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Kataliką pareiga yra galingai
paremti katalikišką spaudą.
Leonas XIII.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R.

SOCIALIO TEISINGUMO
SĄJŪDIS

SOUTH BOSTON, MASS, P:

Kun. Charles E. Couglrlin, radio įžymusis kalbė
tojas, šioje šalyje labai išpopuliarizavo popiežių en
ciklikas, kurios nustato
socialio ir ekonominio tei
singumo pagrindus.
,
Šiandien jau nerasi, kad
ir mažiausio kampelio, kur
darbininkai nekalbėtų apie Sočiai Union for So
čiai Justice. Miestuose ir
miesteliuose organizuojasi
tos unijos skyriai. Toji unija jau leidžia ir savait
raštį “Sočiai Justice”.
Kun. Robert E. Hewitt,
S. J., kalbėdamas Knight
of Columbus komunijos
. pusryčiuose, Brockto n e,
netiesioginiai užgyrė kun.
' Charles E. Coughlino vei
kimą. Jis pareiškė, kad
Coughlino socialio teisin
gumo platforma yra pa
grįsta Šv. Tėvo enciklika.
Darbininkų klausimas
gali būti išspręstas tik per
organizaciją, sako kun.
prof. Hewitt, S. J., pažy
mėdamas, kad tik 10 nuo
šimtis darbininkų yra or
u
ganizuotų šioje šalyje.
Toliau kun. prof. Hewitt
sako: “Dabartiniu laiku
mes turime perviršį pro
VELYKŲ DIENOS EVANGELIJA
dukcijos ir mes turime fi
nansų vadus, užimančius
Anuo metu, Marija Magdalena, Marija Jokūbo
sėdynes prie industrijos
direktorių stalų. Jūs apie motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pa
tai jau girdėjote, kurie teptų Jėzų.
Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas
klausėtės kun. Coughlin
kalbų, ir aš jums galėčiau kapą, saulei jau užtekėjus.
duotir labai daug*- pavyz- ------ Jos-kalbėjosi tarp savęar ICas mums atris- akmenį
džių
kaip finansieriai nuo kapo angos. Bet pažvelgusios pamatė akmenį at
tvarko industriją.
rištą: buvo gi jis labai didelis.
Įėjusios į “kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį de
Kadangi industrijos va
dovybė yra centralizuota šinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando.
taip, kad darbininkai su
Jis joms tarė: Nenusigąskite; jūs ieškote Jėzaus
savo sunkumais negali Nazarėno, kuris buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis at
prie jos prieiti, tai mes ir sikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, kame Jį buvo padė
turime nuolatinę kovą jętarp kapitalistų ir darbi
Bet eikite, pasakykite Jo mokytiniams ir Petrui,
ninkų”.
kad Jis eina pirm jūsų į Galilėją; tenai Jį matysite,
Tai ką turi daryti darbi kaip Jis yra jums sakęs.
ninkai? Darbininkams nu
rodo kelią į gerovę popie
PAKILKIE SIELA!
žių enciklikos,
kurias
smulkmeniškai ir supran
Pakilkie siela! Tavo alkis
tamai aiškina kun. Char
Nerimsta. Iš tamsios nakties
les E. Coughlin ir kiti Baž
Šviesybėn eik, iš maro kelkis,
nyčios vadai.
Pabuskie, kupina vilties!
Lietuviams katalikams,
Mirtis... jau nėr’ jos. Nugalėta
LDS. nariams šis socialio
Šiurpi tamsybių pajėga, —
teisingumo sąjūdis nėra
Aukštosios Kalvarijos vietą
svetimas. LDS organizaci
Apsiaupia dramos uždanga...
jos nariai labai nuošir
Trys kryžiai... Bet dabar tušti jie,
džiai remia ir kun. Cough
Ir viduriniojo našta, —
lin įsteigtą Sočiai Union
Kuri išgelbėjo žmoniją, —
for Sočiai Justice, nes jie
Dabar į karstą nunešta...
žino, kad vienybėje — ga*
Daboja ją budri sargyba.
lybė.
Bet štai pašvaistėje rytų
Šviesa nežemiška sužibo
Kun. Prof. Hewitt, S. J.,
Ir viskas dreb’ iš pamatų.
kun. Charles H. Coughlin
Jis... taip, tai Jis — rods numarytas —
ir kiti vadai sako, kad
Mirties palieka vystyklus
darbininkai tik per orga
Ir keliasi — nuo karsto ritas
nizaciją, vieningai veikda
Akmuo toks didis ir sunkus...
mi gūli įgyvendinti socialį
Jis kėlėsi, kaip buvo sakęs,
teisingumą. Tą patį sako
Ir Alleliuja gied’ dangus, —
lietuviams darbininkams
Tiktai žmogaus liguistos akys
kan. prof. F^ Kemėšis, ’ L.
Mažai ką mato pro miegus.
D.S. organizacijos įkūrė
jas, kun. K. Urbonavičius,
Bet bėga amžiai. Kristaus galią
Pajuto žemiški vadai:
kun. J. Švagždys ir kiti.
Prieš Jį, kaip žydai, ranką kelia,
Paklausykime jų ragini
Jų
širdyse pikti nuodai...
mų. Įsirašykime į Lietuvių
Ji vėl palaidosim! — jie girias —
Darbininku Sąjungą ir
Kietu širdžių užuomaršoj! —
per ją nuoširdžiai koope
Bet Dievas yr ant Kryžiaus miręs, —
ruokime su Sočiai Union
Ir kas palaidos darbūs Jo?
for Sočiai Justice.
•

i
*

v•

' ••

v •

Bet svarbiausia tai, kad
mes patys būtume gerai
organizuoti, šio vajauš
metu ir pasibaigus vajui
padirbėkime, kad LDS or
ganizacijoje turėtume nors
25% lietuvių katalikų dar
bininkų.

Kas kėlės, mirtį nugalėjęs,
Tą mirtingasis nenuveiks.
Pasigailėjimo Skelbėjas
Net savo priešams meilę teiks.
Ir tu, atšalėli, jau kelkis,
Ir tąu išganymas brangus!
i
Sielos pasotintas bus alkis,
Ir tau yr atviras dangus!

J. K.
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Prancūzija Nepasitiki
Vokietijai

'S

piį, balanį Darbinintambary, 7
iečiami vi
lai ateiti, 11 ŽUVO ŠURPULINGOJ
PARYŽIUS — Prancūragždys,
• Danzigą ir Klaipėdą. Taigi
ORLAIVIO
NELAIMĖJE
zijos valdžia sutinka pasi Vokietija turi duoti užtik
irmininkas
rašyti
Vokietijos diktato rinimą, kad ji atsisako
Uniontown, Pa. Bal. 7 —
ISPANIJOS P EZIDEN Didžiulis dviem motorais, riaus Hitlerio pasiūlytą nuo kokių nors pretencijų
PRIVER’ Ė PASI- luksusinis TWA keleivinis “amžiną taikos” sutartį, prie paminėtų žemių pirm
TRAUKTI
orlaivis, lekiąs per miglas jei jis duos užtikrinimą, negu bus’ galima kalbėti
į Pittsburgh, Pa. atsimušė kad nekiš savo rankų į apie Hitlerio pasiūlytą tai
kos sutartį.
Madrid, Ispaiųja — Ispa į kalno viršūnę ir sudužo. Europos reikalus.
nijos seimas 238 balsais Abu lakūnai ir devyni ke Vokietijos žygis į Parei Prancūzija paruošė savo
prieš 5 privertu prezidentą leiviai vietoje žuvo, o trys ni kaip tik ir sukelia abe taikos planą, kuriame rei
Nicetą Zamorą j pasitrauk išliko gyvi. Iš išlikusiųjų jonių dėl jos nuoširdumo kalaujama kolektyvio už
ti. Socialistai ir komunis yra: Nellie Granger, pa tokią taiką išlaikyti. Vo tikrinimo neliečiamybės,
tai nepakentė jjrez. Zamo tarnautoja orlaivyje, p-nia kietijos diktatorius Hitle į būtent, jeigu kuri valsty
ros, nes jis nebuvo taip Ellenstein, žmona Newark ris yra pareiškęs, kad jis bė nesilaikytų pasirašytos
žiaurus prieš ‘ opoziciją, miesto mayoro ir C. C. sieksiąs atgauti prieškari sutarties, tai kad Tautų
kokiu jie jį norėjo matyti. Challinor iš Cleveland, O- nes Vokietijos žemes. Tai Sąjungos tarptautinė ka
gi Hitlerio “amžinas” tai riuomenė ją priverstų lai
Nauji prezidępto rinki hio. Gyvieji visi sužeisti. kos planas nesuderinamas kytis. “Hitlerio nusigin
mai įvyks biržąįio mėnesy. Lengviausiai p-lė Granger. su tais pareiškimais ir klavimo planas yra apgau
Prezidento vilią laikinai kuri sugebėjo patraukti veiksmais.
lingas”, sako Prancūzijos
užima seimo Urmininkas sužeistuosius nuo degan Prancūzijos diplomatai notoje, “nes nėra nurodyta
čio orlaivio ir miškų, nuei
D. Martinez - Sarrie.
ti virš trijų mylių pagal sako, kad Hitleris bile die kaip tas nusiginklavimas
ną gali pulti Austriją , bus kontroliuojamas”.
bos
ieškoti.
•
Pasiekusi
vie

VIESULAS UŽMUŠĖ
no gyventojo namus tele
426 ŽMONES
LDS. organizacijos nariams, “Darbininko” ben
fonu pranešė T.W.A. lini
— " +•
dradarbiams,
skaitytojams, rėmėjams ir prieteliams
Gainesville, eorąia — jai apie nelaimę ir atsive linkime linksmų Šv. Velykų.
Baisus viesulą: pridarė la dė iš vietos gyventojų paLDS. Centro Valdyba,
bai daug nuos ibu šešiose gelbos, kuri sužeistuosius
“Darbininko” Redakcija ir
pietinėse vaisi bėse. Už- per mišką išnešė iki kelio
Administracija.
mušta 426 žmonės. Sužeis ir nugabeno į ligonbutį.
ta apie 1500 žmonių. Apie P-nia Ellenstein pavojin
$25,000,000 padarė mate giausiai sužeista, o vyrui
rialių nuostolių. Daugiau- abi kojos sulaužytos.
I
siai nuostolių .^.darė Gąi-^ Žuvusiųjų tarpe yra kekadmi iš:
nesville, Ga. ir Tupelo.
Forge Military Academy, _____ ,
______
i Klaipėda, Lietuva. —Lie
Miss.
’vb po 8
kurie vyko į namus Vely BRITŲ KABINETAS tuvos uosto sars
sargyba
Tennessee ir Kentucky kų atostogoms ir PittsburIŠSILAIKĖ
i valandų smarkios kovos
valstybėse išsiliejo upės gho aerodrome jų laukė
Įsu 400-tonų kontrabandos
Londonas,
Anglija
—
Žmonės bėgo, palikę na mamytės.
„ , ~ ~
x
, laivu, “bootlegerius” numus į aukštesnes vietas, Nors tikros nelaimės Ba1 S d Parlamentas įą-gaiėjo ir paėmė laivą, ku
nes potvyniai sudarė rim priežasties dar nepavyko! bai kritikavo valdžią de1,riame buv0 300 dėžių deg.
tą pavojų.
nustatyti, bet T.W.A. lini | jos politikos Italijos ir Vo-1 tin& ir areštavo to Iaiv0
jos viršininkai mano, kad kietuos klausime. Susida- q darbininkus
RIAUŠĖS STREIKO
klaidingi arba sutrukdyti rė griežta opozicija prieš “BooUegeriai” nenorėjo
LAUKE
radio signalai (beams) bu
geruoju pasiduoti. Įvyko
vo priežastimi nelaimės, sitikėjimo rezoliuciją, 361 susišaudy mas. KontraPeabody, Mass. — Odos nes lakūnai per miglą nie balsų prieš 145 išreikštas bandščikai buvo priversti
dirbtuvių distrikte kilo ko nematydami vadovavo valdžiai pasitikėjimas.
pasiduoti. Jie iškėlė Pana
riaušės. Policija puolė si vien signalais. Abu laI
mos vėliavą. “Bootlegerių”
ITALIJOJE DAUG
streikierius. Riaušės nu kūnai buvę patyrę ir at I
laivas šūviais buvo visiš
PRISNIGO
malšintos. Bet iš Peabody sargūs. Nukritęs tarp me
kai sugadintas.
riaušės persikėlė į Lynn. džių orlaivis netik visas
Milan, Italijai — Bal. 8 BANDITAI BOMBOMIS
Mass., kur streikieriai ap sudužo, bet ir užsidegė.
vertė detektyvų automobi
j d. — Šiaurinėje Italijoje, SUARDĖ TRAUKINĮ
lių. Policija visu griežtu
Ossola slėnyj prisnigo la
MEKSIKOJE
mu puolė streikierius.
bai daug sniego, kuris
Mexico City — Bal. 7 d.
Daug darbininkų nukentė
PADARĖ slinkdamas nuo kalnų pri banditai
bombomis suardė
jo. Tris darbininkus areš
darė nemažai materialių
naktinį ekspresini Veratavo.
$100,000 NUOSTOLI*) nuostolių.
Cruz-Mexico City traukinį.
Odos darbininkai su
Bostono
Diocezijos,
Šv.
dęs nuvirto trepais ir per- Užmušta apie 90 žmonių.
streikavo dėl to, kad kom
Banditai buvo padėję bom
panija, gavus iš HaverhilI Jono Seminarijoj, Brigh- siskėlė peties kaulą.
kompanijos odas išdirbti, ton, Mass. trečiadienio ry Puiki kupolą, stovinti bas ant “Kilometre 354”
pasamdė apie 30 neunijis- te, kilo gaisras, kurs pada ant bokštelio, namo centre tilto, kuriuo tas traukinys
rė apie $100,000 nuostolių. su auksiniu kryžium, pa važiavo. Traukiniui užva
tų darbininkų.
Snėjama, kad gaisras pra degusi nugriuvo. Lekian žiavus ant tilto, bombos
MUSSOLINI ĮSAKĖ SU sidėjęs nuo elektros srovių čios žarijos uždegė ir vie ekspliodavo ir suardė alie
jinį garvežį. Išsiliejęs alie
NAIKINTI ETHIOPIJOS Filozofijos Rūmuose, ku ną gaisrininkų vežimą.
jus užsidegė ir padegė va
rie yra vieni iš seniausių
KARIUOMENĘ ,
gonus,
kurių du nuriedėjo
iš seminarijos rūmų ir sto
SUSIDAUŽĖ
ORLAIVIAI
Roma, Bal. 8 — Diktato vi arčiausiai Jo Eminenci
į slėnį.
rius Mussolini paskelbė jos Kardinolo O’Connell
savo ministeriams, kad už rezidencijos.
Pirmiausia Roosevelt Field, N. Y.— SUSTREIKAVO MAINIERIAI
tikrintas saugumas Itali gaisras pastebėtas apie Bal. 8, — Lakūnas John
jos kolonijoms Rytinėje 6:30 vai. rvto, kuomet ku Mendola tapo užmuštas, Shenandoah, Pa. — Apie
Afrikoje bus įvykdytas tik nigai ir klierikai klausė kuomet jis ore susidaužė 6.000 mainieriu, dirbusių
tuomet, kuomet bus sunai šv. mišių tuose pat rūmuo su kitu orlaiviu, valdomu Reading’o kompanijos kasvklnse išėio i streiką.
kinta bei išžudyta Ethiopi- se esančioje koplyčioje. Wplter Brown.
jos armija. Tą pareiškimu Gaisrininkams pasekmin
padarė-specialiai ir netikė gą darbą trukdė smarkus
tai sušauktame savo virši vėjas,
žemas vandens
ninkų ir ministerių susi spaudimas ir stoka hydrinkime. Tas padaryta tuo rantu arti seminarijos.

įvyks antradi
džio 14 d. š. m.
ko Redakcijos
vai. vakare. K
si valdybos na:
Kun. J. Š
L.D.S. Centro 1
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Lietuva Sugavo “Bootlegerių”

v •

gaisrašTvTjono se
minarijoj

laiku, kada turėjo įvykti
Tautų Sąjungos specialės
komisijos iš 13 susirinki
mas svarstymui Ethiopijos - Italijos ginčo klausi
mus.
v

“Darbininko” Radio
Programa

Gaisro metu klierikai
nuolė gelbėti iš namo ver
tingus dokumentus, pavei
šeštadienį, balandžio 11 d., 2 vai. po pietų vėl
kslus ir savo asmeninę klausysimės Darbininko radio programos. Prašome
mantą. Gaisrininkų virši pasukti savo radio ant 1120 kilocycles ir klausytis
ninkas Henry Fox pasly- gražios programos iš stoties WCOP, Boston.

I
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“Knygnešio Duktė’s” vai
dintojai bei scenoj staty
tojai, žinodami tą moksliš
STANLEY S RADIO SHOP
ką, tiesą, ryžosi supažin
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadv&y, So. Boston, Mass.
dinti šio laikraščio, šios
“NUO ALYVŲ DARŽE [vėjo visus jausmingais ir kolonijos skaitytojus, kad
jų žingeidumas atsiektų ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ
LIO IKI KALVARIJOS į švelniais tonais.
savo tikslą -ir patiekia
KALNO”
Muziko Rapolo Juškos žiupsnelį žinių apie virš TVARKA ŠV. PETRO
PAR. BAŽNYČIOJE
Bažnytinio Koncerto
vadovybė labai vykusi. Są- minėtą teatrą “Knygnešio
So. Bostone
Atgarsiai
j žiningai ir skambiai atliko Duktė”. Buvo taip:
savo uždavinį choras. Pats X Prieš Pasaulinį Karą mū
Prisikėlimo šv. mišios 6
Verbų sekmadienio baž- vadas pasižymėjo ypatinsų tėvynė Lietuva nebuvo vai. ryte; kitos šv. mišios:
AN RCA VICTOR WITR
nytinio koncerto, Šv. Pet- gy jausmo realumu ir iš- laisva nuo rusų žandarų
8:30 vai., 9:30 vai. ir Suma
ro par. didžiojo choro su- reiškiamaja jėga. Nuosta- persekiojimų dėl bet kokio 11:00 vai. ryto.
ruoštas nė kiek netpvylė biai ryškiai skambėjo tik- i lietuviško švietimo. Tūlas
atydžių klausytojų. Tiek siūs jo niuansai atvaizduo- lietuvis krinta auka ir už i
MOTINOS DIENA
muzika, tiek pats veikalo i janti nuliūdusį Kristų,
i skleidimą lietuviškos ap
turinys, tiek giesmininkų-. Sopranų meliodingumas'švietos
!
tremiamas į Rusi
Gegužės 10 d. So. Bosto
ių sąskambis sudarė lyg tikrai žavėtinas. Jų giedo- ją - Sibirą. Tremiamas tė-j no jaunimas minės MOTI
MAGIC BRAIN
uždarą ratą, kur pasirodė. įimas laisvas, pilnas eks- vas ir visa šeima. Rete NOS dieną. Šv. Petro par.
'^^ACICEYE
sugebėjimas vaizdžiai per presijos, nebijąs aukštų žiais apkaustyto tėvo vaiz bažnyčioje išklausys . šv.
das, motinos širdis netve mišių ir dalyvaus ben
statyti Kančios žmogaus vietų.
amžinąją meilę, begalinį Nevisiškai patiko mums ria pakelti ir kelyje mirš druose pusryčiuose. Rap.
apkaus
į ta. Prie retežiais
liūdesį ir baisiąją mirtį.
kai-kurių atskirų giesmi tyto tėvo šalies palieka
Prasmingi žodžiai neju ninkų interpretacijos. Vie
Tikrai katalikiškas dar
čiomis skverbėsi iš dailio tomis nebuvo reikiamo mažytė vos 8 metų dukre bas yra visur palaikyti
sios
muzikos į atdaras švelnumo, balso toninių lė - Viktutė. Tėvas ne vien tiesą. Jacąues Maritain.
retežių kankinamas, bet ir
klausytojų širdis.
spalvų ir apsukrumo.
širdies skausmo spaudžia
Pati muzika yra glau
Bendrai, palyginus šį mas — nepajėgia panešti
L
džiai susijus su žodžių bažnytinį veikalą su ki to sunkumo ir palieka
REAL
ESTATE
prasme ir papildo jų reikš tais religinio
pobūdžio Viktutę - našlaite — tėvas
INSURANCE
Su šiuo Console radio gali
mę, kupina nuoširdumo, muzikaliniais kurini a i s miršta. (Bus daugiau).
CONSTABLE
ma girdėti kuo puikiausiai
programai iš Europos ir iš Apasinerianti
į liūdesio reikia laikyti šį pirmą per
S-s.
Visokios rūšies ap<lrauda ir tei- i
V•
merikos. Su juo gali gauti po
bangas ir kančios gelmes. statymą vykusiu ir malo
siugas patarnavimas.
licijos šaukimus, aviacijos ir
598 E. Broodway, So. Boston
Minios vaizduojamas pasi naus įspūdžio teikusiu. C.
amateur phone. Tą viską pa
Tel. Šou. Boston 1761
daro Magiški Smegenis, Ma
tyčiojimas iš Kristaus ir
Residence:
giška Akis ir Metalinės Tūbos.
šauksmas “Nukryžiuok” PAŠAUKĖ NAKTINIŲ
120 Marine Rd., So. Boston
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W
Ateikite patys pamatyti ir
VELYKOSE
PAMALDOS
buvo nepaprastai įspūdin KLUBŲ SAVININKUS
pasiklausyti šio įdomaus radio
Nekalto
Prasidėjimo
lie

gas, galingas, persisunkęs
su magiška akimi; tai vienin
tuvių bažnyčioje per Vely Jonafe Bates išdirba iš
telis
naujas įtaisas, kuris nu
Bostono
laisnių
komisi

baisiausia neapykanta ir
kas
bus
pamaldos:
Prisi

stato radio setą, kad galėtu
geriausios
rūšies
mėsų
panieka. O Kristaus mal ja pašaukė šešių naktinių kėlimo apeigos 6 vai. ryte.
mėt gauti bile kokią stotį aiš
kiai be jokių trukdymų.
da skęsta neapsakomame klubų fnigth club) savi Procesijoje dalyvaus visos skilandžius, dešras, beko-Į
nūs ir t.t. pagal lietuvių
ninkus,
pasiaiškinimui
dei
gailesy.
Mes duodame lengvomis są
katalikiškos draugijos su skonį.
nesilaikymo
nustatyt
o
s
lygomis
išsimokėti.
Meliodingos lirinės da
vėliavomis. Tuoj po prisi- Jonas Bates 327 Dor
tvarkos.
*
MODB. C8-49
lys,
ypač
paskutinioji
| kėlimo bus Šv. mišios Tre chester St., So. Boston.
STANLEY’S RADIO SHOP
“chorale” nuostabiai suža- UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS tininkų intencijai. Antros
mišios bus 9 vai., Suma 11 Reikalingas Driveris driŽymus lakūnas Įeit. Wib , vai. Mišparai ir Šv. Vardo vinti troką ir dirbti ant
susirinkimas į- Į farmos. Dėl atlyginimo su
MUZIKAS liam R. Tanner iš Winth- draugijos
vyks
3
vai.
po pietų. Vai sitarsime. Atsišaukite tuo
rop, Mass. užsimušė netoli
343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
RAPOLAS JUŠKA
Burlington, Vt., kuomet kams bus duodama po ve jau. Wm. Latkin, P. O.
i Kas radote, prašome grąIŠ LIETUVOS
Tel. ŠOU
Boston
sugedus jo orlaiviui ban-| lykinį margutį tuoj po i Box 13, S<^ Easton, Mass.
SALDAINĖSI
.
j žinti. 0558
Radybų, pasilikite
1 Moko muzikos, piano dė nusileisti, bet nepavy mišparų.
fe®®©®®©©©©©©®©®®®®®©®©®©©®©®®®®®©®©©©©©©©©©^
rastus pinigus.
ir dainavimo. Specia- ko pasekmingai padaryti Velykose pamokslą sa
Ką tik gavome iš Lietu
les pamokas duoda Su juo lėkęs mašinistas j kys Tėvas P. Aukštikalnis.
vos skanių saldainių. Dė
MEAT MARKET
vaikams.
Gilmore tapo sužeistas.
Prisikėlimo apeigos bus iš Tuojau paduok užsakymą užsi žutė 2 svarai — $1.10.
kilmingos su asista. Cho sakant nauja, puikų. STEWART- Užsisakykite ‘Darbininke’.
!
Adresas:
p UŽSPRINGO VALGYDA ras giedos naujas mišias. WARNER RADIO.
Mes priimsime mamomis Tams
MAS STEIKĄ
933 E. Broadvvay,
Rap.
339 Dorchester St.,
tų seną radio arba gramafoną ir
JEI
RADOTE,
GRĄŽIN

(Corner
Middle St.)
I SO. BOSTON, MASS. o
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.
KITE
—
V.
Šukienė,
79
W.
e®®®®®©©©©®©®©©®®®®®©®®®? Tūlas Joseph La Pri, 53 Tel. So. Boston 0823
Stewart - Wamer Radios yra
So. Boston, Mass.
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 7th St. So. Boston, Mass.
m. gyvenąs South End, j
Otriausia ir šviežiausia Mėsa
LIETUVIS DANTISTAS z už kitus ir nedaro tiek braškėji
pametė “pocketbook” — Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
Bostone, antradieny val
mo.
gykloj bevalgydamas steiMes duodame išsimokėj imui ir ridikulį tarp H ir I gatvių,
i
pristatom
į namus už 50 mylių So. Boston, Mass. PocketArti Municipal Building
ką užspringo. Nuvežtas į
s
Prisiekęs Advokatas
nuo Bostono ir įtaisome. booke buvo pinigų apie!
miesto ligoninę, kur rastas 525 E. Broadway, S. Boston z tolumoj
ROLAND KETVIRTIS & CO.
Ofiso Valandos
jau negyvas.
322 W. Broadway, So. Boston. $30.00, Įvairių bilų ir pir
I Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki
mieji pilietybės popieriai.
Tel. SOUth Boston 4649.
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
DACC MOTOR
Veda visokias provas. Daro vi
sas uždarytas subatos vakarais ir.
PAKEITIMAI POLICIJOS nedėldienlais, taipgi seredomis nuo j
sus legalius dokumentus
PARTS Co.
DEPARTMENTE
12-tos dieną uždarytas.
i
5*

jyiETINĖS ŽINIOS

ĮVAIROS SKELBIMAI
NORTH BRIGHTON
BAKERY

v•

PAMĄSTYK

ALL 3

Savininkai:

J. Trušas ir P- Gelžmis
Kepa iš geriausios rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.
*

Šis Radio Tik $899S

BRON’S KONTRIM
Justice of the

Peace

I

CAMBRIDGE, MASS.

I

I

PASINAUDOK ŠIA PROGA

PETER KISIELIS

DR. M. V. CASPER

Greitas

I

Patarnavimas.

JUOZAS B. GAILIUS

I

817 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Mass.

Taipgi nuimu ir X-Ray

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)
ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761

Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043
------------- ----------Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI

■S

rn

Policijos komisionierius, Į
Eugene McSweeny, padarė
žymių pakeitimų Bostono
policijos departmente. Po-!
licijos “superis” Martin H.
King atleistas pensijon, o
jo vieton paskirtas jau
niausias kapitonas, Ed- į
ward W. Fallon iš 6-tos
stoties,
South Bostone
Taipgi McSweeney pasky
rė devynis naujus kapito
nus ir 15 kapitonų pakeitė.
Tas pat padaryta ir su žemesnio rango policijos de
partamento nariais.

Boath Boston, Mass

|

Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 ikį 12 vai.
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų Ir I
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
pagal susitarimą.

16-18 Intervale Street,

Montello, Mass.
KK96S00CSSNK

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso vahnxl<>3 nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
(pagal sutarti)

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,

kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

409 AVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso
Ofiso

Kanto

visokiems

t rokam s

TAISOME

Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.

INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur,
kaip tat:
’ So. Boston, Cambridge, Brighton
I Dorchester ir kitur. Pamėginkite
! ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą. . ,

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame
geriausios
rūšies
duoną
kaip
rugynę
taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bu-

černėse reikalaukite K. Plevo- ’
ko duonos. Mes tiesiai iš ke-'
pyklos pristatome duoną j na- ’

mus.

K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

karams

dalis.

B R AK II S

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
I

nnoc
llUuO

Tel. TROvvbridge 7SS0
Tel. KIRklnnų 9221
Tel. TROwbridge 6-134

motor

PARTS CO.
Specialis Išpardavimas

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

BATERIJOS ....... $3.95
SEKMADIENĮ,

A. L KAPOČIUS

ir

Rengia

Tel. So. Boston 2660

Mokslas sako, kad įdo
mūs esti tie dalykai, kurie
dalinai
žinomi. Teatro
a

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110

PRAKEIKTI PINIGAI

(GALINAUSKAS)

Lietuvis Dantistas

Užlaikome

IR

DR. S. A. GALVARISKI

“KNYGNEŠIO DUKTĖ’S”
ISTORIJA

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

“ŽENTAI IŠ AMERIKOS

a

Lietuvis Dantistai

DARBININKO NAME

866 Broadway,

ihiiiiiiihihih

LIETUVIS GRABORIUS

i

i

ADVOKATAI

F. WAITKUS

Balandžio-April 19,1936
Lietuvių Salėje, E. ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c., vaikams 15c.
■

.....................................................................

Gydytojai sako, kad juokas žmogui yra labai
sveika ir naudinga. Taigi, jei mylite juokus, tai atei
kite Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare į Lietuvių sve
I
tainę, tai turėsite tiek daug juokų, kad užmiršite vią»s dienos rūpesčius.
“Žentai iš Amerikos” vaizduoja, kaip Amerikie| čiai nuvažiavę į Lietuvą važinėja piršlėms ir kaip jie
žargoniškai kalba ir derasi dėl pasogos. šis veikalas
juokų duos iki soties.
Taipgi pamatysite ir rimtą veikalą “Prakeikti Pi
nigai”. Kas ateis į šį vakarą, kiekvienas bus paten
kintas.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

ĮMAINANT T R SENĄ
BATERIJĄ

Uždedame Brake Bands
Dabar

nupigintomis kainomis.

Tėl. ŠOU Boston 9620
Tel. ŠOU Boston 3735
280 BROADVAY, SO. BOSTON.

S. BARASEVICIUS IR
SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
, TURI NOTARO TEISES

EDMAN'S SHOE SHOP
Naujai atidaryta čeverykų
krautuvė So. Bostone, parduo
da gerų išdirbysčių moteriškus
čeverykus už žemas kainas.
DOUGLAS išdirbystės M Cfl
moteriški čeverykai už$UivU

ČEVERYKŲ
Efl
kainos nuo $1.00 iki įpJiUU

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gpven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

SOUTH BOSTON
STOVE EXCHANGE
SPECIALI8 IŠPARDAVIMAS
Naujų Pečių ir Aliejinių Burnerių.
Garantuoti Aliejiniai Burnerlai—$7.75

Dalys visokių išdirbysčių
Pečiams ir Aliejiniams šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom
Grindims patiesalai ir matrosai

269 Broadvvay, So. Boston, Mass.
■r>»1 ■" '■ j.y

Peaįętaiieaįs* EaiaadSo 10, 1936

3.

DARBININKAS

I
I

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

I

M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kont. laikosi var
niukų fronte, darydama didelę pažangą pirmyn. Sofi
ja Rimaitė pralenkė kun. J. Bružiką. Smarkiai eina
pirmyn: J. Glavickas, F. Kondrotak, V. Butrim ir kiti.

VELYKŲ VISIEMS
Nuo I. J. F0X Co.,

7 Mott St, Worcester,
6 Commonwealth Avė., tVorcester,

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve

So. Boston, Mass. — M. į antrąsias kontestininkų

Kilmoniutė patekusi į va I eiles.
jaus frontą niekam nenori Worcester, Mass. — J.
užleisti pirmenybės. Nors Glavickas, 108-tos kp. konSofija Rimaitė netoli jos testininkas rimtai pradėjo
atsilikusi, bet visgi šią sa grąsinti J. Andriliūnui.
vaitę nepajėgė Kilmoniu- Jam nebedaug balsų trūk
tės pralenkti. Dabar M. sta, kad jį pralenkus. Bet
Kilmoniutė pašvenčia il ateina žinių, kad Andriliū
gas valandas vakarais ieš nas ir-gi nesnaudžia. Jis
kodama naujų “Darbinin i neužilgo mano pralenkti
kui” prenumeratų.
L. Kumpą.
Lawrenre, Mass. — Sofi l Šią savaitę smarkiai pa
jai Rimaitei ir-gi šią sa sivarė pirmyn sekantieji
vaitę pavyko užimti nau kontestininkai: F. Kondro
jas pozicijas. Ji pralenkė; tas. VI. Brazauskas, B.
kun. J. Bružiką ir įsigavo Mičiūnienė ir V. Butrim.

Pono Bernardo Koraičio ir
P-lės A. Koraitytės

das •— pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rašt.,
Mass.; O. Sidabrienė — ižd.,
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
Juškaitis — Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.

Visus Blaivininkus, Blaivybes rėmėjus bei platin
tojus sveikinu su Šv. Velykomis. Lai prisikėlęs Kris
tus suteikia mūsų visų sieloms dvasinę ramybę.

(I. J. FOX LIETUVIAI ATSTOVAI)

KUN. P. JUŠKAITIS,
Blaivybės Skyriaus Redaktorius.
Bernardas J. Koraitis

Kun. F. Juškaitis

TRUMPAS PRIMINIMAS

Jėzaus Kančia

Šiuomi primenam, kad galėsite gauti “STORAGE” DY
KAI per visą vasarą jeigu pirksite kailinius DABAR. Taipgi,
sutaupysite nuo 40 iki 60 nuošimčių. Nėra reikalo užsimokėti
dabar. Užtenka duoti mažą depozitą, o ateinančią žiemą Tams
tos pasiėmę kailinius išsimokėsite.

I

“Eisiu pas Myros Kalną nes Šviesos nebus suprasir pas smilkalo kauburį” ta. Kentėjimas ir mirtis y
(Giesmių knyga 4-6).
ra tai pasekmės pirmapraTik kelios dienos heliko nusipirkti Velykoms gražių dresių
Nedorumas ir nuodėmė, dės ir mūs pačių papildypart distriktų atstovų, u- pakol jį atkasė ir ištrau
per
P-lę Koraitvtę, (Pono Koraičio seserį), kuri maloniai pa
gailestis ir kentėjimas y-tos nuodėmės. Per nuodėnijos prezidentas, John Le- kė.
P-lė A. Koraitytė
ra tai paslaptis, kuri šia- mę žmogus įžeidė Visaga- tarnaus lietuvėms.
wis; žymią vietą užima ir Daugelis mainierių, ku
me gyvenime be antgamti- Ii Dievą. Teisingumas rei
Pennsylvanijos vice - gu rie tuo tarpu nedirbo, pakalauja, kad tas įžeidimas
bernatorius, Thomas Ken- sisiūlino dirbti ir atkasti
DRES1Ų ir
KAILINIŲ
Tel. S. R. 28O5-R
• būtų
atitaisytas.
Pats
nedy, mainierių unijos raš nelaimingą jaunuolį. Dar
CLOTH CO.\T
SKYRIUS
LIETUVIS
žmogus bejėgis užgana pa
tininkas - sekretorius. Pe bas buvo pavojingas, nes
SKYRIAI
DABAR
RANDASI
RANDASI
daryti
įžeistai
Visagalio
reitą savaitę, prezidentą lengvai galėjo tą jaunuoli
411 VASHINGTON STREET
IOPTOMET RISTAS! Dievo teisybei. Tinkamas
4-ME AUKŠTE
3-ME AUKŠTE
Lewis pavadavo (jam iš visiškai palaidoti žemėje.
Išegzaminuoju akis
BOSTON-------MASSACHUSETTS
ir
ganėtinas
užganapadavykus
su kitais reikalais) Pirmiausiai tas jaunuolis
akiniu*
priskiriu
kreivas akis atitie
rymas tapo paties Die
Ray Kenricks (Reimundas buvo užverstas tiktai iki
sinti ir amhlijoniSvo
Sūnaus
padarytas.
Jis
Kundrotas),
lietuvis paei pilvo, o vėliau iki krūti
koše
(aklose)
akyse sugrąžino
balsis. Jis buvo skausmų
Šviesą tinkamu laiku.
prisiėmęs žmogaus pri vyras (įsa. 53, 3). “Visas
nantis iš Shenandoah. Ji nės. Per visą laiką galėjo
J. L. PAŠAKARNIS, O. D I
sai su Brennan atstovau su nelaimingu pasikalbėti,
gimtį, paėmė ant savęs vi- Kristaus gyvenimas buvo
447 Broadway, South Boston Į
ja
9-tą mainierių unijos di- nes jis buvo pagautas arti
, sas už nuodėmę kaltes. Jis kryžiumi ir kančia” (Sek.
kentėdamas ir mirdamas Kr. 11, 12-7). Kentėjo Jė
vietinis laikraštis skelbia. striktą.
taip vadinamo “shaft’o”.
SHENANDOAH,
PA
ir
mirti
nugalėjo
kančią
!
Vokiečiai
žada
eiti
į
aukš

Telephone
Mainieriai, kurie negau
zus Betliejuje, Egypte,
Darbas buvo sunkus ir
SO BOSTON
tesni teismą. Mokykla da na, darbų kasyklose arba
ir mus iš šėtono vergijos Nazarete ir Jeruzalėje.
1058
VELYKŲ LAIŠKAS bar yra Seserų Kazimie- viešuose darbuose, kasa negreitas, nes negalėjo
išpirko.
Kruvinos Jėzaus kančios
riečių vedama, ir vaikai. anglis savose kasyklose ir vartoti dinamito. Visas
Čia trumpais bruožais valandos prasidėjo Alyvų Malonūs Parapijiečiai:
BAY VIEW
darbas buvo atliktas su
Artinantis mūsų Išgany- lankanti tą mokyklą, yra pardavinėjaatvažiavu

•
bandysiu
nupiešti
Jėzaus
spadais ir pikiais. Po 48
MOTOR SERV1CE kančią ir mirtį, mūsų at darže. Po paskutinės va tojaus iš numirusių Prisi- išimtinai lietuvių,
siems iš didesnių miestų valandų
kasimo, jaunuolis
karienės Jėzus su savo
STUDEBAKER
pirkėjams. Šioj apylinkėje Antanas ištrauktas be są
Šventei
—
Vely1
kėlimo
pirkimo
paslaptį.
“
Eikime
mokytiniais nuėjo į Alyvų
Automobiliu ir Tvoki;
MAINIERIŲ DARBAI IR tie mainieriai ir vežėjai
pas myros kalną ir pas daržą melstis, prisirengti koms, sekant priimtą pa
Agentūra.
(unconscious). Jis
KOVA
vadinami “bootleggeriais”, monės
protį, mes, šv. Jurgio pa
Taisome visokių išdirbysčhj auto
smilkalo kauburį”.
tuojaus
buvo nugabentas
prie baisios kančios. Čion rapijos kunigai, nuoširmobilius. Taisymo ir demonstravl
arba
‘
independent
miners
’
.
Lietuvis
Dalyvauja
Visas Jėzaus gyvenimas Jis parpuolęs ant žemės,
ir nors du kartu
mo vieta:
Pereitą žiemą toki bedar ligoninėn,
Derybose
1 Hamlin Street
atsigaivino,
bet nežinojo,
nuo pat užgimimo iki mir viso pasaulio nuodėmių i džiai sveikiname Jus,
biai labai daug iškasė ir kur jis esąs. Neilgai
Brangūs
Broliai
ir
Seserys
ir E Eishtb St

čiai buvo pilnas skausmų baisume matydamas tarė:
pardavė anglių. Apskait- no. Gydytojai sako,gyve
Kristuje.
Linkime
Jums
į
SOUTH BOSTON. MASS
Pereitą
savaitę
mūsų
akad
Joe. Kapočiumix ir I’eter Trečioku* bei kentėjimų. Gyventi, tai “Mano Tėve, jei tai gali visiems daug ir gausių1 pylinkėų tapo atleista
a- liuojama, kad tik iš She -jis mirė nuo padarytų žai
savininkai
kentėti — buvo Jėzaus o- ma, tegul ta taurė praeina Dievo malonių. Kartu kar pie 400 vyrų nuo viešųjų
nandoah’o išvežama su- zdų viduriuose ir “exposupro mane, tačiau ne kaip štai raginame, kad Vęlykų i darbų. Kasyklos irgi pra virš 500 tonų kasdien. Mat ne”.
“Pūtis”.
aš norių, bet kaip tu” rytą visi eitumėte prie Šv. dėjo po mažiau dirbti. jie daug pigiau parduoda
Įsigykite
(Mato 26, 39). Koks tai Komunijos. Juk gerai ži Reading’o kompanijos ka anglis, negu kompanijos
vaizdas! Dievo Sūnus au note, kad dvasinė pažanga syklos, kurių yra daugiau galėtų parduoti.
PILIETYBES KATEKIZMĄ
PHILADELPHIA, PA.
kojasi už visas žmonijos be dvasinio maisto neįma sia ir dauguma mūsų mie- Netoli Shenandoah ir
jsto vyrų duoda darbo, pe Hazleton, pereitą savaitę
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir nuodėmes. Jis daro už jas noma. .
Šia
proga
taipgi
prašome
„
Priedermes
savo dangiškajam Tėvui nepamiršti ir materialių reitą savaitę visiškai ne kompanijos policija, norė Pereitą savaitę Šv. Ka
dirbo, ir šią savaitę dar dama išvaryti “bootlegge- zimiero lietuvių parapijos
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug1
atlyginimą. Kuomet Jis Bažnyčios reikalų. Kad pa nepradėjo
.Mat, eina de- rius” išprovokavo susirė bažnyčioje kun. P. Garmus
jums padės, nes joje 'randasi daug Klausimi; ir Atsakymu
permatė
visas
Didžiojo
reikšti Kristui ir Jo Baž-rybos dėl uždarymo W. mimą, ir du iš anų tapo laikė rekolekcijas. Užbai
anglą ir lietuvių kalboje.
Penktadienio kančias la nyčiai ištikimybę, uoliai Shenandoah’o
kasyklos, peršauti; vienas* ligoninė- gė penktadienio vakarą.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.
bai nuliūdo: “Nuliūdusi y- remkite Kristaus Bažny taipgi derybos dėl mokes ie, kitas namie gydosi. Žmonės gausiai lankėsi ir
Siųskite užsakymus:
ra mano siela iki mirčiai”. čios reikalus. Tų reikalų čių Mahanoy City kasyk “Bootleggeriai” yra stip atydžiai klausėsi pamoks
“DARBININKAS”
Suraminimo ieškoti eina yra daug ir Jūs juos gerai loj. Mainieriai reikalauja, riai susiorganizavę, ir to lų.
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass. pas savo mokytinius, bet suprantate. Prašome, kad kad W. Shenandoah kasy
dėl pasiuntė savo delegaci
juos randa bemiegančius. Velykų kolektą, sulyg iš klos dirbtų kaip ir kitos, ją pas Pennsylvanijos gu Kovo 31 d., 5 vai. po pie
padidintumėte.
ir kad Mahanoy City ka bernatorių, kad jis pada tų į Šv. Kazimiero parapi
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES Ar negalėjote su manim galės,
Melsdami
Visogalio
Die

byklos darbininkai iškovo rytų investigaciją ir kom ją buvo atvykęs J. M. Vy
budėti nei vienos valandos
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir fMato 26, 40). Iki trijų vo, kad Jis Jus ir Jūsų šei tų savo reikalavimus.
panijas už tai nubaustų. skupas ir suteikė Sutvirti
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
mynas
laimintų
ir
kad
ma
New
York
’
e
dabar
eina
Mat pagal Pennsylvanijos nimo Sakramentą vaiku
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai kartų Jėzus atėjo pas a- lonėtų mums visiems duo
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, paštalus ir vis juos rado ti geresnį savo lietuviškų derybos tarp mainierių u- įstatymų, taip vadinama čiams ir suaugusiems.
—
nijos ir kompanijų atsto i industrijos policija yra
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
miegančius. Paga liaus
ir
katalikiškų
pareigų
su

Didžiajame Penktadienį
jiems tarė: “Miegokite ir pratimą, pasivedant Jūsų vų dėl sudarymo naujo panaikinta.
-------------pamaldos
įvyks 7:30 vai.
kontrakto. Kompanijos no
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET ilsėkitės; štai prisiartino maldoms, pasiliekame,
ri numušti bent 15 nuo Pereitą savaitę, arti She- vakare ir Didžiajam šeš48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
valanda ir Sūnus žmogaus
Jūsų
Kristuje,
šimtį algų; unijos atstovai nandoaVo, vienas “nepri- tadienį, 7 vai. Be to DiTelephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120 bus išduotas į nusidėjėlių Kun. J. A. Karalius, kleb.
gi reikalauja pakelti algas. klausomas mainieris”, gy- džiajam Penktadienį pa29 Savin Hill Avenue,
rankas.
Dabar
“
kelkitės,
Kun.
A.
J.
Degutis,
vik.
Mainierius atstovauja, a venantis Shenandoah, be- maldos bus nuo 12 iki 3
DORCHESTER. MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
eikime;
štai
prisiartino,
dirbdamas savo kasykloj vai. pp.
45 Hampden St.,
918 E. Broadway
kurs
mane
išduos.
”
Judas,
Shenandoah
’
e
vokiečių
Tel. HIGhlands 4855
tapo iš viršaus užverstas.
----------Telephone South Boston 9367
Jėzaus mokytinis, vienas parapija buvo sumažėjus.
ROEBURY. MASS.
Kiti darbininkai suspėjo Velykų sekmadienį, Priiš dvylikos, atėjo ir su juo- Kadangi po bažnyčia buvo
pabėgti. Šis jaunuolis, An- sikėlimo procesija ir šv.
mi didi minia su kalavijais išimta anglys, tai bažny
tanas Treslokoski, gulėjo mišios įvyks 6 vai. ryte,
ir vėzdais”. Išdavėjas bu čią turėjo nugriauti. J. E.
po žeme per 48 valandų,
F. A. Kondrotas.
Kardinolas
panaikino
pa

vo davęs jiems ženklą, sa
ŠV.
JONO
EV.
BL.
P
AŠ
ALPINE
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
kydamas: kurį pabučiuo rapiją ir priskyrė vokie
DRAUGUOS
VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
siu, tasai yra, sugaukite čius prie airių parapijos.
•
(THE W.0RKER)
Pirmininkas Juozas švagždyą,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
jį. Judas prisiartinęs pa Likusią mokyklą, vienuo
601 6th SL, So. Boston, Mass.
Puhlished
everv
Tnesday
and Friday escept Flolidavs such as
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
bučiavo Jėzų sakydamas: lyną ir kleboniją pavedė
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
New
Year,
Good
Friday,
Memorial Day. Tndependence Day.
priežiūrai vietinės lietuviij
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
Vice-plrm. — Ona Janklenė,
‘
Sveikas
Mokytojau!
’
Tucn
parapijos klebonui.
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Prot. Rašt Jonas Glineckis,
------- ------ by ------------5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
met prisiartino, užpuolė Vokiečiai Kardinolą ap
Prot. RaSt. — Elizabeth Ozalls,
Fin.
Rašt.
Aleksandras
Ivaška,
SAINT
JOSEPH
’
S
LITHUANIAN
R. O. ASSOCIATION OF LABOR
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. Jėzų ir Jį sugavo.
skundė, kad atsiimt tą
Enrerod as aecond-class matter Sepr. 12. 1915 at the po*t offlc* at Boston.
Tel. SOŪ Boston 9282
I

Pennsylvanijos Žinios

I
į

v •

v•

I

• v

v•

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

DARBININKAS

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Rosilndale, Mass.
Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
106 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janužonienė,
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antru utarnlnk< mėnesio.

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Rowen St., So. Boston, Mass. iI
Maršalka Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld 8L, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimu* ka* tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
K 7th St, 8o. Boston, Mass.

7:80 vrL vakare, pobatnytlnėj are
rainoj '
Visais draugijos reikalais kreipkite*
pas protokolu ratttninkę.

(Bus daugiau)

Kaip laimingas tasai,
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytas nebū
ti svetimos įtakos įrankiu.

Uoton.

nuosavybę ir pinigus, ku
riuos kompanija užmokėjo
už bažnyčią. Apskrities
teismas galutinai paskyrė
Kardinolą trustisu tos
nuosavybės. Teismas pe
reitą savaitę išdavė pas
kutinį nuosprendį, kaip

Mass. nnder the Act of Mareli 3. 1870
\ccpptan«> for mnlllng at spcclal rate of postage provhlM for In Sectton 1106
Act of October 8. 1917. authorlsred on Jnly 12, 1918
SUBRCRTl'TTON RATES:
prenumeratos KATNA:
n«me«rfc yearly .......................... 84.00 Amerikoje metam*......................... 84.60
Forelzn yearly .......................... 85.00 Užsieny metam*
...................... 85.00
fiomesric once per week yearly 82.00 Vieną kart savaitėje metam* .. 82.00
Foreign once per week yearly.. 82.50 Užsieny 1 kart aavaitėje metama 82.00

t.

Penktadienis, Balandžio 10, 1030

TELEPHONE
‘2680

DAĘBI^IJX)< AS

366 W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

gas, našus. Todėl, manau visai teisinga išreikšta min ją, mums priduos drąsos
tis patarlėj, kurioj sakoma, kad žmogui be tikėjimo ir pajėgų, kad kantriai ga
geriau
būtų, jeigu jis būtų visai negimęs.
lėtume jį nešti, žinodami,
I
tuvos, sunkiose gyvenimo sąlygose, be savo artimųjų.
Amerikos ir Lietuvos lietuvių visuomenės šian kad tokiais kentėjimais ir
Tai buvo Velykos, kurių metu mes betgi turėjome du dieną nemažai sielojasi, dėl lietuvių tautinės sąmonės
mes pelnysime amžinąją
gerus draugus, tai skausmą ir tikėjimą. Ir šiedu drau išlaikymo Amerikoje. Tik gaila, kad daugelis, žiūrė
garbę.
Kas aprėps, kas nupasakos Velykų džiaugsmą? gai mus grąžino Lietuvai. Be jų mes būtume sugniu- dami į čia vykstantį lietuvių ištautėjimą, bejėgiškai
KRISTUS, MŪSŲ
nuleidžia rankas, pareikšdami, kad nėra vilčių išsigel
Ir gabiausi rašytojai veltui tai stengtųsi padaryti, nes žę vietoje.
Palaimintas
skausmas,
kuris
turi
tikėjimą.
Pa

bėti.
DŽIAUGSMAS!
žodžiai tikrų jausmų neatvaizduoja. Tik stambokai ir
laimintas
gyvenimas,
kuriame
skausmas
ugdo
spar

Kodėl
senaisiais
amžiais
viešpatavo
ir
dar
dabar
šiurkštokai galime nurodyti, kokios rūšies yra mūsų
Alleliuja, Jis kėlės, Kris
kai kuriose šalyse viešpatauja vergija? Todėl, kad tų tus, mūsų Džiaugsmas!
jausmai, bet juos nupiešti, atvaizduoti geriau nė ne nus skristi j naują šviesesnį gyvenimo rytojų.
Jei lietuvių tauta šiandieną yra gyva, ji yra gyva laikų visuomenė, ir net patys vergai, vidujiniai suti
bandžius, nes išeis tik balzganas iš jausmų pasityčio
per
skausmą
ir tikėjimą. Ji kentė ir vargo ne vieną ko, kad gali būti vergų institucija. Kai krikščionybė Mes ėmėme dalį mūsų At
jimas. Bet kalbėti, rašyti ką nors vis dėlto reikia, nes
dieną ir ne vieneris metus. Ji kentė ir vargo šimtme- įnešė pasaulin naujos dvasios, naujos minties, tai ten, pirkėjo kentėjimuose savo
pati jau Velykų iškilmė verste prie to verčia.
pasigailėjimu, kai žvelgia
Ir taip, Didžioji Kristaus Atsikėlimo šventę links čius. Ir kaip tuomet, anais mūsų tautos priespaudos kur krikščionybė įsigyveno, pakitėjo žmonių galvose
ma savo antspauda vėl palytėjo vargingą mūsų gyve j ir kančios laikais, buvo niūru ir tamsu! Taip, niūru ir na, jųjų gyvenimas ir tuo pat nyko ir nyksta ir pati me į Jo Kančios baisius
nimą. Šiais sukrėtimų laikais kiekvienas antgamtiš tamsu buvo, kad, rods. nesimatė nei mažiausio šviesos vergija. Taigi, mūsų lietuviškumas, tautiškumas pa kentėjimus. Nūngi, pride
kas spindulys įneša poilsio ir ramybės į nusikamavu spindulėlio, kuris praskaidrintų tą tamsų mūsų tau reina ne tiek nuo sąlygų, kuriose lietuviai Amerikoje ra, kad mes džiaugtumės
sią žmogaus širdį. Tas troškimas ir gainiojimas lai tos gyvenimą. Toje tamsoje mes klaidžiojom ir var gyvena, bet kiek nuo lietuvių principinio nusistatymo, Jo Prisikėlimo garbėje.
mės visiškai mus paveldžia. Tai iiėkiek nestebėtina, gom. Vargom ir ieškojom savo gyvenimui atramos, ar pasiryžtama ir toliaus išlikti lietuviais, ar ne. Jei Todėl, Jam dėkokime ne
nes žmogus gi laimei sutvertas ir natūraliai jos ieško, kuri mums it šmėkla painiodavosi ir kurios mes vis gu bus nusistatyta taip, tai ir bus taip. Aš giliai tikiu, vien už palaimas, kurias
‘jeigu pasauly yra nors vienas žmogus, kurs visa savo gavome ir dar gausime iš
tik, deja, neranda. Visa klaida tame, kad laimės jis negalėdavom užčiuopti.
esybe tiki kuriai nors gerai idėjai, ir jeigu jis visa sa Jo garbingojo Prisikėlimo,
Taip
buvo.
Lietuvių
tauta
kentė.
Kentė,
nes
jautė,
ieško ten, kur jos nėra. Tariamoji ar laikinoji laimė
tai labai nevykusi tikrosios laimės pavaduotoja. Ji kad taip, kaip yra, neturi būti. Skausmas ir nepasiten vo esybe imasi tą idėją gyvendinti, jisai išeis laimėto bet svarbiausiai dėl Jo Pa
šypsosi iš po kiekvieno blizgučio. Žmogus graibstosi kinimas vis didėjo. Kartu didėjo ir noras išsivaduoti ju net ir tuomet, kada jo nusistatymui tuo laiku būtų ties, ir už džiaugsmą, gar
menkniekių ir nusivilsta. Bešokinėdamas nuo vieno iš tos nelemtos padėties* ir susikurti šviesesnį rytojų. 'priešingas nors ir visas-pasaulis. Lygiai tas pat yra bę ir trijumfą. Be to, gar
žibučio ant kito ir vis nusivildamas, kelintas ir visą Skausmai gimdė galiūnus. Šią tautos gyvenimo nuo ir su Amerikos lietuvių tarpe lietuviškumo, tautišku binkime Jo žmogystę ir
savo gyvenimą netiksliai sueikvoja ir galų gale pasi taiką gražiai yra išreiškęs ir lietuvių tautos atgimimo mo išlaikymu.
Mes švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę. Ji Dievybę, Jo Kūną ir Sielą.
junta nieko neatsiekęs. Tada kaltina nevykusią savo dainius Maironis sakydamas: “Pagimdys skausmai
Už visą mes esame Jam .
laimę bei nelemtąjį likimą. Bet kaltinti reikėtų tik sa galiūnus, ugnimi uždegs krūtines”... Taip, skausmas mums katalikams tiek daug pasako ir tiek daug drą
sos įsitikėjimo gyvenimo kovose dėl savo įsitikinimų skolingi, kad mus atpirko
ve už tai, kad laimės ne ten ieškota. Ji glūdi žmogaus gimdė galiūnus.
Skausmas gimdė pasiryžimą, o ne nusiminimą, teikia, kad mums dvejojimas, svyravimas yra tiek pat begalinėmis kančiomis ir
viduje. “Mūsų garbė tai mūsų sąžinės paliudymas”, —
ant
sako šv. Paulius. Koki kilnūs ir tikslūs žodžiai! Jie at galiūnus o ne ištyžėlius ir vergus. Kodėl? Todėl, kad svetimas, kaip saulės spinduliui šešėlis. Tat Kristaus baisiausia mirtimi
rakina - atskleidžia žmogaus laimės paslaptį. Taip, lietuvių*tautos gelmėse glūdėjo gyvo tikėjimo liepsne Prisikėlimo džiaugsmingas Aleliuja tegul banguoja vi kryžiaus.
mūsų garbė ir mūsų laimė glūdi sąžinėje. Įeik į savo lė, tikėjimo Aukščiausiajam Teisingumui, Dievui. Ir sose mūsų gyvenimo srityse, žadindamas, keldamas Alleliuja, Jis kėlės, Kris
Juozas švaistra.
ištikrųjų, be tikėjimo joks darbas negali būti vaisin- vis i naujus laimėjimus.'
vidų, sutvarkyk savo sąžinę ir atrasi tikrąją laimę.
tus*, mūsų Džiaugsmas!
Kristus tam ir mirė ir iš numirusių atsikėlė, kad
Kun. Pr. Vaitukaitis skausmų, nė neliečiamas sas mūsų žemiškojo gyve Amžių nemarusis Kara
išlaisvintų mus iš nuodėmės varžtų. Jis žino, kad di
mirties! Nemarus Kristus, nimo dienas, kad ištesėti liau, mes Tafe sveikina
džiausia žmogui laimė tai vidujinė ramybė. Jis atski
mūsų Viltis, mes sveikina po kryžiaus sunkia našta, me! Kristus, Nugalėtojas,
ria ramybę nuo ramybės, kada sako: “‘Mano ramybę
kaip
mūsų Išganytojas vėl kėlės, kad mums gau
me Tave, Alleliuja!
duodu jums, ne tokią, kokią pasaulis duoda”. Reiškia,
tus, mūsų Gyvenimas! Ju- Nūnsi, visi Jo kentėji-į kentėjo visas kančias, ku- ti Jo gyvenimo ir mirties
ir pasaulis teikia ramybę bei savotišką pasitenkinimą
KRISTUS, MŪSŲ
dėl turtų sveikatos, gero vardo ir pan. Bet tai nepilna
dos giminės Liūtas nuga- mai yra permainyti į gar- r^as
Kryžius davė Jam. visus palaiminimus, kad
GYVENIMAS!
apvainikuoti visus Jo darramybė. Ir turtingasis, ir sveikasis, ir gerą vardą tu- j _______ ,___ \.....................................
Amžinoji Išmintis
feę. jįs gyvena ir daugiau' Jis girdėjo pajuokos
‘
Jis
kėlės,
Kristus
musu
rįs gali būti labai nelaimingas, jei sąžinėje jaučia sun- ii Gyvenimas! Dėkonės gies- ?arbinSai trijumfavo vir- nebemirs. Iš Jo priešų per- šauksmą:: “Jei Tu esi Die- I bus ir surinkti tų dieviš
kųjų darbų visus nuopel
kų nusikaltimą. To nejaukaus sąžinės graužimo nė pi-1
mės
ir
imnai
eina
iš
mūsų
šum
P^tybės!
Nemarybė
sekiotųjų
keršto
ir
pagieK
zo
P"
i
Sūnus,
nužengk
nuo
nigais neatsipirksi, nė sveika kumštimi nesutramdysi.
kaį panaikino mirtį! Jėzus gos, kokios gi sėkmės ? Kas: kryžiaus” (Mat. XXVII, nus. Nes, jei mirtis Jį bū
nė geru vardu neišdildysi. Kristus žino, kad tikrąją širdžių, kai matome, —...................
_ ,
,
tų laikiusi šaltame karste,
ramybę tik Dievas duoti tegali — Dievas, miręs ant:mūsų Išganytojas atsike-!Kristus ke!es iš mirusiųjų dabar tie plakimai, erske- 40). Tačiau,_ Jis nęnužen- tas visas gyvenimas mal
kryžiaus ir savo atsikėlimu mirtį nugalėjęs. Iš čia tai lia iš karsto. Jo garbin-; r601^ dieną — taip, kaip čiai, vinys? A, tai visa bu- ge, kad galėtų kentėti iki dos, mokinimų, stebuklų,
ir kyla neapsakoma Velykų linksmybė—išsilaisvini- gas Kūnas nušvinta Dįe_ nusakė, ir tuo budupatvir-,vo priemonės,, kuriomis, pabaigai ir baigti mūsų
t
; darbo, pasiaukojimo ir
ištarmes, atpirkimo darbą.
Taip pat kentėjimo, būtų bergž
mas nuo mirtinojo nuodėmės slogučio.
K. vybės šviesa. Iš Jo žėrin- Xtino ir mūsų atsikėlimą a- pagal- amžinąsias
...................
- -čių akių apsireiškia Jo pa teityje. Jis kėlės, kad Dievo Sūnus turėjo mus į ir mes girdėsime šauksmą džias. Tačiau, Jis vėl kėlės.
laimintos Sielos spindanti mums pelnyti tikrojo gy- atpirkti. Visos kančios,\ kūno ir kraujo, pasaulio ir Visa iš naujo atgimsta ir
garbė. Pergalės Karalius venimo mūsų sieloms, bū-:kurias nesipriešinant ant.džiaugsmų, kad į šalį dė- mes apturėjome prižadėji
kad
mums pelnyti:. --Savęs
prisiėmė,
nūngi
yra tume savo kryžių. Mūsų
.
--------—
------------------------------------------.
rodo džiaugsmą aplink Sa i tent,, ,5,.
•
-i
j
__
__
______
•
„ ’ prieštaraujanti
• w.
... valia mus mą, kad gausime mūsų iš
Tai buvo 1918 metai tolimame Šiaurės Kaukaze, ve. Dangiškuoju džiaugs šventojo, antgamtinio ir apvainikuotas garbingiauganymo visas brangiau
Rusijoje. Mes lietuvių moksleivių būrelis, karo audros mu Jis pripildo širdis vi amžinojo gyvenimo. Jis siu prisikėlimu.
' ’
’ v
! spiria
dažnai
priešintis sias dovanas.
.
išblaškyti iš Lietuvos, ilgai badavę Rusijos sostinėje
i kėlės iš mirusiųjų, Irofl j
sų,
kuriems
pasirodė.
Alleliuja,
Jis kėlės, mū dangiškiems dekretą m s.
Petrapily, galop atsibastėme į Šiaurės Kaukazą, EkaMūsų troškimas yra,
mūsų kūnams laimėti pri
Alleliuja! Jis
kėlės!
sų Viltis! Jis, pagerbęs A, tačiau, nenusilpnėkime kad Atsikėlusis Išganyto
terinodaro miestą. Ir čia mums esant atėjo Kristaus
sikėlimo malonės, kuri bū
Prisikėlimo šventė, Velykos. Velykos buvo nepapras- [Taip, Gyvenimo Knygą, tų mums gelbstanti įeiti į Kryžiaus medį Savo Kūno; ir nepasiduokime! Verčiau: jas įžengtų į kiekvieno šir
tos. Pirmosios Velykų dienos rytmety sugrįžę iš baž- kuri per mirtį . buvo užda- Dangaus laimę ir su Juo- brangiausia sunkuma, Jo priimkime kryžių mūsii • dį su tikėjimo šviesa, su
nytėlės apkrovėme stalą tyro, nesaldyto vandens pri- ryta, Savo visagalybės gaKraujo brangiausiais la Palaimintojo Išganytojo vilties saldumu ir meilės
mi
amžinai
dalyvauti
Am

pildytomis stiklinėmis ir riekutėmis grynos duonytės, lybe Jis Pats atidarė trešais ir žemčiūgais Jo die- pavyzdžiu! Sekime Jo pė-j kvapsniu, kai mes gieda
žinojo
Karaliaus
pergalės
nepaliestos nei trupinėliu sviesto, nei kitokia Dievo čią dieną. Tikrai, Jis kursi
.............................
", nuo domis! Taip, sekime Jo me naują imną garbės, šlo
. . T
viskosios
kantrybes,
garbėje,
taip,
Jo
pergalėje/,
or
_
b
.
---dovana. Tai buvo mūsų Velykų stalo skanėsiai. Mūsų- :įaip garbingai kėlės iš mi-j
lankumo,
klusnumo
ir nukruvintais žinksniais i- vės, meilės ir garbinimo:
kuri
bus
mūsų
užmokeski kitos rankos, Dievo ran
lietuvių
jaunimo
būrelio Velykų stalas.
"*‘t...........katalikiškojo
irusiųjų, nugalėjo
pragarą,
i meiles, nungi, — garbmO gatvėje girdėjosi raudonarmiečių, bolševikų kariuo mirtį ir karstą. Jame išsi nlS' _
ka,
bet ne mūsų pasidavi Alleliuja! Alleliuja! Alle
_
jgai keliasi ir pakelia Kryliuja!
menės žingsniai, kurie jau buvo psfglemžę šiaurės Į pildė pranašo žodžiai: “Po KRISTUS, MŪSŲ VILTIS! žiu
bausmės ženklo į mas, nuims kryžių iš mū
Kaukazą su jo plačiomis derlingomis lygumomis ir j dviejų dienų Jis mus at- Alleliuja-, Jis kėlės, Kris- mūsų Atpirkimo Ženklą, sų. Net, jei mūsų kentėji
aukštais kalnais.
gimdys: trečią dieną Jis tus, mūsų Viltis! Tas Šven- Jo gailestingumo emblemą mai būtų viso gyvenimo Dievas ir Tėvyne
Mes susėdome aplink stalą. Mūsų veidai buvo iš- j mus prikels” (Os. VI, 3). tasis Kūnas, kurs Kančios ir mūsų vilties simbolį, kryžius, tačiau, — vienas
Reikia mums mylėti,
Tada ir vargelis
balę ir pageltę. Mūsų jaunutės pajėgos buvo išseku
vi žvilgsnis į mūsų Išganyto
Bus lengviau kentėti
sios, nusilpusios. Viešpatavo tyla. Tylėdami paėmėme Per Jėzaus mirtį, yra pra metu buvo sukruvintas, i Koks padrąsinimas
ją, nešantį sunkų kryžių,
šalinti
mirties
šešėliai,
o
sužeistas
ir
panašus
į
rau

siems
mums,
kurie
sekame
K. C.
stiklines vandens ir riekutes duonos. Ir pradėjome
mums duos malonės atsi
mes
per
Jėzaus
Kristaus
mūsų
Dieviškojo
Vadovo
psuotojo
kūną,
—
štai,
Jis
Velykų puotą... Per mūsų iškankintus, išblyškusius
Tas, kuris neturi būdo,
atsikėlimą iš naujo atgim-— dabar gyvenimo pilnas, pėdomis, kad nešti mūsų davusiai nešti savo kryžių.
veidus riedėjo gailios ašaros.
O
pati
mintis
apie
garbin

yra ne žmogus, o daiktas.
Tai buvo neužmirštamos Velykos audringais di- štame gyvenimo viltyje,. Į štai, Jis, garbingas, džbar kasdienį kryžių,, iš dan
bei gaus siųstą kryžių, per vi- gai kėlusį mūsų Išganyto-}
Chamfort.
džiojo pasaulio karo laikais. Mes buvome toli nuo Lie- Alleliuja, Jis
**- •kėlės, Kris- nejaučiąs sopulių

VELYKŲ MINTYS

Jėzus Kristus Kėlės, Alleliuja!
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itrijumfas. Paminklai buvo įsteigti, kad pažy
mėti įsigalėjusios kariuomenės tolimiausią žen• girną. Kristaus Širdis perverta su ietimi jums
yra tas paminklas. Mirtis, nuodėmės bausmė,
padarė savo tolimiausią žengimą, kai atrodė,
į kad ji beveik nugalėjo Patį Dievą. Tačiau,
' mirties pats laimėjimas buvo mirties pralaimė
jimas. Jėzus, Savo Širdyje žvelgdamas į gai
KOLEKTAS
driausią žaizdą, kurią padarė šimtininko ietys,
Šią dieną, Dieve, per Tavo Sūnų, nugalė- mato, kad ji yra visamylinti, nes tas mirtinas
jai mirtį, ir mums atidarei kelią į amži- sužeidimas yra mūsų gyvenimo tveriantis atn$jj gyvenimą; taigi, dėl to, ką nors Ta- įminimas.

Rev. Francis P. Donnelly, S. J.

Velykų Širdis

vo globa mumyse pažadino trokšti, idant
Ta>vo pagalba būtų paranki, kad tai lai
mėtų mums.

VELYKŲ ŠIRDIS yra viltis, ta viltis, kuri
KOLEKTO maldoje tvirtai užtikrinta per mir
ties nugalėjimą, per atidarymą kelio į Dangų,
per malonę nušviesti mums tą kelią ir mus su
tvirtinti mūsų kelionėje. Nugalėtojas Vadas
savo prašmatniausią laimėjimą laikys aukš
čiausioje vietoje. Kryžius yra laukas, kuriame
mūsų Viešpats kovėsi šh mirtimi. Ten buvo
mirties smarkiausias ir karčiausias antpuolys, ir ten taip pat matėsi ir mirties išrodantis

Tttomet Velykos, šviečiančios juo skaisčiau
prieš
Kalvarijos tamsius debesius, plačiai ati
1
darė kelią į amžinybę ir nušvietė nesibaigian
čią viltį Viešpaties sekėjams. Išganytojo atsi
kėlusi Širdis meilingai žvelgia į tą nušviestą
kelią, ir mūsų širdį verčia didingesnių dėkin
gumu jausti. Jėzus yra prakilnesnis Jozuė, nes
Jis danguose amžinai įstatė vilties saulę, nu
šviečiančią Dangaus plačiai atidąrus vartus.
v•

i

Kas, apart Paties Dievo, gali suskaičiuoti
tas kilnias mintis, šventus troškimus, galingas
pagalbas, kurios gelbėjo ir įkvėpė visų žmonių
Širdis, kuri turėjo Savo Getsemanę ir Kal sielas, globojant paklydusius ir tvirtinant nuvariją, dabar turi Savo amžinąjį Taborą. At silpnėjusius kelionėje į amžinybę. Tos nesus
simainymo metu Dangus atsidarė trumpam kaičiuojamos malonės yra spinduliai, einanti
laikui, ir Kristaus Dievybė nušvietė kūną ir I iš Velykų saulės, kurios šviesos versmė yra
drabužį su amžinybės baltu, kaip sniegas, ats Kristaus atsikėlusi Širdis. Nusidėjėlio atverti
pindžiu. Tas įgarbinimas dabar daromas am me, Šventųjų dauginime, kiekviename gerame
žinas Velykose, kai mirtis tapo nugalėta ir ke darbe ar žodyje ir kilnioje mintyje, galime raslias buvo atidarytas į amžinąjį gyvenimą. Jei U spindulį, einantį iš Aukštybių Aušrinės. Jūs
kadaise buvo nakties tamsiausia valanda, tai | taip pat turėjote įkvėptus troškimus ir jų įvykbuvo kruvinai raudonas saulėleįdys Kalvarijo dinimui gavote teikiamą pagalbą, ir Velykose,
je, kai Nukryžiuotojo išsiblaškę ir nusigandę jūs siunčiate savo meilingas dėkas Jėzaus atsi
sekėjai puolė į nusiminimo dausas. Jų vilties kėlusiai širdžiai, kuri jums laimėjo visą malosaulė atrodė visiškai užtemusi.
nę.
z-

SEKRETAS
Mes meldžiame Tavęs, Viešpatie, priimkie Tavo žmonių maldas ir jų aukojan
čias aukas, idant, ką Velykų šventė pra
dėjo, kad su Tavo pagalba mūsų išgydy
mui būtų mums skirta amžinybė.

VELYKŲ VILTIS yra gydanti viltis, lygiai
kaip ir laimėjanti viltis. Tai yra Kristaus visų
išgydymų vainikas, kad “būtų mums skirta
amžinybė”. Ir dėl to, Jo žmonių aukos yra pa
švenčiamos SEKRETO maldoje. Savo gyveni
me, Jėzaus mažai prašė ir nefreikalavo aukų iš
tų, kuriuos pagydė, žmonės buvo ligos suspau
sti ir meldė: “Viešpatie, kad aš girdėčiau, kad
} matyčiau, ir būčiau išgydytas; Viešpatie, tas
kurį Tu myli, serga, išgydyk jį”. Tuokiu malda
vimų pakako ir buvo gana, kad Jėzus atsaky
davo: “Gerai! būkite išgydyti!” šiandien gi
! mes meldžiame išgydyiho. ir DidžiaSis Gjfdytdjas, kurs žmonių nupuolusias sielas pašaukė iš
mirties į amžinąjį gyvenimą, iŠ jūsų nereika
lauja didelių pasiaukojitaų ar deginamosios
aukos, bet Jis reikalauja nuolankios ir atgaile-

DARBIN

2X8

landą, 10 vai., 11 vai. Ki-'
tos Mišios.

Į Rengimo komisiją sttda;ro šie: Vincas Bučkaus• kas, p-lė Teklė Aukštikal
'VERBŲ sekmadienio
------------nytė, p-lė Pranciška Paugražias lauskaitė, p-lė Ona Luko,.,p
S£ gražius sevičiute, Julius Bučkaus• į£-,
kalbas irr’parodė
ir šįmet VERBŲ sekma--------išdirbinius, atvežtus iš kas, pirm., muz. Juozas K.
dienis praėjo gan įspūdin- Parapijos
“Minstrel Lietuvos.
_______
Žemaitis ir Bernardas Dugai. 11 vai. ryte vyrų cho- Show” labai gerai eina. ( žmonių buvo virš 400. sevičius. Petras C. Paru
ras, art.
t. Jono Čižauško
Člžauakv vav®- Chore
CTbor? yra
yr? apie 150
150 balsų, Priėmimo komitetą su- lis jų prižiūrėtojas.
Į ’
dovaujamas, išpildė ypa- vaikinų ir merginų. Dai- darė: pirm. Vincas KereiKoresp. M. Y.
tingą muzikalę programą nos populiarios. Parapijos šis, p-lė Pranciška Paulaulaike verbų šventinimo ir choras, p. muziko J. Bal- skaitė, p. Feliksas Puzara
Tel. 2-8186
palminės procesijos metu.
vadovybėje, yra gerai ir p. Jonas Kundrotas.
Tas pats vyrų choras pui- pasiruošęs sudainuoti kekiai sugiedojo per atnašadainelių, šeši juokda-!
Sodaliečių Vakaras
vimą ištrauką iš Stabat riai bus išrinkti iš šių vai- Sekmadienį balandžio 5 Dvi Puikios Krautuvės
Mater. O visas choras tą kinų: H. Kartonas, V. Ak- d. įvyko Sodaliečių vaka- - Užlaikome puikiausiu drabu
visai šeimynai. Persitikrin
dieną giedojo naujas mi- stinas, A. Trumpaitis, K. ras šv. Kazimiero parap. i žiu
kite! Taipgi, parduodame RA
aparatus ir ABC SKAL
šias. Apeigos buvo įspū- Katinas, P. Aikšnoras, A.i salėje. Sodalietės suvaidi DIOSBIAMAS
MAŠINAS.
dingos, ir nors užėmė arti Veraitis, J. Urbec, J. Ma- no gražų veikalą. Vaidin
372-376 Millbury St.
P. ”
Rainis, A. tojas išmokė ir joms vado
dviejų valandų, tačiau nie- tačinskas,
'
”
Worcester, Mass.
i Rainis ir J. Daniels.
vavo Šv. Kazimiero Sesekam nenusibodo.
Gros Al. Kane orkestras rys. Svarbesnes roles tu- Vakarinis Koncertas
rėjo p-lės Adelė Žukaus- u
ir jo Georgians.
Vakare po Stacijų, 8 va
kiutė, Margareta Kupstai- i
P-nas
muzikas
J.
Balsis
landą, įvyko pp. Čižauskų
tė, Sofija Buividaitė, An- Į
ir parapijos choro metinis į iabai nuoširdžiai darbuo gėla Reinikaitė, Angelą i
COMPANY
jasi,
kad
“
minstrel
show
”
gavėninis koncertas. Žmo
Bendoraitė, Leonora Va- j Lozoraičiai — Savininkai I
gerus minkštus gė-3
pavyktų.
Pelnas
parapijai
nių ar tai dėl lietaus ar
latkevičiutė, Adelė Mike- į Išdirbame
rimus.
Geriausias
patarnavi-|
tai dėlto, kad gavėne susi-! — bažnyčios užbaigimui. j niutė ir Rūta Burdeliutė.
mas vakarėliams ir piknikams j
bei išvažiavimams.
rinko neperdaugiaus i a i.1 Rengėjai nuoširdžiai kvie Pelnas buvo skinamas į
čia
visus
ateiti.
P.
A.
Jr.
Tel. 3-6525
Rengėjai išpildė savo dalį;
parapijai. Žmonių buvo a- Į
3
495
Millbury St.,
kuopuikiausiai.
Giesmės
pie 200.
i|
Balandžio 13 d., Moterų
\VQJ1CESTER, MASS.
ž
I visos buvo rimtos ir tinka>(•!>•••) t «««• (I (litai t
AAMMRMM
Blaivininkų Veikimas
, mos šio meto laikui. Paties Sąjungos 69 kp. rengia
balių
Aušros'
Vartų
para

(Jono Čižauško kompozici
Blaivininkų kuopos mė
ja “Vilniaus Seneli kada pijos žemutinėje svetainė nesinis susirinkimas įvyko
' atsibusi” buvo meniškai je. Pelnas : naujos bažny trečiadienį, balandžio 8 d..
VISŲ BANGŲ
atlikta. Ponios Marijonos čios užbaigimui. Rengėjos Šv. Kazimiero parapijinėje
Naujos Rūšies Radio
Čižauskienė priruoštas vai nuoširdžiai visus kviečia svetainėje.
tame
parengime
dalyvauti,
MAGIŠKA AKIS
1 dinimas “Velykų Nakties
Svarstyta suvaidinti ‘Šv.
METALINĖS
TŪBOS
Sapnas” visus sugraudino i nes tuo prisidėsite prie Akvalinos Mirties’ veikalą,
MAGIŠKI SMEGENIS
iki ašarų. Gaila tik, kad ' mūsų bažnyčios užbaigi balandžio 26 d. bažnytinė
CHARRON’S
daugiau Baltimoriečių- ne mo. Bus valgių ir gėrimų. je svetainėje. Pelnas ski
20 Trumbull St.
Viešpaties Karstas šv. Alfonso lietuvių par. bažnyčioje, Baltimore, Maryla^id. atvyko į šį įdomų vakarą. Gros žymus orkestras. riamas parapijai.
Worcester, Mass.
I Taigi gavėnę praleidus bus
Į
rengimo
komitetą
įeina
geriau pažinsite ir tikrai
visiems gera proga atsiga p. Pranas Mankus, Juozas
KĄ GIRDĖJAU
Juo džiaugsitės tik leisda
vėti. Bus ir kortavimas. Svirskas ir Vincas J. BlaNuo potvynių nukentė- Laimėjusieji gaus gražių veckas
mi Jam ateiti į jūsų širdis.
M. A. CIVINSKAS & CO. .
jusiems prie bažnyčios du ir brangių dovanų. Įžanga
Sveikiname visus, o vi rų aną savaitę buvo su
LIETUVIS
tik 35 centai.
sus. Ramybė atsikėlusio rinkta $51.74.
Choro Klubo Vakaras
Graborius ir Balsamuotojas
Kristaus teesie su jumis.
Balandžio 23 d. įvyks
Rengimo Komisija ir
340-342 Harding St.
Jo šventa palaima telydi Ponia Marė Grebliaus*
Valdyba. Choro Klubo vakarienė ir
jūsų kiekvieną užmany kienė, Baltimorės lietu
šokiai,
Hotel Mayfair. VVORCESTER, MASS.
viams gerai žinomo grabomą!
Worcester. šokiai prasidės
Atdara
Tel.
riaus Jono
Grebliausko
nuo
8
—
1
valandai.
Dieną ir Naktį
Dial-5-5898
Jūs tikrai mylintieji tar žmona, turėjo sunkią ope
Į šį vakarą yra pakvies
nai Kristuje,
raciją University ligoninė
ti Choro klubai iš Proviarbingai atsikėlusio Kris Klebonas J. Lietuvnikas, je. Iki kol operacijos pa
Brangieji Kristuje:—
Ketvirtadienį, balandžio dence,
Hartford, South
I taus vaizdu ir jo tikreny
POPE OPTICAL CO.
Kun. Dr-^'s L. J. Mendelis, sekmės nežinomos. Linki 2 d. Šv. Kazimiero bažny Boston, Waterbury, Athol
Štai ir vėl sulaukėm šv.
be, kad jūsų sielos jaustų Kun. Antanas Dubinskas, me greito pasveikimo.
tinėje svetainėje Lietuvos ir Worcester 26 kp. Vyčių
Albert R. Barker
Velykų: vėl sulaukėm tos
bent dalelę to džiaugsmo Kun. Kazim. Keidošius.
Juozas Vazalis staiga Pavasarininkų > atsto v a i ir Studentų dalyvaus šia
Kada .Jums reikalingi aki
brangios dienos
kurią
kurį jautė Marija Jėzaus
niai. leiskite mums išegzami
Dr.
Leimonas
ir
p.
J.
B.
apsirgo
“
Spinal
MenengjViešpats yra padaręs mū
me vakarėlyje.
nuoti akis ir pritaikinti aki
Didžiosios Savaitės
tis” ir randasi Sydenham
sų džiaugsmui ir linksmy Motina ir Jo Apaštalai tą
nius. Mes padarome dirbtinas
pirmą Velykų rytą. Mes
Pamaldų Tvarka
ligoninėje. Jo motinai p.
bei. Begalo brangu ir ma
i akis.
trokštame,
kad
tas
jūsij
Vazelienei
reiškiame
už

397 Main St.
Tel. 6-1944
lonu yra mums jūsų dva
Penktadienį —
velykinis džiaugsmas išsiLinksmu
šv.
Velykų
uojautą
jos
sūnelio
ligoje.
Worcester,
Mass.
sios vadams palinkėti vi lietiį skambančia garbės 8 vai. ryte — V. Kry
COMPANY
Žvalgas. *
275 Main St. Webster, Mass.
siems gausų saiką to vely
žiaus Nudengimas ir jo
Aleliuja.
kinio džiaugsmo. Bet ka
Baldai. Kilimai, Naminiai
pagarbinimas': Procesija į
LITHUANIAN CO-OP ASSOC.
Rakandai. Radios ir Elektridangi tas džiaugsmas yra
Mūsų prašymas yra, kad K. kapą. 3 vai. po pietų ir Kliūtys yra ne tam, kad
kiniai G RUKO W Šaldytuvai.
dvasinis ir priklauso nuo visi tą rytą priimtumet 7:30 vai. vak. STACIJOS. jos mus nugalėtų, bet tam,
Tel. 3-5710
GLENW00D ir ATLANTIC
kad jos būtų nugalėtos.
mūsų tvirto tikėjimo į at šv. Komuniją. Kitaip jūsų šeštadienį —
Grbseriai, Mėsos ir l’rovisijos
Virtuvės Pečiai
De Poneheville
sikėlus! Kristų ir Jo šv. velykinis džiaugsmas ne- 7 vai. ryte — Didžiojo
187 Webster Avė.,
‘Mokslą, todėliai ir mūsų bu tobulas, nebus pilnas. (šeštadienio Apeigos. 8 vai.
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba
nuoširdūs linkėjimai yra Kaip tą pirmą Velykų die ryte
Šv. Mišios. 7:30 Telefonas: Plaza 1350.
Mūsų pienas ir smetona
išsimokėjimui.
Cambridge, Mass.
surišti su karštu troškimu ną, mokiniai kelyje į Em vai. vakare — Kompleta ir
užganėdina visus.
Dial 2-5936
ir prašymu.
maus savo Dieviškąjį Mo Pamokslas.
Phone TRO — 7513
178-200 Millbury St.,
WORCESTER,
Graborius ir Balsamuotojas
Mūsų troškimas yra, kad kytoją pažino duonos lau Velykų Rytą —
423
S.
Para
Street
MASS.
Velykų rytą kiekvienas iš žyme, panašiai ir jūs, 5 vai. ryte — Atsikėli
WORCESTER. MASS
BALTIMORE, MD.
mas
ir
Šv.
Mišios.
8:30
vabrangieji,
atsikėlusi
Jėzų
jūsų būtų.taip persisunkęs
k:
t)

Worcestfer, Mass

AUŠROS VARTŲ PARAT.

A. J. KATKAUSKAS
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staujančios širdies, kuri žino savo reikalavimų ve ir aukas, ir pats rasi išgydymo gausybę, nes (patogumų bei smagumų apleidai Kristaus mo
kytinių bendriją? Ar pats dar esi netikintis ir
yra tau skirta amžinybė.
ir meldžia pagalbos.
abejojantis su Tomu? Nekalti be nuodėmės,
Jei pats eini į amžinybę keliu, atidarytu tau
POST - KOMUNIJA
atgailestaujanti, ar dar esantieji nuodėmėje,
KOLEKTO maldoje, pats turėsi gyduolių pa
laikyti tave. Pats turi savo ausis išgydyti su
Viešpatie, pilnai mus pripildyk su Tavo patys rasite Velykų Širdį ateinančią, kad jus
viltimi, turėdamas klusnumo atsikėlimą. Pats
įkvėpiančia meile, ir taSp mus pasotink paguodus. Ten neturi būti tamsaus nusimini
turi savo akis išgydyti su viltimi, kad maty
su Velykų palaimintu valgiu, idant, per mo jūsų širdyse. Ten turi būti šviesu su Vely
tum kelią, į kurį esi pašauktas. Pats turi savo
Tavo maloningą patarnavimą, kad būtu kų viltimi. Jūs ragavote ir valgėte tikrojo, Diekūno raišas dalis išgydyti su viltimi, kad neme vienos širdies dėl Tavęs atsidavusia- viškojo Velykinio Avinėlio, ir Jo Kraujas yra
jūsų išganymo tikrasis užtikrinimas prieš praperpultum savo kelionėje, bet kad eitum Dievo
me pamaldume.
(pultį, nes Jo Kraujas jūsų ištrėmime jus soti
Įsakymų keliu. Kai Velykose Jėzus atidarė
VELYKŲ
VILTIS
yra
paguodžianti
viltis.
na ir gaivina su tveriančios vilties palaimintu
karstą, Jis atidarė tavo akis ir atidalino tavo
Vilties
laimėjimas
ir
išgydymas
yra
POST-KOvalgiu.
blakstienas ir nurito akmenis iš tavo kelio. SaMUNtjOJE
vainikuotas
su
vilties
paguodžian

vb Atsikėlimu, Dangiškasis Gydytojas tavo
Kiekvieną malonų meną, kurį rūpestingiau
čiu, vieningumu. Velykose, Jėzus guodžia vilti
mirusio kūno dalims davė gyvenimą.
mi ne vien tuos, kurie yra be nuodėmės, bet ir sia bičiulystė galėtų sukurti, Jėzus ryžasi taip
Ten yra Jėzaus perverta ir atidara širdis,
nusidėjėlius, ir juos paguodžia su reiškiančiu daryti, kai Jis dalina Velykų viltį. Jis išrenka
idant liudytų, kad Išgananti gyduolė sieloms
ir meilingu malonumu. Pats turi turėti daugiau Petrą dėl ypatingo paskyrimo, ir kad atitaisybuvo duota beribiu saiku. Jėzaus balso skamne kaip patį išgydymą, kad prašalinti paties 1 ti jo tris kart išsigynymą, jo tris kart klausia
bėsys, Jo rankos palytėjimas
ir visa
dasilpnumą. Pats turi taip pat turėti ir maišto, meilės įžado. Jis nustelbia Jo ieškančią Magda
hė išgydymo stebuklus. Taigi, ko gi Jo Nukrukurs tau duotų stiprybės, ir jūs turite ifr stip leną it kuriam laikui nuduoda esant kuo kitu,
’ vintą Širdis dar neprižada tau? “Kristaus Sie
kai tuo tarpu nuliūdimą permaino į džiaugsmą
rybę ir maistą Kristaus Velykų širdyje.
ki'’ maldoje pats meldiesi: “Savo Žaizdose, pa
Ar pats visada buvai ištikimas su Jonu ir mokytiniams, einantiems į Emmaus. Jis pasi
slėpk mane”, ir dabar pats matai Jo širdies
• •A *
.
dingų — atidarą, kaip Velykų auksiniai var- j Mariją? Ar pats atgailestavai su Petru ir Mag- duoda kiekvienai sulygai, kurios reikalavo ne
Ui, kviečianti tave ateiti. Todėl, nešk pats sa- idalena? Ar pats praradai viltį ir dėl žemiškų tikėlis Tomas. Jis valgo su Savo sekėjais dito1

I

•<

t

nos laužyme, pakartodamas, tai vargiai įtikė
tumėte, Paskutinės Vakarienės Konsekraciją.
Jis pripildo nusiminusių žuvininkų tinklus su
žuvių gausybe stebuklingu pagavimu, sukuria
ugnį ankstyvam pusryčiui pagaminti, ir išalĮkusius tinklininkus kviečia, kad duotų žuvių,
kurių jie pagavo. Kur gi kitur galima rasti to
I kią daugiau paguodžiančią viltį?
Į
Čia Post - Komunijos versija maždaug pra
i plėsta nekaip Lotynų kalboje, kad tuomi'reikš
mingiau atvaizduoti Jėzaus paguodžiančią Šir
| dį. O maloningas patarnavimas turėtų įkvėpti
ištikimą ir atsidavusį pamaldumą. Galite būti
užtikrinti, kad Jėzaus sekėjpj, apimti laimėjan'čios, išgydančios ir paguodžiančios vilties, tik
rai buvo vienos širdies su Jėzumi. Jie kartu
valgė Jo Dieviškojo Valgio, ir, susitelkę apie
Viešpaties Stalą, jų širdys negalėjo būti Šaltos
Jam ar kitiems. Jūs ir visa žmonija kartu šu
jumis esate satelitai iš tos pačios centralihČS
Saules,
Saulės, kurią ir jus visus meilingame vieningu 
me laiko ir apšviečia Dieviškosios širdies nu
šviečianti galybė.
Sulietuvino Kun. Ą’. T. (Samata)

”

Fefikta^ieais, Balandžio 10, 1936

6.

DARBININKAS

e

4

Kristaus Atsikėlimas

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

kad šįmet neskirs pinigų
pataisymui Whitney ir
Chapman žaismavieč i ų,
kurias potvynis sugadino.
Beveik kiekvieną pavasa
rį komisijai reikia išleisti
pinigų pataisymui žaismąviečių iš priežasties pot
vynių. Komisija pažymi,
kad naujas žaidimui lau
kas užpakalyje aukštesnės
mokyklos, kuris yra kaip
WPA projektas bus tinka
mas naudotis.

Kristaus žemiškasis gyvenimas prasidėjo ir užsi
baigė didžiu stebuklu. “Jis prasidėjo iš Šventosios
Dvasios, gimė iš Panos Marijos; ir trečiąją dieną kė
lėsi iš numirusių”. Antrasis stebuklas patvirtina pir
MHNTFII H M A 22
trumpą kalbelę ir perstatė
mąjį, gi abu sykiu neužginčijamai įrodo Kristaus Die
mUHILLLUj
fflAOO.
svečius, Dr. J. Leimoną ir
vybę. šiuo metu išpuola tik priminti Kristaus stebuk
p. J. Laučką kalbėti.
lą — Atsikėlimą iš numirusių.
SVARBUS
Į Pasibaigus programai,
Pirmiausia svarbu yra žinoti, kad Kristus prana
SUSIRINKIMAS
L. Vyčių kuopos valdyba
šavo Savo Atsikėlimą:
LDS 2-ros kuopos svar- ir vakaro rengimo komisi1. “Žmogaus Sūnus turi daug kentėti, būti atmes bus susirinkimas, įvyks ja pakvietė svečius į Vertas vyresniųjų, vyriausiųjų kunigų ir Rašto žinovų, balandžio 14 d., 7 vai. va- ne Inn.,
užkandžiams, kur
T
būti užmuštas ir trečioje dienoje atsikelti”. (Luk. 9, kare, Šv. Roko parapijos dalyvavo apie 25 asmenys,
22).
su maža išimtimi Ameri Ketvirtadienio vakarą,
svetainėje.
2. Kristus sakė, kad Jis Savąja galybe atsikelsiąs
Gerbiamieji LDS nariai koje gimęs ir augęs jauni Community įstaigoje susi
iš numirusių: “Aš guldau Savo gyvybę, kad vėl ją im ir prenumeratoriai: prime- mas. Pirm. B. Kudirka rinko apie 200 žmonių iš
čiau. Niekas negali atimti jos iš Manęs, bet Aš ją gul nam, kad Vajus baigiasi, pradėjo malda ir kalba. . Ward 2 apsvarstyti potvy
dau pats savaime. Aš turiu galios ją guldyti ir turiu su juo pasibaigia ir laik Toastmasteriu buvo p. A. nio padarytus nuostolius.
Mickunas. Kalbėjo beveik
galios ją imti” (Jo. 10, 17-18).
raščio “Darbininko” nupi- visi dalyviai, būtent: Dr. Susirinkime tapo išrinktas
3. Įrodymui Savo Dievybės ir Pasiuntinybės Kris ginimas.
komitetas iš penkiolikos
Leimonas, p. J. Laučka,
tus priminė žmonėms Savo Atsikėlimą: “Pikta ir sve Vajaus metu “Darbinin- J.
k. ViesulaTsr., Inž. J. Ja padaryti pilną tyrinėjimą
timoteriaujanti karta reikalauja ženklo, ir jai nebus
ko” prenumerata kainuoja sionis, p. A. Jasionytė, p. ir pranešti jų rekomenda
duotas kitas ženklas, kaip tik Jonos pranašo ženklas. metams tik $3.00. Pasibai- v. Adomaitytė, p. Čeikiu- cijas per laikraščius bėgy
Nes kaip Joną buvo tris dienas ir tris naktis bangžu- gus vajui kainuos $4.00. tė, V. Babilas, p. S. Navi- je 30 dienų.
vio pilve, taip Žmogaus Sūnus bus tris dienas ir tris Be to nebus progos gauti kaitė, p. A. Okulevičiutė,1 Susirinkime dalyvavo
naktis žemės širdyje”. (Mat. 12, 40).
gražių dovanų, kurios yra A. F. Kneižys, p. Misevi- daug lietuvių,
4. Niekas nemėgino įrodyti, kad Kristus būtų bu skiriamos pilnai užsimo- čius, A. Kazlauskas ir kiti.;
Westfieldiečiams
vęs prikeltas iš numirusių kokia kita galybe kaip Die kėjusiems nariams ir pre- Pavalgę ir pasikalbėję Linkiu
qnvlinlrSQ
’ e"„ i lietuviams
vo. Niekas pats neatsikėlė iš numirusių, kaip tik Jė numeratoriams.
skirstėsi į namus pakilui “Darbininko”
skaityto
zus Kristus.
Taigi kurie dar neužsi- sioJe nuotaikoje.
jams
ir
rėmėjams
linksmų
Toliau Kristaus Atsikėlimą tikrai įrodo liudinin mokėjotę ' už laikraštį
y
Balandžio 4, apie 1 va- šventų Velykų.
kai:
“Darbininką”, prašome a- landą po pietų p. J. JasioJurgis Jonas.
1. Angelas: “Angelas joms atsakydamas tarė: teiti į šį susirinkimą ir už- nis savo automobiliu gerb.
Nenusigąskite; jūs ieškote Jėzaus Nazarėno, kuris simokėti.
svečius, Dr. J. Leimoną,
buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis atsikėlė, Jo nėra čio Prašome atsivesti ir nau- teis. J. Laučką ir p. A.|
nai; štai vieta kame Jį buvo padėję”. (Mat. 28, 6: jų narių su savim.
Kazlauską nuvežė į Hart-.
Mor. 16, 6; Luk. 25, 5; Jo. 20, 13)..
A. A. Rapolas Gronskis
Taipgi išgirsite, iš gegu ford, Conn.
2. Marija Magdalena: “Aš mačiau Viešpatį, ir Jis žinės komisijos veikimo
Kovo 30 d. 1936 m. 1:35
Sekmadienį,
balandžio
5
yal
Visų
man tai pasakė”. (Jo. 20, 18).
raportą ir daug kitų reika d., bažnytinėje svetainėje .
,
P.
3. Apaštalai: “Mes matėme Viešpatį. (Jo. 20, 25). lų turime aptarti. Narys. ivyko Sodalicijos draugiPrijos narys
4. Žydų vyresnieji, kurie norėjo tą faktą užslėpti:
'los vakaras. Sodalietės su-iRaPoIas.v Gronskis. Velto“Štai, kaikurie sargai atėjo į miestą ir apskelbė vy
vaidino religinį veikalą Šv.l^s kilo is Vilkmargio mieriausiems kunigams visą kas buvo atsitikę. Ir jie...
Agnietė. Programą prade-į sielio, Palinėnų parap.,
pasitarę davė kareiviams daug pinigu, tardami: Sa
jo įžangine kalba p. A. Ja- Panevėžio apskr.
kykite, kad Jo mokytiniai atėjo naktį ir Jį pavogė, Gražiai Pagerbė Svečius iš .sionytė. Kleb. kun. S. A. a. Rapolas paliko diLietuvos
mums bemiegant”. (Mat. 28, 11).
iKneižis paaiškino veikalo deliame nuliūdime moterį
Penktadienį, balandžio
5. Šv. Povilas: “Buvo palaidotas ir kad trečiąją 3 d. Lietuvos Vyčių kuopa vU^nj;Teklę, 5 sūnus: Joną, AnSodalietės
vykusiai
su-taną,
dieną Jis prisikėlė, pasirodė Kefui ir po to vienuoli
= ya^‘veikai^ Tarpuose |Fu?zaPranciškų,
“;““dukteriPovilą_ ir
kai. Paskiau Jis pasirodė daugiau kai penkiems šim
i.— šv.
tams brolių vienu kartu, kurių daugelis dar tebėra Leimono ir Juozo Laučkos Ka^%p'. Kaziimero vienuolyne Sepelis ir A. F. Kneižys, ger| Annunciatą, 2 margyvi dabar, kai kurie gi užmigo. Paskiau Jis pasirodė priėmimą.
“
Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Visų paskiausia Gerb. svečiai, atvykę an Darbmmko redaktorius. čįag. Mykoliną ir Marijogi Jis pasirodė Man, lig nelaiku gimusiam”. (1 Kor. kščiau į šią koloniją, kvie- Velykų šventės sekmaanūkes, Marcijoną
15, 4-8).
čiami pp adv Benjamino dienf Sv. Jurgio par. baž ir Dolores.
5v įpišios
misins h
,la „
6. Jėzus pasirodė šventoms moterims, kurios bu ir S. Sykes, teikėsi pas nyčioje šv.
bus
se-j Kūnas
Kūnas lbuvo pašarvotas
juos
nuvykti,
kur
buvo
lavo liudininkės Jo Atsikėlimo.
i kančiai: 6 valandą ryte savo namuose, 10452 Inbai
maloniai
priimti
ir
paprocesija ir diana Avė.
“Ir štai jas sutiko Jėzus ir tarė: Sveikos. Jos gi
vaišinti.
Taipgi
lankėsi
ir
Q
“i misios ir
iv Laidotuvės įvyko šeštaprisiartino, apkabino Jo kojas ir Jį pagarbino. Tuo
... .
rr • sv. mnsos, 8 vai.
kleb. kun. S. P. Knei- suma 10:30 vai. ryte. Rap. dienį, balandžio 4 d. su išmet Jėzus joms tarė: Nebijokite; eikite, apskelbkite pas
v•
Mano broliams, kad eitų į Galilėją; ten Jie Mane ma ZJ.
------------- kilmingomis pamaldomis
Vakare, gerb. svečiai, L.
tys” (Mat. 28, 9-11).
Vyčių kuopos surengtame
7. Du mokiniai ėjusieji į Emmaus miestelį: “Štai, viešame vakarėlyje, baž
čioje. Po gedulingų pamal
du iš jų ėjo tą pačią dieną į miestelį Emmaus, į kuri nytinėje svetainėje pasakė
dų kūnas buvo išlydėtas į
MISIJŲ UŽBAIGA
iš Jeruzalės buvo šešios dešimtys varsnų... pats Jėzus turiningas kalbas. Dr. J.
Sekmadieni popietų, ku- Šv. Kazimiero kapines.
prisiartino ir ėjo draug su jais”. (Luk. 24, 13 sq. Mor. Leimonas kalbėjo apie lie nigas Dr. Mykolas Ražai
16-9-10).
tuvių kalbos ir lietuvybės tis baigė šv. misijas, ku8. Šv. Petras: “Kurie sakė: Viešpats ištikrųjų at išlaikymą Amerikoje.
j rios tęsiasi per vieną sa
Graži ir turtinga išdir vaitę. Misijoms patarnavo P. A. Sykes ir B. G. Sykes
sikėlė ir pasirodė Simonui” (Luk. 23, 34). “Argi aš
nemačiau mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus?” (IKor. binių paroda suįdomino sekantįeji kunigai: iš Wor- LIETUVIAI ADVOKATAI
J
yĮ
l Ofisas: SANBORN BLOCK
9, 1). “Kad pasirodė Kefui ir po to vienuolikai”. (1 susirinkusius, ypatingai I
Wasbington St.
Kor. 15, 5). Tai visa eilė Jėzaus atsikėlimo liudytojų.
Petraitis; iš Atholio P. Ju?
Nonvood, Mass.
“Apaštalai su didele galia liudijo apie mūsų Vieš dienas, kad ir jos panašius raitis; iš Kolegijos —
Tel. Nonvood 0330
darbelius
yra
dirbusios
Gyvenimo Vieta t
paties Jėzaus Kristaus Atsikėlimą” (Apd. 4, 33). Kri
Cižauskas ir J. Vosylius.
Lietuvoje.
32 tVALNUT AVĖ.
stus prisikėlė kaip buvo pasakęs.
Tel. Nonvood 1020
Bendrai gerb. svečių kal Lankėsi taipgi kunigai —
Taigi turime tikriausią faktą, kad Kristus tikrai bos, išdirbinių paroda ir J. Kripas iš Waterbury, J.
prisikėlė ir Jo prisikėlimas yra skelbiamas ir tikimas judamieji
paveikslai iš Ražaitis iš Hartfordo, ir z
kaipo krikščionių tikėjimo centras, branduolys. Ta Lietuvos patenkino jauni P. Karlonas iš New Bri
tiesa buvo Apaštalams ir tikintiesiems nesugriauna mą ir senesniuosius.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
tain.
mas, ne^sajudinamas pagrindas.
Žmonių buvo pilnutėlė
Parapijiečiai dėkin g i
MEAT MARKET
Kristaus Atsikėlimas yra tikras, realus, kūniš svetainė.
svečiui - misijonieriui ir
kas. Atsikėlė tas pats Jėzus, kuris ant kryžiaus buvo L. Vyčių kuopos valdy svečiams kunigams už
Užlaikome šviežią mėsą ir ge
miręs ir palaidotas kape; ir iš to kapo Jis išėjo gyvas ba įteikė gerb. svečiams dvasišką patarnavimą ir
riausi groserj. Pristatome
tikra, .fiziška, nauja gyvybe. Pažvelgus į Apaštalų ir $25.00 jųjų maršruto išlai klebonui kun. V. Puidokui
pirmųjų krikščionių tikėjimą, tuoj pastebima, kad doms padengti.
dykai.
už jų pakvietimą.
Programą
pradėjo
ir
įčia dalykas eina apie kūnišką atsikėlimą. “Mes valgė
JONAS GRIGALONTS, sav.
me ir gėrėme su Juo po Jo atsikėlimo iš numirusių” žanginę kalbą pasakė L. Netaisys žaismaviečių
Vyčių
kuopos
pirmininkas
■ (lApd. 10, 41).
Potvynio Vietoje
340 Windsor St.,
p. Bronius Kudirka, p. V.
Reikia neužmiršti, kad po Kristaus mirties, Apaš Kudirkos,
Paskutiniame
susirinki

LDS Garbės'
talai visai buvo perblokšti ir giliausiai nusiminę, vis Nario sūnus. Po to kleb. me, žaismaviečių (playCambridge, Mass.
kas sudužo. Po Velykų jie turi tvirčiausį įsitikinimą, kun. S. P. Kneižis pasakė ground) komisija nutarė,
niekados nesvyruoja, neapsokomu užsidegimu pasi
aukoja Kristaus dalykams, užkariauja pasaulį Kris
NORTON SQUARE GARAGE
tui, o savo gyvybes padeda už Jį. Visa tai aiškina tik /Z
413 Wmdsor Street
Tel. KIRkland 9221
Cambridge, Mass.
vienas dalykas: Kristus tikrai kėlėsi iš numirusių. T. zz

ROSELAND, ILL.

NORWOOD, MASS.

v•

Z
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Jei nori sužinoti kada
bus pasaulio pabaiga ir
kokios jo bus paskutinės
dienos, tai tuojau įsigyk
knygutę: Ką mokslas gali
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. Šią knygutę yra
parašęs A. Jakštas. Jos
kaina 10c. Su prisiuntimu
15c. Užsakymus siųskite:
“Darbininkas”, 366. W.
Broadway, So. Boston,
Mass.
i‘
-----------------------------

Sveikinimai su Velykomis
BOSTON SHOE STORE

30$ Cambridge St. prieš
Portland St.,

E. Cambridge,

Mass.
Pardavėjai Overglobe čeveryku

Lietuviams tinkami eeverykai.

BROCKTON GARAGE
Brocktone

i

4- i

'UnitA/vi

1

va Ivzaza i

SYKES & SYKES

• V

v•

Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nęra;
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai.
Napoleonas.

STRIPINIS

Tel. 1550
389 Warren Avė.
Brockton, Mass.
Sveikiname Visus Kostumerius

Dr. CLIFFORD H. LAKE,
OPTOMETRISTAS
. ir OPTICIAN
Tel. Stoughton 969
801 Washington St.,
Room 202 Stoughton Bldg.

su Velykę šventėmis

MIARIAN CAFE

Tel. 3368

Juozapas Yankauskas, sav.

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

723

CAMBRIDGE ST.,

Taipgi užlaikome visokios
rūšies rakandų.

Laidotuvių (staiga:
E.

CAMBRIDGE,

MASS.

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton
v

į/

EDW, V. WARABOW
LINKSMŲ VELYKŲ

(WRUBLIASKAS)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1000 WashingtOD St.

DR. J. LANDŽIUS
534 E. Broadway

NORAVOOD, MASS.
TEL. Norwood 1503

So. Boston, Mass.

Montello Office:
10 Intervale St.

Tel. SOITfh Boston 2712.

TEL. Brockton 2005

t

LINKIU VISIEMS LINKSMŲ

ŠVENTŲ VELYKŲ

ADV. KAZIMIERAS KALINAUSKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

*•

t v»

WESTFIELD, MASS.

/
✓
z
z
z
z
z
z
z
z
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/
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W.

Lietuvis Astovas

v •

r▼ «-»

Fordų Pardavėjai

STASYS

John J. Powell Prop.
EXPERT
Official Brake A
B RAKĘS RELINED— FREE
RENTALS
WILLARD

MOTOR W0RK
Light Station No. 30054
INSPECTION— U.S. ROYAL
BATTERIES
RECHARG1

SVEIKINAME VISUS SU ŠV. VELYKOMS
LITHUANIAN FURNITURE CO.
Vienintelė
Lietuvių Rakandų Krautuvė Bostone /
BEDS - RANGĖS - REFRIGERATORS, LINOLEUM - RŪGS- |
BABY

CARRIAGES - PALOR SUITES

CASH or CREDIT

į
J

326-328 W. Broadway, /
So. Boston, Mass.
Z
Tel. ŠOU Boston 4618
Z

A Ashmanskas,

Vedėjas

• SVEIKINU VISUS SU ŠV. VELYKOMIS
J. P. JAKŠTAS
Užlaiko geriausios rūšies Greserię — mėsų, vaisių, daržovių

Tel. ŠOU BOSTON 4193
257 W. Fifth St., So. Boston, Mass.

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO

jy

j J [j

12 VAL- DIEN4

K New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursija asmeniškai veda Cunard Whlte Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją užgyrė
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
SĄJUNGĄ AMERIKOJE
Dėl laivakorčhj ir vietą latve kreipkitės J mūsą
Agentus arba Cunard Whlte Star Linijos Biurą.

CUNARD WHITE STAR Ltd.
33 SUte St., Boston, Mass.
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vaikystės dienų draugas.! žemės kelionės galą ir praNepatenkintas buvo savo šė sūnaus kuo greičiausiai
dalia,
kentė vidujinę kovą, grįžti.
Balandžio 8 d. palaido
svajojo ko nors geresnio
Juozas Argentinoje dirtas iš šv. Jurgio bažnyčios
sulaukti,
tačiau
norėjo
tai
bo,
nors vargo. Sutiko paŠV- PETRO PARAPIJA rapijiečiai dėkoja savo a.a. Pranas Žarskis, vidu
MANO KAIMYNAS
O vis dėlto buvome kaimy
Žmonėms.
pasiekti lengvu keliu. At-1 našaus likimo lietuvaitę ir
nai, draugai.
MIRĖ
tinio amžiaus. Jis sirgo
Šioje parapijoje Didžio
sibodo jam gimtiniai lau- subūrė šeimą. Susilaukė
Šios parapijos moterų jau keletą mėnesių. Paliko Tik ką gavau tėvelio lai- Labai nemėgdavo moky- kai.
je Savaitėje kun. Žvirblys,
[dukrelės. Ir džiaugėsi sejam budideliame nuliūdime savo šką“ Pknmš””tai laiškas
draugija
rengia
šokius,
Domininkonas skelbia mi
vo didziausis vargas. Neį Mirdamas tėvas paliko; noji motina, sulaukus asijas, kurios tęsis iki Ve- parapijos svetainėje, At seną mamytę, žmoną, dūk- man išvykus į užjūrį ir jau stengė baigti ir pradžios pusę žemės jam. Gera že- nūkės tolimoj šaly. Rodyiykų. Didžiajam Penkta velykio dienoje. Kviečia terį, seserį ir kitus arti- su nemaloniomis žiniomis, i mokyklos, nors tėvai ir la- mele. Kruopščios rankos davo visiems pažįstamiepranešė, jog tolidienį kleb. kun. Masevičius visus ateiti. Nėra geresnės muosius. Mirė aprūpintas Tėvelis
moj
Argentinoj
mirė mano įai nor«j° leist,i I mokslus. paliestą jį būtų davusi ge- siems savo sūnaus dukreprogos
praleisti
linksmai
šv.
Sakramentais.
ir misijonierius Tėvas
riąusius vaisius. Bet ją lės paveikslėlį didžiuodavaikystės dienų draugas, ^uvo' įš ko mokyti,
Žvirblys sutarė laikyti pa iąiką, kaip šios parapijos
paveldėjęs Juozas norėjo masi. Bet nebsulaukė varkaimynas Juozas, porą stambūs ūkininkai, o Juo bėgti kur nors, kitur ieš- gšė, kad dar šioje žemėje
maldas nuo 12 vai. vidu draugijų parengimuose.
metų už mane vyresnis, j zas tik vienatūris sūnus, koti laimės. Pasitaikė pro- išvystų savo sūnų, jo žmodienio iki 3 vai. po pietų.
....
.
. . . .
. > augęs šalia vyresnės vieJaunimo draugijos susi
Astuom metai kaip
Pamaldų metu giedos jau rinkimas įvyko pirmadie
ga. Jo švogeris pasiūlė iš- ną ir jų dukrelę. Ji mirė
Verbų
sekmadienį
šios
nemačiau.
Tačiau
tuojau)
nimo choras.
mainyti žemelę į jo turimą savo kaimynų ir giminių
nio vakarą, tuojau po mi
Misijos užsibaigs Vely sijų pamaldų. Dalyvavo kolonijos lietuvių parapi- vaizduotėje prabėgo visos;’ Ir išsiskyrė mūsų keliai, žemės gabalą kažkur Že- aplinkumoje.
kų ryte su iškilminga pro daug jaunimo, kas parodo, jos bažnyčioje užsibaigė vaikystės dienos, drauge Mane, baigusį pradžios maitijoj. Išmainė Juozas Mirdama paliko žemę samisijos 3 vaL po pietų. su juo praleistos. Mudvie mokyklą, bežemiai tėve
cesija ir šv. mišiomis. Baž kad jie lankosi į misijas. šv.
Žmonės gausiai lankėsi ir jų tėveliai gyveno kaimy-‘ liai išvežė gimnazijon, o savo tėvo paliktą žemę, ^vo sūnui Argentinoje. Svanyčia bus papuošta kuo Nutarta ir nustatyta pa naudojosi Dievo malonė
bet nepamėgo ir naujosios jojo Juozas sugrįžti, vėl išjis
liko
žemės
dirbti.
Susi

nystėje,
todėl
kasdien
su

puikiausiai, nes žmonės vasarinė programa.
tėviškę, paliktą jam
mis.
F. A. K. sitikdavome du Juozai. tikdavom per atostogas nuosavybės. Pardavė švo- (vysti
tokiems dalykams nesigai
! gėriui atgal ir nutarė ke gerosios motinos. Bet ne
li. Velykų dienoje šv. mi Klebonas kun. Masevi Daugumoje mūsų nepa Mudviejų būdai neatitiko. (Truputėlį atitolom. Jam liauti į Pietų Ameriką.
buvo pakankamai pinigų,
šios bus sekančiai: 5 vai. čius ir misijonierius kun. sisekimų priežastis yra to Jis buvo didelis nenuora būdavo truputį gėda, kad
Nenorėjo jo sena moti kad galėtų atvykti drauge
liko
namuose.
ma,
mėgdavo
tėvų
neklau

— o
Žvirblys dalyvavo Šv. Jur
ryte, 8 ir 10:30 vai. ryte.
nėlė,, kad jos vienintelis su —
savo Szu,
šeima.
O atvykti
atvykti
ji,
kad
sustojam
nuėję
tik
Sunkokai
turėjo
.
dirbti
syti,
dažnai
įvairios
žalos
gio parapijos misijų ir 40
sūnus paliktų tėviškės norėjo, nes motinos paskuAleksandras Vasiliaus vai. atlaidų
De Levis aplinkumai pridarydavo. Juozas,, mano kaimynas, klonius, paliktų ją praži- tinis laiškas ypač buvo
užbaigime. pusę kelio.
kas, radio dainininkas, ku Taipgi dalyvavo ir kun.
lusią vienatvėje. Tačiau graudus. Žinojau tą laišką,
ris keletą kartų dainavo Valaitis ir kun. Pins. Misi
išvyko Juozas laimės ieš- nes pats jį rašiau,
šios parapijos parengi jas seklbė kun. Morkūnas,
koti, kaip daugelis kitų Bet štai mano kaimynas
muose, patiko nelaimę. Jis MIC. iš Chicagos. Žmonių
lietuvių.
mirė. Mirė toli nuo savo
dirbo J. L. Hudson krau buvo pilnutėlė bažnyčia.
tėviškės.
Išvyko
Juozas,
mano
tuvėje. Beplėšiant kirviu
kaimynas į Argentiną. Ne Puikiai atsimenu vieną
kokį ten baksą, kirvis pra- Kun. Masevičius, Šv. Pe
mokėjo svetimos kalbos, Velykų rytą. Tai buvo
spruko ir baisiai perkirto tro parapijos klebonas
neturėjo daug pažįstamų. prieš keletą' metų. Dar bu
koją. Taigi dabar per ilgą nuoširdžiai linki savo pa
Jis atrado ten sunkią da vome vaikai. Mano kaimy
laiką negirdėsime mūsų rapijiečiams ir visiems De
lią.
Reikėjo sunkiai dirbti. nas nešė vėliavą, o aš bu
dainininko dainuojant per troito lietuviams linksmų
Rovė miškuose kelmus. vau pasipuošęs kamža ir
radio, nes guli lovoje. Lin ir laimingų Šv. Velykų. Jis
pureno svetimą žemę, kū- raudona kabele. Dalyvakime jam greito išsveiki- džiaugiasi savo parapijos
rė
geresnį gyvenimą sve- vom procesijoj. Buvo džiumo.
žmonėmis, kad jie per visą
timai šaliai. Liejo prakai- gu žygiuoti iškilmingoje
gavėnę gausiai lankėsi į
Pereitą sekmadienį atvy pamaldas ir remia savo
tą, kad svetimieji sulauk- Prisikėlimo Kristaus pa
ko iš kitos parapijos į šer parapiją. Nors šioje para
tų geresnio rytojaus.
gerbimo procesijoje.
menys Mykolo Mičiulio. pijoje nėra daug lietuvių,
Ir atsiminė svetimoj šaŠtai ir vėl Velykos. Ma
Kleb. nusistebėjo, nes nie bet visi vienybėje ir gera
ly bebūdamas Juozas savo no kaimynas, vaikystės
ko nežinojo, kad tas žmo me susipratime gyvena.
tėviškę, savo žilgavėlę mo- i dienų draugas nebežygiuos
gus būtų miręs. Nuėjęs i Kiekvienas klebonas myli
tinėlę. Jis rašė jai gražius, matomoj procesijoj. Aš irnamus rado Mykolą Mičiu- darbuotis dėl tų žmonių,
sūnaus meilės kupinus lai- gi toli nuo tėviškės bažny-.
lį sergantį, bet jau sveiks kurie jo darbams užjau
škus. Motiniška širdis vis- čios. Ten bus Vėl graži protanti. Tai matote ką gali čia. Taigi visų parapijų
ką, kas blogą buvo, užmir- Į cesija, bet joje nebebus
padaryti gandai, kuriuos žmonės paremkite ir uždienų
šo ir džiaugėsi, kad sūnus dviejų vaikystės
patikrinus, pasirodo visai jauskite savo klebonus.
neužmiršo jos. Ji kvietė jį draugų, Vienas ilsis pas
kas kitas. Taigi niekados Detroito bowleriai jau
grįžti atgal, žadėdama pa-, Viešpatį, o antras atsitolineskleiskite gandų. Pir baigia savo sezoną. Beliko
vesti jam likusią žemės nęš nuo savo artimųjų.
miausiai persitikrinkite a- tik vienas vakaras susirė
pusę ir visaip pagelbėti.
Skaistųjį Velykų rytą al
KiekvienasUgatrankimas
pie kokį nors įvykį, o tik mimui. Tame susirėmime
Skaičiau jos sūnaus, ma- siminsiu savo vaikystės
tada gali pasakyti ir ki gali įvykti daug permainų.
daug vargusi,
no kaįmyno, laiškus iš to- draugą,
Mažiau Rūgštus
tiems.
limos šalies, Rašiau ir daug keliavusį šioje žemės
Kun. Masevičius
įteikė
jam, jo motinos padiktuo- kelionėje. Tebūnie Prisikėbowleriams keturias pusė
Šios parapijos žmonės tinas dovanas. Bowlerių
tus laiškus. Senoji motina lęs Kristus jam gailestinužsipelno nuoširdžios pa rateliai stovi sekančiai:
jaufė netolimą savo šios gas!
Br. Launius.
dėkos. Per visą gavėnę
išlošė pralošė:
gausiai lankėsi į pamaldas.
33
45
Kada klebonas paprašė pa Diki Vai.
Sveikinu Visus
33
45
E.
ir
B.
aukoti kiek gėlėms, kurio
33
45
mis būtų galima papuošti Šv. Petro
su ŠVENTOMIS VELYKOMIS
38
40
bažnyčią, tai žmonės nesi Casey
38
40
gailėjo ir davė. Arba vėl G. ir G.
ADVOKATAS JUOZAS CUNYS
39
39
klebonas paprašė moterų Brazis
40
38
išvalyti bažnyčią,
nors Vyčiai
42
So. Boston, Mass.
414 W. Broadway,
sunkus darbas, bet jos pa Vincas ir Petras 36
43
35
klausė ir tą darbą atliko. Willis
47
31
Taigi klebonas ir visi pa- Park V.

Detroito Žinios

v*

““

JAUNIMO DARŽELIS

>

v . •

• '

•

«

•

•

•

•

v •

’

—

Rytinių Valstybių Žinios

IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Medingą įtaką ant degimo produktą.

Nors cigaretinio popierio «idntii>fa Haiya

G. BROOKLYN, N. Y

BAŽNYTINIS
KONCERTAS

Popietis Lucky Strike Cigaretams yra

pervirsinamos, jis gali, jei netiksliai

gaminamas po mūsą pačią priežiūra.

laipsnį

Kiekvieno išdirbto cigaretinio popierio

suerzinimo cigarete dūmuose. Cigaseti-

kiekio pavyzdžiai yra išstatoma aštriau

nis popietis netik apgaubia tabaką pa*

siam išnagrinėjimui, pirm negu jis yra

darant jį cigaretų, bet savo fizinėmis

panaudojama

pagamintas,

VYRŲ MISIJOS
Šv. Jurgio parap. vyrai,
anot pačių misionierių,
“subytino” ir moteris, kas
vakarą skaitlingu atsilan
kymu. Vyrų kas vakarą
prisirinkdavo apie 200.
Gražus pavyzdys iš vyrų
pusės. Iškilmingai misijos
užsibaigė Verbų sekmadie
nį su krikšto įžadų atnau
jinimu. Palaiminimas su
teiktas su asista.
Misijos tęsėsi nuo kovo
22 iki baį. 5 d. Jas vedė
misionieriai pasionist a i
Tėvai Alfonsas ir Gabrie
lius. šios misijos pasiliks
ilgai atminčiai parapijonų
tarpe. Parapijonys dėkin
gi savo kleb. kun. K. Pau]ioniui; kad tokius žymius
pamokslininkus pakvietė.

savyje grynume ir patvarume yra ne-

Šv. Jurgio par. choras,
vadovaujant muz. J. Brundzai rengia pirmutinį baž
nytinį koncertą, kuris įvyks gegužės 10 d. 5 vai.
po pietų. Koncertas bus
labai įdomus, nes choras
išpildys sunkius ir gražius
veikalus: Mozarto — Magnificat, HandeI — Aleliu’a
ir daug kitų gražių kuri
nių. Dalyvaus kitų parapi
jų choristai ir žymūs so
listai. Koncertas rengia
mas naujų vargonų fon
dui. Tikietai tik po 35c.
suaugusiems ir 15c. vai
kams. Tikietus galima įsi
gyti pas chiristus, kleboni
joj ir pas kolektorius. Pasižymėkit dieną, kad nepraleistumėte šio svarbauą

savybėmis

priduoti

gali

CopyrUbt 1»M.
Tte AaerteMi ra»a»

Cooimv

3

-

'

aukštą

suteikti

palankią

Lucky

gaminime.

ar

Strike

A. J. NAMAKSY
(Rpal Estate — Insurance)

414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Cigaretą

r

Luckies yra možiau rūgštūs
. .......... <■■■<■*<.............................

g; Nesenai padaryti cheminiai
| Lndyrūai parodo*, jog kiti
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių
| nuo 53% iki 100% daugiau
negu Lucky Strike.

LINKIU VISIEMS LINKSMŲ VELYKŲ

ROgitumo Pvriiiioa Kilų Populiarių Iidirbinių, Lyginant Sa
Lucky Strike Cigaretais

nRiY-isin

I Htr-žLB
r i.aYFc

SVEIKINAME VISUS SU ŠV. VELYKOMIS

DIAMOND CAFE
z (Lietuviška Užeiga)
Pranas Razvadauskas
Albinas 'Neviera.
(Savininkai)

805 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

£

"IT’S TOASTED
<3*

Jūsų gerklės apsauga—prieš knitėįimus

koncerto.

x •

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS
PAUL’S MARKET
POVILAS MIŠKINIS, Sav.
Groęęrių — Mėsos — Vaisių — Daržovių
Grocerių
Tėmykite mūsų naujus savaitinius mėsų
nupiginimus

123 N Street, So. Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 2367

Penktadienis. Soiandžic 10, 1936
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Velykų Ryte
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Jurgio bažnyčią. Visi su
sivienijimo nariai visais
reikalais yra kviečiami
kreiptis viršminėtu antra
šu.
Vyturys.

“Viešpatie Jėzaus Kristau, garbes Karaliau, nuo
lankus kančioje, galingas Atsikėlimu, nugalėtojas
mirties ir pragaro, ką senai per Pranašus raštuose
WATFRRIIRY PHNN Sali sutartinai veikti, ir sesučių ir puikiai eina sa- vių prašymui imti ant sa
prižadėjai, šiandieną nugalėjęs mirtį, atsikeldamas įlini LliDUn I) uUlilii
kad ,jįems svetimtautis tik'vo tėvelių pareigas ir iš- vęs sunkios kovos naštą ir
vykdei.
gali vadovauti. Šios orga-^ augina visą šeimyną. Iš darbuotis miesto taryboje
IŠ DARBININKŲ
“Užtat visos dangiškos kariuomenės Dvasios ir
nizacijos pirmininku yra šios šeimynos jo sesuo A- kaip Councilman’as nuo
Marianapolio Kolegijos
VEIKIMO
visas žemės rutulys, reikšdamas širdies džiaugsmą ir
Juozas Petokas, sekreto-1 Iena įstojo į šv. Pranciš- lietuvių užgyvento WarVaidinimas
linksmindamosi, garbina Tave kėlusį ir šlovina; o pra Kovo 29 d. LDS 5-ta kuo
advokatas Jonas, kaus Vienuolyną ir tampa d’o, pirmojo Elizabeth’e.
garo galybės nusigandusios dreba.
pa laikė nepaprastą susi- Petrikas. Laikomam susi- I Sesuo Marija Klara, ir daJuozas niekuomet nepa Balandžio 19 d., 7:30 vai.
“Mes gi Tavo prakilnumo nuolankūs tarnai, Tavo rinkimą.
'rinkime, kovo 6 d., 1936,[bar mokytojauja aštunta- miršta lietuvių. Taigi visi vakare Šv. Andriejaus pa
Atsikėlimo garbės atminimą sutartina širdimi pamal Nutarta rengti išvažiavi- kurį LCA (Lietuvių Civilė me skyriuje lietuvių para- Elizabeth’o lietuviai, žino rapijos salėje įvyks vaidi
džiausiai švęsdami, štai gausingai susirinkome ir, atsi mą bendrai su katalikų Akcija) Elizabeth’o, N. J.'pijinėje mokykloje, Hart- kitę, kad Juozas jau turi nimai komedijos “Nėra
Pinigu” ir dramos “Už
minę mums rodomą Tavo meilės galybę, neįstengiame Susivienyjimo ir Vyčių lietuviai pakvietė
įpir- ford’e, Connecticut.
daug svetimtaučių balsų; slėptoji Brangenybė”. Vai
sulaikyti dėkingumo ašarų.
kuopom ir šv. Juozapo par. mininku Juozą Petoką va-• Ir po šiai dienai visa šei- ir kiekvieno lietuvio - pi“Pažvelgk, mes Tave prašome, į mūsų nuolanku [choru, jei jos sutiks. Išva- dovauti lietuvių troškimuimyna laikosii, ir gyvena liečio balsas turėtų būti a- dins Marianapolio Kolegi
mo ženklus ir suteik, kad nusiplovę nuodėmių purvus, žiavimas turėtų įvykti šių atstovavimo mieste, kandi- prie pat lietuvių parapijos tiduotas Juozo išrinkimui; jos studentai.
Patartina visiems kaip
šiose Velykų šventėse atsikeltume ir paliktume Tavo metų birželio m. 28 d., datuojant į miesto Alder- bažnyčios.
i ir lietuviai privalo vesti vietiniams, taip ir iš apy
švenčiausios kančios ir Atsikėlimo vaisių dalininkais”.1 Linden Park Union City, monus arba į Councilman!
----------agitaciją tarpe saviškių ir linkės lietuviams gausiai
Conn.
liš pirmo ward’o. Ši žinia SVETIMTAUČIŲ TARPE draugų. Tik tuomi gali jo ateiti, o tuo paremsime
“Palaimintas Žmogus, kuris neina paskui bedie
Rengimo komisija: A. labai nudžiugino visus Esąžinė link lietuvystės Eli mūsų jaunus studentus bei
vių patarimą, kuris nestovi ant nusidėjėlių kelio ir Šambaris, Z. Karalius, J. lizabeth’o gyventojus ir la Miesto valdžia pastebėjo zabeth’e būti pami, kad jis Marianapolio Kolegiją, nes
ant maro krasės nesėdi.
Adomėlis ir P. Jokubaus- bai suįdomino svetimtau-į Juozo pasišventimo uolu šventai, o ne išdavikiškai visas pelnas skiriamas Ko
mą ir štai tuojaus Elizabe-,
“Bet Viešpaties įstatyme jo pasimėgimas, ir jo į- kas.
čius, kurių tarpe J. Peto- I th’o Mayor’as išrenka jį parems Elizabeth’o lietu legijai.
statymą jis svarsto dieną ir naktį.
Muzikas A. Aleksis pra kas turi daug pagarbos ir
vių troškimą.
narių Mayor’s Housing
“Jis yra medis, kuris įsodintas šaly tekančio van nešė susirinkimui, kad at
PRALAIMĖJO
Vietinis tėmytojas.
įtekmės.
Commission,
kurios
tiksi
dens, kuris duoda savo vaisius savame laike.
vyksta į Waterbury sve
Mūsų tautietis J. Savolas yra pagerinti gyvena
“Ir jo lapai nenubyra, ir visa, ką tik jis daro, jam čiai iš Lietuvos, Dr. J.
nis, kandidatas į Mayorus
Būsiantis naujas Csuncil- mąsias Aplinkybes Eliza
sekasi.
Leimonas ir teisininkas J.
šį kartą pralaimėjo. Bet
man’as pirmo Ward’o
beth’o biednuomenės. Vė
“Ne taip bedieviui, ne taip; bet kai dulkės, kurias B. Laučka.
yra viltis, kad ateityje tu
Elizabeth’e, N. J.
ĮVAIRUMAI
liaus
jis
tapo
išrinktas
vėjas mėto nuo žemės paviršio.
rėsime šio miesto mayoru
Lietuvos jaunimo rankų
! pirmininku
Natatorium Kovo 15 d. Altoriaus lietuvį p. Savonį.
“Todėl bedieviai neatsikels teisme, nei nusidėjė darbo paroda, kurią sveliai teisiųjų susirinkime;
Commission, kuri išstatė draugija surengė vakariečiai atsiveža, įvyks Šv.
MIRĖ
“Nes Viešpats žino teisiųjų kelią, o bedievių ta Juozapo parap. senos mopuikų plaukimo ir maudy- nę žmonSs susirinkę pamo piečių pačiame vidury- ^įgė’,’pasiklausė”’Sesučių Balandžio 3 dieną, po il
kas baigsis prapultimi”.
kyklos kambariuose bal.
je apsigyvenusių lietuvių. Pranciškiečių programos, gos paralyžiaus ligos mirė
14 d. vakare.
kur jaunimas vasaros me- susidedančios iš dainelių, Petras Juknevičius, 49 m.
Gražus ir įvairus prog
Didžiausioji Meile
tu sveikai gali praleisti veikalėlių ir tt. Mokyklos amžiaus, gyv. 130 Hart
ramas, šokiai ir svečių
laiką. Jis taipgi buvo vai- vaįkučįaį programą labai ford Avė. Paliko nuliūdi
Ištikimas draugas yra didžiausias ir brangiau kalbos, įvyks šio mėn. 15
džios paskirtas pirminin-iai
udė E padary. me savo žmoną Rozaliją
sias žemėje turtas. Geresnio ir tikresnio draugiškumo d.‘, 7:30 vakare, Šv. Juoza
ku Miesto Parkų ir Sta*
pe;no draugija nupirko (Sikorskiutę) ir dvi duk
įrodymo nėra, kaip kad žmogus paaukoja savo gy po parap. naujos mokyk
dium’o Komiteto ir daug , k?des prie altoriaus. reles ir sūnų, jauno amže
I
los auditoriume.
vybę už savo draugą.
padėjo triūso ir pastangų, Norg
labai mažas bū. lio, kuriems yra^ labai
Turėtų susidomėti, netik
Jėzus Kristus davė mums to draugiškumo įrody
kad didis piečius arti pa relis moterų ir merginų svarbi tėvelio priežiūra.
vietiniai, bet ir apylinkės
mą mirdamas ant kryžiaus už mus.
Palaidotas su bažnytinė
rapijinės
lietuvių
mokyk

priklauso
altoriaus
draulietuviai šiuo garbingų
Apmąstyk Jo kančią ir mirtį.
mis apeigomis bal. 6 d. šv.
los
būtų
ištobulintas
ir
pagįjai,
bet
jos
yra
gražiai
svečių
atsilankymu.
Kiek

Marijos airių kapuose.
Už ką Jis kenčia, Tu turi atsakyti: Jėzus kenčia
darytas
kaip
centras
lieatsižymėjusios
savo
darLai Sutvėrėjas būna gai
už mane ir mano nuodėmes, nes Jis mylėjo mane ir vienas lietuvys ir lietuvai
tuvių
vaikučiams
žaisti
bais
bažnyčios
labui.
lestingas jo sielai.
Pats Save išdavė už mane. Už mano kojų nuodėmes, tė neturėtų praleisti pro
JUOZAS PETOKAS
žaliumynų
tarpe,
su
gym-l
Kovo
2
2
d.
buvo
rodomi
_.
—
j
22
Laidotuvėse gražiai pa
nes aš nenorėjau vaikščioti Dievo įsakymų keliais, gos nepamatęs gražių ran Juozas Bernardas Petoįnastikos
įtaisais.
Šie
pla1
spalvuoti
pavėl

plaS
p
a
i
vuo
ti
judamieji
paveitarnavo graborius A. P.
nes aš nenorėjau eiti į Bažnyčią, o ėjau į šokius, į te kų išdirbinių, kuriuos pa kas, gimė Elizabeth’o pirinai
jau
užgirti
ir
priimti,
o
kslai
iš
Lietuvos.
Karlonas.
atrus, į girtavimo ir ištvirkimo vietas, taip, už mano gamino mūsų broliai ir mam Warci'e ir visą laiką nčužilgo’plasidės
T. Mylįs.
kojų nuodėmes, Kristaus kojos yra prikaltos stora, sesutės Lietuvoje. Todėl tempat'išgyveno'"iki "šiai neuz^° pra®iaes darbas Kovo 29 d. įvyko kortanepamirškime
ateiti
pa!
dien
^
Aveliai
atvyko
TP
,
vimo
popietis.
Surengė
paatbukusia vinimi prie kieto medžio, ir iš jų varva pas nepamirškime ;
matyti ir pasiklausyti ži- iš Lietuvos įneš 1900, ir t i JAUNIMO gerove !P,'’ J i k
m
kutini lašai kraujo ant akmenuoto kalno.
fnAione
nrieirlS-in
rvr-in
lio
lU
U
JAU1N11YLU
gerOVC
.
atgllanke
Į
a
b
ai
mazal
To_
Kristaus rankos ištemptos ir prikaltos už mano nių iš Tėvynės atveštų.
tuojaus prisidėjo prie lie-jJau 1&26-7 m. jo veikimas
parengimėliai atneša Moterų Sąjungos 29 kp.
rankų nuodėmes, nes aš buvau tingus dirbti Dievo
Lietuvių Darbininkų Są- tuvių darbuotės, kuriamo- ketuvįu organizacijose pa- i kie
nauda naraniiai ir rodos
garbei, aš tingėjau jas sudėjęs pakelti maldoje, aš ne- jungos 5-ta kuopa sveikina sios parapijos ir steigiamų sireišk-a: tSais metįs bPvo “audą parapijai ir, rodos, mėnesinis susirinkimas įvisitisturėtų skaitlingai lan- vyks balandžio 15 d., 8 vai.
norėjau jų ištiesti artimo pagalbai, o greitas buvau atvykstančius sve čius. draugijų: šliūbą ėmė vieti-[pirįdįįlkas“Lietavos'vyI'^
*.___ _
~ . .
.
. .
- ,
«
•
i___
vakare, Apr. P. Švč. para
jomis nusidėti, suteršti jas neteisybės darbais ir Linki linksmų susipažini- nėje lietuvių bažnyčioje, • L------u,*:™
kuonos Q v-_
i-----------------pijos svetainėje. Prašo
skriaudomis.
................................................
muk gerų pasekmių jų liepos 9 d., 1900. šios šeisekretoPriu!
liaus jos sekretorius. Kaip ,
me
sąjungiečių dalyvauti.
VELYKOS
Kristaus galva erškėčių vainiko subadyta už ma- žygiuose,
mynos vyriausiu yra mū “coach” svaidinio — basJ. Totilas,
no nedoras gintis, už mano širdies pražūtingus jaus
sų kandidatas Juozas Pe- ket bąli ratelio, jo koman Velykų švenčių pamal Profesionnlni. biznieriai, pramoninkui,
skelbiasi
“l>:irbininke~
tikrai
LDS.
5-tos
kp.
Rašt.
mus. Jėzaus galva ir Jėzaus širdis kenčia už mano gal
sekančiai: Prisi- kurie
tokas. Juozas ėjo pradinę ,aa
erti
- da pasuiKO
pasiliko campfjonai
čampijonai vi- dos įvyks
vos ir .širdies nuodėmes.
parapijinę mokyklą šv. |so N. Y. ir N. j. apskričio keIlmo M1S1OS ir Procesija
Ir žiūrėk su kokia tai meile Jėzus tas visas kan-;
Suma
Patriko, nes lietuvių mo i ir važiavo į VVaterbury, 6 vaL ryte'. £
— 10:30 ŽOLYNŲ ARBATA
čias kenčia. “Numylėjęs savuosius, kurie buvo pasau
kyklos dar nebuvo. Vė 1 Hartford ir kitur rungty vai. ryte.
lyje, parodė jiems Savo meilę iki galui”, reiškia jau į
liaus ėjo į Battin High nėms su savo draug-nadidesnės meilės parodyti nebegalėjo. “Niekas neturi
Auksinis Jubiliejus
School, o iš ten į Page Ins- riais Vyčiais. Tuom tarpu
didesnės meilės, kai tą, kad kas* guldo savo gyvybę Šiais metais mūsų kolo- titute of Accountancy. To- rašinėjosi į įvairias orga SLRKA. 103 kuopa ren
už savo draugus”.
nija susilaukė žavėtinos liaus gilinosi savo šakoje nizacijas, tarp kurių atsi gia labai šaunią vakarienę
Toki yra Jėzaus meilė dėl mūsų.
progos įgyti atstovavimo Rutger’s Univers i t e t e, žymėjo labiaus Šv. Petro paminėjimui 50 metų or
Ar Jam esame už tai dėkingi? Dėkingumas mūsų miesto valdžioje. Tiek New Brunswick, N. J. Po ir Povilo draugijoje.
ganizacijos gyvavimo, at
užkietėjimas yra moti
privalo būti ne tik žodžiais, bet gyvenimu įrodytas, daug nudirbo per eilę me- to dirbo Singers Sewing Tuom tarpu miesto velykio sekmadienį, balan naVidurių
visokių ligų. Kad išvengti tas
Jei neužlaikome Jo įsakymų, neišnažįstame Jo vieša- tų pakol pasitarnavo visai Machine Bendrovės ofise Knights of Columbus už i džio 19 d. Iš ryto 8 vai. y- nelemtas ligas, tai yra privalu
išvalyti
ir sutvarkyti vidu
me ir privačiame gyvenime, nenustatome savo gyveni- apylinkei, išstatant gra- kaipo accountant Enginee- deda jam pareigą vesti vi ra užprašytos Šv. Mišios mas
rius. Natūrai-Lax-Herb Tea yra
mo pagal Jo nurodymus, Jo mokslą, mes esame nedė- žias įstaigas, kurios neša ring Department’e.
są tos galingos organizaci visų mirusių kuopos narių sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
kingi žmonės.
,
garbingai lietuvių vardą Kiek laiko atgal įėjo į jos Atletišką veikimą, ku intencijai. Vakare 6 vai., lynų ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
Kryžius yra ženklas amžinos Dievo meilės žmo- šio miesto gyventojų aky- labdaringą darbą, vedime riame labai pasekmingai parapijos svetainėje įvyks pripažino,
jog Na turai -Lax-Herb
nėms, didžiausios meilės; ar mes negarbinsime ir ne- se. Pastaruoju laiku susi- Piom. Klubo globojamų pasižymėjo, ir Juozą-lietu- vakarienė su įvairia pYog- Tea yra viena iš geriausių —
mylėsime To, Kuris per kryžių mums dangų atidarė? tvėrė viešojo veikimo or- berniukų ir jų'atstatymų, vį, Šios įtekmingos organi- rama. Tąja proga bus pri- paliuosavimui, išvalimui ir su
pairusius vidurius.
'
%
T. ( ganizacija vardu “Lithua- ir paskiaus tapo išrinktas zacijos nariai giliai ger- imami nauji nariai į susi- tvarkymui
Pakelis arbatos kainuoja 50c. ar
nian Civic Action”, kuri sekretoriumi - vedėju Eli- bia.
Į vienijimą: Labai gera pro- ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
Order už vieną arba tris
globotų pilietines teises zabeth’o milijoninės orgaJuozas Petokas gimė ga visiems prisirašyti. Ne- Money
VELYKŲ SVEIKINIMAS •
pakelius, o mes jums už tai pa
šios kolonijos lietuvių, į nizacijos Lithuanian Buil- rugpiūčio 9 d., 1901 pir- tiktai verta suaugusiems, siųsime per paštą NATURAL— IR —
kurią įeina atstovai iš ding and Loan. Pasidaugi- mam Ward’e Elizabeth’e, bet ir jaunimui prisirašy- LAX-HERB TEA. Reikalaujame
PADĖKA MŪSŲ GERADARIAMS
agentų. Geras
pelnas.
Rašykite
Džiaugsmingoie Velykų šventėje dėkingomis šir kiekvienos lietuviškos or- nūs darbams, kartu su jo ir visą savo amžių tame ti. Tėveliai kviečiami pri- šiaip:
dimis nuoširdžiai Jus sveikiname ir linkime, kad Per ganizaifjos šioje kolonijo- dalyvavimu miesto veiki- Ward’e gyveno. Visuomet rašyti savo vaikučius į
John W. Thomson,
galės Karaliaus linkėta apaštalams ramybė būtų Jū jė. Pirmutinis tikslas šios me, jis pasišvenčia įdealin- buvo demokraĮtu, ir ištiki- vaikučių skyrių. KomiteP. O. Box 186,
Brooklyn, N. Y.
sų dalime ir linksmiausio Alleluja garsai pripildytų organizacijos yra užstoji- giau dirbti, meta savo ge mai ir uoliai dirbo tai par- tas nuoširdžiai kviečia viJūsų širdis Viešpaties džiaugsmu!
mas savo viengenčių prieš rą ir pelningą vietą Singe- tijai. Daug politiškų dar- sus Rochesterio lietuvius
Reiškiame širdingiausi dėkingumą visiems gerb. visokį išnaudojimą, terori- r’yje ir visiškai atsiduoda bų jam buvo siūloma, ku- dalyvauti toje reikšmingoklebonams, gerb. kun. asistentams, mūsų brangioms žavimą ir skriaudimą jųjų visuomeniškam darbui lie- ris visus atsakė. Bet kuo- je šventėje ir prižada, kad
Rėmėjoms (ams) ir visiems geradariams, kurie vajaus
Graborius ir Balsamuotojas
pilietinių teisių. Nepaken- tuvių labui.
met
vietiniai
lietuviai
jaunė
vienas
nebus
apviltas.
metu savo prielankumu ir gausiomis aukomis rėmė
Pilnai prisiruošęs patarnauti
mūsų vienuoliją. Tą Jūsų pagalbą ir geraširdingumą čiamas nesiskaitymas su Miršta jo motina 1924 tė, kad JUOZAS yra tin- Po programos bus šokiai. kuogeriausiai dieną ir naktį
dideliai įvertiname ir dangaus ižduose jieškosime gerove lietuvių iššaukė su-m., o tėvelis 1926 m., pa- kamiausias būti jųjų VA- | SLRKA. 103 kuopos raš- visiems Connecticut Valstybės
Lietuviams.
Jums gausaus atlyginimo. Jūsų intencija Velykų pir siorganizavimą ant poli- likdami septynis vaikelius, DU, ir kaipo prakilniau- tininkas Jonas F. Jokšas,
716 Stanley St. arba
madienį, Seselių koplyčioje bus atlaikytos šv. Mišios. tiško pagrindo, kad panai- jaunesnysis vos 15 mene- sias prityrime ir mokslu persikėlė į naują vietą. Jo
273 Chestnut St.
kintų pasityčiojimą iŠ lie- šių amžiaus. Juozas pasi-,miesto darbuose, Juozas antrašas dabar yra: 536
Jums pasišventusios,
Tel.
NEW
BRITAIN 675 R.
tuvių, buk jie nei kiek ne- lieka tėvu savo brolių ir [negalėjo atsisakyti lietu- Hudson Avė., priešais Šv.
Šv. Kazimiero Seserys.

NEW BRITAIN, CONN.

-

a. a.

m

* •

v

-*■

U

v

-

--

-

Vilk

V

v•

ROCHESTER, N. Y.

I

v•

BROOKLYN. N. Y.

I

t

i___________

_______

I

XI

y

I

ELIZABETH’O LIETUVIU
NAUJAS ŽYGIS
•

_________ ___________ 1_—

X______ —

_____ --

...

-

W

.

• x

ALEKS. KARLONAS

■

■

i

z

.■A±

I

