali lošt. IŠ viso 
bus 40 dovanų išdalinta. 
dalyviams. Visas pelnas y-, 
ra skiriamas parapijai.

Sekančios draugystės y- 
ra prižadėję dalyvauti: — 
Moterų Sąjungos 5-ta kp., 
Studentai, Jaunų moterų 
kliubas, Susivienijimo 41- 
ina kuopa, Lietuvos Vyčių 
26rta kuopa, Blaivininkai/ 
Choras, Marijos Vardo 
draugija^ šv. Onos, šv. Pe
tronėlės, Šv. Vardo Jė
zaus, Seserų Rėmėjų, Lab
darybės, Darbininkų 7-ta 
kuopa ir šv. Jurgio drau
gijos. ■

Veikiantis komitetas dėl 
“Kazys” lošimo yra:—, 
Juozas K. Žemaitis, pirm., 
Juozas Dirsa, vice-pitmi- 
ninkas, Marė Dirsūtė, raš
tininkė, Jonas Lukoševi
čius, kasierius, ir Vladas 
Rimša, Magdalena Delio- 
nienė, Jiėva Thompsonie- 
nė, Juozas Glodis, Bronius 
Gražulis, Ponia Petras Mi- 
liėnė, Marė ščiukienė, Pet
ronėlė Bačinskienė, Anas- 
tąsią Paruliene Agota Lu
koševičienė, Jonas Gražu
lis, Kazimieras Zinkus, 
Uršulė Urmonienė ir Pet
ras Parulis.

Mąloniai kviečiame sve
čių kuoskaitlingiausiai at
silankyti. —

NEPAPRASTI ŠOKIAI

Šv. Kazimiero parapijos 
choras rengia savo antrus 
pusiau formalįškus Šokius

GREEN MOUNTAIN
' DAIRY

SAVININKAS — JUOZAS
„ baltramaitis

j Worcester To Webster Road
Visokių Valgių, Užkandau ir

Gėralų
, PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

MILLBURf FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai^ Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRĮJN0W Šaldytuvai;
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuves Rečiai
Geros rūsiės baldai už žemiau
sią kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 MiUbury
W0R0ESTER, MASS. -.

BILL'S LUNCH
Lietuviška Valgykla

29-31 Grafton St.
(Kampo Franklin St.)

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malpnus'ir greitas pa
tarnavimas. -Persitikrinkite.

Dial Ž-9025

i Čiutė ir Ed vardate T .anga-
I ! lis.
I i Tauro klubas turės savo 
; ; metinį bankietą dideliam 

J į valgomam kambary tą pa- 
! • tį vakarą puse po septynių 
; į prieš Šokius. Klubo komi- 

! tetas bankietui yra: Adv, 
; [ Antanas Mįlleris pirm.,

zas Cinkus, Juozas Dirsa, 
Jonas Tamkus ir Juozas 
K. žemaitis.

Visas choras maloniai 
kviečia svečius atsilanky
ti.—

MERGAIČIŲ S0DAUCE
JA ....

minėms ir pažystamiea 
tapo palaidotas šv. Joj 
kapinėse.

Jeigu prie mano kojų l 
dėtų visų - viešpatijų vafl 
kus .vietoj mano knygų J 
mano pamėgimo skaityti, j 
visa tai atstnmČiau. /

4

TĖMYIITEI
Vėliausios mados plaukų kir* 
pimas vyrame, moterims ir 

vaikams.
Vyramsir Moterimz --- 85 c.
Pradinei mok. vaikam* 2Qc.

D. MAŽBIK Air J.JONAITIS
26 Ward St., Worceater

GROvERPvE ir BUvERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. VVOBCESTEE, MASS.“

DIAE 5-6367 
____ _______  ■1 ______ •

J Dial 6-1944

POPE OPTICAL COr
ALBERTR. BARKER
Registruotas Optometrisfaa
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

897 Main St, Worcester, Mast

antradienį, balandžio 23- i 
čia, Banfcroft viešbutyje, 
9-tą valandą vakare. Gros j 
“Dol Brissette’* ir jo Hotel 
Bancroft orkestras. Šo
kiai tęsis iki pirmos valam 
dos ryto. Lietuviai inteli
gentai kviečiami iš visą 
Naujos Anglijos kolonijų. 
Iš svetimtaučių yra pa* , 
sviesti sekanti:—

Gov. James M. Curley, 
Mayo’r, Jo^n C. Mahoney, 
Senator John S. Sullivan, : 
Representative Edward 
Kelly, School; committee- 
man Archie Golumbeski, 
Councilman* Maurice V. 
O’Tpole ir Councilman Ste- 
phen Loughlin. . ;

Didžiuma iš jų yra pri
žadėję būti tą vakarą su 
mumis.

Rėmėjai šokių lig ’ šio 
laiko yra Mayor John C. 
Mahoney , Counci 1 m a n 
Maurice Va O’Toole, Dr. ir 
Ponia Stephen Bergin, Ad
vokatas ir ponia Antanas 
Mileris, ponas ir ponia 
Juozas K. Žemaitis, ponas 
ir ponia Juozas Dirsa, po
nasir ponia Jonas Bašins
kas, ponas ir ponia Juozas 
Ginkus ir ponas ir ponia 
Jonas Tamkus.

Komitetas iš choro yra: 
Kazimieras Jogminas ir 
Alphonsas Ginkus, bendri 
pirmininkai: Pranciška 
Paulauskaitė, Ona Luko- 

į seviČiutė, Marijona Kučin
skaitė, Bernardas Duševi- 
čius, Jonas Valinskas, A* 
gota Laugalyte, Matilda 
AukŠtikalniutė, Aleksan
dras AnuŠauskas, Birutė 
Ališauskaitė, Juozas Ivaš
ka, Ona Jogminaitė, Juo
zas Banis, Edviną Karpi- 
kiutė, Jonas Alavošius, 
Julius Bačkauskas, Bea
triče Žiurinskaitė, Vanda 
Stalilioniutė, Vincas Dai- 
lydė, Petras Sakalauskas, 
Marė Ulevičiutė, Ona Žu
kaitė, Oną Valentukeyi-

NATIONAL ROTTLINGl
COMPANY | 

. Lozoraičiai —• Savininkai | 
Išdirbame gerus minkštus gS-1 
rimus. Geriausias patarnavi-| 
mas. vakarėliams ir piknikams Į

2 
5- 
| 

! !

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525 * . 

495 Millbury St., 
WORCESTER, MASS;

. . Tel, 2-8186

A. J.KATRAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikpme puikiausiu drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, .parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372376 MiUbury St.

Wbfcester, Maul

“Daugiausia 'Gėlių Už, Jūsų
' Pinigus*’ 

pas.' • '

GEORGE’S FLO WER
SHOP 

30 Trumbull Št
Krautuvės Tel. 54384 

Namo Tel. 5-3524
•“Gėlės siunčiamos per pasiun-
r tini j vaisas dalis pasaulio

Piaųps — Radios 
GRUNOW 

, ELBKTRIKINIAĮ

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRDN'S
20 Trumbull St. Worcester^ 

Tol. 49430 Mara.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, Verbų sekma* 
djeny, šv. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo mergaičių So* 
dalicija - dąlyvava laike 
trečiųjų šv._ mišių ir ben
drai visas ėjo prie šv. Ko
munijos. Labai malonu 
matyti, kuomet jaunos 
mergaitės viešai dalyvau
ja pamaldose. Prie šios 
merginų draugijos pri
klauso visos, baigusios šv, 
Kazimiero Seserų mokyk’ 
lą; • V ;

Mokyklos, auklėtiniai 
mergaitės ir berniukai — 
Stebėtinai gražiai vartoja, 
lietuvių kalbą..

......... ..r

; ADVOKATAS C. F. 
i CAMPBELL

Verbų Sekmadienio rytą 
bal. 14 d. apie 3 vai. atsis
kyrė su šiuo pasauliu pla* 
čiai žinomas netik Wor- 
cestery, bet visoj Naujoj 
Anglijoj, pavyzdingas ka* 
talikas, gilus ■ mokslinin
kas — advokatas Gharl^ 
F. Campbell 52 m. am
žiaus. Jis mirė staiga Šir- 

į dįes liga Fraumatic Insti
tute/ Brooklyn, N. Y., ka* 
me prieš porą dienų buvo 
nuvykęs pasigydyti pas 
specijąlistą Dr. William N.

i EJnnis’ą. '
Jis buvo artimas gimi* 

naitiš. N. S; Senatoriaus 
Dayid J. Walsh’o ir Mass, 
Gubernatoriaus J. Curley.

Iškilmingos laidotuvės į- 
Vyko trečiadieny, baL 17 
d., Nekalto ' Prasidėjimo 
bažnyčioje, apie 10 vai. ir 
po jU» lydint valdžios, val
stybes, advokatų draugi
jos ir Šeimos nariams, ta
po palaidotas Šv. Jono ka
pinėse.

VINCENTAS NEMURA

F. A. VAIŠNORU, M.
(VEIKŠNER) J 

/LIETUVIS GYDYTO jas 2 
96 Vernon gt, Tel-5-7$^ 

Ofiso Valandos: į
1042, 2-4 Dienos,^64 Vnkttį 

SEKMADIENIAIS ] 
SULYG SUTARIMO * 

WOR0ESTER, MASS. j

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-91<|
” 8-3760

FRANK J. BOBELIS į
ADVOKATAS I

Office: 2

633-642 \ W0RCESTE&
Slater Bldg'. MASS. J

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-20

ANTHONY J. MILLERT
ADVOKATAS J

Office 
406408

Slater Bldg. MASS.'

VOEOEB'

:$»1.; 6*S5T6 - Kamsl: S-

KAZ, W. TAMULONHĮ
ADVOKATAS

. Office?
527 W0RCE8TH

Slater Bldg. MASS. J

'■ M. A. CIVINSKAS & 00. J
LIETUVIS 1

Graborius ir BalsamuotojMT
340-342 Harding Si. |

WORCEŠTER, MASšij
Atdarai Tol, -g

Dieną ir Naktį, Dial45-5W

■KM

CHARBONHEAU’S
Catholie Art Shop aud I

B00K STORE
Lfetuviiko* Maldaknygės, žva
kes, RaŽanČi&i, tos, Ška
plieriai, Paveikslai ir Bernai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trumbull St,. Vforoesta*

LIETUVIŠKA DIRBTUVE i!
* ’ ■- • ■ $ 
g VERMONT 0LEANERS & DYERS
l 176 Millbury St., Worcester, Mass. i!

n Valome ir prosiuame vyriukus ir moteriškus drabužius ir skfy- į į 
L belos. Taipgi, ištaisome jų formas. Ekspertai valyme žilkinių p
į ir aksominių (Vęlyet) Dažomo drabužius visokiomis
• spalvomis. Darbų, garantuojame.
j Tel. Dial 3-1336 Pranas Čiopas, Savininkas. $

BEA’S BEAUTY 
SHOPPE

P4C Petronė "ParuUutįĮ, savininke

156 Green Str. ant Kelly sq.
Tel. 60055, Vforcester, Mass. 
LIETUVAITES, ’dablnkitCs pas 

lietuvaite . •

Fiųgbr, AVaves, Manicuring, . s 
Terinanent AVaving,; Shąųipoo.

SOOTKOOS DRW CO.
90A Millbury it Tel. 2.9875. j 
•' VIENINTELE LIETUVIŠKA

VAISTINE \VORCESTERYJ

Mūsų “SpeifoFV - • 
r “Kapo-Salvę” \

Geriausia juostis d81 ra.matų’ ar 
kitą Skauduolią, Me* patys darom 
ją ir Gąrantuojaui.' Pinigus sugra- 
iįnam jei neuiganfidinti. Siunčiam^ 

tu»miylu noru

MODERNIŠKA UETUVig 
KRAUTUVE 

” UŽLAIKO ‘ "
; JONAS B. BASnraSAS .
. ' -■ (SONUS)
3M Millbury st. !tel. M74« 
btamų, ttkių, Pirkimo.' P»rd«- 

vimo Reikalus Veda
, JONAS V. BASnrSKAS 

'■ it.

šeštadieny, bal. 13 d., su 
šiuo * pasauliu atsiskyrė 
Vincentas Nemura, 48, 
gyv. Mendon g-vės. 
Nuliudime paliko žmoną 
Prancišką ir dvį dukterį 
Onutę ir Ritą, tris brolius 
ir vieną sesęrį Lietuvoje, 
iškilmingos pamaldos įvy- 
ko antradieny 9 vai. šv< 
Kazimiero bažnyčioje, ka
me už jo vėlę šv. mišias 
atnašavo i klebonas kun. 
'Aug. Petraitis, kun. S. J, 
Vembre ir kun. J. J. Baka- 
nas. Palydint šeimynai, gk

Tel. 48501 arba A3865 rį

JUOZAS J. DIRSA ’
Graborius ir BalsamuotojuM 

“Fanerai Bariers” ir Niurni 
ant • Ja 

13 ELLSWORTH ST.
išnuomojant Automobiliu*^ 

Visokiems Reikalams. J

. VERNON STORIO |
JONAS dBBlHU&SaviiUidM

8 V.rnon St m M5?E 
, ' d
VIENINTELIS ■ . J? 

}■'?• TVORCESTERIO J| 
FOTOGBAJM

BLUERIBBONDAIRIr
r ’ 5

4**

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbias: 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”

-VARDAS GERAI ŽINOMAS i Į

ŽŽSpruceSt. ^64889



Baltupio 19, 1935 DARBININKAS '

PRISIKĖLIMAS
žygiai prieš devynioliką šimtmečių Kristus, pa- 
> Atpirkėjas, mirė pasmerktas kaip piktadariš 
Golgotos kryžiaus mirtimi.
Jirė paniekintas, minios išjuoktas, net savo mo* 

: daugumos apleistas. . *
'Pik keli gailestingi Jo mokiniai nuėmė Jo baisiai 
lotą kūną, ištepė kvepiančiais aliejais ir suvynio- 
baltą didelį audeklą — palaidojo kalne iškaltoje

Palaidojo drauge, Kristaus mokiniai, su Mokyto* 
finu ir visas savo viltis.
Praeina trys dienos,
Kristus kėlėsi iš mirusiųjų. Kristus, prisikėlęs, 
rodo Marijai Magdalietei ir kitoms moterims, bet 
jo nebepažįsta iš sykio. / i
Nebepažino, kad buvo laikinai praradusios Kris, 

i, prisikėlimo viltį.
Kristus prisikėlęs dar keliasdešimt dienų pasiliko 
avo mokiniais. Mokino juos paruošdamas vadus 
ariančiai savo Bažnyčiai.
Bažnyčios istorija jau tęsiasi ištisus devyniolika 
tmečių.-
Pirmos dienos ir mėtai, pirmi šimtmečiai, tai 
Mojų, tai požemių — katakombų laikai. Daugy-

PENNSYLVANUOS ŽINIOS

PARAPIJOS KUNIGŲ

Mojų, tai požemių 
kankinių išliejo kraują už Kristaus paskelbtąją

Neramūs buvo ir viduriniai amžiai krikščionybei; 
ūs kai kur visai panašūs į senuosius katakombų 
is šių dienų kaikurių šalių ir tautų krikščionių 
ias. ’ ’ .• '■ "
Katalikybė šiandien nepaprastai puolama. Vienur 
lu, kitur diplomatija, dar kitur per spaudą. Mo- 
ioji tai nesenai buvusi laisvamanybė — keičiasi 
imdama j modernišką pagonybę. Didelės kultu
os, pagarsėjusios mokslu tautos,, pakurstytos ne
ėstais šūkiais, užsikrečia žemiausiu fanatizmu 
t išeina iš sveikos prigimto proto lygsvaros..
Lietuvių tautą Aukščiausiojo Apvaizda iki šiol 
jojo nuo panašių proto sukrėtimų, tačiau dorovi- 
jėgos yra gerokai pašliję. Amerikos lietuviai jau 
ati metai ruošia pas save misijas, bet senoji tėvy- 
Jetuva šiuo žygiu yra gal labiau-atsilikusi. Afri- 
juodukai, Australiečiai, ar Azijos tautos kasmet 
ūkia vis daugiau ir daugiau pasišventusių misijo- 
ų. Ne vien stabmeldžių tautos jų darbo aukos 
ydingos. Lifetuvos/inigsta^ jfc centrai ir -priemies- 
misijų apaštalų laukia. Laukia jų ir kaimas. Kai- 
jau nemažai užsikrėtęs miesto nešvariomis ma

ls, tos mados ima pamažu ardyti šventą šeimos 
ų, įmaišydamos nemažai drumslių, o kartais net 
Eiančio purvo. . ‘
Bet aukšto ir Dieviško Kristaus mokslo; pragaro 
bes įveikti negali. Pragaro tarnai sugaudo į savo 
lą daug silpnavalių, bet aukštos sielos žmonių, 
ų pasiryžimų, ~ jos nedrįsta liesti. '
Kristus prisikėlė! Tauta, taip pat prisikels iš savo 
ydimų. Jei vyresnieji lieka labiau sustingę, —jaų- 
is eina tautos'prisikėlimo avangarde?Kiekvieną 
rų kataliką jaudina mūsų jaunimo gražūs, pilni 
ryšimo, Kristaus Dievišku mokslų persiėmę žy- 
■ Mūsų pavasarininkų ir ateitininkų, lygiai ir A- 
ikos lietuvių vyčių ir moksleivijos gražūs, viltį ža
gtieji, užsimojimai, pilnai laiduoja lietuvių tautos 
sinį Prisikėlimą. J.M.

PARAPIJOS KUNIGŲ nas • Strazdauskas, Kazys 
VELYKINIAI LINKĖJL Tauteris, Jonas Mazurevi- 

MAI < čius, Juozas Budelis, Juo- 
Vfcr ^v - Alfnrmn narani* zas Žakevičius ir Matas 

sekančio turinio * ardo Dr jos nariai- patar- 
“ Velykų sveikinimais ?avo Yer^ sekmadienį j kaip prie tvarkos bazny- 

čioję taip prie išdalinimo 
pašventintų verbų;

Margučių baliui buvo iš
rinktą ypatinga komisija, 
kuri rūpinsis visais to va
karo reikalais, Tarp kitų į 
tą komisiją įėjo Feliksas 
Petkus, Jonas ’ Jasaitis, 
Vincas Čeplinskas, Am- 
brazas Remeikis, Maksi
mavičius ir Letkauskas. 
Nutarta duoti tris dova
nas už gražiausiai numar
gintus margučius. Juozo

MAI

su 
laiškus: •’---- ------- •

1935 M. VELYKOS < 
Mylimieji Kristuje!
^Aleliuja! Aleliuja!! Ale

liuja!!! Sveiki sulaukę šv, 
Velykų! Ištikrųjų, brangu 
ir malonu yra mums Jūsų 
dvasios vadams dalintis su 
jumis velykiniu džiaugs
mu.

Sulaukus šitų šv, Vely
kų, mūsų nuoširdūs jums 
linkėjimai pasirodo gra
žiausiai išreikšti šios die
nos šv. mišių maldoje. Šiųpro^ii-S Keidošiaus padidintas or- 
dieną mes meldžiame Vieš- katras gildys .muziką 
paties, kad Jis priimtų jū- E0' nri
sų maldas draugę su aukų 
atnašomis. kad velykiniu.

SHENANDOAH, PA.
(VELYKŲ LAIŠKAS) 

Brangūs Parapijiečiai:
Artinanti# mūsų Išgany

to jaus iŠ numirusių Prisi
kėlimo šventei, mes, šven
to Jurgio parapijos kuni
gai, nuoširdžiai sveikina
me Jus visus ir linkime 
linksmų šventų Velykų 
švenčių!

Šia proga lai bus leista 
mums pasidalinti su Jumis 
tuo džiaugsmų, kurį mums 
padarėte laike šventos Ga
vėnios, o ypač laike Ke- 
turdešimtės Atlaidų, taip 
uoliai ir taip skaitlingai 
dalyvaudami visose pa
maldose ir eidami prie 
Šventos. Išpažinties ir Ko
munijos., Tas mus džiugi
na ir liudija, kad Jūsų ti
kėjimas yra gyvas, žino
ma, yra dar ir tokių, mūsų 
parapijoje, kurie nepasi
naudojo šiuo išganymo lai- 

' kū, ; kad • susitaikinti su 
Dievu. Juos šiuomi perspė-

je, rytais kasdien. Ypatįn-1 gai prisikėlęs iš numirusių 
gal raginame, kad Velykų suteikia Jums visiems ra* . . 
rytą visi Šventą Komuni
ją priimtute’ ir tik tuomet 
Jūs džiaugsmas bus pil- 
nas. •' ’. f-

Mes labai įvertiname ir 
dėkingi esame visiems, ku
rie ištikimai rėmėte baž
nyčios reikalus. Lai Visa
galis Dievas šimteriopai 
Jums atlygina. Prašome 
nepamiršti bažnyčios rei
kalus ir ant toliaus. Ypa
tingai prašome didesnę au
ką suteikti Velykų kolek- 
toje.

__ Linkėdami visiems link
smų Šventų Velykų šven
čių, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kun. J, A. Karalius,

Klebonas,
Kun. A. J. Degutis.

MAIZEVILLE -
CILBEETŪN, PA.

mybes, linksmybės ir viso 
to,' ko Jūsų širdys trokšta! 
Tegul Jisai susivienijęs su 
Jumis per šventą Komuni
ją, suteikia Jums kuodau- 
giausia Dievo malonių! '

Prie šios progos nuošir
džiai dėkoju Jums už visą 
prielankumą ir duosnumą 
Bažnyčiai, kurią esate pa
rodę per pastarąjį laiką. 
Ir toliaus, prašau Jūs pa
remti Bažnyčios reikalus, 
o ypatingai prašau nepa
miršti, Velykų rytą pa- 
svęikinti Savo Išganytoją 
Prisikėlusį iŠ numirusių 
savo Širdinga ir duosnia 
auka už ką Jisai Jums be- 
abejo palaimins ir šimte
riopai atmokės. /

Pasitikėdamas Jūsų pil
no prielankumo Kristaus 
Bažnyčiai, pasilieku,

Jūsų Klebonas,
Kun. A. J. Alauskas.

: , • TeL 3368

BAMWA1TE«S
JETUVIS GRABORIUS 
į 13 mėtą, kaip tarnauja 
.Uviams Montello ir apylin

kėje.
, Laidotuvių įstaiga:

i* Ames St., Brockton, Mass.
. Gyvenimo vieta:

į Enterprise St,. Brockton

*

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

ŠANBORN ELOCK
* 681 Washington St. 
/NORWOOD, MASS.

TeL Nomvood 0330 
Gyvenimą vietoj 
32 Walnut Avė.

TeL Nonvood 1020

RANGIS ELECTRIC
P COMPĄNY
M&k J., Strangis, Savininkas 
■Lektrikiniai pečiai 
3e ant lengvo išmokėjimo 
JBekame visokius elektriki- 
Jfcs įvedimus ir pataisymus.
£ TeL Brockton 7198
# 28 Morse Avenue, 
& BROCKTON, MASS.

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla 

. Gamina skanius ir šviežius 
valgius

ATDARA:
Nuo 6:80 ryto iki 12:30 vakaro

1118 Washingt6n St., 
Norwobd, .Mass.

KASK TAXI SERVICE 
nu ji apšildyti karai* 
Hk 35c. po Brockton’ą
J Stotys: 
3V. Elm ir Main Sts.
į 45 Tremont St., 
&ROCKTON, MASS.'

Tėl. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
COMPANY

Neaunnikyk savo senus rakandus ! 
Duokite juos mutns apmušti su 
nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visa eilę rakandams npdanga- 
1ų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohalr, damask Ir it.

16 Bslmont Street,
. BROCKTON, MAS#.

atnašomis, kad velykinių, 
iškilmių pradžia,Augš- 
čiausiąjam sušel p i a u t, 
jums visiems padėtų įgyti 
laimingą amžmastį.

Dar kartą mes jus visus 
sveikiname ir linkime 
kiekvienam iš jūsų visų 
brangiausių Dievo malo
nių. Lai šitos Kristaus 
prisikėlimo sukaktu vės 
džiugina jūsų šircįis^jtptu- 
rėįus visą tai kį jus trok
štate! •- ,

Jūsų tarnai Kristuje, 
Klebonas kim. J. Lietuvnikas 

. Kun. Dr-as L. J. Mendehs.
Kun. Antanas Dubinskas
Kun. Kazimieras Keičtošius.

ŠŠ; VARDO DR-JOS 
“SMOKĖRIS”

Pirmadienį, bal. 15 d. į- 
vyko mėnesinis susirinki
mas ŠŠ. Vardo Dr-još, ku
riame buvo svarstomi Di
džiosios savaitės reikalai 
ir Margučių Baliaus vaka
ras pirmadienį po Velykų. 
Kaip kitais metais taip ir 
šiemet nešti baldachiną 
Didžiajam Ketvirtadienį ir 
Didžiam Penktadienį buvo 
išrinkti Juozas Strazdaųs- 
kas, Petras Makarauskas, 
Juozas Kvedarą, sūnus, ir 
Jonas Sabaliauskas. Vely
kų rytą per prisikėlimo a- 
peigas apsiėmė patarnau
ti Jonas Jonca,-Jurgis: Pa- 
bedinskis, Juozas Maka
rauskas ir Jonas Letkaus
kas. Velykinę žvakę pro
cesijoj pasimainydami neš 
Kazimieras Pakalniškis ir 
Mikas Raškauskas. Rezti- 
rekcijos. stovilėlę bus Jo
no Grebįiaucko rankose. 

= Tvarkdariai' Velykų rytą 
bus Valerijonas ir Anta-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAMS
Graboriuz ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
$37 S. Paca St. 

y • • Baltimore, Md. 
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pięiai, Pagrėbus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
' aukščiau

TeL — South 0083

kimšte'prikimšta svečiais 
tą Vakarą?'. '■

ALTORIAUS IR ROŽAN
ČIAUS V-TOS KUOPOS 

KORTAVIMO VAKARAS 
17-tds iš eiles šį sezoną 

kortavimo vakaras įvyks 
po globa V-tosikųopos Al
toriaus ir Rožančiaus mo
terų Dr-jos, penktadienį, 
balandžio 26 dįlSėkančios 
narės sudaro * to vakąro 
komisiją: Stepone Šilans- 
kienė, Ona* L Rėkuvienė, 
Ona Remeikienę, nuo Car- 
rdlton g-vės, Ona Rimke- 
vičięnė, Rožė Samoliutė, 
Agota šataitiėne, Ona >Si*. 
manąitienė, ,I<|anna Sta- 
lionienė, Liudvika ’Skabic- 
kienė, Ona Štreimikienė ir 
Marcijona Strazdauskienė. 
Komisijai pagalbės visos 
moterys V-tos kuopos, ku
rios gavo laiškus, kuriuo
se nuo visų* prašoma trijų 
dovanų “preizams”, 50c. 
pinigais, ir parduoti to va
karo tikietų. Įžanga vie
nam 35 centai. t

• - . .... t - • ’ *

Birma itališkų - ma
karonų VAKARIENĖ 

parapijos choras, vado
vaujant muz/Jonui Čižau* 
skui, kurs taip gražiai at
sižymėjo Verbų sekmadie
nį, ryte bažnyčioj, o vaka
re parapijos salėje, suma
nę surengti svetimtautiš- 
ką vakarienę. Dėka kun. 
Keidošiaus jų dvasios va
do rūpesčiui, buvo suras
tos tam tikros itališkos 
šeimininkės, kurios apsiė
mė pasotinti tikrais itališ-' 
kais °a la balognese” ma
karonais visus, kurie tik 
ateis į šv. Alfonso par. sa
lę, sekmadienį, baląndžio: 
28 d. Vakarienė rengiama 
ne tam, kad didelį pelną 
uždirbti, bet kad visiems 
linksmą yakąrą suteikti, 
neš už vakarienę ir Šokius 
po vakarienei dalyviams

• reikš mokėti tik 50 centų. 
Kadangi Ši vakarienė ar 
tik ne bus paskutinė ši 
sezoną, tai manoma, kad 
keli Šimtai svarų makaro
nų bus reikalinga, kąd vi
sus tinkamai pavaišinti.

Parapijos choras tikrai 
yra vertas visų paramos, 
nes jis sunkiai darbuojasi 
kaip bažnytinės muzikos 
srityje, taip tautiškos dai- v 

Inos dailėje. Kada tik kur |

(Velykų Laiškas) 
jame ir raginame, - kad Brangūs Parapijonai: 
greitu laiku tai padarytų. Šiuomi sveikinu širdin- 
Šią savaitę išimant ketvir- gai Jus visus ir linkiu 
tadienį, išpažintys / bus Jums linksmų Šventų Ve- 
klausomos mūsų bažnyČio- lykų! Lai Kristus garbih-

Westfield, Mass.
Jums linksmų Šventų Ve-

Velykų dienoje, Prisikė
limo mišios bus 6:00 vai. 
ryte, antros mišios bus 
10:30 vai,

VAKARĖLIS
Verbų sekmadienio va- ‘ 

kare, 7:30, bažnytinėje 
svetainėje Marijos Vaikę-j 
lių draugija suvaidino gra- j 
žų tikybinio turinio veika
lą “Marija Magdalena”.

Sekančios draugijos na
rės vaidino: Marija' — O. 
jegelevičiutė; Morta — K. 
panylaitę; Benyta —- O, 
Baliukonytė; Faustyna — 
H. Minkelįutė; Miriama— 
S. Grigaliunaitė; Garlinda 
— N. jutkevičiute; Marce-

(čia atvykusios labai gra
žiai išpuošė visus altorius, 

2 už ką joms tenka širdin-
• gas ačiū. r/ - r/. ,
j Pradedant Didžiu o j u 
Ketvirtadieniu sekančios 
draugijos be pertraukos 
dalyvavo adoracijoj:. Šv. 
Onos, Marijos Vaikelių, 
Tretininkų, Altoriaus Tar
nų, Šv. Kazimiero Draugi
jos: V. Jutkėvičius, V. 
Minkelis, A. Sabonis, J. 
Janulevičiųs, V. Svikla, Z. 
Jegelevičius, S. Baliųko-

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
. Ketvirtadienį, bal. 25 d., 
p. Ą. Peldžiūs atvyksta 
mūsų parapijoj rędyti 
krutamus paveikslus apie. 
“Pirmųjų Krikščionių Per* ‘ ■ 
sekiojimus”. Parodymas į-' 
vyks gv. Liudviko parapi
jos svetainėje. Įžanga 30c. 
s^augtisJėms jau- /'
niems.

lė — 6. Grigaliunaitė; Ju- nis, V. Jegelevičius, J. U- 
linskas. A. Šęgžda,’2L Ge- 
ęevičius, S. Melešius,. K. 
Jutkėvičius, S. Danyla, K. 
Adomaitis, P. Samulevi- 
Čius, K. Masaitis, J. Bara* 
nąuskas, J. Kišūnaš, J. 
Lingaitis, A. Jiėcikas, J.

Ii joną — Ė. Kulešiutė.
Šokėjos buvo: V. Gecę- 

viČiųte, : V, Jegelevičiutė, 
Jonaitytė J., Jegelevičiutė 
J., S. SidaraviČiutė, S. Gri
galiunaitė.

Šokėjoms maršą gražiai 
pianu skambino J. Jutkiu- 
te. Žmonių prisirinko pil
nutėlė salė, kiti turėjo sto
vėti. Tai garbė darbščioms 
Marijos vaikelių draugi
jos narms, ką pažymėjo ir 
kun. Puidokas savo įžangi
nėje kalboje, už tokį gra
žaus veikalo tinkamą iš
pildymą.

DIDŽIOJI SAVAITĖ
šv. Kazimiero Vienuoly

no Seselės iš Wotcester 

pasirodo mūsų, vyrai ir 
mergaitės, tai yra ko pa
klausyti. žinoma tos. gar
bės žymi dalis priklauso p. 
Jonui čižauskūi, mūsų 
choro gabiam, darbščiam, 
rūpestingam vadui, kurs 
nenuilstančiai darbuojasi, 
kad mūsų jaunuolius su- 
burti’ir į jų širdis įskiepy* 
ti meilę bažnytinių gies
mių ir mūsų gražių , lietu
viškų dainelių. Valioj po
nam Čižauskam, valio, mū
sų choro nariams! Jūsų i- 
tališku makaronų vakarie
nė turės tiek svečių, kad 
jūs patys stebėsitės,

Novicijus.

Š. V. DRAUGIJOS 
VEIKIMAI

Švento Vardo draugija 
turėjo savo mėnesinį susi- 
linkimą pereitą sekmadie
nį.. Baseball’o reikalu ko
mitetas davė savo raportą. 
Raporte paaiškėjo, kad 
viskas jau surengta, įgytą 
visi reikalingi dalykai ir 
kad kandidatai priguliu* 
tieji prie šio ratelio turės 
pirmą savo praktiką, tuo- 
jaus po. - Velykų. Tikima, 
kad daugelis bąsebolinm- 
kų praktikuosis. ‘T.”

Gegužis.,
Velykų dienoje pirmos 

Šv. Mišios 6 vai. antros 
10:30. :

ŠOKIAI
. Balandžio 27 dieną pa
rapijos didysis choras, Šv. 
Kazimiero draugijos sale-

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1000 Wasbington St. ; 
NORWOOD,MASS.

, TEL. Nomood 1503 
MonteUo Office:

10 Intervale St

je, 22 William SL: rengia TEL. Brockton 2005

Šokius. ■
Rengimo komisija, kaip

Tel.. Norwbod 1009 Notaras 
i y yruLAnviogirdėti, visų# choro narius 

įkinkė į darbą. Jau yra 
pasamdytas geriausia ir 
didžiausis orkestras, kurs 
visų muzikalį skonį tikrai 
patenkins, -

Tikieiai platinami, “kei- 
kai” kepami, saldainiai už-

Ai m NEiIAuaAv
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS R0ŠIES APDRAUDA

Laivakortes visoms llnljoma
• • Teiairtgat Patarnovlmat

. 1122 Waehington St, * 
Norwood, Miu».

sakyti, Vyrai ir mergaites, 
moterys ir diedai savo kai* 
bas užbaigę 27 dieną šio 
mėnesio eisim į šokius. 
Tad visi skubėkime iš arti 
ir toli, nes gali pritrūkti 
ir vietos netik prie salės, 
bet«ir visame Westfielde 
automobiliams pasistatyti. 
Pradžia 8 vai. p. m.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko VSliausioa Mados

ČEVERYKU - KALIOŠU - ŠLIPIU
Vyrama Lietuvių įdirbtus

OVER GLOBE mjVERYKUS

115S Wuhington St, 
Nonrood, Mm.

tf - |H T j
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“D ARRTNINK AS”
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$ 3.00 Metams, 54»™us $ 3.00 Metams

r Darbininke, Pažink Savo 
Teises ir Pareigas

O jas pažinsi skaitydamas 

“DARBININKĄ”
’ ■ ’• •■1 ■ '. . 7 . 7 ' . ’ •’ 7 . • - 7‘- .•••*• . \ -7 7

““Darbininkas” yra lietuvių darbininkų laikraštis. Jis nušviečia, nurodo, kreipia
■ ■ .7 • ■ ’ '• • • 7 • ’. 7 4r ■ ■ . ■ _•*••,. ■ ■’. ■ . .•• ... ■ . . • .'.• •• '■ ■■■..-.•• ...

lietuvių darbininkų judėjimą j tikrą, tiesų kelią, kuris veda geresnėn ateitin.
‘“Darbininkui” rašo musų tautos įžymiausieji vadai, šviesus ir susipratę darbi- 

ninkai. ' - - ■ •• A<. \
“Darbininkas” gausiai paduoda žinių iš Lietuvos, iš darbo lauko, iš lietuvių gyvenimo Amerikoje ir viso pasaulio.
“Darbininkas” yra didžiausias ir populeriškiausias du kirt savaitinis lietuvių darbininkų laikraštis Amerikoje.

Lietuvi, Darbininke, Nebūk Be “Darbininko’’
Šeštadieniais nuo 2 vai. iki 2:30 vai. po pietų klausykite Darbininko Radio Programų iš stoties WAAB, Bostotf, Mass.
“Darbininko” Radio Dainos, Kalbos, Pasaulines Žinios ir Pranešimai Tepasiekia Lietuvių Darbininkų Namelius.

Kiekvienas darbininkas ir darbininke tepasikviečia “Darbininką““ į savo namus, kad jis juos lankytų per visus metus. 
Pasinaudokite šio vajaus metu dideliu nupiginimu. Tik pamąstykite, už $ 3.00 per visus metus, du kart į savaitę gau
site lietuvių darbininkų laikraštį “Darbininką”. “Darbininkas” pusei metų $1.50. Užrašyk ““Darbininką į Lietuvą - me
tams $4.00. Kiekvienas metinis skaitytojas gauna vienodolerio vertes knygų dovanai.

Užsirašyk Dabar! Jeigu jau turi užsirašęs sau, tai užrašyk Darbininką savo ge-
. ’ -7 . ' 7 7 .7 • . 7./..‘ •77. 7-7 • • :;7- ‘ 7‘. 7.- 7. 7 •: ’ < ' 7 ' •• ■

riausiam draugui.
' ' Siųsk užsakymą šiandie:

i

So. Boston, Mass
. \ .- . . . .... ‘ _• . -' 5 k. •

V ,. ‘ ■ ■ ■ •. •• *•■'■.. .....
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DARBININKAS
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CMRISTMAS IK VACATION CLUBS į!

FOREIGN DRAFTS

NEW BRITAIN, CONN.

t-nuįj-. .

ręs režisorius p. St. Kli- 
maitis. '

draugijų ir atskirų asme
nų darbai, parapijos nau
dai padaryti, bus pažymė
ti ir įvertinti/

Kun. J. Sitavičius LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, . Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
. darbas

NOTARY Telefonas:
PUBLIC . STagg 2-5043

MAi™ P. BALUS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GEABORIŲS

660 GranU Street,

BROOKLYN^.Y.

Puikiai Jrenfctos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do- 
vanal. Nullndimo valandoj krslp- 
kltCs pas mus. Patarnavimas jra 
ultlkrlntaa ir ui prieinamą kainą.

. 11111

■ . Tel. 6-1036

JONAS SKYS
-LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — ĄGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūrų. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. PardayinC* 
janii lietaviSkl laikraščiai Ir knygos 

’ Užeikite ir būsite patenkinti .
433 Park St., Hartford, Conn.

ADVOKATO SKIPIČIO leksiui (vietinės Vaduotės 
PRAKALBOS PAVYKO kuopos pirmininkas) .su-

ALEKS. KARTONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoSęs patarnauti 
kuogefiausiai dieną ir ųiaktį 
visiems Connecticut Valstybes 

7 . Lietuviams. •
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 k

i l Ateikitemesjumspatariiaiisinie,-kaipirsenojeB*nkoje.—-į < 
ji 793-797 Bank Št. k

.• ĮSTEIGTA 1903
’■ Telefonai:

Watefbiiry - Enterprise 6500 
New Britain 321 :

ji WATERBURY SAVINGS BANK
i Į. WATERBURY, CONNECTIOtJT Į 

Brooklyn Office - jį
■ i ■ ' * ■ /' '■ iį!: Waterbury’o Savings Banko* Brooklyn’o Skyrius gali aptū- p 
j • pinti tavo visus bsBko* reikalus,
S To* pačios banko* knygutės, kurias gavote nuo Waterbury (į 
S Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi H 

turime;

Penktadieni*, Balandžio 19, 1938

THOMPSON, CONN.
Marianapolio Žinios — 

NUOTYKIAI
. , Kunigai Morkūnas ir 

Vaškas ir klerikas Ąndru-
| Jonis buvo nuvykę į Bos- 
T toną atsistuoti kun. Vįr- 
x mauskiui per keturdešim - 

tę. Atlaidų pirmos dienos 
į vakare kun. Vaškas pasa- 
- ^ė atitinkamą pamokslą.

: ’ Pono Peldžiaus at šilan- 
| kymas Marianapoly, ne- 
_. peraenai, davė progos s.tu- 
, dentams save išlavinti ra

šyboje ir taip pat užsidirb- 
r ti dešimts dolerių, kuri 

bus suteikta tam studen- 
fui, kuris parašys geriau- 

f . šią kompoziciją apie kru- 
. taniuosius paveikslus.
= Sprendėju paskirtas lie- 

: tuvių kalbos mokytojas p. 
t Jonas Pilipauskas. Ši kom- 
■' pozicija tilps balandžio mė 

nesib studentų organizaci
jos žurnale “Studentų Ž6- 
(Jis”.

depresijos jie nematė. Čia 
darbai — tai čeverykų iš- 
dirbystes. \

Lietuviai turi gražią sa
lę, bet gaila, kad toji sale 
yra valdoma1 raudoniausių 
bolševikų*

Parapija turi puikiai iš
lavintą chorą, kuriam va
dovauja panelė K. Vinciu- 
tę<

Pas Šarkio tėvus.-— Bū
damas Binghamtone užsu
kau aplankyti buvusio A- 
merikos kumštininkų čem- 
pijono tėvus —-Žukaus-

' GERBIAMAS SKIPITIS 
KOLEGIJOJE

Šio mėnesio 13 d. Kole- 
; giją aplankė ką tik atvy- 
j kęs iš Lietuvos svečias 
t adv? R. Skipitis. Pono Ski

pičio kelionės tikslas buvo 
pačiai aprašomas įvairiuo
se lietuvių laikraščiuose. 
Taipgi didesniems koloni- 

; Joms teks proga asmenį- 
nfei išgirsti gerbiamą sve
čią, nes ponas advokatas 

; žada, laikui leidžiant, va- 
į. žihėti po įvairias lietuvių 

kolonijas.
Gerbiamas svetys žo- 

džiais atpasakojo Savo nu- 
>; ąistebėjimą bei džiaugsmą 

Amerikos Lietuvių Kole- 
p įtija. Taipgi reiškė vilti, 

kad prieš išvykstant atgal 
t įLietuvą darįkartą aplan

kys Lietuvių Kolegiją.

BINGHAMTON, N, Y.

kuą. Jie gyvena paprasta- 
me mediniame name, kaip 
ir kiti mūsų lietuviai. Ra
dau tik ponią Žukauskienę. 
Ji labai simpatiška mote
ris. Pmai Žukauskai abu 
atvykę iš Lietuvos prieš 
33 metus. Jie yra panevė
žiečiai. Jų šeimoje yra du, 
tai kumštininkas Juozas 
ir duktė Marijona po vyru 
Česoniene. Gyvena Du 
Bois,Pa.

. Kuo dabar užsiima Jack 
Šarkis? —- Būdamas Bos
tone užsukau ir pas Jack 
Sharky. Jisai turi didelį ir 
gražų saliūną. galiūnas už
ima visą bloką. Tai, Sako, 
didžiausias saliūne baras 
visoje Amerikoje. Vidus 
papuoštas įvairiais sporti
ninkų.paveikslais.

Pas kumštininką Demp- 
sęy — Būdamas New Yor- 
ke užsukau pažiūrėti ir jo 
biznio. Jis turi didelį res
toraną. Viskas įrengta pir
mos klesos. Pietūs mažiau
siai kainuoją $2.00.

Žvalgaitis.

UTĮ C A, N. Y.

Binghamton randasi gra
žioje apylinkėje, Gyvento- 

•jų yra 100,000. Jų tarpe y- 
ra virš 500 lietuvių šęi- 
tnynų. Čia lietuvių parapi- 

? ja susiorganizavo 1916 m., 
( kurios pirmų klebonu bu- 
& yo kun. P; Vanagas. Pas

kuibuvo kun, Ambrazaitis
* (dabar gyvena Lietuvoje)
• ir dabartiniu klebonu yra 
s malonaus būdo ir labai 
\ svetingas kun. Kazimieras 
į §krypka. Katalikiškų drau

jų yra 6. Jos visos dar- 
Buojasi su klebonu: labai 
vieningai.
* Beveik visi miestai ken- 

‘ Čia depresijos laikus, bet 
Singhamtone darbai gerai 

na, ir žmonės sako, kad

■ NUGArTONE SUSTIPRL 
NA ORGANUS

į? Jeigu Jūsų organai silpni ir jus 
JhuCiatPs senu, priimkite NUGA-TO- 

— ta pastebėtinu ,vaista» kuris 
stebuklus dėl milijono moterų 

‘•jp vj-rij per paskutinius 45 metus. 
BUGA«TONE1 priduoda naujos aveitai- 

ir sustiprina nusllpnėjuslua orfca>
J/ NUGA-TONE yrft vaistus. kurĮkiek- 
tVtanss nusllpnCjęs arba liguistas as- 
L muo turėtu vartoti. Jie padarys icleit- 
ETftehu sveiku ir tvirtu; Parsiduoda vi- 

vaistlnyčiose. Nepriimkite pava- 
B^aatoju, nes joks kitas vaistus nepa- 

NUGA-TONE.
užkietėjimo iihkit — UGA-SOL 

I(W»J Liuoeuotoju viduriu 25c. ir

Balandžio 6 d. Šv. Jurgio 
parap. choras, Suvaidino 
scenoje Seirijų Juozo pa
rašyt, veikalą “šv. Cecili
ja Kankinė".

Patsai autorius buvo at
vykęs pažiūrėti. Po vaidi
nimo pareiškė artistams, 
kad niekuomet netikėjo, 
kad taip tobulai ir sulig 
autorio minties, tas veika
las bus suvaidintas. Parei
škė noro pakartoti jį kito
se lietuviu kolonijose ir 
užprašė pas save.

Vaidinimas tikrai pavy
ko. Šv. Cecilijos rolę turė
jo Ona Navickaitė; Valeri
jono —- Jonas Sabys. Tai 
svarbiausios rolės. Abu at
liko kubpųikiausiai; Ka
dangi veikalas graudin
gas, r— tai.kaikurięms sti
go nosinių ašaras šluosty
ti. Be to, reikia pažymėti, 
kad visi artistai turėjo pa
sigaminę tų laikų romėnų 
(UI-jo amž. rūbus. Be Ce
cilijos ir Valerijono—* to
kius rūbus turėjo Almana
chas (Vytautas Liutikas); 
Tiburcijus (Petras Aižą) ; 
Pimandras (Ant. Kazo
kas); budelis (Petraitis), 
kareiviai ir kiti, viso apie 
30 artistų. Netolimoj atei
tyje tas pats choras ren
giasi suvaidinti komediją 
“Moterims Neišsimeluosi", 
to paties*, Seirijų Juozo, 
parašyta. Vaidinim a m £ 
vadovauja senas ir prity-

Balandžio 28, 29 ir 30 d, 
Šv. Jurgio parapijoje į- 
vyks šv. Jurgio (bažny
čios patrono) atlaidai sy
kiu su misijomis. Misijas 
skelbs Tėvas J. Mešlys, S. 
J., kuris sakys visus pa
mokslus bei konferencijas. 
Visi Utikos apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti 
tose dienose ir pasinaudo
ti malonėmis, kurios tei
kiamos misijų dienomis.

Parapijos truštistų ir 
kitų parapijiečių rūpesčiu 
remontuojama. parapijinė 
salė. Tam remontui aukas 
teikia visi parapijiečiai, 
dargi ir svetimtaučiai, ir 
tikimasi, kad attiaujihta 
salė darys gero įspūdžio ir 
įvairiuose parengimuose 
sutrauks nemažą skaitlių 
žmonių. Iš palčių parapi
jiečių atsirado įvairių spe
cialistų, kurie pašvenčia 
liuesas nuo darbo valan
das salės pataisymui.

Taipgi reikia pažymėti, 
kad nesnaudžia ir parapi
jos moterys. Štai, klebonui 
kun. Sitavičiui paprašius, 
draugijos įrengė reikalin
gų bažnyčiai dalykų, — 
Tretininkų dr-ja įtaisė 
gražią albą; atskirų mote
rų grupė albai teisus, 
Širdies Jėzaus Dr-ja nu
pirko labai gražią bažny
čiai dovaną,,kurios iki šiol 
nebuvo, ųm braculum — 
užstatymą, prieš švenČiau- 
sį laike pamokslų.

MILDOS dr-ja įrengė 
naujas tris? kėdes: cele
brantui, dijakonui ir sub- 
dijakonui.prie didžiojo al
toriaus. Be to, toji pati 
draugija išrašė naują Mi- 
šolą ir suteikė aukų cho
rui, įsigyjimui įvairių gai
dų.

Sodaliečių Dr-ja rūpina
si bažnyčios puošimu, y- 
pač artinantis šventėmis 
ar kitoms iškilmėms. Į pa
galbą ateina ir tretininkai.

Visos kitos parapijos 
Dr-jos uoliai /dirba ir pa
deda visuose parapijos rei
kaluose.
į'/ Ateinančiais metais pa
rapiją švęs savo gyvavimo 
sidabrinį jubilėjųj Pada- 

, vus mintį vienam senam 
, parapijiečiui (St. K.) bus 
, parašyta; ir atspausdinta 

Utikos Šv. Jurgio parapi
jos istorija. Tuomet, visų

tulyte; J. Jonušonytė; M. 
Karlonaitė, iždininkė —K. 
Jonušonienė, iždo globė
jai:— M. Nasrieekienė; M. 
Staskeliūnienė ir tvarkda- 
re — E. Gidevičienė.

STAIGI MIRTIS
Bal. 13 d. staiga mirė 

Tamošius Staigis, 73 m, 
amžiaus. Mirė bevalgyda
mas pusryčiui Paliko nu
liūdime žmoną, keturis sū
nus ir keturias dukteris ; 
iš kurių dvi yra vienuolės: 
Sesuo Virginia Šv.w Juozą* 
po Vienuolyne, Windsor 
Lock ir Sesuo Cyrilė, Šv. 
Marijos Vienuolyne, Hart
ford, Conn. Velionis pra
gyveno šioj šalyj virš 45 
metų. Tai buvo vienas iš 
pirmųjų įkūrėjų šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
bei fundatorius bažnyčios. 
Ilgus metus darbavosi, 
kaip trustistąs prie a. a. 
kun. J. Žebrio. Palaidotas 
iškilmingai su trejomis šv, 
mišiomis šv; Marijos airių 
kapuose. Lai Sutvėrėjas 
jam suteikia amžiną ra
mybę dangaus karalijoj.

T. M.

Balandžio 3 cį-r Lietuvių 
Legionieriai pagerbė taip 
vadinant Auksinės Žyaig* 
ždės Motiną, ponią O. Raz- 
devičienę, kurios suAelis 
Stanislovas yrą žuvęs pa- 
šaulio karojląuke, Prancū
zijoj. A. a. Staselio vardu 
pasivadino “Lietuviai Le- 
gijonieriai, Stanley Ryz 
post No. 4. Adv. T. Kubi
lius yra šio posto teisėjas 
bei patarėjas. Balandžio 
11 d. minėtai; postas su- 
ruošė kortų Dakarą, kuris 
davė gražauĮ pelno.
PAVOJINGAI APDEGS

Balandžio 8 d. pavojin
gai apdegė lietuvis miesto 
ugniagesys Jonas Valaus- 
kas. Nelaimė ištiko valant 
pelnorių headųuarters de
partamente, Commercial 
St., antrą . vai. po pietų. 
Kilo gaisras ir jis vos išli
ko gyvas. Lysdąmas per 
langą smarkiai apdege 
galvą, veidą ir rankas. Nu
gabentas į. ligoninę kelias 
dienas kankinosi. Teko su
žinoti, kad sveiksta. Linki
me jam pasveikti, o z jo 
šeimynėlei reiškiame už
uojautą. Jis yra “Darbi
ninko” skaitytojas.

LAIMĖJO RINKIMUS
Juozas Savonis, 9-tą ba

landžio, laimėjo rinkimus 
ketvirtam warde ir gavo 
taryboj vietą- Sveikiname.

MINĖS SIDABRINĮ /.
' . JUBILEJŲ

Bal, 27 d. šv. Onos mote
rų pąšąlpinė draugija mi
nės 25 metų sukaktį drau
gijos gyvavimo. Turi už- 
siprašusios Šv. Mišias. Vu 
sos narės “in corpore” eis 
prie šv. Komunijos, Vaka
re rengia vakarienę su 
programa, kuri įvyks Lię- 
tūvįų svetainėj, Park St 
Šios draugijos įkūrėjas y- 
ra a; a. kun. j. Žebris. Pri-į z - ,, 
klauso skaitlingas būrys kos draugijos, 
lietuvių moterų bei mergi
nų Čion gimusių, kas paro
do, kad ši dr-ja gyvuos il
gus metus, turėdama jau
nų, darbščių narių. Drau
gijos pirmininkė — O. Je- 
niniėnė, vice-pirm. — M. 
Takauskienė, rašt.: S. Ma-

WATERBURY,CONN.
Waterbury yra 104 tūks

tančių gyventojų. Lietuvių 
yra virš 7,000 sielų. Šiame 
mieste lietuviai apsigyve
no gana seniai. Lietuviai 
katalikai 
apie 40 metų atgal. Pirmu
tiniu klebonu buvo a. a. 
kun. J. Žebrys, kurį socia
listai Montvydas ir Kiau- 
lėnas New Britain,. Conn., 
1915 m. nužudė. Antruoju 
klebonu buvoja, a. didelis 
blaivybės apaštalas kun. 
P. Saurusaitis. Prie kun. 
Šaurusaičio pastatyta baž
nyčia, senoji mokykla, 
klebonija. .

Nuo 1919 metų klebo
nauja malonaus. būdo .ir 
visų parapijiečių mylimas 
kun. J. J. Valantiejus. Jo 
pastangomis pasta t y t a 
milžiniška mokykla ir er
dvinga didelė salė su mo- 
derniškiau Šiais įrengi-, 
mais, Apačioje salės yra 
įrengta didelė “Bowling 
Alley”, kuri atneša para
pijai didelį pdlpą. Mokyk
loje šiais metais yra virš 
800 vaikų. Kitais metais 
būdavo iki 1,200 vaikų. 
Mokykla valdžios pripa
žinta. = Mokytojauja šv. 
Dvasios vienuolyno sese
rys, Šiemet bąigs 8-tą sky
rių 97 mokiniai.

Kun. J. J. Valantiejaus 
pastangomis parapija turi 
savo našlaityną, kur ran
dasi* apie 25 našlaičiai. 
Našlaitynas užlaikomas 
parapijos lėšomis. Parapi
jos visas. turtas įkainuo
tas 825 tūkstančiai dole
rių. Čia yra 32 katąlikiš-

kuopos pirmininkas) .su
dainavo kelias patrioti
nes dainas* Paskui kun. 
Valantiejus pakvietė sve
čią kalbėti. Jisai kalbėję 
dviem atvejais su mažu 
protarpiu. Kalbėjo apie 
Lietuvos progresą įvairio
se srityse, Klaipėdos klau
simą ir karo galimybes.

Baigiant gerbiamas'kal
bėtojas, kaip pirmininkas 
Draugijos Užsienio Lietu
vius Remti, aiškino šios
draugijos tikslą.

Kuris .užkemša ausisį nę- 
noredanlas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi’ šauks, 
bet nebus išklausytas.

Balandžio 10, vakare Šv. 
Juozapo Naujoje salėję, 
pakvietimu ir rūpesčiu 
vietinės Vilniaus Vadavi
mo Sąjungos, svečias iš 
Lietuvos Rapolas Skipitis,’ 
pasakė įdomią prakalbą. 
Susirinko beveik pilna sa
lė. Pirmiausiai choras va
dovaujant gerb. prof. A-

TĖVOKAZIMIEROŽVIRBr 
LIO, 0. f. DOMINIKONO

MISIJOS;
Balandžio 17 iki Gegužės 

7, šv. Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N; Y.

Gegužės 12 — 26, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nandoah, Pa.

Birželio 2—15, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa.

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. ŽVirblys, O? P., % Rev. 
N. Pakalnis, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližudtų kojų ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius; juodus 
arba rusvus sulig užsakymo. 

. 'Parduodu du rąžančių už vie-i 
nų “dolerį;‘šu^peršiunfimu $1.05?

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu;.

John Shislosky, . ,
King’s County Chronie Hospital,

: ’ Ward K 42 
Broęklyn, N. Y.

PARSIDUODA
53 akrų farma Conn. valstijoj 

šiemet turi būt parduota žūt ar 
būt. •

Devyniasdešimtmečiai seneliai 
tūri jų apleisti. Jie darė gražų 
pragyvenimą, ūkis gerai išdirb
tas ir čia pat produktams 'rinka. 

Yra trys jaunos karvės, geras 
arklys, .vištą, risi įrankiai, sodas, 
trobos labai stipriai pastatytos, 
tekantis šaltinio vanduo troboj. 
Yra medžių ir malkų apie 3000 
dolerių vertes.

x Kaina buvo 5000 diol., o dabar 
tik 3500 dol. Pusę reikia įmokėti, 
O: jei kas pirks už “cash”, tai tik 
.3,350 dol.

Kad ir paprasčiausios daržo
ves, kelis ■ tūkstančius kopūstų, 
užaugint, tai jau laikas dabar 
pradėti. Biriukai skubinkite va
žiuokite apžiūrėti.: .

S; SINKEVICH
Brushy Hill Road Cattletown 

Southbury, Conn.

Kovo 28 d. A. Peldžiūs 
rodė judamus paveikslus. 
Žmonių prisirinko kupiną 
sale. Peldžiaus paveikslais 
žmonės labai. džiaugės^ 

[ nes jo paveikslai labai 
.gražūs ir pamokinanti.

Berželis,

' , . Tel. 755

JOSEPH S, KANIA
DANTISTAS
476 SįiinSt., 

NE W BRITAIN, ČONN.

Velykos 
Lietuvoje

‘ Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
, Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentą.

. arba

31TG Stata Street 
BOSTON

t

Teleplioiie StaKg 2—4400 
‘ NOTAUY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
‘ GRABORIVS.

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, K X 

Priešais Apreiškimo parepijoa
, BainyCią 

Pammdau Automobilius Ve*- , 
Į tuvCms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams
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Iškilmingas
PASILINKSMINIMAS Ir B AZARAS
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Sv. Kazimiero Lietuvių Parapijos Bažnyčios Statybos Fondo naudai
VISĄ SAVAITĘ NUO BALANDŽIO 22 iki 27 dienos

INFANTRY SVETAINĖJE, 144 So. Main St., Providence 
$1000.00 DOVANOS DYKAI Į pykai plymouth automobilius

4-ftt

ii)

it

DOVANOS
Deimanto Žiedas 

Bedroom Setas 
Parlor Setas 

Dining Room Setas 
Elektrikinis

Šaldytuvas 
b te 

Gubernatorius Curley 
ir Jack Sharkey

B DOVANOS
| Rankinis Laikrodėlis 
I Philco Radio 
Į Washing Machine 
I Nešiojimui Aprėdalai
į Brangios Durų 
L - > Dovanos

I Gubernatorius Green 
I ir Babe Rttth
Į NAUJOSIOS ANGLIJOS ĮŽYMIŲJŲ CHORŲ KONTESTAS 
K'' r Sueikime Pasiklausyti Chorų Dainavimo iš Bostono, 
I Woircester, Providence ir kitų kolonijų. Choras laimė-
I jus gaus dovaną. Kas laimės? Sužinosime atėję į kon-

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS, VADOVAU JAMAS BROLIO JONO BANIO, PROVIDENCE, R. I. KONCERTĄ.

SUEIKIME! Mes to niekados nepamiršime
RADIO TALENTAI - LIAUDIES DAINOS - ŠOKIAI
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Siu Iškilmių Metu I 
Turėsime Progą At
naujinti Drauging
umo Ryšius. Gros 
Lucille Greenan’s
Sensacijinis Mer- | 
ginų Orkestras. ' į

■ • . . v ■ ■■ A

Radio Žvaigždės j
1 Vietiniai Talentai 
Visus Kvieča Daly
vauti Siame Iškil
mingame Pasiimk- į 
sminime ir Bazare

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA, ŠV. PETRO PARAPI- RENGĖJAI CH°BAS' VADOVAtJAMAS m)Z1K0 4U0Z0
JOS (SO. BOSTON, MASS.) CHORO VADAS. CIO, VVOKCESTEK, MA8S.
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į paleistas iš kalėjimo. Kalėjimo sargai išvždg

ras. Barabui pagailo Jo. Jis žino, kad minia išreika- 
lauš Jo mirties. ' '

Prie jo stovįs žAd^us Btestėiljb jėM liktinė į pa
žo nę ir tarė: ’ * 7

* “Girdėjaų; kld&,vietoji1jie pdlbido BaraU.0
- “Btirlbą^” i mlkrtdftteMlMtėlM*? -

ne vėl į kalėjimą, bet įsakyk Kristų paleisti” 
‘Ąr iii už JĮ atsiduosi fw itfejį- “4,rJ*
aTMip. Ttitasta “

te tepadarė; O, Jis 
tlį fifcko rieteiškia

11 klatisė i*ll&to. 
L te £ef Jis rife-

i-

E;’

t

ftį, nuėjo gatvė tolyn.
Jis negalėjo suprasti kas atsitiko. Tik vakar va

line budeliai rengėsi jį nužudyti, o dabar...
“Ant kryžiaus Jį! Ant kryžiaus Jį!”
A, tai taip jiį sugalvota! Bet dabar jie nebesu- 

!.ds jo. Užteko jam dvokiančio kalėjimo, daugiau jis 
lUepakliūs ten. Ūmai jis pradėjo bėgti, pats nepagal- 
►jįs kur. Tik staiga, jis sustojo. Tas skausmas kai-; 
jį širdies pusėje vėl,užėjo. Sunkiai alsuodtahte jiti 
msedo prie vieno natao dūhų. Gal jie Čia jo rtėpdina* 
i O jei ir pamatyk niekė rifepadaiys, toliau jiti heb& 
iii eiti. :

Šauksmai ir keiksmai aiškiai girdėjosi. Jie ateina 
iii iuimti. Neapsimoka priešintis. Ir'jis taip, taip labai 
|kVargęs. Su didžiu vabgu jis atsistojo ta ištiesė ran* 
liti, kad jie jas surištų, v ;

. ...r.l■/ ■

(IffllIUšJiUS
, s.,?, i „5

įtbtiilllIaš tarp italljte 
ir Abtehijbl atkreipė į šių - 
pastariUl f įaulio dėmelį, *4 
Tjk prpgt tejklta tvirtinti* > 
ma, jog Abisinija esiritt 
vienintelė krikščionil k ti 
Afrikos valstybė. Triti 
klausimu Paryžiaus kita* 
likų savaitraštis “La VI* 
Catholiųue” įsidėjo B- 
duard Devoghel straipferit

Stete padavimas sted 
jog krikščionybė į Abitii- 
biją teėjusi vieno karalie
nės Cahdace eunucho arba 
apaštalų Šv. Baltramiejai!* 
ta šv< Mato dėka. Tikri!- 
moj gi tai tėra tik legenda.

ant kryžiaus? O, kad ai negirdėčiau tų balsų”, ir Pi* 
lotas rankomis užsispaudė ausis. v

“Bet jei tamsta įsakysi, jie Jį paleis. Tamstai jie 
nieką pegąli padaryti. Paleisk Jį”, prašančiai kalbėjo 
BaHbfte. ,

^Bbt tu nesupranti, mano kareiviai išsklaidyti po 
Visą Palestiną, aš neturiu kareivių atsilaikyti prieš 
tokią 'didelę minią...’* t / .

ildik ąii manim prieš iriiriiąt Pasakyk jieriib kfeš 
aš eSu. Pastatyk mane šalę Kristaus... AŠ žinau, tai 
kvailystė, bet reikia kas ribrs ddryti, kdd Jį p&lidb- 
suoti”. -

“Ner nieko nebus gero. Jie neklausys. Tu geriau 
eik”. It valdovas pamojo dešinę ranka Barakui prdsi- 
šriltati; *■/. *, - • ..<

Barakui tas nepatiko. Jis priėjo "arčiau prieval
dovė ta aŠttiąi tatė:

'“Tu bijai, Pilotai, bijai; Bet až nebijau.”, fotai 
pasakęs greitai iŽbėgo iš palociaUB. .

Apie septintą valandą jis vėl pamatė Kristų. Kur 
jis buvo Jį matęs pirmiau tu Kareiviai atnešė sunkų 
mėdtaį kryžių, numetė ant žefriės, perstumė prie jb 
kristų ir liepė paėmlis nešti jį. Kristus taip buvo nu
silpęs, kad vargiai galėjo pasikelti. Pamatęs tai Barą- 
bas priėjo artyn Jam pagelbėti, bet kareiviai žiauriai 
ritištumė jį tolyn. Kristus paėmė nešti ktyiiiį.7

Mriid sekė paskui Kristų išjuokdami ir keikdami 
Jį. Bet Jis vilko sunkią naštą taip vargingai, juk ma- 
ieŠij kkd ligai hėištęsės. ir Štai; jfe parpuolė tait Že-

- ., J?aKab mes po kryžiaus sunkybe.
■‘Wov"vidd^!WaS toi ir .^toysiti,” fo ptosistti® ptb ttiniOHe

3i8 tarė Sb Mflrife
mis i Kristų^

i^istiis.taaioniiii pažvelgė į jį. Prišokės katėtais 
kirid Barabūi kumštimi į veidą, kai tas Apsvaigęs 
pktpūolė ant Žemės..; Baisi procesija ėjb į kafiiąu.

. Atšipėįkėjęs, Barabaš biiptafeb kad turįs sfetibėll. 
Mėgino atafetoti. Gerai... Bet* kad tie tiamkij tafedžial 
ta kairiai tolimoje, rodos, sukasi, vitsia prieš jo Akis:

■ į?THs tūri Sulaikyti nūktyžia • į;.: jis’pradė
ję bėįti, tik staiga, rankom štispaiid^ 
kriitiriėš piisę, SUŠtOjo, pasvyraVb ta patgriuvo įf gui- 
yl, MbkjiOjo krauju aplaistyta... •. - ‘ ;

Dabar jam visa sugrjžo... Daug irietų atgai; Jėrli- 
zalės mieste, vaikščiojo paklydęs Berniukai... Ntiėjb | 
šventyklą... Taip, tai tos pačibs ąkyš, ta tą pati malo
ni išvaizda. Bet dabar... w
* Nė, jis nbieiš jlenta Jo mižudytn.. Nfirtiiš jį Šalt- 
kia... jis luti stebėti į Obi^btai.; Bet tas Itedįeš hkąuš- 
maš, ta,..,. Mokytojau!.... • <

“O, taip, taip,” kiek atsipeikėjęs jis tarė. Paskui 
Žiūrėdamas į žmogų jis klausė : “Ar tai Jis prikeldavo 
numirėlius?” . !

“Jie

Keista, niekas į jį dėmesio nekreipė. Minia praė- 
Jis nesupranta, kodėl jie jo nesuėme. Gal ftėpate- 

Milo jo, neš buvo-prietamfeu; b gal nepažino. Taip. 
Spėjimas pakeitė jo išvaizdą. Barabas suimtas grUo- 
at mėnesį suvisai nebepanašus į jį. Jis niekad pikta* 
ateybių nedarys. Jis sunkiai atsiduso, '

Jei niėkaš jo nepažįsta, tik kęlėtaš Rbriios kktėi- 
$UĮ tai nebus bloga, Jis gali laisvai maišytis su žmo- 
Šfetiis. Ir taip galvodamas, Barabas eina paskiri minią.

Jis tai nė iš žingeidumo darė, tik dėl td/ ktid tiri- 
kas kitą daryti. Įsimaišė jis į žmones ir sykiu] 

tti jais sušuko: “Ant kryžiaus Jį” Jis nusišypsojo^ Ar 
j fteėta, kad ritišikaltėlįš rbiktilautų sau bausmės?
■ t 3° aW stovėjo akmenų valdovo palocius.
■ Pažįstama jam Vieta. Nekartą jis čia buvd ktvestas
7 |riįėš teisėją.
į ŽibintUyU Silpnai riušviestaine kieme, Barabas pa- 
į finale prie stulpo pririštą Žmogų, kurį kareiviai be pa* 
5 • Bekilęjimo plakė; Tas jį šuėržino. Ar jis atėjo 
į lyti kai žmogų plaka? Jis norėjo, eiti tolyn;
' ta? ^^a> & akys susitiko, jd ir Žmogaus. Jis kažin 

Mii> susijaudino. Iš tiek daugybės žmonių Tas žme- 
Bš žiūrėjo į jį. Ir tas pnžvelgmias pasiekė jo štaSį. 

i:prad®J° galvoti. O, taip, Vieną kartą pirmiau...
j Barabas atsisukęs į vięrią minioje užklausė?
i ’• tu L' •padkrė?” nustebęs atkartojo užklaustasis; 
[ , "Jta sakosi esąs Dievas”.
j . / pievas?” Barabas su panieka nifeišypsbjo. 
į JO Užklaustasis patraukė pečiais ir nuėjo tolyn.- , / 
' . Barabas vėl žiūrėjo į Žmogų. Keista, kad Jis tiŽ

tokį savo pasakymą eitų net mirti. Jei Jis būtų pada- 
«j kokią baisią Piktadarybę — bet dabai- Jis tik sar

, kad Jis yra Dievas... f
j < , Apie Dievą Barabas niažai ką težinojo. Daug jati 
Į taetų praėjo kai jis nebeprisiminė Dievo. Ką jam ni<> 
Į liną sakydavo? A, Jis atsiminė: “Bijok Dievo-’.
i •f'

katei ftitibntių Velnio galybė”, greitai at*; 
, ta ttiojau «ti mtaiti pHdėjo laukti:

“Ant kryžiaus Jį.” r

Krittaus plakimas tęsėsi; Barabas nusiBŪkė to
lyn. Jis jaučia reikalą tą Žmogų gelbėti. Bet kodėl jis 
Sivllėtų Jam ką ntas darytu Kiekvienas* Žmoguti 

ti* Tas žmogtis paties savo gyvybę ii# jį, Bet tai toks 
likimas. Jis tuo nekaltas. Geriati jis eis iš čia pirmą 
negu jausmams pasiduos ; eis kur jo niekas nepažįsta. 
Ne; jis negali taip Kristaus palikti.

jis prisistūmė pfo minią ir išėjo į gatvę. Sktibiai 
jis nuėjo prie kalėjimo, kur vienas, jja^gas Stovėjo. 
Ftižtaęs jį titfgas stlŠiite!

“Tii vėl Čia? kertėtų tave vėl uždaryti;” 
A. “AŠ to Čiti ta dtėjati,” ramiai atšaki Bdrabaš.

“Ar tu pakvaišai? Eik šalin, o jei ne, tai kad...” 
grūmodamas tarė kareivis. ‘

“Uždaryk mine Į kalėjimą. Eik ir paleisk aną 
Žmogui, reikalavo Barabas. - . Ą

- - “A, a, tai Jis ir tave sužavėjo! Įdomuir juokin
ga,” pašiepdamas kalbėjo kalėjimo sargas.

Barabas nežinojo ką daryti. Norėjo sumušti sar
gą ta įsiveržti į kalėjimą, tačiau susilaikė, pamąstęs, 
kad tob jis Kristui ’ f -

“Tu turėtumei eifi tipto tą dalyką šit Pilotu pakal
bėti”, su panieką tarė kareivis. ; /

Barabas nusisuko i statvė. ■. -
“Ne tau prie Piloto prieiti’,

Tikrai, kai jam btiš prieita prie. PiiOtčH Nieitas jd 
neprileis. Jis sugalvoju štivbtišką pMnfc.;7

ilgokai jis šitipsteši darže kol gąfS.jptogą prife 
palociaųs^pHėiti. Buvb jati ktiį již^ sargų ne^

riti ta galvoja kai surasti valdovą. Jią’ 
griuvo ate giliai užsitaąščitisib šėdtaęį

!l baimės. Nėra prt
•eitai Jfsprakalbėjoi 7

“Aš ieškau valdovė;” \ : 7 - 7 7

pasiekė tik apie 340 Hė-

F

b

>5

;k

pcuvviau^ jjxwiui. duvu jau vanaruo* tuu j«r saigų• uth 
pateniytaį, įslinko į ptildcių. Eina tamšiti ilgu ktiridti-

Ba-

i.

Ant jūros kranto buvo šti- 
imti du Jauni krikščidnys 1 
vyrai Fumentiuš ta E* 
dėšiuš ii? nuvesti į ką< 
raltaus dvarą. Karaliui jie 
taip patikę ir įgavę tbkid 
pasitikėjimo, jog galėjti 
pradėti krikščionybės trio* 
kslo škfelbimo darbą, šitai 
pirmai misijai nebuvo 
lemta pasiekti plateshią-i 
sias liaudies inasfes. Pėnk4 
tame šitattarty iŠ Sirijos 
Atvykti dėvyni vienuoliai: 
teHiib* tačiiti jtarąlitihj 
tatihbiižitų atskalcis ŠalU 
tankas, išitgiriė, Ttio nĮėtti 
iribnbfizitiririte; kiuris pa- ‘ 
nėigia žtabgiškąją Kris* 
taftŠ ptigitaiįi Wo oM- 
jail abisitaį talitoš religi* 
M Abisitiijtiš karaliai tai

nebuvo

VYTIS KANKINYS
PĖNKIV VEIKSMŲ 'BĖĖACiEbttA 

Parašė.
Vincas Nagornoskis' - K • •

iii dvšrUiitii&i kursto Ciesorių, 
t&tafe šių&iį t aibiMa žiotis, 
uribjbkB vytis bėgai pergalėti, 
tu pfaŽūbi;

, . (GrUildibgai; aferas šliibsty
’ * — -4 jį- į- JT2 Tilt U-’ — *" - ' —Jurgis

,Tibfe, tačiau ’biitfi

te jų n . į 
ai bergzdzi 
W gafita j

ŠŠ darbas; hėaivet i jiį.
teisinu, titio bjaurios šhvtnfei 

. JHĮttffl. ftMasfe savita. „

įkištai

Mėtas ji gamriš^gbdįš lf klausys, 
r pildys jo valiį Jata Žodelį tartis; 
kirijpa karaliuš kiužių pastatys' 
įn| BVehtinyčių. O pergalė puiki! 
pį^gale Kristaus, Pikto‘ pražūtis...

Jųgelbėlįoju dukterų Sėlenos *

kalbėjo žmbgus. •' f/ '-h \į į •' ? '
“Taip, valdovo, Pįlotb”| grėiW ąMtkė ^rabasv

, ■ “Aš esu PĮIdtas”, piišbateiai tave ŽriįpguSj ta susi- 
purtė, rodos, šiurpuliai pbr jį'.

; “Aš ėsti Biarabąs”, pasisakė svečias, ■ 
Pildtas sujudę jo ir piišiati pasikėlė iš kėdės. 
“Tu.;, fu, ką...” 7 ’ 7 • J.

,-iir krikštytoju Danijos zmbniiįį
Už tai, Pasekrai, verta tris kart mirti...

' PASEKTAS '
’ (Perkirsdamas/liudhai linguodams galvą ir iš- 

kėlęs ranką.) ,
Ir tris kart keltis iš numirusių.
Taip.4 Pripažįstu aukštesniąją valią. -
Jos tari kliilsyti ta Jai pasiduot.

JURGIS
Grįžta iš jsodo; pasaulės valdovas: -
Ūikihtes Danijos tabįjbu* tiUspręštas.

Triitapai 1

atgal; lyg nustebus.)

.Mtet Ui teteikti/ , 77-
■?;/7 :'7;7" Afe' j;

l v / , • žtafos iš Darijos,
j Mari nepatinka, matfe fergliiti.; . •

Ai jų nėtehcių. nriletniš tetd.
; Jutai* ifemplril  am tik

■ : ■ C. .~
; »PaSkalosL. Gal brih tkčtaus teik patirti 

iš kut jbi y laktai U ttaiSkta ir 
Kiek tur teisybėj nesą musų dvarą, 
Del tb dalykoj pnšieis apleist 
Narsiausiam vystai. ‘ ; ‘ .

iį,. ... V ? i . • . . S» — •'»

Ne valstijos vyrui? »

,Nes valstijos vyta 
Negabus kardui. . 1

■. ALEKŠANdRA ’ /■.
- Subrendęs protas 

Kardo galybę-dažnai ėtŠVferik.
"'F VALEfeAg '

Vištiek liųdėsim stokos dvabihirikd; 
Kurs gabiai valdo protri ir kardu, 
Neš toki šiųsim; b vierią tetartai; * * 
Todėl atjausim jo nepriebūtį 
Karčiai, ilgeštingai. Tiesa, Siltane t

•; siuvM*| •
7 / (Paštatataėtaiaš į
Kitaip riegal būta maiįO, viešpatie; ‘ 
Kairi dievai daVė išmihtL gMS •

.. Ir vyriškumą, tas ža# vM-. </*
»;vAlėHAs' - ■

Gražiąją lytį, ištiesų. Juk ta> 
Mano: doras Jurgį, esi visiioinet 
Geidžiam draugu inotferų tatpė?

■' jtlRGtS <'■ ■■ '
, Sunku, Ciesoriau, pasbkyt kairi yra 

• Mšrtb draugija geidžiama ar ne.
Aš tau prisiektą pareigą pildai! 
Įhšados taikiai ta sąžmįhgai . 
Gal už tai esu geistini! drarigljoj; 
Gal už tai mane priinia visur 
Su pagarba; bet ne už minėtas 
Dorybes, kurias geisčiau Savintis.

.V . ? 7. ; VALERAS 
tpitatei^į 

Atsakai gudriai ir rodęs tėišlhgdi.
įlėk to, laiks bėga; d W trimitai < ‘

(UŽ starids tirdėVtHtaiWj 
Praneša mūsų svečių atvykimą. • ”
AtvėskJliMimbnaL;-0': f . ■’ * --f-

; .. (Bus daugiau) ’

mtizulmdhai, tiek pagonių 
tatitbš.

iEiiropėi kelias į Abisini
ją pašidatS . laisvas tik 
XVI Šiįritai. *pradžioj, di
džiųjų Borttigalijbs okea
ninių- ekspedicijų mėtti. 
Ttib mrtū Čibtiat1 atvyko 
Jėztiitaij teriėnis pavyko 

; atversti į katalikybe dldė^ 
ię tautos. dalį. Katalikas 
buvo ir karalius Šisiniuoš, 
viešpatavęs riiib 1607 iki 
id32 metų. Tačiati sti jo . 
tairtįifii pOŠibtiigė ir kata-. 
likų įtaka, gi jėžtiltai ture- 
jb išsikraustyti. Du priaH- 
cūzai kkpitaiiitii, / atvykę 
netrūkus bb to ktiip niiši- 
jbtiiėritii, i§Š8til;buvo nil- 
kankinti Gdftdėte; Vėliati 
iriisij^ darbą dirtib auguš- 
tiniečikį tačititi if97 m. ta 
jiems ddrbą takb pertrau
kti. Tiktai 1Š3S ta. prah- 
cūzų lazarištai vienuoiiai 
vėl pradėjo auglistiniečių 
atikščiati dirbtą darbą* 
Nors petsekibjatai, jie bti- 
blekt gaila gržiilį laimėji
mų — nemaža žitionių pe
rėjo tai į koptų — etijb- 
piėčiiį,4 tai į įotyriiSkų jų a-

keturios katalikų para
pijos, kuri tikti dirba

irijttitetfiil
Dabartiniu inetii iŠ 12 mi- 
Itfbittl gyvettfoh AbišiM- 
jbj i&ti voh13.000 katate 
ktį. keturi iftllljtjhai abifcl- 
toįjttt iitttttt&ti&i beikb 
to! K feretlkSi, gi likusieji 
— p&gdnys W rhtiaulhfoi 
n&i ., ’ .-

gaus kapai. - M. Stymi

i



DARBININKAS2

ZAMIASS ~-6EDGUBŲį 
PIUS

Daug vandens nubėgo 
sraunaus Nemuno vagą, 
daug keleivių, pravažiavo 
ir praėjo garsiu senovėje 
keliu ties Nemunu nuo lai
ko, kai ant aukšto Nemu
no kranto iškilo pilies sie
nos ir bokštai. Daug matė 
pilis per savo Ilgus gyve
nimo amžius. Tai dešinia
jame Nemuno krante, ties 
Skirsnemune stūksą n t i 
niūri Zamkaus - Gedgudų 
pilis.

Pilį 1313 m. įsteigė kry
žiuočiai. Po metų ją jau 
laikė apsupęs Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Vytau- 

_tas. Per Šimtmetinius ka- 
‘ rus su kryžiuočiais pilis 

daug kartų tekdavo lietu
viams, daug kartu ją ab 
gal atimdavo kryžiuočiai. 
Pagaliau 1416 m. ji vi
siems laikams atiteko lie
tuviams.

1431 m. didysis Lietu
vos kunigaikštis Švidri- 
gaila su didžiuoju kry
žiuosiu mistru Povilų Rus- 
dorfu šioje pilyje pasirašė 
sutartį, kurią patvirtino 
Vytauto 1425 m. nustaty
tas žemaičių.sienas su vo
kiečiais. ''

Apylinkių gyventojai ją 
vadina Zamkaus pilimi. 
Gedgudų pilies vardą ga
vo nuo žemaičių bajorų 
Gedgudų^ kurie ją valdė 
nuo 1686 m.

Iki šiol Gedgudų pilis 
stovėjo apgriuvusi. Liko 
tik sienų griuvėsiai ir du 
bokštai. t Viename ‘bokšte 
yrą urvas į požemi. Ten 
buvęs kalėjimas, kuriame 
ir dabar surandama žmo
nių kaulų. Zamkaus - Ged
gudų pilis rodo kaip stip
riai ir anais laikais kry
žiuočiai veržėsi į Lietuvą, 
norėdami mūšų tėviškę 
pavergti.

Gedgudų pilį su dvaru 
prieš keletą metų nupirko 
iš Amerikos grįžęs kuni
gas Petraitis ir vėliau šią 
istorinę vietovę paaukojo 
seleziečių kongregacijai. 
Čia dabar statoma ir ren
giama seleziečių, katali
kiško jaunimo mokslini
mo ir auklėjimo įstaiga; 
šios Įstaigos organizato
rium ir vedėju yra uolus 
šeiezįetis lietuvis kunigas 
Skiltys. Tsb.

GRIEŽTAS SKANDINA
VŲ BALSAS DEL 

VILNIAUS

r;

r*

r

Nepasirašyk nieko!
Nepažadek nieko!

Nepirk nieko!

■} ''

... . kol Tamsta nepamatysi šio stebėtinai naujo 
Pinigų Taupančios Ypatybės -JCONSERVADOR

. * • ■ /

Joks kitas elektros šaldytuvas pasaulyje

jos neturi. Bet, CONSERVADOR yra vie- 
1 *

na iš didžiausiu pinigu taupančia ypatybe, 

bet kokio elektros šaldytuvo..

Ši stebėtina, nauja, patentuota ypatybė 

yra vidujinės durys užpakalyje išorinių 

durių Šaldytuvo, ji pašalina svarbiausi iš-
■■ .

laidų šaltini moderniško šaldytuvo... sus

tabdo aikvojimą šalto oro kiekvieną kartą, 

kada šaldytuvo durys atidaromos.

CON S Ė R V AfiOR lentynose sudedama 
maistas, kuris. dažniausiai reil^laująmas, 

kad jį lengviau , pasiekti. Užeikite, patys 

pamatykįte kodėl jis sutaupo laiką... su

taupo maistą... sutaupo elektros energiją...
- sutaupo pinigus. V

— DYKAI “ATSAKYMO KNYGA” 
*7 Gauk savo nemokamą egzempliorių 
II naujos brošiūros “Ar galį man pasa
lį kyti?” Joje rasi atsakymus. į įdomius

> ‘‘Ar perkūnas 
į suragina pieną?”.,.“ Ar arbata išima
— dėmes iš rakandų? ” ir tt.

JI 

lįfff’jĮ paklausimus kaip tai,

f!

jw,

e
B ? ii

s

Illi

“Kubo! ai otl

LENGVOS IŠMOKĖJIMUI SĄLYGOS 

Galima Mokėti^ Tik 15 centų Į Dieną

F AIR B/A N K S - M O R S E

ir

Šiomis dienomis žinomas 
švedų senatorius Karlas 
Lindhagenas para g į n o 
švedų vyriausybę, kad ji 
paskatintų Tautų Sąjun
gos narius imtis Vilniaus 
klausimo greitesnio iš
sprendimo Lietuvos nau-

* dai ir paremti Lietuvą 
{ prieš vokiečių užgaidas

* užgrobti Klaipėdos kraštą 
ų ir žygiuoti į rytus. Pats 
h Lindhagenas Vilniuje bu*

■ vo pereitų metų vasarą ir 
ten įsitikinus, kad Vilniaus 

: klausimas tikrai dar neiš
spręstas ir laukia savo li
kimo sutvarkymo. Miestas

4 smunka, o Vilniaus kraš- 
"J to gyvento jai laukia, kada 

vėl galės laisvai su Lietu- 
r , va susisiekti.
“i Vilniaus pagrobimo
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skriauda Lietuvai turi bū
ti atitaisyta. Vilnius savo 
laiku buvo Tautų Sąjun
gos, sovietų Rusijos ir net 
pačių lenkų Lietuvai pri
pažintas. Atgavusi Vilnių 
Lietuva sustiprėtu, o šiuo 
momentu taikai Rytų Eu
ropoje yra , labai svarbu, 
Pagaliau, Vilniaus klausi
mą teisingai išsprendus 
laimėtų pasaulio taiką.

Be tol Lindhagenas ra* 
gina švedų vyriausybę pa

kelti pasaulyje griežtą bal
są prieš nuolatinį Vokieti- 
'ir»Q "rtuvnin Pnhsiltiin vul*?-

Lietuva savo ir viso kraš
to naudai.. . Tsb

13 mokyklų su 20 moky
tojų ir 715 mokinių. Kraš- 
f a htt’si Q Trtn1rvlrw

tybms ir visai Rytų Eu
ropai. Klaipėda turi likti 
Lietuvos nuosavybe, nes

KIEK MOKYKLŲ KLAI
PĖDOS KRAŠTE

los su 54 mokytojais ir 
1300 mokinių. Į šį skaičių 
įeina Šilutės ir Pagėgių

tai vienintelis Lietuvai iš
ėjimas į jūrą ir Klaipėdos 
krašto gyventojai, daugu
moje, yra lietuviai. ’ Gi 
Klaipėdos uostas, atitekęs 
Lietuvai, išaugo, išbujojo. 
Tai dar labiau patvirtina, 
kad jis turi pasilikti su

Šiuo metu visame Klai
pėdos krašte yra 265 mo
kyklos su 574 mokytojais 
ir 21.048 mokiniais. Iš jų 
pradžios mokyklų 235 su 
17.600 mokinių ir 416 mo
kytojų. Lietuvių mokyto
jų draugija dabar išlaiko

lietuvių mokyklų draugi
jos išlaikomos progimna
zijos, kuriose mokomi 428 
mokiniai ir dirba 17 mo
kytojų. • ? ’ t

Pereitais metais, kai M, 
Reizgio ' direktorija per
tvarkė visas krašto mo-

MPMMI

KUR STATYS PAMINKLU mm r mm
BuVęs Dariaus - Girėno 

skridimo rėmėjų yyr.* ko^' * 
mitėtas 1933' m. liepos pąi '* 
baigoj sumanė įstatyti * 
Chicagoj gražų didingą 1 
paminklą mūšų/ > didvy
riams, AtĮanto nugąlėto- • 
jams. Per lįiįmetu jau su
darytas fondap iš $7500. 
Dar trūksta $2500. Chica- * 
gos miesto valdžia leidžia * 
paminklą statyt Marąuet- 
te Parke, t. y. gražiausios 
ir naujausios lietuvių ko
lonijos parke. Paminklo 
projektas, galutinai išrin
ktas, bus netrukus paskel
btas spaudoje. Projektus 
gaminti buvo pakviesti tik . 
lietuvių arkitektai ir skul* ; 
ptoriai. Komitetas yra nu- ' 
sistątęs paminklą pastaty- * 
ti šių metų liepos 17 d. * 
per liūdnas 2 metų sukak
tuves nuo. didvyrių žuvi
mo. i

Fondas buvo ugdomas į* 
vairiais būdais t iš draugi
jų ir atskirų asmenų aukų, 
iš viešos aukų rinkliavos . 
1933 m., iš aviacijos šven
čių, gegužinių, vakarų ir 
komiteto išleistų Dariaus- 
Girėno -fotografijų, par
duodamų po 50 cn, Tos fo
tografijos platinta kai ku
riose kolonijose, kurios 
prašomos greičiau galuti-. 
nai atsilyginti. Dariaus se
suo K. Juciutė - Stulpinie
nė rizikavo savo lėšomis 
išleisti knygą “Sparnuoti A 
Lietuviai Darius ir Girė
nas” ir pelno skirti pamin
klui. Tačiau į tokia graži 
jos auka pareis nuo Visuo
menes Wfči?SŪšiįrdf§lie
tuviai turėtų susidomėti 
Dariaus ir Girėno praeiti
mi ir stengtis geriau? su
prasti jų žygį bei auką. J- 
sigydami šią knygą, mūšų ' t 
tautiečiai kartu parems ir . 
svarbų paminklą.
; Patrijotiškoji visuome
ne! ateik į bendrą talką'ir 
padėk komitetui ateinan
čią vasarą pastatyti tą pa
minklą, kuris ilgus amžius 
stovės ir neleis užmiršti 
LITUANIKOS ' žygio, o 
taip pat to žygio drąsių 
gabių vykdytojų. Didis pa
minklo sumanymas jau 
baigiamas vykdyti. Tau
tiečiai ir draugijos, orga- , 
nizacijos! įsigykit kurią 
nors aukščiau minėtą kny
gą arba siųskit aukas pa
minklo finansų sekreto
riui: Mr. L čęikauskas, 
Darius - Girėnas Memo- 
rial Fund, 664Q So. Fran- 
ciseo Avė., Chicago, III,

P. Jurgėla, k-to sekr.

Dusetos, Zarasų apskr.
ĮDOMUS EŽERAS

šio valsčiaus Ilgašilio 
miške, yra mažas, bet la
bai įdomus ežeras, ;<<Čiau* 
nelių” vadinamas. Ežeran 
įdomus todėl, kad jis žie- 
mą, nors labiausiai šaltų, 
vistiek neuŽŠala, bet ga
ruoja kaip puode Šildomas 
vanduo, šio ežero vande
niu žmonės naudojasi kaip 
vaistais, nes esą daug kam 
pagydęs akių ligas.

'(II * - -

— Draugija užsienio lie*“ 
tuviams remti užsienio or^ 
ganteadjom ir mokyklom 
šiemet užsakė 48Ž egiem- 
pliorius Lietuvoje Heinan-

r

t

i
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kyklas, privatiškos lietu
viu mokyklos buvo sujun
gtos su vietos mokyklo* 
mis, krašto valdžios išlai
komomis. Tose mokyklose 
kur nebuvo lietuviu kalbos 
mokančio mokytojo, buvo 
paskirti nauji lietuviškai 
neblogai mokantieji moky
tojai. Jie vaikus moko ir 
lietuvių kalbos. Tsb,

Tikrą draugą pėr siėlvar* |,*AV**i*c, xaū<.wvųj? iauiu- 
pažinsi., Įči]t iviiriĮj
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tauta suptastų, jog Jis y- čionai daro taipgi visokių 
ra “tiesa, kelias ir gyveni- rakandų. Kas tik užsako, 
mas.” Pasaulyje nėra tai- tai jie padaro. Kaune yra 
kos, daug skriaudų, nėra

Šv. Eucharistijos 1900 Metų Sukaktis
Ketvirtadienis, Didžiasis Ketvirtadienis, yra šv. 

Eucharistijos gimtadienis. Nes tą dieną mūsų Išgany
tojas įsteigė Šv. Eucharistiją, Ta proga praėjusiais 
metais iškilmingai minėjome Dieviškosios Meiles Sa
kramento 1900 metų sukaktį, turėjusį užsibaigti šv. 
Velykų dieną. Tačiau, ŠV. Tėvas, Pijus XI, atsižvelg
damas į dvasinius Žmonijos reikalus, šventuosius Me
tus pratęsė, pradedant praėjusių metų balandžio 8 
dieną ir baigiant Šiais 1935 metais, balandžio 30 die- 
ną. Tokia žinia džiaugėsi visas katalikiškasis pasau-

t Ir tu, brangus skaitytojau, argi pats nesidžiaugi, 
kad esi privilegijuotas gyventi šv. Eucharistijos am- 

r žiuje? Argi tavo širdis nėra perimta nepaprastu dė- 
bingumu ir ar neuždegta tikrosios meilės liepsna Eu
charistiniam Išganytojui? A, taip daugelis Jį užmirš
ta! Tik, žiūrėkite! Apskritai imant, kiekvieną naktį 
apie 11,000,000 asmenų lanko teatrus, kuriuose sceno
je statoma ar rodoma kartais net nuodėmingi veika- 

___ lai. Kai milijonai žmonių atsiduoda pasaulio linksmy- 
f’įą 3 bėms ir nuodėmėms, argi nedarysime visa to, kas yra 

, * mūsų galėję, kad naktį garbinus Dievą ir, širdingas 
. dėkas atiUuoti Už Šv; Eucharistijos Įsteigimą?!

Argi neesame paguosti, kai atsimename nesus- 
" kaitomus sanktuarijus ir tabernakūlus, kur Jėzus 
k ŠVehčiaUsiame Sakramente yra įstatytas visą dieną 

ir naktį, kur skaisčių mergelių ir nekaltų vienuolių 
rankos ir akys neliaujamai yra iškeltos Kristui Kara
liuj intronizuotam Altoriuje, kad Jam duoti garbę, 
dėkonę ir maldauti visagalinčio Jo užtarymo, kad Jį 
garbinti ir šlovinti ?

Taigi, baigiant Šv. Eucharistijos 1900 metų su
kaktį, turime galingiau sutvirtinti mūšų tikėjimą į 
Švęnc, Sakramentą, kurs yra Jėzaus Kristaus tikrasis 

_ Kūnas ir tikrasis Kraujas. Turime gyventi tvirtu ir 
gyvų tikėjimu, išpažindami ir garbindami Jėzų Kris- 
tų, Pasaulio Išgelbėtoją, kurs yra mūsų tarpe ir gyve- 
na Švehč. Sakramente, o pasaulis, jei nori būti išgel
bėtas iš nelaimių, į kuriąs įklimpo, turi grįšti prie 
Dievo, nuo kurio atitolo.’Didelės išganymo priemonės 
yra dažnai priimti Šv. Eucharistiją. Per šv. Komuni
ją mūšų Išganytojas trokšta žmonių širdis sujungti 
su Švenč. Savo Širdimi. Jėzus Kristus švenčiausioje 
Ostijoje yra pasaulio visų katalikų centras, šv. Komu
nija yra mūsų santykiavimas ir vienybė su Dievu. O 
Tabemakulas yra malonės šaltinis. Ir iš Švenčiausios 
Jėzaus Širdies malonių šaltinis išsilieja visam pasau
liui ir visai žmonijai.

Palaiminti yra visi tie, kurie klauso Išganytojo 
žodžių, juos vykdo gyveniman, ir tvirtu ir gyvu tikė- 

■ft jimu^priima šv. Eucharistiją į savo širdis.
? Katalikų tėvams iif motinoms Išganytojas trokš* 

ta . duoti ypatingos malonės už krikščionišką vaikų iš- 
. auklėjimą, kad būtų Dievo vaikais, tačiau, tos ypatin- 

m., gos malonės tėvams ir vaikams yra duodamos per Šv. 
Eucharistiją.
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Kūn. Pr. J. Vaitukaitis

Dievingosios Meilės Knyga
A

r
MĄSTYMAI DIDŽIĄJAM PENKTADIENIUI

‘ Didžiojo Penktadienio lekcija mums nušvie? 
e čia Dievo paliepimus, kuriais Mozę ir Aaroną 

įpareigojo, kad juos taikintų išrinktąja! Jo 
tautai, kaip aukoti ir valgyti velykinį avinėlį 

\ Viešpaties Velykose. Toji lekcija apreiškia gra
siausiąjį atvaizdą mūsų Išganytojo ir Velyki- 
nio Avinėlio, kurio kraujas, palaistytas ant du- 
rų, apsaugojo Izraelitus nuo naikinančios ir 
žūdančios angelo rankos. O Meilingasis mūsų. 
Išganytojas yra tikrasis Avinėlis, kurio Krau- 

( ' jas išlaisvino: visą žmonių giminę nuo bausmės, 
[ kurią buvo užtraukusi Adomo'nuodėmė. Apie 

jį Šv. Jono Apreiškimas sako: Tu “buvai už- 
muštas ir atpirkai mus Dievui Savo krauju iš 
visų giminių, kalbų, žmonių ir tautų” (V 9). Ir 

k vėl: “Vertas yrą Avinėlis, kurs buvo užmuštas, 
- imti galybę, ir dievystę, ir išminti, ir tvirtumą, 

p ir gyrių, ir garbę, ir palaiminimą” (v. 12).
r ’ šv. Pilypas Benizi, (kurs XTV-me šimtmety 
t * įkūrė Servitų ordeną), kai gulėjo ant mirtino 
K ■ patalo, o broliai ir kunigai apie jį būrėsi, rū- 
f • pindamiesi jam duoti paskutinį patarnavimą 
| •* ir melsdamiesi už mirštantį, jis atsikreipė į 
r vieną Šalia jo lovos beklūpantį kunigą ir tylo« 
f ' mis jam tarė: “Atnešk mano knygą”. Tas ku- 
r*" nįgąs, Žinodamas, kaip labai šventasis mylėjo 
į ; Dievo Žodį, atnešė jam šv. Rašto' knygą. Bet 
L” ŠV. Pilypas (įiavė Ženklą, kad tai nėra toji kny- 
r \ kokios' nęk'galiti. Tada kunigas atnešė 

šventojo brevijorių, manydamas, kad mirŠtUn- 
| tysis trokšta paskutinį kartą iš jo pasimelsti, 

Tačiau šv. Pilypas mostelėjo, kad ne toji kny- 
g. • ga, kurios pageidauja. Tuomet, kitas kunigas,

&

Šv. Komunijoje Išganytojas kiekvienam kalba:
“Sūnau, priimk Mane ir tave priglausiu į Savo 

prieglobstį, ir Mano Širdyj rasi ir paguodą ir atilsį. 
Man pasakyk visą, kas tave sunkina ir vargina: Man 
išpažink, kad Manė myli, ir būsiu patenkintas. Tau 
prižadu, kad tavo kryželiai nebebus taip sunkūs, kaip 
buvo pirma* Tačįau, turi pakęsti visus kentėjimus ir 
smūgius vienybėje su Manimi ir dėl Mano meiles. Ma
no Širdies Meile šimteriopai tau atlygins”.

Jėzus Kristus tabemakule neužmiršta tavęs. Jis 
tau prigelbsti sunkioje tavo gyvenimo kovoje. Jis, Jė
zus Kristus, tavo Dievas, iš Tabemakulo tau duoda 
gausių malonių irK laimina tavo gyvenįmą.

Mūsų malda ir šventas troškimas turi būti, kad 
Šie Šventieji Metai visą žmoniją ir pasaulį priartintų 
arčiau prie Jėzaus, kurs, 1900 metų tam atgal, įsteigė 
Šv. Eucharistiją, kentėjo ir karčia mirtimi mirė mūsų 
išganymui ir Jį kad pripažintų savo sąžinės ir sielos 
Karaliumi. .

Del to visiems tebūnie “malonė ir ramybė nuo To, 

taus, Kurs yra ištikimas liudytojas, numirusiųjų 
pirmgimis ir žemės karalių Kunigaikštis, Kurs mus 
tūly Įėjo ir apiplovė mus Savo Krauju nuo mūsų nuodė
mių, ir padarė iš mūsų karalystę ir kunigus Dievui 
Savo Tėvui; Jam garbe ir viešpatavimas per amžių 
amžius” (Apr. I, 4-6). . f .

Kun. Pi. J. Vaitukaitis:

“nė pragaro vartai nenu
galės”, Tačįau Kristus nu
matė ir savo sekėjus pers
pėjo: “Veizdėkite, kad kas 
nors jūsų nesuklaidintų, 
Nes daugelis ateis mano 
vardu ir sakys: AŠ Kris
tus, ir jie suklaidins dau
gelį. Nes •H* kils daug, ne
tikrų pranašų ir suvedžios 
daugelį’* (Mat. 24, 4-11), 
Kad nuo to žmonės apsau
goti, Jis įsteigė Bažnyčią, 
paliko savo vietininkus ir 
jiems pasakė: “Eikite tąt 
ir mokykite visas tautas.-., 
mokydami juos laikyti vi
są, ką tik esu jums pasa
kęs**. /

. Šiandien ypatingai daug 
atsirado klaidingų apašta
lų, Kristaus priešų. Tad ir 
netenka stebėtis, jei Po
piežius Pijus XI. ne tik

Kursyra/Kursbuvo irKursateiš.,.1 nuoJėzaus Kris- vyskupus ir kunigus, bet 
kiekvieną kataliką šaukia 
prie katalikiškojo veiki
mo, apaštalavimo, kad 
priešų puolimus atremti ir 
suklaidintus arba dar Kri
staus nepažinusius trauk
li prie Katalikų Bažny
čios, kad visi katalikai ir 
Viši žmones į Kristaus mo
kslą būtų atsižiūrimą vi
sose gyvenimo srityse, 
kadį toji “pasaulio šviesa” 
vis daugiau žmonių ap
šviestų, kad visa mūsų

Iš Mūsų Veikimo Centro

statomas sportininkų na
mas. Tam namui Marijo
nų lentpjūve pristato rei
kalingą medžiagą. Yra 
kalvė, siuvėjų ir batsiuvių 
kambariai kur daro viso
kius ~ naudingus dalykus. 
Marijonai turi net elek
tros gamyklą, tam atskirą 
namą, reikalui turi ir ga
minasi elektros savo rei
kalams. Kun. Matulaitis 
mane išvedžiojo po visus 
tuos namus. Tenai augina 
labai daug visokių gėlių, 
kokių aš nebuvau savo gy- . 
yenime matęs. Tik žiūrėk 
į tas grožybes ir gerėkis.

. (Bus daugiau)

KRUVINOS DEMONS- 
TKACIJOS INDIJOJ

miniai ir finansiniai sun
kumai žmones spaudžia 
dėl to, kad Žmones negy
vena pagal Kristaus mok
slo dėsnius, jų gyvenime 
nėra Kristaus dvasios.

Nieko nepadėtų Kris
taus Evangelija, jei ji pa
siliktų knygoje uždaryta, 
jei jos nieks neskelbtų, 
Šiais jubilėjinlais metais 
mes turime padaryti stip
rų pasiryžimą Kristaus 
Evangelijos šviesa apšvie
sti kas kart vis didesnes 
žmonių minias, išplėsti ka
talikiškąjį veikimą laikan
tis Bažnyčios nurodymų. 
Toks pasiryžimas padary
ti geriausia tik šių metų 
Velykose. Kiekvienas A. 
L.R.K. Federacijos veikė
jas ir narys, neabejotina, 
tai padarys ir dėl to Fede
racijos šekretori j a t a s, 
sveikindamas Krist aus 
Prisikėlimo šventė, kiek
vienam lietuviui katalikui 
linki giliai persiimti šios 
brangios Šventės nuotaiką 
ir Velykų ryte linksmai 
giedoti Aleliuja.

Federa€*j°s Sekretorius

Kun. Jurgis G. M. Česna

Mano Kelionės Įspūdžiai

apaštalavimo, kad

riam įvykiui paminėti, bet 
taip pat ir garbingam Kri
staus iŠ numirusių prisikė- 
iimui. Dėl to ir mes kata
likiškojo veikimo nariai 
turime pagalvoti, kaip ver
tingiau šią šventę, . , viso 
krikščioniškojo pasaulio 
triumfo Šventę — Velykas 
ko iškilmingiausia apvaik
ščioti. B,et mums, pasiry- 
žusiems apaštalauti Kris- 
taus mokslą, nedera pasi
tenkinti yįen tik tų nepa
prastų Svečių iškilmėmis; 
Mums reikią pagalvoti ir 
apie tai,.įaip sėkmingiau 
tą kilnų darbą dirbti, kaip 
daugiau darbininkų jin į- 
traukti ir tiems darbams
Dievo pagalbos pasiprašy-.-"S 

-vi. ... M ’nnmo+oaiv
Prieš 19'šimtmečių Kris- ‘ ?

tus įsteigė Bažnyčią ir painei viską gerai apsakyti, 
vien tam baisiam ir žiau- sakė, kad Jo Bažnyčios ęirmučiaiisia jie turį didė-

VELYKOS
Baigiame šventuosius 

Metus. Popiežius juos Skel
bė, nes prįeš porą metų su
ėjo devyniolika šimtmečių 
nuo įsteigimo šv. Sakra
mento, nuo Paskutinės 
Vakarienės, nuo Kristaus 
tragingos ir skaudžios 
mirties ant kryžiaus* Dėl 
to ir Velykos,: Kristaus iš 
numirusių prisik ė I i m o 
šventė, yra reikšmingos, 
jubilėjįnes, Kas mėtį Vely
kas iškilmingą! minime, 
bet šiemet tos iškilmės tu
ri būti didingesnės ir su 
rūpestingesnių dvasiniu 
prisirengimu pasitiktos. .,

Devyniolika amžių pra
ėjo nuo to laiko, kada. Kri
stus buvo prikaltas prie 
kryžiaus. Bet šventieji 
Metais buvo paskelbti ne

Lazdijuose sutikau p. 
Kubelį,- kuris tūri krautu
vę. Jis yra buvęs Ameriko
je ir yra brolis sesers Ka- 
zimierietės Kazimieros. Aš 
jų švogerį Laurinaitį* suti
kau Kaųne^ jįsdesto Lie
tuvių kalbą, Rygoje.

Mariampolyje aš pralei
dau kelias dienas pas “Ma
rijonus. Ką Čionai kunigai 
Marijonai turi, tai vertėtų 
kiekvienam iš Amerikos

ir nesigailėsite “pamatęs ir 
net nusistebės. Sunku man

r.

lę mūrinę gražią bažnyčią. 
Didelius vienuolyno na
mus, trijų aukštų, kur gy
vena, man, rodos, apie 25 
kunigai ir didelis skaičius 
broliukų bei klierikų.' Jie 
turi didelę* gražią moder
nišką trijų ar keturių auk
štų mokyklą, Paskui, daug 
mūrinių 1 namų, būtent: 
spaustuvės namas, kur y- 
ra išleidžiamas “Šaltinis” 
ir kiti laikraščiai. Lent
pjūve; čionai džiovina me
dį. Yra visokių mašinų, 
kaip ir Amerikoje, kur 
lentas piauna, obliuoja, 
daro duris, langus ir tt.
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Karači, Karačio mies
te įvyko kruvinos riaušės. 
Mirties bausmę įvykdžius 
mahometonui, mieste dide
les demonstracijas suren
gę kiti mahometonai. De
monstrantai susirėmė su 
anglų kareiviais, Anglų 
kareiviai apšaudę demons
trantus. . ’

Per apšaudymą 27 žmo
nes buvo užmušti ir 97 
sužeisti.
Papildomai iš- Karači 

pranešama,
kad 100.000 musolmanų 
minia, kurioje dalyvavo 
šimtai moterų ir vaikų, 

sudarė eiseną ir, nešdama 
teismo pasmerkto ir nu
žudyto musulmono lavoną, 
vaikščiojo miesto gatvė- x 
mis. Policija manifestuo
jantiems užkirto kelią ir, 
grasindama pradėsian t i 
IŠtidyti; įkskėz miniai išsi
sklaidyti. Manifestantams 
nepaklausius, policija pra- . 
dėjo šaudyti.

Kilo didelė panika. Poli
ciją atėmė nuteistojo 
kūną ir vėl jį užkasė.

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turį.
• Šv. Augustinas.

atsimindamas, kad šv. Pilypas buvo maldingas 
Nukryžiuotojo Kristaus mylėtojas, tuojau ėmė 
Kryžių nuo stalo ir padavė į jo rankas. Šven- 
tasis'maloniai jį priėmė^ paguldė ant savo krū
tinės ir artimoje draugystėje su Dieviškuoju 
Išganytoju, ramiai užmigo Dievuje. Tai buvo 
KNYGA, kurios paskutinę savo' gyvenimo va
landą šv. Pilypas Benizi troško matyti ir turė
ti arti savo širdies, kad mirties valandą nebū
tų nuo jos atskirtas, kaip kad nebuvo atskir
tas, kai tarnavo Dievo garbei ir veikė žmonių 
išganymui. ‘ / ..... ; ,

Kryžius yra labiausiai brangintina knyga, 
kurią galima rasti visuose pasaulio knygynuo
se ir yra didžiausiai gerbtinas šv. Tikėjimo 
objektas. Tai yra knygū, kurią visi turėtų daž
nai skaityti, kaip kad darė Šventieji Ir kadan
gi tos knygos skaitymas šiose dienose yrą kar
tais apleidžiamas ir pamirštomas, todėVDiM&b* 
jo Penktadienio dieną? Katalikų Bažnyčia pla
čiai ją1 atidaro ir ją rodo Visam pasauliui: “Ka
ce, lįgnum Cruciš — Štai, Kryžiaus medis ant 
kurio kabo Pasaulio Išgelbėtojas”.

Tos knygos popiera yra mūsų Išganytojo 
Kūnas; plunksna, kuri nurodo stylių bei cha
rakterį, yra ietis, plakimai, erškėčiai, vinys; 
juodynas, vartojamas jos rašymui, yra neišdi
ldomas, kurs amžinai užsiliks. Raidės, suglaus
tos toje knygoje, yra žaizdos, kurios gaubia 
išganytojo Kūną. Toji knyga yra rašyta viso 
pasaulio kalbomis, kurias supranta visi, kurie 
mato Išganytoją ant Kryžiaus ir žino, dėl ko 
Jis yra prikaltas. - 
naikina pasaulio nodėmes/-’. /

SOPULINGIEJI SKYRIAI
Prieš save turėdami Dievintosios Meilės 

knygą, mūsų Nukryžiuotojo Išganytojo pa
veikslą, kurį šventoji Bažnyčią savo vaikams 
atidengia Didįjį Penktadienį su tokiu motiniš- 

Į ku rūpestingumu, dėl to turętume dažnai ,aį>- 
I mąstyti Dievo Avinėlio kentėjimūs ir Jo visa- 
Igalybę. .

Mū^ų Viešpaties laikais kryžius buvo paže
minimo ir gėdos ženklas. Nukryžiuojimas bu
vo bausmę, skiriama vien vergams. Kai vergo 
savininkas mate, kad iš vergo nebeturį jokios 
naudos, jis galėjo jį pasmerkti inirČiai. Kry
žius buvo mirties įtaisas, skirtas nusikaltę-, 
liams,'vagims, žmogžudžiams ir t. p. Taigi, di- 
džiausį nužeminimą gavo tas, kurs buvo ati
duotas kryžiaus mirčiai. Tuo metu kryžius bu
vo baisesnis kankinimo įrankis negu Kristaus 
Tikėjimo išpažintojų kankinystės laikais, nes 
ne vien tik kūno dalis buvo kankinama, bet Įr 
visas kūnas baisiai kentėjo.

Jėzus Kristus buvo kankinamus, kaipo bai- 
ęiaušiaš Jo laikų piktadarįs..Jo rankos ir ko-, 
jos buvo prikaltos prie Kryžiaus. Ir ant ditįe- 
lių trijų vinių visąs Kristaus kūno svarumas 
buvo nusvertas. Jo liežuvis kentėjo troškulį, 
ne vien iš kraujo nėtekimo, bet ir nuo saulės

- “Štai, Dievo Avinėlis, kurs

kaitros, kuri į Jį pilnai atsimušė. Jo galva bai
siai kankino aštrus erškėčių vainikas, kurs ne
liaujančiai dūrė ar*pasikreipiant į vieną ar į 
kitą šoną, o su kiekvienu krustelėjimu ar suju- 
dėjimu pridavė baisios naujos kančios, žaizda 
Jo petyj, susidariusi nuo svarumo iy Kryžiaus 
pakėlėjimo, prisidėjo prie neapsakomos kan
čios. Taip negailestingai Jis buvo" ištiestas ant 
Kryžiaus, kad visi Jo kūno Sąnariai išsinėrė iš 
savo vietų. Dar daugiau kančįų Jis kentėjo, 
kuomet taip baisiai prikaltas prie Kryžiaus, 
neapsakomuose kentėjimuose Jis turėjo per 
tris valandas kaboti ant Kryžiaus, negalėda
mas pasijudinti ir kraują liedamas iki mirčiai.

Ir Jo Kūno kančios, nors neapsakomai bai
sios, buvo tik daliuos iš yisų mūsų Išganytojo 
kentėjimų. Bet baisiausios ir karčiausios Jo 
kančios tai buvo Jo Sielos kentėjimai. Farizie
jai Jam išmetinėjo; vyriausieji su Šv. Rašto 
žinovais ir liaudis iš jo tyčiojosi, primindami, 
ką Jis yra pasakęs apie bažnyčios sugriovimą 
ir jos atstatymą į trejetą dienų. “Šia tau, kurs 
sugriauni Dievo bažnyčią ir per trejetą dienų 
ją atstatai; gelbėk pats save; jei tu Dievo Sū
nus, nužengk nuo Kryžiaus... Kitus išgelbėjo, 
pats savęs negali išgelbėti; jei Jis Izraelio ka
ralius, tegul dabar nužengia nuo Kryžiaus, įr 
mes Jam tikime. Jis pasitikėjo Dievui, tegul Jis 
dabar jį išliuosuoja, jei turi Jame pamėgimo; 
nes Jis juk sakė: Aš Dievo Sūnus’* (Mat. 
XXVII, 40—43). Tokie girdėjosi išjuokimai ir 
pasityčiojimai, kurie pasipylė iš visų pusių. Ta
šau, nekalčiausias Dievo Avinėlis nenuženge 
nuo Kryžiaus, nors tie visi išmetinėjimai iki 
dugno vėrė žmogiškąją Dievingpsios Jo Širdies 
esybę, kurios jausmai siekė beribių Jo tobuly
bių. Tuo pačiu laiku nenumalšinamas troški
mas, kurį kentėjo Savo Kūne, buvo tik silpnas 
atvaizdas to degančio troškimo sielų, Už kū
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Dr. T. Dahlgren

Priešalkolinis Mokymas Europoje
tų revoliuciją, priešalkoli
nis veikimas buvo puikiai 
organizuotas 1926 m. buvo 
suorganizuota du centrai, 
Berlyne ir Biefelde, ku
rie pasiėmė organizuoti 
priešalkolinį veikimą de
rinant tėvų, mokytojų, ba
žnyčios ir valstybes pas
tangas.P-lė Lohmann*ai- 
tė, 1910 metais pamačiusi 
Anglijoje kėliaujanči u s
blaivybės mokytojus, už- 
interesavo atitinkamas į- 
staigas juos įvesti ir Vo
kietijoje. Nuo 1921 m. val
džiai remiant, tokie moky
tojai pradėjo būti skiria
mi. Jie turėjo po atskirą 
rajoną, 1930 m„ jų škai- 
čiūš pakilo iki 30. Ilgą lai
ką prieŠalkolinių mokyto
jų kelionės išlaidas ir iš
laikymą apmokėjo val
džia. Mokytojų ruošimas 
atliekamas esamose moks
linėse įstaigose. Valdžia 
finansuoja ir šiaip kursus, 
kur bendrai visi mokyto
jai supažindinami su alko- 
lįzmu. Priešalkolinis mo
kymas dar prieš Hitlerį į- 
vestas visose mokyklose. 
Dėl krizės, dabar dirba tik 
6 keliaujantieji mokytojai 
(nuo-į^iim) a ;

ŠVEICARAI netiek rū
pinasi įvesti mokymą, kiek 
stengiasi visą mokymą 
persunkti blaivybės dva
sia. Ypatingai pabrėžiama 
nauda vaisių ir pieno. 
Daktaro Oettlio veikimas 
ypač vaisingas tarp moky
toju-

PRANCŪZIJOJE grei-

Ir ESTAI priešalkolinį 
jaunuomenės mokymą rei- •; 
Mamai sutvarkė.

SOVIETŲ RUSIJA ir ta 
neužmetė blaivybės auklė
jimo. Ten rūpinimąsi Švie
sti mases. Panaudojamos 
radio, kinas ir plakatai.

—LENKAI, šalia nuolati
nio priealkolinio mokymo, 
turi tam tyčia mokyklos 
blaivybės savaites. Valsty
bine Higienos Mokykla 
kasmet duoda atskirą 
priešalkolinį kursą moky
tojams.

BULGARAI neturi pri
valomų prieŠalkolinių pa
mokų, bet švietimo minis- 
teris įsakmiai jas reko
mendavo.

Tas pat JUGOSLAVIJO
JE. Čia kasmet ruošiama. 
‘Jugoslavų vaisių savaitė* 
duoda puikios progos pa
rodyti bealkolinių prana
šumą už alkolinius.

AUSTRAI turi-išsidirbę 
priešąlkoliniam mokymui 
originalų metodą, kur, be 
kitko, duodama daug ini- 
cijatyvos pačiam mokyto
jui. Švietimo ministeris 

r neįsakė/ tik ^ę^onfendąyo t 
aukštesnioms 'mokykloms 
priešalkolinį kursą.

’ . : ČEKOSLOVAKI J O J E 
.priešalkolinio švietimo rei
kalui, galima sakyti nieko 
nedaroma. Mat, stipri al- 
kolinė pramonė.

Šiuo metu sunku įvertin
ti VOKIETIJOS būklę. 
Bet prieš nacionalsocialis-

rias guldė Savo gyvybę ir Jo Siela taip, karštai 
troško jų išganymo. *

Prieš kelias dienas Jis buvo džiaugsmingai 
sveikinamas, kaipo Karalius, o visi žmonės gie
dojo hozanų himnus, kai garbingai Jis įžengė į 

z šventąjį miestą. Nūngi, Jis kabo ant Kryžiaus 
/ prikaltas, kaipo žmonijos išmata, kaipo pikta* 
daris, nusikaltėlis, o Barabas, galvažudis, tam
pa paliuosuotas nuo mirties ir lieka laisvas pi
lietis. Net tie, kuriuos Jis mylėjo, negalėjo Jo 
paguosti, nė nuraminti.' Net jie padaugino Jam 
kentėjimų, nes Jis žinojo ir dėl to kentė, kad 
jie (Jo mylimieji) taip pat kenčia, žiūrėdami į 
begalines Jo kančias. Bet didžiausioji iš visų 
kančių kančia dėl Jo buvo ta, kai Jam išrodė, 
kad Jį apleido net Dangiškasis Tėvas, pamirš
damas Dieviškąjį Savo Sūnų, kurs buvo apsun
kintas žmonijos kaltėmis ir dėl jų nuteistas 
mirtį ant Kryžiaus. Tas mūsų Išganyto jo Sie
los neįmanomas kentėjimas atsįskamba griau- 
dingame- Jo verksme, kai šaukė: “Mano Dieve, 
mano Dieve, kam mane apleidai?” (Mat.

- XXVII, 44).

’J"L

df

gą. Ministerio Roustano 
aplinkraštis turi tendenci
jos, vietoj priešalkolinio 
mokymo, mokyklai duoti 
vyno giriamąjį mokymą.

BELGAI daug nudirbo. 
Priešalkolinio . auklėjimo 
kongresas 1930 m. buvo 
Lieže (Liege). Oficialė 
blaivybes diena mokyklo
se jau senai įvesta. Ypač 
uoliai dirbamas priešalko
linis darbas flamandų mo
kyklose. Yra išleista pui
kių prieŠalkolinių vadovė
lių*..’

Pagaliau, tenka pažy
mėti, jog ir Amerikos 
Jung. Valst. susirūpinta 
priešalkoliniu Švieti m u. 
Tam reikalui kuriamos or
ganizacijos. Blaivybės va
daituo reikalu palaiko 
santykius su Europos žy
miais asmenimis.

Vertimas.

SENI m NAUJI 
PRIEŽODŽIAI

1. Girtuokliui maloni! ir 
lašas; Blaivybė jam opi 
kaip šašas.

2. Su stikleliu į peklą pa
viliotum. Ir pekloj jis pa
matęs kaušą žiotųs.

3. Primanęs ir mares iš
laktų,- viėn bėda, kad pil
vas truktų.

4. Geria degtinę gyvulis-? 
kai, Muša pačią, vaikus či
goniškai.

5. Nosis išsirpūs kaip 
slyva, Tai nosia žemę art 
bėda gyva.

“MAŽAS VAIKAS 
DAUGIAU IŠMANO”

- ^af&S^tuk) praeiviui 
pirkti “Blaivybės Žinias”. 
“Športelis” klausia. “O 
kiek kainuoja?” \

“Vos penki centai” atsa
ko vaikas.

•“Tai turėkis jį; aš Už 
centą gausiu didesnį “pei- 
perį”. <

“jeigu, dėduli, tau rūpi 
daugiau popierio gauti, o

SUSIORGANIZAVO 
VYČIAI IAWBENCE

Sekmadięnį, bal. 14 d. š. 
m. 7:30 įvyko prakalbos 
surengtos iniciatyva Law- 
rence liet. par. kleb. kun. 
Pr. M. Juro, tikslu suorga- 
numoti Lietuvos Vyčius.

Susirinko nemažai jau
nuolių,'kurie gyvai intere- : 
savosi Vyčių veikimu. At
silankė ir jų tėveliai bei 
motinėlės.

Kleb. kun. P. M. Juras 
pasakė*' 'įžanginę gražią 
jaunimui pritaikintą kalbą 
ir pats vedė visą vakaro 
tvarką.

Į šį taip svarbų jaunimo 
susirinkimą atvyko svečių 
iš So. Bostono.

Vakaro vedėjas labai dė
kingas So. Bostoniečių vyr 
čįų atvykimu kvietę visus 
kalbėti ir pareikšti savo 
mintis, savo patyrimus da
lyvaujant jaunimo organi
zacijose, ?
; Pakviestas vytis; Centro 

Valdybos vice-pirmininkas 
Pr. Razvadauskas, kuris 
nuoširdžiai atsiliepė į jau
nimą, ir kvietė stotį į L. 
Vyčių eifek^RačT vienybė-’ 
je susibūrę galėtume budė
ti Tautos įr Bažnyčios sar
gyboje. ;

' ■ - .i ' -j;? • . *■" į

nė skaitymų,: tai verčiau 
nueik į krautuvę ir ten do
vanai gausi didelį, storą 
katalogą?^ taria vaikąs, ir 
dumia šalin, padus pasipū
tęs.

me. Ragino jaunimą imtis 
dalyvumo prisidėti prie 
tos gražios organizacijos.

Kalbėjo po kelių svečių 
kalbų ir L. Vyčių Tėvas p. 
Norkūnas, kuris savo kal
boje pasakė, anot kebono 
kun. Juro skaudžią teisy
bę, primindamas jaunimai, 
kad jaunystė tai durnyste 
ir ji būtinai reikia pažabo
ti. Reikia apsidrausti taip, 
kad sulaukus Žilagalvės 
senatvės nereiktų gailėtis 
ir skaudžiai aimanuoti Žiū
rint į savo Šeimynėlę, kuri 
tautiška dvasią visai sve
tima tėvui) Ragino burtis 
į savas lietuviškas org., 
kaip kad L, Vyčiai ir per 
įvairius suvažiavimus pa
sirinkti sau pažįstamus iŠ 
savo tarpo ir tik lietuviui

Antras kalbėjo Dr. E; 
Valiackas, kuris ypatingai 
atžymėję, jog dalyvaujant 
organizacijos ve i k i m e, 
kaip D. Vyčiai, galime mes 
čia augusięji priprasti 
gražiai kalbėti savo tėvų 
prigimta kalba.

Trečioji kalbėjo p-lė J. ,
Vitkauskaitė, kuri ragino 1 su lietuvaite sukurti gyve- 
pdlikti kilnios org. nariais 
ir bendrai kelti Lietuvių 
tautos ir Bažnyčios vardą.

Ketvirtoji kalbėjo p-lė 
M. Matuzaitė.

Penktas iŠ eilės kviestas į 
J. Kumpa, kurife padarė 
apžvalgą dabarties ir pra
vedė mintį į ateitį, pabrėž
damas, kad per Vyčių or* 
gąnizaciją žengiame į švie
sesnį rytojų; vyčių org, 
tai yra mokykla, kuri pa
rengia visuomeniškus vei
kėjus iš" mūsų’ jaunuolių 
tarpo ir panašiai. t

šeštas iš eilės kalbėjo J; 
Griciūnas, kuris nurodė 
ramumą širdies tėvų, ku
rių vaikai yra vyčiai, kaip 
tuo tarpu priešingi tėvai 
to ramumo neturi.

Septintas iš eilės kalbė
jo M, Grileyičiūį kuris pa
brėžia, kad yra didelė nau- 

’ "da jaUnimhrdėtis prie Vy
čių organizacijos, nes ji 
yrą “Kelias į Šviesą.”

f Aštuntas ir paskutinis iš 
svečių kalbėjo D. Averka, 
gana gražiai nupiešė vy- 
tišką charakterį, ir didelę 
praktišką mokyklą, kurią 
ir jis pats pergyveno per 
kelis metus dalyvaudamas 
L. V; organizacijos veiki*

nimo židinį.
. Išklausius gražių kalbų 
pini entuziazmo Lawrenco 
jaunuoliai ir jaunuoles ry
žosi tą patį vakarą susira
šyti į vyčius ir išsirinkti 
valdybą. .

Į valdybą įėjo šie:. -X 
Dvasios Vadas kleb. kųn.

P. M, Juras; pinnininkas 
— Antanas Turonis; vice- 
pirm. —■ Ona Kvaracieju- 
te; fin. sekt. - 
Šimoniute; ižd.

* *. ■ *1

Kyaraeiejutę; prot. rašU 
Onytė VeliČkaife; k 
Glob.: Sofija Taboro 
ir Silvestras Čeikauskas/

Nariai: Juozas Strc 
nas, Antanaę Amšiejtį 
Petras Umpa, Jonas Ū 
pa, Emilija Butkevičių 
Stephanija Buškaskait 
Paulina Remeikytė, Eliz 
beth Dovidoniutė, Antocį 
tte Arlauskaitė, Josėphij 
Kriviutė, Ann Grenc 
Mary Zenavičlute,Ann 
skelevičiųtė, Mildred Ui 
paitė, IzabeĮ Zoubaitė.

Reikia pažymėti, 
lawrenciečiar turi saį 
tradicijas ir sakosi, ka 
Lawrence yra lopšys fel 
Vyčių. \ - J

Reikia sveikinti lawren| 
ciečius už energingumą m 
ėhtužlastihginhąr Taipgi? 
jų kleb. kun. t. M. Jum 
dėkoti Už taip nuoširdų r&| 
mimą jaunimo org. Lietu* 
vos Vyčių.

JONO KMITO EILĖS j 
• Tai gražus mūsų išeivi! 
jos įžymaus poeto kun.’KJ 
Urbonavičiaus eilių rinkfi 
nys. - ’ J

“DARBININKO” AdUL
Emilija 3#6 W. Broadway, 
Albinai ISouth Boston,Mašs. J

I MALDAKNYGES;
Ė

-------:------- ---------- :-------- —---------J----- :-------- r----- -------- :------ :----- - 1 
/ GAVĖNIOS METU ĮSIGYKITE MALDAKNYGES 

UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ-------------- \ /

“MALDŲ RINKINĖLIS” 1

Kainos:-■ - j
Juodais odos apdarais . $1.50 (buvo $1.75) j

. Baltais, oęluiloido/apdaraiff $1.50 (buvo $1.75) i. q 
Juodais paprastais Vp&ai'ais .75 (buvo $1.00) . j

Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

‘‘PULKIM ANT KĖLIUS . J
‘ > Juodais odos apdarais-- $1.50 (buvo $2.50) j

IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: - j 
. ~ '' “DARBININKAS** J

360 Broad\vay, (—- — — So. Boston, Mass. J

■ ! ■

Tai yra sopulingiausieji įkyriai Kryžiaus 
knygoje, bet jie taikomi ir mums. Mes taip pat 
■Fili3!csctzrk tro-Mnhmi TVT^C! Troii-i •

nebūtų galėję panaikinti nė vienos nuodėmės. 
Vien tik Infinitas (beribė esybė) tegalėjo už

" ocL VCf V .Xa

žydai, kurie tikrumoje Jį nukryžiuojo, esame 
baisių Išganytojo kančių kaltininkais. O Jis 
buvo nekaltas ir nekalčiausias. Bet Jis kentėjo 
už žmonijos nusikaitimus ir už mūsų nuodė
mes. Jis kentėjo dėl to, kadangi mes pakylome 
prieš Jį, kadangi mes savo valia priešgyniau
jame prieš Dievo valią, kadangi mes panieki
nome Dievo prižadus ir po kojų paminėme Jo 
įsakymus. Ir dėl tų visų mūsų nusikaltimų 
Dieviškasis Sūnus buvo nuteistas ir prikaltas 
prie Kryžiaus, ir dėl to kentėjo baisias dvasiš
kas ir kūniškas kančias. Tai yra sopulingiau- 
šias skyrius iš visų skyrių. Tas skyrius palie
čia ir mus visus kaltininkus, O Išganytojas bu
vo nekaltas ir nekalčiausias, bet Jis kentėjo, 
kad Dąngiškąjam Tėvui atsiteisti už mūsų kai-, 
tęs ir nusidėjimus. Mūsų nuodėmės Išganytoją,

ganą padaryti už nusikaltimą, kurs buvo infi- 
nityvis (beribis) savo pasekmėse. Taigi, Jė
zus Kristus, Dievo Sūnus, per Savo mirtį ant 
Kryžiaus, panaikino mūsų skolą ir nuėmė bau
smę, kuri buvo užtraukta ant žmonių giminės 
nuo Adomo ir Ievos laikų, kada jie nepaklausė 
Dievo ir prieš Jį buvo pakėlę maištą.

Nors, žmogiškai kalbant, mūsų Nukryžiuo
tasis Išganytojas negalėjo pajudinti Savo ran
kos ar kojos, tačiau visagalinti Jo ranka neta
po sutrumpintą. Vasagalinti Jo Tanka pasiekė 
dangų ir saulę uždengė juoda skraiste bei už
danga.'Vidudienį saulės 'užtemimas fiziškai 
negalimas, betgi saulė užtemo Jėzaus Kristaus 
mirties valandą. Net stabmeldžiai, apimti bai
mės, kalbėjo, ar pasaulis griūna ar Sutvėrėjas 
kenčia.

prikalė prie Kryžiaus; žiauria ir karčia Kįr- Toji visagalinti ranka pa 
miestą ir į vieną momentą “bs

įsiekė Jeruzalės 
įžnyčios uždangaziaub mir Linu jib mirė mugu išganymui.

r> a r-TTrvTA^T a NTmrĖr’Tt čstzvdtat
perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačiai, ir že*

r AUr U UUZLAiN 1 J, H* J1 bik X Jtil Al

! Nekaltojo Dievo Avinėlio visagalybė pasiro
do iŠ Dievingosios galybės didžiausių stebuklų,

Ulę?. wllvlX IX IaUIVo k)xyllJĮ
ir daug kūnų šventųjų, kurie 
lesi iš numirusių. O po jo pri 
kapo, jie atėjo į šventąjį (Jen

buvo užmigę, kė- 
sikėlimo, išėję iš 
ilzalės) miestą ir

kurie reiškėsi Nukryžiilojimo metu. Tai yra 
Dievo visagalybė, kuri nušvietė ir nuskaistino 

^liūdnąjį Kalvarijos reginį. Tas veiksmas mums 
nesuvokiamas. Tik šventieji Danguje jį nuvo
kia. Tačiau, męs neesame tarp tų, apie kuriuos 
šv. Povilas sako, “kurie nebeturi vilties.” Mes 
gi žinome, kad Jėzus - Kristūs mirė ant Kry
žiaus, kad mus išlaisvinti iš amžinosios mir
ties. Tai yra Kryžiauš?jšešęlįųi yieųa Więsit da-|

pasirodė daugeliui” (Mat. XX1 
sto gatvėse. •

Toji visagalinti ranką palii 
kietėjusią šrdį galvažudžio, k 
ant kryžiaus ir į vieną moiųe 
į šventąjį. Ir Kryžius tapo gi 
sam pasauliui ir teismo triįūr 
taip ir minusiems —- nes mūši, 
nūo;Kryžiaus naudoju tą galj

TO, 51—53) mie

ste labiausiai už- 
abančio šalin Jo 
atą jį permainė 
irbės ženklas vi* 
ta, kaip gyviems, 
i Išganytojas net 
rbę, kurią kartos

£1S* JIS 112JHOKCJO UZ InUSiį »1T‘ ĮIiąO*

dėmes, kurių niekas kitas negalėjo nuimti. Jei 
visa Žmonija būtų susijungusi ir būtų malda
vusi Dievo, jei žmonės būtų pralieję kraują, jie

IJKl IcLlKO < Iiv8 HUO JKu]
dėjo rojų atgailestaujančiam 
apgailestavo kitb užkietėjėlio 
vėrktiną likimą.

’yziaus jis prizą* 
galvažudžiui, ir 
galvažudžių* aįp-

, '.. į**-

Toji pati visagalinti ranka saugojo fanfi 
Romos šimtininko, kurs ietimi perdūrė Šve® 
čiausiąją Širdį, taip pat globojo rankas tų žmd 
nių, kurie dideliame gailesty mušėsi į krūtinėn 
grįsdami į Jeruzalės miestą ir apgailestavč 
kad reikąlavo Dievo Sūnaus mirties. • • , ?

Tai buvo vos keletos išorinių ženklų, kuri 
rodė nekaltąjį, nusilpusį ir mirštantį Išganyk 
ją, tačiau Jis buvo visatos. Viešpats ir Valdd 
vas. Ir niekas negalėjo suvaržyti Jo rankų,! 
niekas negalėjo suturėti Jo darbo, kurį užšį 
briežė nuveikti žmonių giminės išganymui. ;

Ir Didžią jame Penktadieny Šventoji BažhS 
čia atitinkamai mus kviečia: “Vėnitę, adonį 
mus — ateikite, pagarbinkime,” — pagarbing 
mė ne Kryžių, nę medinį mūšų Išganytojo 
vaizdą, bet pagarbinkime Jį, kurs prikaltas aų 
Kryžiaus liejo kraują iki mirčiai už mūsų 
dėmes ir mūsų išganymui. /

Kalvarijos kalnas, sako šv. Pranciškus Si 
ležietis, yra Meilės mokykla, o mūsų Išganyti 
jo Kančia yra saldžiausias ir labiausiai pagų® 
ūžiantis ir užtikrinantis įrodymas, kurs g&M 
na mūsų Širdis šiame mirtingame gyveninfi 
Taigi, tapkime ištvermingi mokytiniai toj 
šventoje Meiles mokykloje ir iš šventosios Kg 
žiaiis knygos išmokime pažinti ne vien mM 
Išganytojo kentėjimų misteriją, bet taip pay 
paguodžiančią beribėj Jo Meiles misteriją* I# 
da, apgaubti tomis dieviškomis misterijonS 
galėsime šaukti su šv. Pranciškum Sale m 
šventuoju meilės įkvėpimu: ‘

“Meilingasis Jėzau, manę Išganytojap, n 
didžiai meiles verta yra Tavo mirtis, nes dfl 
tokias karališkas TĮ&vę meilės ir išganymo! I 
lones!” —. “Gyvuok, Jėzau, gyvuok, nes 19 
meilė apreiškė kilniausiąją, dangiškąją mef# 
gumą ir malonumą?* 3 •' ■ ji
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CKARlMM. M'.CKSr. PrMKferur Yra1 Vytauto Didžiojo 
Palaikai

kompetentiškas gydytojas 
gali tinkamai atlikti. Mat
čia susidaro rimta padėtis

rims devent _ čeyerykus ir 
lengvus drabužius, tarpe 
40-44 metų amžiaus, .paim
ta iš Medikalių Derektorių 
Gyvybęš Apdraudos Są- , 
jungos, kuri yra skaitoma 
pilnu autoritetu Šiuo klau-

reikalaujanti tolygiai rim
tos studijos bei glaudžios 
kooperacijos. Kitaip ne- 
vęrta nei leistis į šią pai
niavą. »

Vidutinis svoris yra pa
prastai nustatomas sulig 
žmogaus aukščio ir jo am
žiaus. Tačiau, į tai reikia 
^žiūrėti kaipo tik į sugesti* 
ją arba nurodymą, o ne 
absoliutą, nekeičiamą mą- 
stį. Asmuo gali net gero
kai sverti daugiau, negu 
svorio lentelė nurodo, ir 
tuo tarpu neturėti viršsvo
rio ir priešingai. Jei žmo
gaus subųdavojimas yra 
didelis, tai jis turi sverti 
normaliai daugiau už ben
drą svorį, o jei jis visai 
eiupnuČiosudėjinio''tara- 
titinkąs svoris sulig lente
lės jau reikštų praktišką 
viršsvorį arba nutukimą. 
Pagalios dar reikia pažy
mėti, kad keliatas svarų į 
vieną ar antrą pusę nesu
daro praktiškos reikšmes 
ir todėl į tai nereikia ne 
atsižvelgti, čia kalbame 
apie svorio nukripimą ge
rokai virš penkiolikos sva
rų. / •• ■ ■

žemiau paduodu svorio 
lentelę vyrams ir mote-

■- j

ence

JAH&F.HICKEY

vvlthout regard for
pncė

Ch&rie# M* INC,

7*

403 MAIN STREET . BROCKTON , MASSACHUSETTS
• ' TELEPHONE 345 ’

. ... To all whoieall on us 
we pledgo. the Full meašure of our skili 
and our experience —
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Vilniaus Sįzilikoje, kaip kevičius mirė Karaliaučiu
je; 1658 m. į kapitulos po
sėdį atvyko pralotas Bia- 
Įozoras, jau kaipo Smolen
sko vyskupas nominatas. 
Kapitula jo tuojau paklau
sė, kur galinčios būti iš
vežtos iš Vilniaus brange
nybės. Į tai ji gavusi at
sakymą, kad dalis jų ati
duota valstybės reika
lams, o dalis paslėpta. Kur 
jos paslėptos,vyskupas 
pasakyti visai kapitulai 
nenorįs ir pridūręs, kad 
galėtų pasakyti tik dviems 
išrinktiems kapitulos na
riams, kad paslaptis neiš
eitų viešumon. Kapitula 
su tuo sutikusi.
—šis faktas kun. Sledziew- 
skįui duodą progos spėlios 
ti, kad kartu su brangeny
bėmis buvo paslėpti palai
dotų katedroje karalių ir 
jų tarpe ir Vytauto D. pa
laikai. Tik dabar tai sun
ku susekti, kas galėjęs vi
są tai paslėpti: ar vysku
pas Tiškevičius, miręs Ka
raliaučiuje, ar likęs Vil
niuje jo pavaduotojas ka
nauninkas Kliučinskas, ar 
pralotas Bialozoras, kurie 
taip pat mirė ne Vilniuje.

Apie tai, kad Vytauto 
D. palaikai turi būti Vil
niaus Bazilikoje, kąlba 
dar ir šis faktas. Iki 1931 
m. buvo manyta, kad ka
raliaus Aleksandro ir ka
ralienių Barboros ir Elž
bietos palaikai yra paslėp
ti rūsyje po Šv. Kazimiero 
koplytėle. Remonto pra
džioje jų ten nerado ir bu
vo manyta, kad jie žuvę. 
Tuo tarpu tie palaikai bu
vo rasti kur kitur ir to
kioje vietoje, kuo juos ra
sti niekas nesitikėjo. Tad 
ar negali būti ir Vytauto 
Didžiojo palaikai paslėpti 
tokioje vietoje, apie kurią 
žinojo tik tie, kurie juos 
apslėpė^ o šiuo metu nie
kas nežino? \

Tiek kun. Sledzįewski. 
Dėl jo nurodymų ir išro- 
dinėjimų Vilniaus Bazili
kos gelbėjimo Komitetas 
tyli. Reikia- manyti, kad 
ankščiau , ar vėliau turės 
paaiškėti, kur gi paga-' 
liau yra Vytauto D. palai
kai.

pome, remonto metų bu-1 
I rasti karaliaus Alek- 
hdro ir karalienių Bar- 
ro« ■ ir Elzbietos palai- 
L Tuomet pradėta kalbe- 
j kad ir Vytauto Didžio- 
! palaikai galima rasti, 
j jų geriau kas paieško^ 
į Bazilikos gelbėjimo 
pnitetas ir remonto dar- 
Į prižiūrėtojai buvo pas- 
įbę, kad Vytauto D. pa
pų Vilniaus Bazilikoje 
ra, nes jie esą žuvę. Nie- 
| nepadėjo ne kun, Meiš- 
ričiaus nurodymai, kad 
hautb D. palaikų reįke- 
f ieškoti po šv. Antano 
tolytele.x Paskutiniu me- 
[kUn.P'Sledziewskipas- 
Jbė laikraštyje “Pax” 
esnį straipsnį, kuriame 
sodinėjau kad kun. Meiš-. 
įričiaus nurodymuose y- 
daug tiesos.

į t<un. Sledziewski sako, 
Vytauto D. palaikai 

®ius kartus buvę kilno- 
s|ni iš vieno karsto į kitą, 

pradžių jie buvo laiko- 
b| Vilniaus Katedroje prie 

Mykolo altoriaus, kur 
o palaidota ir jo žmo- 
Ona, Smolensko kuni- 
štyte. Vėliau Vytauto 

.palaikai buvę pernešti į 
ūsį po karalaičio Šv. Ka- 

ero koplytėle. Dar vė- 
palaikai buvę pernešti 

fe naujo šv; Mykolo ai- 
O^iaus. Pagaliau palaikai 

yę iš čia paimti ir grėi- 
pSusiai paslėpti katedros 

yje ir tokioje vietoje, 
ife kurią niekas Ūežinb^ 
Iki XVII amžiaus pabai- 

įoS apie Vytauto T), palai- 
pfts šiokių tokių žinių ran- 

e Vilniaus kapitulos 
nentuose žinių apie 

ikus jau nėra. Kodėl?
Bteu Sledziewski šį daly- 

Hšitaip Aiškina:
XVH amžiaus viduryje 

ių užpuolė Maskvos 
ariuomenė. Vyskupas ir 

>itula tūrėjo bėgti, išsi- 
e tik Šv. Kazimiero re- 

žkvijas, diecezijos ir kapį- 
is dokumentus ir bran

gybes. Pirmąjį posėdį 
iitula turėjo Braševi- 

W>sė 1656 m. vasario mė
to 3 d. ir netrukus su- 

Tojo, kad vyskupas Tiš-

'4
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Liurde Pasveiko Lietuvaitė
Ona šalaševičiutė, girnų- 
^katalikų šeimoje Lon- 
xne, eidama 15 metus nu- 
irįto nuo laiptų ir išniro 

koją iš klubų, be to, 
rkiai sukrėtė širdį, še- 

•menesius išgulėjo lovo- 
- negalėdama nė su laž

inis paeiti. Po to tris 
aš gydėsi pas. daktarą 
'artą, kuris pagaliau vi* 
atsisakę. Taip pat atsi- 

Kė ir Šv. Baltramiejaus

m <z~funeraL Service

šį Skyrių Veda Amerikos. Lietuvių Daktarų Draugiją.

taras leidOlsiti į vonią, ties 
širdis jau buvo visai su
tvirtėjusi. Eidavo du kart 
į dieną/ Kiekvieną kartą, 
kada tik ėjo į vandenį da
rėsi geriau.... Šv. Rožąn-

sveikatą maniau melstis 
kitą dieną..z

Namo parvažiavo be laz
dų. švenčiausioji Panelė 
jai jas atėmei.. .

Ši Londono lietuvaitė da- 
hur dirbs JiiūVvIrlftTP kas-

ST. ŠIMKUI RENGIA
IŠKILMES ,

KAUNAS—Gegužės 4 
d. sueina 30 metų, kai 
kompoz. St, Šimkus prade-čiaus šventėj per procesi- dien iki 8.— 10 vai. vak. jo savo darbą lietuv. dai-

gumą. Vakare jau ėjo pro- Lazdų visai nebevartoja, nos ir muzikos srity. Tą
cesijoj su žvake toli apie nors išgijusią koja šiek sukaktį Šimkaus gerbėjai
kalną be lazdų, nors koja tiek ir šlubuoja, nes prieš ruošiasi labai iškilmingai
šiek tiek ir skaudėjo. “Y- porą metų įsimetė reuma- paminėti. Sudarytas tam
pąč nusiteikus meldžiaus ■ Lizinas, tačiau tai nekliudo tikras komitetas pravesti
už kunigus ir Bernardetą. dirbti. iškilmėms. Jungti n i a m
Taip pamokino mane viena Šis įvykis pažymėtas chorui su orkestrais per
moteris, kurios mergaitė Liurdo išgijimų biure. iškilmes diriguos pats ju-
taip pat pagijo. Už savo biliatas.
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i^Brąngus Turtas! ....................
SULIESĖJIMOPJR9įBLE- 

MOS
Rašo Dr. S. Biežis, gydy- 

\ tojas ir chirurgas,

veik višuomet j |rks be pa
sekmių, .

Paimkime pirmiausiai 
maistą. Sakysime, žmogus

(Tąsa)
šiaip jau. svcinas u vihuu- 
met valgo kiek tik jam 
lenda. Ugainiuiijis pastebi, 
'iirwr cr«7T»»fa •nalniicrira-OlllicJaujj ido, al Ud IIUlU- 

kimo pašalinimas; teįma- 
nomas tik tada, , kada pre- 
žastis gerai žinoma ir pat
sai gydymas atliekamas 
planingai. Kitaip gi įdėtas 
laikas, pastangos ir lėšos

, JUg V UI 10 *V CU? ULlvACd. 
ir didėja/- Taigi čia: kaltas 
maisto perviršis, kurios 
nesumažinus tikslo negali
ma tikėtis pasiekti. Iš ki
tos pusės paėmus, yra la
bai gerai žinoma, kąd kai

Vienos mergaitės prikal
binę jama, šalašeyiči u t ė 
ryžosi važiuoti į Liurdą, 
nors nesitikėjo pagyti..

Į Liurdą nuvyko labai 
vargingai. Dėl silpnumo, 
ligones neleido į maudyk
lę tik grotos šaltinio van
deniu užpylė ant pečių. 
Ligonė niėko ypatingo ne
jautę. Tik parvežus į ligo
ninę išlipo abiem kojom 
užsimiršus, ‘: kad nesveika

foninės gydytojas Dr. ir pradėjo eiti palikus laz« 
fensly. Tada ji pateko į

Londono ligoninę, kur 
si operacijai, bet jos 
~,nes nebuvo jokios

es. Taip besigydant 
bėjo penki metai.
Koja buvo sudžiūvus, be 

idilių, ir tik su lazdo-
| pasiramsčiuodama ga-
i paeiti, bet jokiu būdu, 
jajėjo ja paliesti Žemės, 

kildavo neapsakomi
usmai.

das vežimėlyje,
. Ėi, užmiršai lazdas 1-^- 

sušuko nustebęs ligonių 
prižiūrėtojas, ,Aš pati, — 
Sako ji, — dar labiau nus
tebau, nes jau-penki mėtai 
nebuvau tiek nuėjus be 
lazdų. Kai įėjau į ligoninės 
valgomąjį visi sustojo ir 
nustebinti užgiedojo “Avė 
Maria

Pavalgius vėl vežė ją į 
grotą ir pas daktarą, Dak-

Simu.
VYRAI 

Augštis
5 p. 0 e.
5 p. 1 C.
5 p. 2 c.
5 p. 3 c.
5 p. 4 c.
5 p. 5 c.
5 p. 6 c.
5 p. 7 c.
5 p. 8 c,
5 p. 9 c,
5 p. 10 c.
5 p. 11 c.
6 p. 0 c.

Svoris 
.......... 132 sv. 

134 sv. 
.......... 135 sv. 
,,.......139 sv.
.......... 142sv, 
.„.„.o. 146 sv. 
.......... 150 šv. 
.......... 154 sv. 
........ ... 159 sv. 
.......... 164 sv. 
...........169 sv, 

175 sv. 
.......... 181 sv.

; Augštis Svoris2.
5 0 c. 123 sv.
5 p. . 1 d. 130 sv*
5 p. 2 c. 133 sv,
5 p. 3 c. ............ 136 šv,
5 p. 4 c. ............ 139 sv.
5 p. 5 c. ............ 143 šv.
5 p. 6 c. ...... 147 sv, .^
5 p. 7 c. ....... 151 SV.7
5 p, 8 c. ...........155 sv.
5 p. 9 c. ..... . .... 159 sv.
5 p. 10 c. ............ 162 sv,
5 p. 11 c. ............ 166 sv.
6 p.. 0 c. ...... ..u. 169 sv.

Tires Išmokėjimui
GARSŪS GOODRICH TIRES IR BATTERIES

Goodrich Safety Silvertowus su Life-Šaver Golden

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Lridinys

Tik Ne 
Komunizmas

Parašė
Udamikas

Kaina 5 c.

TIK NE KOIinTNTZMAS knyge- 
le turėtų rastis kiekvieno lietų-, 
vio namuose. Joje aiškiai išdės, 
tomą krikščionybės ir komunis- 
mo pažiūros darbininkų ir nuo
savybes klausimu. Toje knygelė
je telpat ir kun. S. Kneižio pas
kaita LDS. kuopoms: Krikščio
nybė ir Komunismasi . Užsisaky
kite Šiandien. Siųskite penkis 
centus pašto ženklais. Užsisaky
kite^ Šimtais. Užsisąkant 50 eg-’ r. 

' sempliorių ar daugiau kaina tik 
2į centai kiekvienos. Užsakymus ; 
sįųsįdte: Darbininkas, 366 W. 
Btpadway, Šo. Boston, Ma». '

Darbininko Spauda 
366 W. Broadway, So. Boston, Mmi.

kurie nemažiau valgydą- 
o visuomet pasilieka 
ir net sudžiūvę, nors 

imimas vienokis ir 
šiaip jau gyvenimo aplin
kumos mažai kuomi ski
riasi. Šitokio griežto skir
tumo priežastys gali būti 
net kelios. Nė tiek Svarbu, 
kiek maišto žmogus suval
go/bet didesnės svarboj 
esti kiek to maisto kūnas 
sunaudoja. Jeigu, sakysi
me, žmogus suvalgo mėsos 
svarą, o jo kūnas sunau
doja tik pusę svaro, tai 
reikštų lygiai, kad jis bū
tų suvalgęs tik pusę, o ne 
visą svarą. Tai viena. Ki
tais atsitikimais esti dar 
šitaip: kūnas suvirškina, 
asimiliuoja visą suvalgo
mą maistą, kurio išvarto- 
jįmas, pakeitimas į ener
giją arba, moksliškai sa
kant, oksidavimas Vyksta 
daug sparčiau, negu nor
maliai. Taigi ir šitokiuos 
žmoneš maisto perviršis 
nenUtukina. Yra nemažai 
atsitikimų, kuriuose ši vi
sa apyskaita veikia kaip 
tik atbulai. Tai tokiuose 
atvejuose nutukimas pasi
reiškia gana lengviau kac 
ir vartojant mažiau mais
to. ”

Suvalgomo maisto kiekis 
dar anaip toli ne viską pa
sako, tięigi išriša klausi
mą, kuris turi būti indivi
dualiai gvildenamas bei in
dividualiai pritaikom a s. 
Kitaip nieko gero negali
ma tikėtis ir nusivilimas 
bus pasėka. .•

Kuomet nutukimas pa
reina dėl nenormalės fun
kcijos tūlų liaukų arba 
šiaip jau kokios ligos, tai 
problema darosi dar pai
nesne irreikalinganuose
klaus ištyrimo, kurį tik

mi,

R?

Ply, įrodyta, kad jie yra 3 kartus saugesni nuo 
"blov^outs*’; gauto iš greito važiavimo.

_.. i*, n

Goodrich Electro-Pak Baiteries yrd štiprūs ir tu
ri galingą jėgą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto
jimo. .

užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa-
rodykite, mums savo automobilio 
“lisense** dėl identifikavimo. Ir nu
sistatyk sau pritaikintas lengvas ia- 
makėjimo sąlygas. ...

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk 
mums Įdek galėsi mokėti Užims 
mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau uždėsime Lilę kokį įran
kį prie Tamstos automobilio.

BE JOKIO “RED TAPĖ”

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgų tyrinėjimų, jokių nesma-
/.gumų Tamsįtai Visus susitarimus

i!.

ii
H

lire Sliop
CHURCH and MONTELLO Sts., BROCKTON — Tel. 100

THOMAS CARR1GG & SON

PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI

dailės paminklų

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

Reikale kreipkitts:

••. n

■ • ir
it- • ■ 

• ■.•■•ir .
i!
it . 

. it 
•^Jt . .

i! .
U Telefonai: '• 

! Brookton 6588

jį Randolph 190-W

41 No. Cary St., Brocktofc, Mm*. f
40 Weymouth. Si, Weymouttų Miuu, f

65 Brook Road^ Ųuincy, Mim. *

■HSB*
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" ! Ehfl-k! . fr IštfašnifllM llltlCl ininKU Dylal žmonių galvojimą, taito- ? - T. 4 *" kiems nusikaltimams, tai-

i j tie buvo‘Lietu vos Telšmo 
GiyUd tfeisiami, jie, be abejonės,

/ [būtų paskyrę keleriopai
“O,

sis procesas yra pamoka dimMM aif(J<lo |Wiu( 
tautoms, ; kurios, tiesiogi- ^nedideliSi StiptanUffiai.

'F“' Tu.o tiJ Tiua Jonelius pavertė ša-lus. Jis lygiai, milžmišku lleg “plėškė-
"S? »»". imtasi™ tet ko.

t -, 5 gūros dar Sltesemanno
“ P^ėjusioš kirtę- 

etuvimmas butų s s a germanizmo eks-

syyus, kad ekspenmentai. L sav(J

kartotis ne tik dėl to, kad J*
šalies integralumą .yra
nanti tautos pajėga ir kL R“
tos instituciios bet- kad ^oc^as,MU ttakamk pa- tos institucijos, bet kad Lį to inspirato-
jie rasių gyvą fasipneši- h hegi^nkina 
nimą pačiuose aukomis . w
numatytuose gyventojuo- L 4.* - iX* a ’Zl L- - laužo tarptautines sutar-

H.,--
Visa tautą su nekantru- pėdoje, yra apraiška prii

mu laukė sprendimo teis-j siško militarizriib, kuris 
mo, kuris vokiečių spau- gręsia didelais pavojais y-

Lietuvos “Rytas” rašo: 
RoVo 2d d. kariuomenės

mį t$log, kriti buvo viena 
ii didžiaušių kridri nors bu

vadši ilgiferiib metams įa- 
sbdiritl į kalėjimą, poUti- 
niai žniogŽudŽai niismerk- 
ti feiriop. Taip pasibaigė 
tbji i^toririe byla, užtruku
si 6S pbsedžių dienas ir už
sitęsusį S mėn. ir 1Ž dienų.

Ši byla tačiau svarbi ir 
reikšminga ne tik Lietu-

~ vaL Yisąs^ pasąiiliš gali iš 
jos dar kartą patirti, ko- 
kikiš būdais ir irietodais 
Vokiškasis imperializmas 
siekia kitų Užgrobimo, ko-

' kidš negarbingos tam tiks
lui siekti priemonės. Pa
aiškėjo tikrieji tų išdavi
kiškų veiksmU it bandymų 
kaltininkai, kurių adkos 
ilgiiš Metus tiįrės sėdėt ir 
nelaisvę kęst dėl tos impe- 
rijalistų įkvėptos grobuo
niškos idėjos, už viską au-( 
kščiau statančios germani-1 dos ir radijo buvo visaip Į pač mažosiomš" tautoms; 
zriią ir atmetančios bet kb-l dergiamas ir niekinamas, jų bendradarbiavimo štip- 
kį teisybės ir Žirioniškumo*'Krašto išdavikai tačiau Į tinimas yra būtinas ir ne
matą santyky šu kitomis, 
ypač kaifrijmittėriiiš tauto
mis. /' _ : '

Toji, grobimo idėja šį 
kaftą buvo pasirinkusi ir 
šUVOkiėtėJušiUš lietuvnin
kus. Jie BUVO privilioti 
šlykščia, it šisteinatinga 
agitacija, įvairiais ūkiš
kais palengvinimais, pa- 
pirkimaiš ir įvairiopų te
roru-. Jiems buvo kalama į 
galvą, kad lietuvių žemė 
yra- vokiečių žemi, jie bu- 
V6 lietuvių taiitbs hiekini- 
tori čėmpijonais, kuriems 
tačiau iš ringo teko pasi
traukti nugalėtiems ir su
gėdintiems.

buvo nubausti bausmėmis, [išvengiamas reikalas. Būl- 
kokias teismas, vadovau- tijos valstybės realiai pa- 
dainasis teisingumu —tuo žiūrėję į šį faktą, rado tih- 
svarbiausiu bet kokio bėn- karną bendradarbiavimo 
druomeninio gyven i m b kelią. Reikia manytų kad 
principu — rado tinkamo- ir civilizuotasis pasauli? 
mis. Jei toki nusikaltimai, nepasiduos Vokietijos tai- 
kėsinusieji prieš šalies nė- kingumo iliuzijai ir ras 
priklausomybę, būtų buvę kelių ir būdų, kurie galėti 
teisiami treciojo reicho, būti pakankamai 4 atremti 
taip visais būdais biauro-Įtp militarižfftčr pavojaus 

Klaipėdos procesas politi
kams gali būti yieriaą iš 
rimčiausių argumentų, ku
riais galėtų operuoti svar 
stydąmi taikos patikrini
mų sąlygas.

• rado tinkamo- ir civilizuotasis p

kėsinusieji prieš šalies nė- kingumo iliuzijai ir 

teisiami treciojo reicho, I būti pakankamai^ atn 

jušio. Lietuvą, jis, be ąbe-1 
jo, būtų sū jais pasielgęs j 
kitaip. Jeigu reicho valdo
vai išdrįso atimti gyvybes 
miegantiems žmonėms tik 
dėl įtarimo, kad jie nepri
taria diktatūros režimai, 
-paneigusiam bet kokį sa-

Jo Ekscėiėftcija Vyskupas t.Matulionis; į LIETUVĄ 
Lankys Siaš Parapijas Bei Vietas 1934 m. lapkričio 30 d 

./ “Darbininko” 93 nr. buvo
• ■ 1. . . . /'■ “ 1 . įdėtas Juozo N. Mėdini<

MARŠRUTAS PERTVARKYTAS straipsnis, vardu “Ar ver
Balandžio 21 d. — Nukryžiuoto Jėzaus Seserys ta Siųsti Lietuvoii dova 

Elmhurst, Pa. / |nos”. Straipsnyje suminė
Balandžio 22 d. — šv. Juozapo 117 Lackawanna AveJ ta keli pavyzdžiai dėl Lie 

Durea, Pa. [tuvos Muitinių, kad jo
Balandžio 23 d. ~ šv. Marijos 258 Zerbey Avė.

«■ ■ •. . *

Balandžio 28 d.

Balandžio 30 d. —- ŠŠ. Petro ir Povilo 624 Main St.
Sugar Notch; Pa. .

Gegužės 1 d. — Hotel Redington Wilkes Barre, Pa.

Gegužės 5 d

Durea, Pa.

Kingston, Pa.
— šv. Antano Hudson St. Forest 

City, Pa,

BAMM

i

Nailonai Uousin# Act suteikia 
pWj riąm remontui. Matojfein#

Bijai

Asfaltiniai 
_____ tnldiaj 
į Sulaiko Ugnį

Kieti Rastai Prailgjna
NamuAmžiu 
Ilgiau Užlaiko ‘ 

Graži 
puodą 

Didesne 
Apsauga

kirstas. Goriausia būtų 
prieš siunčiant kokį siun
tinį į Lietuvą, pasiteirauti 
Lietuvos konsulate apie 
tvarką siuntiniams, mui
tus ir pan. Tuo būdu būtų 
lengvai galima išvengti 
bet kkrių nemalonumų^ bet 
kliūčių, dabartinėmis tarp 
tautinės prekybos sąlygo
mis siuntinių judėjimas y- 
ra visur apsunkintas nė 
Vien muitais, bet ir įvai
riais kitais reikalavimais, 
leidimais, 1 kilmės liudiji
mais ir tt. Paskiri siuntė
jai, nė pirkliai, negali viso 
to Žinoti ir todėl prie siun
tinio neprijungimas, pav. 
“kilmės liudijimo arba 
konsulato vizūotos faktū
ros gali arba visai sūkliu- 
dyti siuntinio įleidimą ar- 
ba gręsti trigubo muito 
uždėjimu. Panašių atsiti
kimų pasitaiko ir su Lie
tuvos siuntiniais į Ameri
kos Jungtines valstybes.

Kai kurioms prekėms į- 
vežti dabar reikalaujami 
Specialūs leidimai ir todėl 
dovanų gavėjams Lietuvo
je gali susidaryti rūpes- 
Čių tokius lęidiinuš gauti, 
jeigu siuntinyje yra rū
bams medžiaga ar kas ki
ta, kas be leidimų neįsilėi- 
džiama. 1

nyje pasakyta, kad LietU- 
vos valdžia .uMarinti du
ris šušeipimui savųjų |r 
aukštais mtdtais ŠtŠaldan- 
ti geriausiu patrijotų p&- 
siryŽlmą ir norą pagelbėti 
saviesiem*. Tikriitaoj taip 
nėra. Priešingai, Lietuvos 
valdžia daug pastangų dž- 
da palaikyti ir plėsti san
tykius mūsų tautiečių už
jūryje gyvenančių su Lie- 
tuVdje gyvenančiais, o 
muitai šiuo atveju jokios 
reikšmės negali turėti. Y- 
ra žinoma, kad beveik 
100%> materialės pagelbos 
saviesiems iŠ mūsų tautiė 
čių Amerikoje eina pini
gais ir tam jokių kliūčių 
nėra.

Dėl vieno kito siuntinio 
daiktais Lietuvos valstybė 
negali atsisakyti savo ft- 
Ūib bojįtikbš ir inuitų siš- 
temosi siekdama tikslo iš
ugdyti savųjų pramonę. 
Tad hbriht šąyiėšiėmš pa
dėti; nemažesnės vėrtės 
turėtų sitlntimaš vietoje 
dovanų daįfctafš; tos pa
čios sumos piniginės , per
laidos, juo labiau, kad Lie
tuvoje visko jau pasiga
minama, visko galimd nu
sipirkti ii? kailių skiriįumo 
nėra. f TsR

: Ten, Kur M
< Varėnos^ valsčius yra; SU 

mažomis, išimtmis^ grynai 
lietuviškas. Tik pačioje 

s Varėnos stotyje, kaip ir 
■ dažnai būna mūsų sąlygo- ’ 
s še; yra nelietuvių: valdi

ninkų, žydų,Atėjūnų. Be 
to, .pasitaiko'vienur kitur 

, hėliėtūViųj'® šBdžfiibšfe. '
- Šis valsčius yra gan di- 
3 delis. Atsižvplgiant į skir-
- tingas jo ypatybes; galima
- būtų padalyti jį į tris da-
- lis. Vakarinę/valseiaus da

lis rečiausiai apgyventa, 
tai smėlynai. tęsiasi

L maždaug nūp g’elžkelio i 
J vakarus, į Nepr. Lietuvos 

pusę. Yra tai bene skirtin
giausias Vilniaus krašto 
kampelis. Tokių plačių

* smėlynų niekur daugiau 
5 mūsų krašte nerasi. Tai

tiesiog mūsų Sachara, tyr-
* laukiat šiose vietose yra 

keli gražiais skambiais pa- 
vadinimais sodžiai: Gira-

; žęris, Mergažeris, Maričla- 
s Sms-
3 Rytinė valsčiaus dalis 

beveik nieku nesiskiria 
C nuo kitų mūsų krašto vie-
* tovių: platūs dirbamųjų

laukų plotai, .kai kur miš
keliai. V

t- Bene įdomiausia yra vi- 
u dūrine bei pietihė vals- 
i, čiaUs dalis. Ypač Rudnios 
t- apylinkės. Tięs šia Viėti 
5- ilgiąii ir sustosime.
‘S Pastarąsias valsčiaus 
*• vietas galimą apibendrin 
o ti vienu žodžiū: miškai, ti 

miškų žmonės mažiai

išką Kerta
kreipia dėmesio, žetaė ne- j 
kokią, ūkininkaujama sė- j 
noviškū būdu. Miškas Už ; 
viską atsako, žiemos me
tu pilni keliai keleliai mė- 
džius vežančių į Varėną ir 
Marcinkonis. Kertami dau 
giąūsiai valdiški miškai. '

kirsta apie Palkabalį. 
Žmonės iš to turi uždar
bio.Uždirba kartąis po 
keletą auksinų per dieną. 
Gero rogių kelio ihetū Be
maž visi Vyrai miške.'

• Miškuose valsčiaus vie
tose uždarbiams esant, ir 
žinonės čia gal ne taip 
skundžiai gyvena, kaip ki
tur; Gaį todėl, o gal dėl 
tam tikrų ypatumų, žmo
nės ddūg rėčiau, negu vi* 
sose kitose mūsų krašto 
vietose skūhdžiaši štifi- 
kiąiš laikais, križiii. Tau
rūs žmonės; žibo, kad nuo
latiniais f skundais ir ai
manavimais savo buities' 
hėpagėrihs; . .

iihdbės Rudnios Uį^lin- 
kėše yra šviesūs, susipra
tę lietuviai. ;

į Gražios vietos yra apie 
pačią Riidriią: bent kiek 
kalnuotesnės, upes, ežere- 
Įiąį miškai. Bemaž paW* 
šiai yra ir apie Lynažėiį 
Žmonės pasakoja; prie Ly- 

t hąžerio esąs ėžęraš, turįs 
gydančių; Savybių, f tisą, 
pasimaiidžius jaihe, greit

• Pagyja įvairibš Žaizdos, į- 
i drėskimai, kūno sužaloji- 
i mūi. Kažin, ar tiesa?

■ ii savo BHnrbid kaS menesį.; .. 1
Leisk pinigus sinkiausiai, kad tti- ’ W į 

. rStuniei satiną stogą; Tai yra;- 4 
sargas tavo viso įnvestmento, ką-. J 
ris apsaugoja, jį nuo elementu<•

► .šužalojund ir niio ugnies.

<liai duoda geriausia ap- ’ 1

saugą ir fctažiįi atrodo;

N.H.flL Informatinn CheetfuHy Futnishcd

lei. GROSSMAN’S — BROCKTON Tel, 
S03Ū 6Ū-73 No. Monteilo Street 5031

riejo kitų tautų neapy
kanta ir noru jas visiškai 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. šiam tikslui jų yra 
gerki išbandyta koloniza
ciją. Šri kolonizacijos pa
galba vokiečiai nutautina 
rie Vokiškus kraštus. Jie 
tokįųrbųdu _per .7001 metų 
stengėsi niitautinti Klan 
pėdos kraštų, bet tik dėka 
lietuvių atsparumui jis ir 
per kelis amžius paliko 
lietuviškas, o 192Š m, ga
lutinai susijungė šu savo 
motina Lietuva. .

Rytų Prūsiją Visados vo
kiečiams buvo* lietuviškas 
krislas vokiškose •. akyse. 
Kaip įmanydami jie dirbo, 
kad ten lietuviškumo nė 
ženklo neliktų. Istorikai 
sako, kad visai neseniai 
(maždaug prieš 70 mėtų) , 
daug Rytų Prūsijos gy
ventųjų kalbėjo lietuviš
kai. Tačiau po nuožmios 
.kolonizacijos, kuri ypač 
pafeireiške “geležinio kanc
lerio” Bismarko laikais.

Jjj > J
Rytų Prūsijoje iietuvi^zi 
kos žymės labai sunyko?*^ 

Gi dabartinė , haciškifcįg 
Vokietija, kįek įmariydąį&S 
ma, naikina Rytų PrūsijojLO 
lietuviškumą; Kiekvienas^ 
lietuviškai skambantis viie^l 
tos ? pavadinimas tuojau^ 
pakariamasvokišku. Štlįj^ 
Vėl galinamos žinios, kąjj J 
dar Šią Vasarą Rytų Prūi^ 
sija vėl busc pradedamas#! 
kolonizuoti. Vokiečiai tesrį| 
atgabens apie lO.obū nay^įJ 
jų kolonistų, kurie gaUšLf] 
žemės gabalus ir turės bū^l 
ti uoliausiais naciais.* Ma^įs 
tyti, kad naciai dar labai | 
bijo lietuviškos Rytų Prįįrsl 
sijos, kad ji kada nora-jį 
taip nepadarytų, kaįp4| 
1923 m. Klaipėdos kraštažč3^

•<-'Tsb^J

Jeigu prie mano kojų 
dėtų visų .yiešpatijų. vaii&^j 
kttš vietoj mano knygų 
mano pamėgimo skaitytų 
visa tai atsthmčiau.aukštą muitą nustatančioi 

siunčiamoms iŠ Amerikos 
dovanoms ir daroma išva 
da, ir įvežimo suvaržyma 
daug griežtesni kaip Liė 
tuvoje.

Atskirų muitų siunčia 
moms dovanbms, jėigi 

I siunčiama nauji daiktai 
| neturi nei Lietuva, nei ku 
ri kita vastybė ir praktiš 
kai žiūrint negalį būtį, ne 
nei vienoš valstybės inrii 
tinęs negalėtų išskirti nu 
prekių.

Siunčiamos į Lietuvą do
vanos, ten siunčiamos rū
bai, avalynė ir kiti varto
ti daiktai, kurie- neturi 
prekių pobūdžio ir adre
suojami atskirų ašmenų 
vardu, nuo niuito visai at
leidžiami. Taip jau gali bū
ti nuo muitb atleidžiamos 
knygos ir mokslo priemo
nės, siunčiamos fivietirrfp 

■ įstaigoms ir joms to prą- 
| fiaht valdžios isUiėtj. Iš

I-
1 yąiiiį siuntiriitii hėta UŽ-

ELMHURST, PA.
Sugar Notchj Pa. .

Barikietas.
Šv. Jurgio 129 Jardin St. ’ 

Shenandoah, Pa.
Gegužės 12 d. — šv. Pranciškaus 320 Spruce St.

Minersville, ^a.
Gegužės 14 d. —17 d. Washingtdn, D. C. >
Gegužės 19 d. — šv. Kryžiaus Mt. Carinei, Pa. feiimą

ir Sutvirtinimo Sakramentas.
Gegužės 19 d. — šv. Mykolo* 28 N. Chėrry St. Šhamo- 

kin. Pa. -
Gegužės 26 d. —- Karalienės Angelų, 213 S. Fourth St.

> Brooklyn, N. Y.
Gegužės 30 d. — šv. Jurgio, 207 York St. Brooklyn, 

New York, . .
Nuo birželio pradžios iki birželio 26-tos dienos Jo 

EkSbelėricija lankys Pittsburg’o apylinkės lietuvių 
katalikų parapijas. ;

Nuo birželio 27-tos dienos iki rugpjūčio 12-tbs die- 
m hds Jo Ekscelenčija Vyskupas T. Matulionis vyks a- j 

tostogoms.. *
L Rugpjūčio 15-tą dieną Jo Ekscelencija bus Šv/ 
RazimiėrO^Sęsėrų Vienuolyhe, Chicagoje, Illinois. Nuo 
ta laiko pradedant lankys liėtrivių parapijas Chičagos to hiatyii, kad kėlios do 
apyiihkėjėr • :: .. į

Vakare. Vokiečiai Vėl Ruošiasi Kelonizuoti 
Rytą Prūsiją ;

krii i|naikintb tik jų Wl> 
dii vadinabia prūsų apgy
ventos viėtbl — Rytų Rtū- 
sija. Triiiktame atūžiuję 
prūsai ūžėriiė gaha dide
lius feriižš pidtiis. ištdri- 
kai‘ riūibdb, k&d BėHjdiaš 
yta pastatytai Pri&ų M 
Mėjė.

Liūdnos atihintiės kry- 
žitiočių ordinas dar 13 airi- 
žluje užgrobė mūšų tautos 
giminės — prūsų Žemes.

kai išnaikino setiUs4ib 
krašto gyventojus prūsus, 
Dabar’šėriiejl prtb&i VlsiŠ-

‘‘Šveikas protas, sveikame kūne!” Kiekvienas 
musų esame girdėję. šį priežodį ir žinome jo reikšmei® 
Kurio sveikata j^ą reikalinga visiems taip' suaugtoji 
šiems, kaip ir Mažiems; bet didesne dalis svarbos 
ksta prie jaunų vaikelių. Jei berniukai ir mergaitė#^ 
nuo pat mažens bus hygieniškai prižiūrėti, jei 
gaus tinkamą Valgį ir žaislus, tai jų kūnai augs ir sti*& 
prės sveikatoje. :'T ’

Kiekvienas iš mūšų žinome, kad netik valgiu žmo-*S 
gus gyvena; kiekvienas suaugęs žmogus turi energinį 
ją ir ją pagal išgales vartoja. Bet kūdikiai darbo diri^S 
neįgalėdami vartoja tų eiiergiją Žaidimams*

Todėl, kad žaislas būtų naudingas reikia jam pagSį 
kirti tinkamų vietų ir tinkamus įrankius. NukryžiuofiS 
to Jėzaus Sėdėtu Našlaityne yra pradėtas našlMėiafajH 
“Playgtoūnd”, tad jei kas iš mūsų geraširdžių Lietiįįg 
vių norėtų prisidėti prie šio įvykdinimo aukomis &rtiįj| 
patarimais meldžiame rašyti Nukryžiuoto Jėzaus ^£9 
korinis.' jįfl

Taipgi jei kas turėtų atliekamą pianą, arba žririĮf 
tų kas norėtų paaukoti vieną Šeūėrittte, 
faaumš pranešti. •’’W

. Nfetažiuoiti težAtiš & ‘ * 
ST. MARY’S VILIĄ •

.* ■ -
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KAS GIRDETL LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

£ipęrDKIfl CHVlfIAVI- ^ikė kun. Svirškas, kurto 
įaroRmblU alHMiAvI fnin nflf nOTyinlr«ln
t MAS NUKELTAS

A. L. R, K. Federacijos 
«ftaujosios Anglijos Aps- 
gričio suvažiavimas nukel- 

■ tas savaite vėliau, būtent, 
1 balandžio 28 d. į gegu- 
k jfes 5 dieną. Nukėlimo 

fiHežaštis yra ta, kad ba
landžio 28 d. įvyksta kitų 
dviejų organizacijų aps
kričių suvažiavimai. Fede
racijos Apskričio Valdy
ba nori, kad visų organi
zacijų atstovai turėtų pro
gą dalyvauti. v

. Federacijos Apskričio
- mivažiavimp dienotvarkei 

žvarbiausiu klausimu bus 
tii sudaryti Lietuvių Die- 
fibė Rengimo Komisiją, 
r iri rūpintųsi, kad liepos 

dieną įvyktų Massachu- 
< getts, New Hampshire, 

Maine, Connectičut ir 
l Rhode Island lietuvių mil- 
į tiniška pramoga —• Lietū- 
t Vių Dieną. Tos dienos'pel- 

ąr įą Naujosios Anglijos lie- 
tuvių seimelis paskyrė 

L Marianapolio Kolegijai ir 
F Įaįkraščiui ‘-Darbininkui”. 
-• į Kad Lietuvių Diena pa- 

mes turime iš ank- 
•• įto prie jos gerai prisi- 

ttLOŠtį.
5 Tad į šį apskričio suva- 

: gavimą, kuris įvyks Šv< 
: £etro lietuvių par., So.

Bostone gegužės 5 d., nuo- 
!• širdžiai kviečių netik Fe

deracijos Apskričio skyrių 
; atstovus, bet visų katali* 

kiškų draugijų, kad ir ne
priklausančių prie apskri
čio, pavienius asmenis, y- 
patingai mūsų Dvasiškius. 
Marianapolio Kolegija ir 

1 laikraštis “DarbininKaŠ” 
įjiums tarnauja visiems ly
giai/tai ir mes visi lygiai 
tAs dvi įstaigas kaip per 
pereitus du metu, taip ir 
gabar paremkime ir jų 
paudai padirbėkime’.

Vladus Paulauskas, 
A.L.R.K. Federacijos

■ J N. A. Apskričio 
Pirmininkas.

• 40 W KLAIDAI
Gary, Indiana. —ŠV. Ka- 

į zimiero parapijoje, baląn- 
L džio 12, 13, 14 dienomis 

buvo 40 valandą atlaidai. 
‘ •J atlaidus žmones .gausiai 

V&nkėsi. Per visas pamal
das bažnyčia buvo beveik 

■ įtina. Buvo daug lietuviu 
kunigų ir trys svetimtau
čiai pralotai: - Abrams iš 
Milwaukee, Jansen iš Ga
ly ir Jansen iš Hammond.
* Penktadienį ryte pamok
slą sake kun, Bičkauskas; 
Vakare kun. Katauskas.

fe pralotas Krušas. šešta- 
j|tonį iškilmingas mišias

taip pat pasakė pamokslą; 
Šeštadienį popiet buvo 
Šventoji Valanda. Vakarė 
iškilmingi mišparai. Per 
mišparus pamokslą pasa
kė kun. J. Vosylius, MIC. 
Sekmadienio vakare pa
mokslą pasakė kun. Pr. 
Vaitukaitis. Be tų, iŠ ku
nigų dalyvavo; kun.Alba- 
vičius, kun. Paškauskas, 
kun. Guerre, kun. .Daly, 
kun. Mocwniski, kun. Gyo- 
ssry, kun. Madolny ir kun. 
Boeder.

Per visas tris dienas 
daug žmonių priėjo prie 
atgailossakramento.šeš- 
tądienio vakare susirinkę 
kunigai klausė išpažinčių 
net iki vidurnakčio. '

Nuoširdžiai dėkoju didž. 
gerbiamiems pralota m s, 
dalyvavusiems atlaiduose, 
kunigams svečiams, už at
silankymą. ir dalyvavimą; 
seselėms už bažnyčios pa
puošimą ir sutvarkymą ir 
gerbiam i e m s parapi jo
nams už gausų atsilanky
mą. ‘ ■

Kun. J. Vinčius,
Gary, Ind., Klebonas.

LAWRENCE, MASS.
Pirmadienio vakarą, ba

landžio 15 d. Motinų Arki- 
broliją turėjo pamokas, 
kurias davė gerb. klebonas 
kun. P. M. Juras. Aiškino 
aįie bažnytinius rūbus ir 
jų Reikšmę. Taipgi aiškino, 
kaip svarbu lavintis ir sie
kti svarbiausiojo tikslo. ?

Užsibaigus •> pamokoms 
tarėsi apie rengiamąją va
karienę balandžio' 27 d. 
Šy. Pranciškaus parapijos 
svetainėje, nuo pusiau ket
virtos iki aštuntos valan
dos vakaro. Lietuviams 
retenybė, kad už 35c., dar
bo dienoje, žmogus nuėjęs 
savo svetainėn, galėtum 
prisivalgyti skaniau negu 
valgykloje. '

Jaunųjų Sujungi, e olų 
skyrius gražiai veikia. Re
guliariai sueina į pamo
kas. Pereitame penktadie
ny j klebonas aiškino jau
nosioms mergaitėms kaip 
svarbu turėti tvirtą, gyvą 
tikėjimą. Po to panelė Iza
belė Zblubaįtė ir ponia Ele 
onora ŠvenČioniene moki
no įvairių rankų darbelių: 
mėgsti, nerti, siuvinėti ir 
taip toliau.

Apaštalystės Maldos 
Draugija, prie-kurtos pri-~

PIRKITE SAU 
Į HOOD TIRES !

’“Bean Supper”, nuo tre
čios iki aštuntos vai. P.M,

<&

t A

f

IR
EXIDE BATTERIES 

SULIG MUSŲ 

Lengvo 
Budžeto Plano

NUSTATYK SAU LENGVAS. 
SĄLYGAS

Mūsų naujas modemiškas Biud- 
Jeto Planas yra skirtingas, — 

r Kelto, kad mes padarome, kaip 
prižadame, čionais, Tamsta nusi
pirkęs ka nors, nusistotai sau 
lengvas issimokėjimui sąlygas ir 
tuojaus mes uždesime bUe koki 
įrankį Tamstos automobilio ir tas 
viskas užims. tik kelias minutes. 
Tamsta, būsi Čionais nuoširdžiai 
priimtas, ir patenkintos apleisi 
mūsų 'stotį.
čionais Tamstos Kreditas Geras 

MYKOLAS BŪDRECKIŠ, 
STATION MANAGER

663 No. Main St., Montello, Mass.
Priešais Lietuvių Tautiško, Namo

Telephohe : 6387

i V

GARANTIJA
Hood Tires yra garantuoti 12 menesių, nuo 

, kelio rizikų (tik 6 menesiams, jeigu varto
jama prekybos reikalams) ir užtikrintas il
gam gyvavimui bė. blogų išdirbystės ir me
džiagos ydų.

žmonės negali suprast 
kodėl kaip kuriems ligo
niams šaukiamas Katali
ku kunigas, o kaip numir
šta laidojamas atskalūnų 
kapinėse. Štai pavyzdin, 
kun. F. M, Juras buvo mo
tinos prašomas atlankyt 
jos 10 m. sūnelį, Edmundą 
Ažmegą, kuris aprūpintas 
visais sakramentais pasi
mirė ir buvo palaidotas 
klaidatikių - atskalūnų ka
pinėse, Jaunikaitis jonas 
Karnyla, patekęs į ęiover 
Hill Hospital irgi šaukės 
Lietuvio Kataliko kunigo. 
Mūsų kleb. kun. F. M. Ju
ras suteikė prieš jo mirtį 
visus sakramentus, o ka
da mimire nęžaležninkai 
nors lavdną pasiėmė į sa
vo kapines.*

HAVERHILL, MASS.

4M*NU$TI 
UCTUMMI

Parašė P. JŪRGfiLA į! 
TURINYS: Dariaus ir Girtino !j 
gyvenimo ir* veikimo, apžvalga; 
Skridimas per Atlantą. Soldi- d 
no miško paslaptis. Žygio at- h 
garsiai pasauly... Dariaus ir Gi- p 
rūno nuopelnai aviacijai ir mū- / 
sų tautai. Poezija apie LITU’ 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai; ir • į 
ršm. komitetai. • • j
384 pusi. su 86 paveikslais; ; i 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, jį 

siunčiant paštu 1.65.

X • KUOS “SUPER SERVICE” STOTYS X
X 36 PERKINS AVĖ., COR, MONTĘLLO SĮ., BROCKTON TEL. 2855 X 
X 590 VVASH1NGTON ST., STOUGHTON TEL. 301 X
X 245 NORTH MAIN ST., RANDOEPH TEL. 0153 X

| THOMPSON TIRE CO., Ine. |
X COR. VVARREN AVĖ.&FOREST AVĖ., BROCKTON TEL. 921 X

Altoriaus įuošejos (Ta- 
bemakuliump Draugijos 
narės) kas įdėtai sugalvo
ja ką nors naujo išpuoši
mui Repositoriumo bei 
Grabo Viešpaties altorių. 
Šiais Šy^ntąįąiais Metais 
prie bažnyčios aurų su
rinko apie aštuoniasde- 
šimts dolerių aukomis gė
lėms ir papuošalams. Įžen
gus į bažnyčią tuoj pa
traukia žmonių dėmesį 
vietoj sakyklos pastaty
tas milžiniškas aukuras, 
kurio viršuje tarp baltų 
lelijų stovi karūnos išvaiz
dos Tabėrnakuliumas; gi 
kiek toliau, lyg debesyse 
spindi šviesus Kryžius. 
Šalyse aukuro pastatytos 
labai gražios angelų sta
tulos .su žibintuvais. Visas 
aukuras apstatytas gėlė
mis, žvakėmis ir degančio? 
mis lemputėmis.*

Kiek toliau Evangelijos 
pusėje/ vietoje Liurdos 
dirbtinėje oloje, už geleži
nių vartų matytis nušvies
tas baltuose rūbuose šū 
nendre. rankose, Meilės 
Kalinys (Ecc'e Homo - štai 
žmogus). O dar toliau po 
galerija Jeruzalės miesto 
reginys. Tas yiskas ir su
daro majestotišką, bet 
graudų vaizdą.

F. Norbutą. Bet sekmadie
ny, bal. 14 d., kun. Norbu- 
tas laikė pamokslo pasa
kė, kad neisiąs, nes rengė- 
jai pastatė kliūtį, dėl^ku- 
rios jis negalįs dalyvauti; f 
Manome, kad buvo ši kliū
tis: dvi dienas prieš minė
tą bankietą, rengėjai nuta
rė pakviesti Lawrence lie
tuvių nežaležninkų šventi
ką p. Valatką. Matyt, tuo 
norėdami parodyti žmo
nėms, kad abi kunigystės 
yra lygios. Gaila, kad mū
sų lietuviai katalikai duo
dasi bedieviams už nosies 
vedžioti. Juk katalikų dau
guma, tai vertėtų būti vie
nybėje, o tada savaime iš
nyks visi tamsybių vadai.

Kurpto Plunksna.

BROCKTON, MASS.
Brockton ir Montello tas - 

pats miestas. Čia yra 66 
tūkstančiai gyventojų. Jų 
tarpe yra apie 5000 lietu
vių. Lietuviai savo parapi
ją suorganizavo prieš 37 
metus. Šioje parapijoje 
klebonauja žymus pamok
slininkas, didelis katalikiš
kos spaudos rėmėjas ir. L. 
D. S; organizacijos pirmi
ninkas kun. J. švagždys. 
Asistentu yra energingas 
kun. J, Petrauskas. Kata
likiškų draugijų yra 10 ir 
visos veiklios.

Čia tas yra įdomu, kad 
visi lietuviai gyvena vie
noje vietoje. Čia jauni ir 
senesni visur, savo tarpe 
kalba lietuviškai. Tai tik
ra lietuvių kolonija.

Nesenai įtaisytas bažny
čioje naujas altorius už 
$3,000. / .

Liėtti^iūi politikoje gana 
aktyvūs. Julė Jakavonytė 
yra išrinkta miesto turtų

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite r

DARBININKAS
366 W, Broadway, 

'. So. Boston/ Mass. h

klauso labai gražus būrys 
ir jaunublių, nutarė Di
džiajame Ketvirtadieny, 
Penktadieny ir šeštadieny- 
paskirtose valandose klū
poti prieš. Švenčiausiąjį. 
Taigi, ne vien vaikai, bei 
mergaitės, bet ir dideli 
nuolatos garbins viešai iš
statytą Švenčiausiąjį Sa
kramentą.

t ■ . . • . .*

Baigiantis šventiesiems 
metams, . klebonas prašė 
visų parapijiečių užsikvie
st! į savo širdis Išganyto
ją ir su Juomi padaryti 
meilės sutartį.

Šv. Vincento de Paulio 
Draugija nutarė suteikti 
neturtingiesiems Velykų 
dovanėles: pridėti dėžes į- 
vairių valgių ir nuvežti į 
jų stubeles. šelptinų Šei
mynų esama apie trejetą 
desėtkų. Amerikos Lietu
vių Duonkepių Korporaci
ja, kuri jau turi įšįgijusi 
mašiną išvežto jimui duo
nos/ kurią veikiai pradės 
kepti, noriai sutiko nuvež
ti vargdieniams Velykų 
dovanėles. Nauja korpora
cija tikrai gražiai užsire
komenduoja pradeda m a 
savo biznį.

Vargiai yra kitas į Law- 
rencė panašus miestas, ku
riame Didžiajame Ketvir
tadieny j, nepaisant oro, 
desčtkai ; tūkstančių, kata
likų ir kitatikių lankytų 
bažnyčias. Lietuviu šv, 
Pranciškaus parapijos ba
žnyčia randasi centro mie
ste, gražioje vietoje.. To? 
dėl ir lankytojų ji susilau
kia daugiau negu priemie
sčių bažnyčios, *

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčia yra 
viena iš gražesniųjų. Bet 
dabar gerieji parapijiečiai 
yra pasirįžę išpuošti sank- 
tuarijumą. Tojo fondo su
darymui latovanoriai apsi
ėmė šie asmenys: pp. V. 
Černiauskas, F. Bruzgulis 
(Browh), K. Marcinkevi-

čius, P. Raznauskas, A. 
Rimas, S. Padvalskas, R. 
Kūklienė, S. Rimaitė.

Ponas? -Petras Raznąus- 
kas, Šv. Vincento Koply
čios Palangoje zakristijo* 
naš, ir krautuvėlės prie 
maudynių vedėjas jau rėn- 

. giasi vasaros sezonui.

Sodalietės rengiasi pa
gerbti savo mamytes Mo
tinų dienoje.

Kunigas Peronl iš Lo- 
well atvažiuos su vaikais 
Palangon atostogaut Visą 
liepos mėnesį. . •

Prancūzų parapijos vai
kučiai šv. Metų Jubilėjaus 
atlaidų įgyjimui, lankė šv. 
Pranciškaus parapijos ba
žnyčią, kadangi jų moky
kloj esama 1600 vaikų, to* 
dėl procesija susidėjo iš 4 
grupių, iš kurių 2 grupės 
lankė bažnyčią" rytais, o 
kitos dvi popiečiais.

Tretininkų Brolija turė
jo pasekminga Kermošių- 
Penny Sale, bal. 7 d. Žūt
būt pasiryžo sudaryt fon
dą įtaisymui naujo spal
vuoto bažnyčiai lango. Iš
rodo, kad Tretininkų Bro
lija pralenks sv. Vardo 
Draugija, kuri nelabai no
ri pasiduoti.

Šv. Kazimiero Draugija 
ruošiasi minėti 45 metų 
sukaktį. Todėliai birž. 9 d. 
rengia Palangos parke 
milžinišką pikniką.

Motinų Arkibrolija bal; 
27 d. pirmą kartą mūsų 
parapijos istorijoje rengia

Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioj turėjome nuo bal. T 
d, iki bal. 7 d., misijas, ku
rias skelbė Tėvas Jėzuitas 
J. Brūžinąs, žmonių lan
kėsi labai daug.

Per paskutines tris die
nas vyko procesijos į ki
tas bažnyčias. Paskutinė 
misijų diena ypatingai 
gražiai užsibaįgė. IŠ ryto 
atlaikytos šv^ mišios. Žmo
nių pilna bažnyčia. Visi 
prisisegę gyvas gėles, —- 
tėvai — baltas, o vaikai— 
raudonas. Visi esantiėji 
bažnyčioje ėjo prie šv. Ko
munijos. ’ ?

Trečią valandą po pietų 
paskutinė procesija į kitą 
bažnyčią. Sugrįžus į savą
ją bažnyčią buvo r atnau
jinimas krikšto, moterys
tės sakramentų ir pašiža- įkamuotoja. Yra ir dau- 
dėjiiųas tą viską pildyti. _ gįau ijetuyįų Užimančių

Laike iškilmių visi laikė aukštas politikoje . vietas, 
degančias žvakes ir į misi- “ ■ "
Jonieriaus klausimus atsa
kinėjo pakeldami žvakes. 
Duok Dieve, kad tie priža
dai nebūtų tušti. ■

Taip gražiai viskam 
vykstant bedieviai kuo iš 
'kailio neiŠsinėrė, kadi net 
gatvėj užkabinėjo žmones, 
einančius bažnyčion.

Lietuviai katalikai, bir-i 
želio 9 d., rengia pikniką 
Gedimino klubo vasarna
mio darže, Bradford — 
Haverhill priemiestyje. 
Pelnas skiriamas Šv. Jur
gio bažnyčios pataisymui.

Balandžio 14 d., Gedimi
no klubas surengė savo 25 
metų gyvavimo bankietą. 
Bankietan užkvietė ir kun.

degančias žvakes ir į misi- Darbai —- čeverykų dirb
tuvės. . ... ) .

Kovo 26 d. mūsų klebo
nas buvo pakvietęs čika- 
gietį A. Beldžiu su juda-* 
mais payeikslais. Žmonių® 
prisirinko pilna salė. Pa
veikslai visiems labai pa
tiko. Vietinis

“ Žinokite, kiekvienas kata
likas, kiirs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik . 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir tari per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir. 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs pfi^ų _ 
jėgas/’—-

■ P-ane'vėžio yysK Paltarokas.

J. BREST & COMPANY, lite 
263 MAIN ST. — TEL. 4052 — BROCKTON,

THE NORGEBREST’S
ĮGALIOTI PIRKLIAI 

KIEKVIENASNORGEPRODUKTAS 
DUODA NUOŠIMČIUS MOKANTĮ INVESTMENTĄ

NORGE ROLLATOR šaldytu- į 
vai sutoikia žaidynių vž ma
žesnę kainą^ užlaiko maistu 
nuo sugedimo ir duoda progfe 
ekonomiškiausiai ir geriausiai 
suvartoti likusi maistu Tokiu 
būdu galima sutaupyti iki $11 

, i m&ięsį. , .

nOLIATOR... duoda ly- ! 
gių, Uiigvą, taip vadina- 

,in% Rolling Ja kuti bu- 
telkia daugiau* Šalčio Ir 
suvartoja maliau, elektros

Ateik bito kada ir pama-;; 
tyk naują 1935, NORGE U

■ .J.IUlBlCTĮ
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