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Pereitą savaitę Gerbia
mųjų “Darbininko” Ben
dradarbių raštai ir svei
kinimai į Velykinį numerį 
ne visi pasiekė redakciją 
laiku. Suvėlavo. Kaiku- 
riuos talpiname šiame nu
mery. Kovo 19 d. laidoje 
buvo prašyta, Gerb. Ben
dradarbių, kad raštus į 
Velykinį numerį siųstų 
taip, kad gautume ne vė
liau pirmadienio rytą. Kai- 
kurie Bendradarbiai su
spėjo prisiųsti, o kiti pa
vėlavo, ir pavėlavo ne to
dėl, kad būtų vėlai išsiun
tę, bet paštas pavėlavo 
pristatyti. Pastaraisiais 
laikais visoje šalyje labai 
atsilikęs paštas su prista
tymu laiškų, laikraščių ir 
kitokiu siuntinių. Daugelis 
Gerb. Darbininko platinto
jų ir skaitytojų skundžia
si negauną “Darbininko’* 
laiku. Visų nusiskundimus 
perduodame paštui. Pašto

“Osservatore Romano 
soausdino vyriausio Jung
tiniu Amerikos Valstybių 
teisėjo nuomonę apie tai, 
kokią įVką religija turi 
jaunimui. Teisėjas Lewis 
Faweet sako, kad iš 5.006 
jaunuolių, dar nturinčių 
20 metų amžiaus, kuriuos 
jam teko teisti, buvo tik 
trys, kurie lankė šventa-j 
dienio mokyklą. Amerikos 
laikraštis “National Re-i 
wiew of the World” apie 
Amerikos jaunimą spaus
dina tokius davinius: “Ka
talikiškojo jaunimo di
džioji dalis ir tolimesnia
me gyvenime nuo religijos 
nenutolsta, o tuo tarpu ki
tų religijų — žydų, pro
testantu ir kitų — nuo re
ligijos vėliau atšala žymiai 
didesnis atstovu skaičius”.

Komentuodamas šiuos j 
davinius, ‘Osservatore Ro
mano* pastebi, kad, jeigu 
Amerikos katalikiškasis i 
jauninas tikybos taip lai
kysis ir toliau, kaip dabar' 
laikosi, tai jo nusikalsta-1 
mumas bus vis mažesnis ir 
teismo reikšmė jam dary
sis vis menkesnė. Be to, 
pasirodo, kad religija turi 
iabai didelės reikšmės ne 
tik nusikalstamumų at
žvilgiu: ji jaunimą skati
na vengti ir komunizmo. 
Į katalikiškąjį jaunimą I 
komunizmo propagan d a 
beveik nedaro jokios įta-1 
kos. Todėl religingasis A- 
merikos jaunimas yra ap
saugotas nuo daugelio blo
gumų.
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Mirė Lietuvos Konsulas
Dr. Mikas Bagdonas

UŽDRAUDĖ SKELBTI 
ŽINIAS APIE LOTERI

JAS

CHICAGO, ILL. (Draugo Telegrama) — Vakar 
vakare (kovo 28 d., Velykose) šv. Kryžiaus ligoninė
je plaučių uždegimu mirė konsulas Bagdonas.

Šią telegramą gavome baigiant tvarkyti antradie
nio numerį. Taigi laikas neleidžia plačiau apie a. a. 
Dr. Miką Bagdoną parašyti. Tą padarysime kitame 
“Darbininko” numeryj. Dabar tik pažymėsime, kad 
Dr. Mikas Bagdonas buvo labai kuklus darbininkas.

Washington, D. C. —
Jungt. Valstybių pašto de- 
partmentas uždraudė laik
raščiams skelbti įvairias į1,r- -Y11Kas įsagaonas puvo iaoai kukius aarnininkas. 
loterijas ir bile kokias a-!^*s .Yra baigęs aukštuosius mokslus užsienyje ir Jung- 
pie jas žinias Taigi nuo i tinėse Valstybėse. Ilgus metus buvo Lietuvos Atsto- 
dabar nei vienas laikraštis ’ vybės Amerikai sekretorium. Pereitų metų pabaigoje 
negali pranešti apie lote-! J*s buvo paskirtas Lietuvos konsulu Chicagoje. 
rijas jokių žinių, net nega-' 
Ii skelbti nei tų, kurie lai-i 
mi loterijose.

Dr. Mikas Bagdonas į Jung. Valstybes atvyko, 
rodos, 1920 m. kaipo Lietuvos Darbo Federacijos ats
tovas, kuri tais laikais Lietuvoje labai svarbią rolę 

, lošė darbininkų gyvenime. Dr. Mikas Bagdonas yra 
AUTO STREIKIERIAI j pasakęs daug prakalbų mūsų kolonijose. Taigi jis yra 

IŠĖJO IŠ CHRYSLERIO iabai plačiai žinomas. Dr. Mikas yra kun. I. Albavi- 
DIKBTU VIL čiaus, Dievo Apveizdos parapijos (Chicago, III.) kle-

i bono giminaitis. O

25 d., CIO prezidentas J. 
Lewis

I

I

Lewis įsakė sėdintiems.
Chrysler automobilių dirb- 100,000 DARBININKU 

tuvese streikienams išeitu _ .i,
iš dirbtuvių ir užbaigti sė-

* dėjimo streiką. Tose dirb
tuvėse .sėdinčiu darbinin
kų buvo apie 6000. Sėdėji
mo streikas nutrauktas 

_ x , pradėjus derybas Chrysler
Ottavva, Ont., Canada — viršininkams su United 

Teisingumo mimsteris į- Autoihobile Workers of 
spėjo visus, kad Kanadoje-America unija Tarpinin. 
streiku kaU* ®U*1' ^urP'ly'

ŠV. TĖVAS LAIMINO
STREIKUOJA LENKIJOJE MINIAS VELYKŲ RYTA,

1
I

UŽDRAUDĖ SĖDĖJIMO 
STREIKUS

Varšuva, Lenkija — Vi
soje Lenkijoje 
streikų banga. Daugiau
siai darbininkų streikuoja 
audenyčiose, siuvimo ir 
kenavimo pramonėse. Dar
bininkai reikalauja pakei

sti algas iiMBagerinti darbo 
sąlygas. Priskaitoma, kad 

į visoje Lenkijoje dabar 
streikuoja apie 100,000 
darbininkų.

Be to, visoje Lenkijoje

Vatikanas — Velykų ry 
siaučia tą šv. Tėvas dalyvavo pon 

tifikalėse šv. mišiose $v 
Petro bazilikoje ir po pa 
maldų suteikė apaštališką 
ji laiminimą susirinkusiai 
Šv. Petro aikštėje miniai 
Šv. Tėvo laiminimas ir da 
lis pamaldų buvo perduo 
ta per radio; girdėjo i 
Jung. Valstybių žmonės.

Valencia, Ispanija —šio
mis dienomis Guadalajara 
fronte įvyko nesusiprati
mai ir susimaišymai. Ita-| 
lų kareivių Guadalajara 
fronte buvo keturios divi
zijos, pasakoja majoras 
Antonio Lucciano, kuris 
vadovavo vieną diviziją ir 
nateko į raudonųjų nelais-, sutarų. 
vę. Jis papasakojo spau- - 
dos atstovams, kad Gua
dalajara fronte besimu- 
šant įvyko susimaišymas 
ir italai į italus pradėjo 
šaudyti, manydami, kad 
jie šaudo į priešus. Nušau
ta šimtai italų. Tuo pasi- smūgis Anglijai 
naudojo raudonieji. Jiems cūzijai, 
pavyko nustumti Ispanijos ligšiol I 
sukilėlių kariuomenę. Ma- šalininkė, 
joras Antonio Lucciano dar tik pereitais metais 
užginčijo žinias, kad būtų Jugoslavija buvo padariu- 
buvęs maištas italų pul- si laivynų sutartį, nukrei- 
kuose, bet tik buvęs susi- ptą prieš Italiją dėl pasta- 
maišymas. rosios žygių Afrikoje ir

_________ Viduržemio jūroje.
i Italija, pasirašydama 

PRANCŪZŲ VYRIAUSY- sutartį, užtikrino jugosla- ovxvxxw xx v...
yu mažumai Italijos šalyje ku7 Varžančius"įstatymus 

gali priimti.
GALUTIN AI SUSTAB 

DYTAS VILNIAUS LIE
TUVIŲ KOMITETO 

VEIKIMAS

Belgradas, Jugoslavija— 
Pereitos savaitės pabaigo
je Italija ir Jugoslavija 

i pasirašė penkių metu 
draugingumo ir nepuolimo 

'. Sutartį pasirašė 
Jugoslavijos premie ras 

1 Milan Stojadinovič ir Ita
lijos užsienių reikalų mi- 
nisteris grafas Ciano. 
Taipgi pasirašyta ir pa
pildoma prekybos sutartis.

Toji sutartis yra didelis > dėjimo streikus.
- ~ —— — * — —Y —- — -į i ■*** "D _ t — - - —

nes Jugoslavija streikai pakenks _ „ 
buvo Prancūzijos zuotų darbininkų unijom:

i 
j
I

GREEN PASMERKĖ 
SĖDĖJIMO STREIKUS

I ŽUVO PENKI ORLAIVIO 
KATASTROFOJE

Paryžius, Prancūzija — 
Velykų dienoje, netoli, 
Monsola miesto, audrosi prasidėjo anti-semitų vei- 
metu atsimušė Į kalną, or- kimas prieš žydus. Pogro- 
laivis su penkiais orlaivio mai prieš žydus plečiasi, 
tarnautpjais ir vienu ke- Išleista atsišaukimai boi- 

J.? į dotuoti žydus.
--- ~ — ~ š________________________________________________

4 tarnautojai. Gyvas išli- 
. ko radio operatorius, bet 
Į ir jis tapo sunkiai sužeis- 
j tas.
I
t

i

Washington, D. C. Wil- 
liam Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas viešai pasmerkė sė-’ 
—__  ______  William leiviu. Orlaivio nelaimėje

ir Pran'!Qreen sako, kad sėdėjimo, užmušta vienas keleivis ir, 
’ ’ » organi- ' . . . ~

___ z________j.__ __ is;
° xS1L Anglija nustatyts visuomenės opi

niją prieš darbininkus; iš
kels reikalą pravesti įsta
tymus prieš tokius strei
kus, ir net gali išleisti į- 
statymus, kuriais verstų 
darbininkus pradėti dery
bas SU —
streiko, ir kitus darbinin-

ŠV. TĖVAS VERKĖ ŽIŪ
REDAMAS Į MINIAS

kotuoti žydus.

NUŽUDĖ LAKŪNĄ

PAUKŠTIS IŠMUŠĖ 
AUTO STIKLĄ

Vatikanas — Velykos 
Šv. Tėvas, Popiežius Piju 
XI, suteikęs palaiminimz 
minioms maldininkų, labs 
susijaudino ir apsiverkė.

Pirmadienį, kovo 29 d 
Šv. Tėvas buvo priversta 
ligos vėl atsigulti.

AKREDITUOTŲ VALS 
TYBIŲ ATSTOVAI DA 

LYVAVO VATIKANO 
PAMALDOSE

Norwood, Mass. — Kovo 
darbdaviais” be 28’ E- Breitenback’ui, be- 

, važiuojant Providence vie
škeliu, fazanas (pheasant) 

i smarkiai lėkdamas prasi
mušė pro automobiliaus 
langą, sužeidė jį ir atsidū
rė į užpakalinę sėdynę — 
negyvas. Paukštis apie 
penkių svarų sunkumo su- 

1 daužė langą ir lekianti 
! stiklai supjaustė Breiten- 
bach’ui veidą. Greitai su- 
stabdydamas automobilį 
Breitenbach išvengė dides
nės nelaimės.

Tik Vokietijos Atstovą? 
NedalyvavoDAR TRIS PROFESO- 1 kai kurias teises ir privi- 

RIUS ilegijas. Dabar jugoslavai
įgalės vartoti savo kalbą 
į bažnyčiose ir mokyklose, i 
1 Jugoslavija pripažino I- 
į talijai Ethiopiją.
1

Vatikanas — Didįjį Pei
Kaunas — Prancūzų vy

riausybė numato ateinan
čiais mokslo metais atsių
sti į Lietuvą dar tris pran- MADRIDE UŽDRAUSTA 
cūzų profesorius prancūzų 
kalbai dėstyti. Be to, pran
cūzų vyriausybė yra pa
skyrusi keturias stipendi
jas lietuviams studentams 
prancūzų kalbos mokytis 

Kardinolas O’Connell pats, Prancūzijos universitetuo- 
vadovavo. Bažnyčios buvo se ir šešias stipendijas 
labai gražiai išpuoštos, y-ĮLietuvos prancūzų kalbos

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
BUVO PERPILDYTOS 

MALDININKAIS
I 
Į

Madridas, Ispanija — 
Čia gavėnios metu nebuvo 
jokių pamaldų. Didžioje 
Savaitėje nei Velykose 
taip pat nebuvo jokių pa
maldų, nes uždrausta. To- 

1 kią tai religijos “laisvę” 
.. .. T, . 1 * - turi raitionųjų valdomuo-patmgai repozitonja, Kri- mokytojams po 4.000 fran- se kraštuose 

karstas ir didysis ^ų prancūzų kalboje Pran- nltnriiia .... .......
i
I

Visose Bostono ir apy
linkės Katalikų bažny
čios buvo pilnos žmonių. 
Bostone Šv. Kryžiaus ka
tedroje, 10 vai. rytą Ponti- 
fikalėse šv. mišiose J. E.

LAIKYTI PAMALDAS

I

“Vilniaus Rytojus” 
neša:

1936 m. gruodžio 
Vilniaus miesto Storastai 
sulaikius Tautinio Vil
niaus Lietuvių Komiteto 
veikimą, jo atstovai to pa
ties mėnesio 19 dieną įtei
kė Vilniaus Vaivadai ape-

14 ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

Ispanijos Guadalajara 
fronte, einant smarkiems 
mūšiams raudonųjų val
džios kariuomenės ir suki
lėliu, kova ėjo ir ore. Rau
donieji pašovę vieną suki
lėliu orlaivį, ir kada iš pa
šauto orlaivio vienas suki
lėlių lakūnas iššoko ir lei
dosi su parašiutu žemyn, 
tai tuo tarpu raudonieji iš i 
vieno orlaivio pradėjo šau-1
dyti iš kulkosvaidžio į be- ktadienį, Siksto koplyčic 
sileidžiantį lakūną ir jį je, J. E. Kardinolas Pace 
mirtinai nušovė. Tai žiau- Ii atnašavo šv. mišias, ki 
rus raudonųjų pasielgi- riose dalyvavo devyniol 
mas, šauti į beginklį laku- ka kardinolų, Vatikar 
ną, kuris gelbėdamas savo personalas ir įvairių vai 
gyvybę leidosi su parašiu- j tybių akredituoti atst 

1 vai. Nedalyvavo tik Voki 
aiškina s i, tijos atstovas, tuo įrod 

damas, kad Vokietija la 
žo konkordatą su Šv. So 

; tU.

tu.
Raudonieji ; 

kad tai ne jie sušaudę.

X •

staus ] 
altorius. SIRUTIS LAIMĖJO

Tik Maskvoje, 
ir kitose vietose, 
valdo raudonieji komunis
tai, nebuvo Velykų šven
čių įspūdžio. Maskvoje 
darbininkai buvo priversti 
dirbti. Tik užsienių diplo
matai ir jų ofisų darbinin
kai buvo laisvi nuo darbo. 
Tokių vien Maskvoje bu-

cūzijoje pasitobulinti.
Madride Pažymėtina, kad nė vie- 

kurias na Baltijos valstybė netu- nas
rėš tokio gausaus persona- mokytojas New Yorke šu
lo iŠ Prancūzijos prancū- mušė ‘ Unknown Wins- ;lou, kurs du kartu mušėsi zų kalbai dėstyt . ; su gharkey. Sirutis sveria

iaaa • j 1 1215 svaru, negras gi 194.vo apie 1000 ir jie dalyva-, Laikraščiai sako, kad neg- 
vo pamaldose Prancūzų ir buvo trumpa išsigelbė- 
Vokiečių Katalikų bažny-'ti nuo lietuvio’ skaudžių 
čiose. I smūgių.

Holyoke, Mass. — Justi- 
Sirutis, boksininkų

i

Pittsburgh, Pa. — Perei- 
liacijos skundą, į kurį 1937 tą ketvirtadieni TWA pa-' 
m. vasario mėn. 23 d. gavo sažierinis orlaivis netoli 
Vilniaus Vaivados pasira- New Lebanon nukrito ir 
šytą galutinį skundo at- sudegė, sudegė ir visi 14 
metimą. į jUo važiavusieji žmonės.

Lenkų valdžios organai Orlaivis lėkė iš Newark į 
jau ankščiau atskirais Pittsburgh. 
sprendimais uždarė 58 
Lietuviu Okio Dr-jos sky
rius ir ūkio ratelius. Šio
mis dienomis Vilniaus — 
Trakų ir Švenčionių aps
krityse vėl uždaryta 40 
tos dr-jos skyrių ir rate
lių.

SERGA PADEREWSKI

DEVYNI UŽMUŠTA 
EKSPLIOZIJOJE

DuBois, Pa. — Pennsyl- 
, vania anglių kasyklose ki-' 
lo ekspliozija. Devyni dar
bininkai užmušta.

UŽTROŠKO KUNIGAS 
KLEBONIJOS GAISRE

New York, Kovo 28 d.— 
Šv. Katrinos par. kleboni
joje naktį kilo gaisras. 
Dūmais užtroško kun. Hil-

Morges, Prancūzija —
Šiomis dienomis susirgo 
plaučių uždegimu garsusis pert, žymus prelatas, trys 
lenkų pianistas, Ignac Pa- vikarai kunigai ir dvi tar- 
derewski. naitės išsigelbėjo.

BEŠIRDE MOTINA

Aurora, III. — Velyl 
dienoje, kovo 28 d., tu 
Mrs. John Martin, 28 m 
tų amžiaus, pasiėmė su s 
vi m tris mažas dukrek 
ir jas 
krikštyjz 
namuose 
tris nužudė ir pati nusiž 
dė. Trijų dukterų amži 
buvo: 3 metų, 2 ir 3 mėi 
šių. Visas tris užsmau 
lovoje, o pati pasikorė.

bažnyčioje a
Po krikš 

ji jas vis
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Pereitą savaitę Gerbia
mųjų “Darbininko” Ben
dradarbių raštai ir svei
kinimai į Velykinį numerį! 
ne visi pasiekė redakciją! 
laiku. Suvėlavo. Kaiku- 
riuos talpiname šiame nu
mery. Kovo 19 d. laidoje 
buvo prašyta, Gerb. Ben
dradarbiu, kad raštus į 
Velykinį numerį siųstų 
taip, kad gautume ne vė
liau pirmadienio rytą. Kai- 
kurie Bendradarbiai su
spėjo prisiųsti, o kiti pa
vėlavo, ir pavėlavo ne to
dėl, kad būtų vėlai išsiun
tę, bet paštas pavėlavo 
pristatyti. Pastaraisiais 
laikais visoje šalyje labai 
atsilikęs paštas su prista
tymu laiškų, laikraščių ir 
kitokiu siuntinių. Daugelis 
Gerb. Darbininko platinto
jų ir skaitytojų skundžia
si negauną “Darbininko” 
laiku. Visų nusiskundimus 
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y
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“Osservatore Romano 
soausdino vyriausio Jung
tiniu Amerikos Valstybių 
teisėjo nuomonę apie tai, 
kokią įVką religija turi! 
jaunimui. Teisėjas Lewis' 
Faweet sako, kad iš 5.006 
jaunuolių, dar nturinčių 
20 metų amžiaus, kuriuos 
jam teko teisti, buvo tik 
trys, kurie lankė šventa
dienio mokyklą. Amerikos 
laikraštis “National Re- 
wiew of the World” apie 
Amerikos jaunimą spaus
dina tokius davinius: “Ka
talikiškojo jaunimo di
džioji dalis ir tolimesnia
me gyvenime nuo religijos 
nenutolsta, o tuo tarpu ki
tų religijų — žydų, pro
testantu ir kitų — nuo re
ligijos vėliau atšala žymiai 
didesnis atstovu skaičius”.

Komentuodamas šiuos 
davinius, ‘Osservatore Ro
mano’ pastebi, kad, jeigu 
Amerikos katalikiškasis . 
jaunmas tikybos taip lai
kysis ir toliau, kaip dabar 
laikosi, tai jo nusikalsta-! 
mumas bus vis mažesnis ir j 
teismo reikšmė jam dary-i 
sis vis menkesnė. Be toj 
pasirodo, kad religija turi! 
labai didelės reikšmės ne 
tik nusikalstamumų at-! 
žvilgiu: ji jaunimą skati-! 
na vengti ir komunizmo. 
Į katalikiškąjį jaunimą! 
komunizmo propagan d a 
beveik nedaro jokios įta
kos. Todėl religingasis A- 
merikos jaunimas yra ap
saugotas nuo daugelio blo
gumų.

TIK TIKYBA SAUGOJA 
NUO NUSIKALSTAMU

MO IR KOMUNIZMO

LIETUVOS PRAEITIES PAMINKLAS

Didinga Kėdainių, kunigaikščių Radvilų pilis.
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Italai Ušmuše Daug Italų Ispanijoje
ITALIJA IR JUGOSLA 

VIJA PASIRAŠĖ NE
PUOLIMO SUTARTI

i

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
BUVO PERPILDYTOS 

MALDININKAIS

Mirė Lietuvos Konsulas
Dr. Mikas Bagdonas

CHICAGO, ILL. (Draugo Telegrama) — Vakar 
vakare (kovo 28 d., Velykose) šv. Kryžiaus ligoninė
je plaučių uždegimu mirė konsulas Bagdonas.

Šią telegramą gavome baigiant tvarkyti antradie
nio numerį. Taigi laikas neleidžia plačiau apie a. a. 
Dr. Miką Bagdoną parašyti. Tą padarysime kitame 
“Darbininko” numeryj. Dabar tik pažymėsime, kad 
Dr. Mikas Bagdonas buvo labai kuklus darbininkas. 
Jis yra baigęs aukštuosius mokslus užsienyje ir Jung
tinėse Valstybėse. Ilgus metus buvo Lietuvos Atsto- 

Ivybės Amerikai sekretorium. Pereitų metų pabaigoje 
negali pranešti apie lote-!J*s buvo paskirtas Lietuvos konsulu Chicagoje. 
rijas jokių žinių, net nega-[ ^r- Mikas Bagdonas į Jung. Valstybes atvyko. 
Ii skelbti nei tu kurie lai-! ro<*os» 1920 m. kaipo Lietuvos Darbo Federacijos ats- 
mi loterijose.

AUTO STREIKIERIAI 
IŠĖJO IŠ CHRYSLERIO 

DIRBTU VII

UŽDRAUDĖ SKELBTI 
ŽINIAS APIE LOTERI

JAS I

Washington, D. C. — 
Jungt. Valstybių pašto de- 
partmentas uždraudė laik
raščiams skelbti įvairias 
loterijas ir bile kokias a- 
pie jas žinias. Taigi nuo 
dabar nei vienas laikraštis

Dr. Mikas Bagdonas į Jung. Valstybes atvyko.

Detroit, Mich. — Kovo
25 d., CIO prezidentas J. 
Lewis įsakė sėdintiems

toras, kuri tais laikais Lietuvoje labai svarbią rolę 
lošė darbininkų gyvenime. Dr. Mikas Bagdonas yra 
pasakęs daug prakalbų mūsų kolonijose. Taigi jis yra 
labai plačiai žinomas. Dr. Mikas yra kun. I. Albavi- 
čiaus. Dievo Apveizdos parapijos (Chicago, III.) kle
bono giminaitis. O

ŠV. TĖVAS LAIMINOChrysler automobilių dirb- 109,000 DARBININKO
tuvese strei mnams .se.a [Efjj(ĮJQJE M|N|A$ VELYKI! RYTį

________ I
Varšuva, Lenkija — Vi

soje Lenkijoje siaučia 
streikų banga. Daugiau
siai darbininkų streikuoja 
audenyčiose, siuvimo ir 
kenavimo pramonėse. Dar
bininkai reikalauja pakel- 

----- s ti algas if'-pagerinti darbo 
ITT/A' c nlrrn-ric’ Dviolrn it n

iš dirbtuvių ir užbaigti sė
dėjimo streiką. Tose dirb
tuvėse .sėdinčiu darbinin-

i 
i

C

Vatikanas — Velykų ry
lą Šv. Tėvas da!yvavo pon- 
tifikalėse šv. mišiose 
Petro bazilikoje ir po pa
maldų suteikė apaštališką
jį laiminimą susirinkusiai 
Šv. Petro aikštėje miniai. 
Šv. Tėvo laiminimas. ir da
lis pamaldų buvo perduo
ta oer radio; girdėjo ir 
Jung. Valstybių žmonės.

UŽDRAUDĖ , SĖDĖJIMO k„ buvo apie 6000. Sėdėji-
STREIKUSValencia, Ispanija —šio

mis dienomis Guadalajara 
fronte įvyko nesusiprati
mai ir susimaišymai. Ita
lų kareivių Guadalajara 
fronte buvo keturios divi
zijos, pasakoja majoras 
Antonio Lucciano, kuris 
vadovavo vieną diviziją ir 
pateko į raudonųjų nelais-, 
vę. Jis papasakojo spau
dos atstovams, kad Gua
dalajara fronte besimu- 
šant įvyko susimaišymas 
ir italai į italus pradėjo 
šaudyti, manydami, kad 
jie šaudo į priešus. Nušau
ta šimtai italų. Tuo pasi- smūgis Anglijai 
naudojo raudonieji. Jiems 
pavyko nustumti Ispanijos 
sukilėlių kariuomenę. Ma
joras Antonio Lucciano 
užginčijo žinias, kad būtų 
buvęs maištas italu pul
kuose, bet tik buvęs susi
maišymas. rosios žygių Afrikoje ir į

__________ Viduržemio jūroje.
; Italija, pasirašydama 

PRANCŪZŲ VYRIAI SY - sutartį, užtikrino jugosla- 
BĖ ATSIŲS Į LIETUVĄ Vų mažumai Italijos šalyje

DAR TRIS PROFESO- kai kurias teises ir privi- 
RIUS ilegijas. Dabar jugoslavai

------------ galės vartoti savo kalbą 
v---------------------- - bažnyčiose ir mokyklose, iKaunas - Prancūzų vy- Ju^oslavi a pripįžin0 pi 

nausybe numato ateinan- taIiiai Ethiopiją. 
čiais mokslo metais atsių- “ ---------------
sti į Lietuvą dar tris pran- MADRIDE UŽDRAUSTA 

i cūzų profesorius prancūzų LAIKYTI PAMALDAS 
kalbai dėstyti. Be to, pran
cūzų vyriausybė yra pa
skyrusi keturias stipendi
jas lietuviams studentams 
prancūzų kalbos mokytis 
Prancūzijos universitetuo
se ir šešias stipendijas 
Lietuvos prancūzų kalbos 
mokytojams po 4.000 fran
kų prancūzų kalboje Pran
cūzijoje pasitobulinti.

Pažymėtina, kad nė vie
na Baltijos valstybė netu- nas 
rėš tokio gausaus persona- mokytojas New Yorke šu
lo iŠ Prancūzijos prancū-

; | kalbai dėstyti. į ’^sSey Si^s"
• 1AAA -ji ’215 svaru, negras gi 194.v o apie 1000 ir_jie dalyva- (Laikraščiai sako, kad neg-

Belgradas, Jugoslavija— 
Pereitos savaitės pabaigo
je Italija ir Jugoslavija 
• pasirašė penkių metų 
draugingumo ir nepuolimo 

’. Sutartį pasirašė 
Jugoslavijos premie ras 

•Milan Stojadinovič ir Ita
lijos užsienių reikalų mi
nisteris grafas Ciano. 
Taipgi pasirašyta ir pa
pildoma prekybos sutartis.

Visose Bostono ir apy
linkės Katalikų bažny
čios buvo pilnos žmonių. 
Bostone Šv. Kryžiaus ka
tedroje, 10 vai. rytą Ponti- 
fikalėse šv. mišiose J. E. 
Kardinolas O’Connell pats 
vadovavo. Bažnyčios buvo 
labai gražiai išpuoštos, y- 
patingai repozitorija, Kri
staus karstas ir didysis 
altorius.

mo streikas nutrauktas 
pradėjus derybas Chrvsler 
viršininkams su United 

; Workers of 
. Tarpinin- 

ls kauja gub. Murphy.

Ottavva, Ont., Canada —
Teisingumo ministeris Į- MitnAobilė’" ” 
spėjo visus, kad Kanadoje; America unija' 
nebus leista — ----- -
streikuoti dlr

iėdintiems
r

GREEN PASMERKĖ 
SĖDĖJIMO STREIKUS

ŽUVO PENKI ORLAIVIO sąlygas. Priskaitoma, kad
KATASTROFOJE I visoje Lenkijoje dabar

I ............................... .jI
Į

________ streikuoja apie 100,000
Paryžius, Prancūzija — darbininkų.

Velykų dienoje, netoli. Be to, visoje Lenkijoje 
Monsola miesto, audrosi prasidėjo anti-semitų vei-VVashington, D. C. Wil

liam Green, Amerikos metu atsimušė į kalną, or- kimas prieš žydus. Pogro- 
Darbo Federacijos prezi- laivis su penkiais orlaivio mai prieš žydus plečiasi.žydus plečiasi.
dentas viešai pasmerkė sė- tarnautpjais ir vienu ke- Išleista atsišaukimai boi- 

Toji sutartis yra didelis.dėjimo streikus. VJi™““ ' " ' ~ , • • , .
_ ir Pran-; Green sako

nes Jugoslavija streikai pakenks erg“ 
ligšiol buvo Prancūzijos zuotų darbininkų unijom; 
šalininkė, o su 
dar tik pereitais metais 
Jugoslavija buvo padariu- kejs reikalą pravesti įsta- 
si laivynų sutartį,_ nukrei- tymus prieš tokius strei- 
ptą prieš Italiją dėl pasta- kus> įr net gali išleisti į* 

statymus, kuriais verstų 
darbininkus pradėti dery
bas su darbdaviais L_ 
streiko, ir kitus darbinin
kus varžančius įstatymus 
gali priimti.

GALUTINAISŪSTAB- 
DYTAS VILNIAUS LIE

TUVIŲ KOMITETO 
VEIKIMAS

cuziiai,

William ieiviu. Orlaivio nelaimėje kotuoti žydus, 
kad sėdėjimo , užmušta vienas keleivis ir į __ __ •____27

’ i organi- . . . ~ .
_____ ______________, U___1S

Anglija nustatyts visuomenės opi* 
metais nįją, prieš darbininkus; iš-

i- 4 tarnautojai. Gyvas išli- RAUDONIEJI ŽIAURIAI 
s;; ko radio operatorius, bet! NUŽUDĖ LAKI NĄ

ir jis tapo sunkiai sužeis
tas.

PAUKŠTIS IŠMUŠĖ 
AUTO STIKLĄ I

i

v •

1

Madridas, Ispanija — 
Čia gavėnios metu nebuvo I 
jokių pamaldų. Didžioje 
Savaitėje nei Velykose J 
taip pat nebuvo jokių pa
maldų, nes uždrausta. To
kią tai religijos “laisvę” 
turi ravtionųjų valdomuo
se kraštuose.

SIRUTIS LAIMĖJO

Holyoke, Mass. — Justi -
Sirutis, boksininkų

ŠV. TĖVAS VERKĖ ŽIŪ
RĖDAMAS Į MINIAS

Ispanijos Guadalajara 
fronte, einant smarkiems 
mūšiams raudonųjų val
džios kariuomenės ir suki
lėliu, kova ėjo ir ore. Rau
donieji pašovė vieną suki
lėliu orlaivį, ir kada iš pa
šauto orlaivio vienas suki-

. I

Norvvood, Mass. — Kovo
28, E. Breitenback’ui, be-

i važiuojant Providence vie-
Iškeliu, fazanas (pheasant) S^akiniriššokririei- 
Į smarkiai lėkdamas prasi
mušė pro automobiliaus 
Jangą, sužeidė jį ir atsidū
rė į užpakalinę sėdynę — 
negyvas. Paukštis apie 
penkių svarų sunkumo su
daužė langą ir lekianti 
stiklai supjaustė Breiten- 
bach’ui veidą. Greitai su- 

gruodžio 4 d stabdydamas automobilį

VelykoseVatikanas
Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XI, suteikęs palaiminimą 
minioms maldininkų, labai 
susijaudino ir apsiverkė.

Pirmadienį, kovo 29 d., 
šv. Tėvas buvo priverstas 
ligos vėl atsigulti.

AKREDITUOTŲ VALS
TYBIŲ ATSTOVAI DA

LYVAVO VATIKANO 
PAMALDOSE

Tik Vokietijos Atstovas 
Nedalyvavo

pra-
I

“Vilniaus Rytojus” 
neša:

1936 m.
Vilniaus miesto Storastai
sulaikius Tautinio Vil
niaus Lietuvių Komiteto 
veikimą, jo atstovai to pa
ties mėnesio 19 dieną įtei
kė Vilniaus Vaivadai ape-

Breitenbach išvengė dides
nės nelaimės.

14 ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

Tik Maskvoje, Madride 
ir kitose vietose, kurias 
valdo raudonieji komunis
tai, nebuvo Velykų šven
čių įspūdžio. Maskvoje 
darbininkai buvo priversti 
dirbti. Tik užsienių diplo- w aovnu .
matai ir jų ofisų darbinin- vo pamaldose pi-aneūžų ir' ta^Tniįnpa’išsigėiS-
kai buvo laisvi nuo darbo. Vokiečių Katalikų bažny- ti nuo lietuvio' skaudžių 
Tokių vien Maskvoje bu- čiose. I smūgių.

dosi su parašiutu žemyn, 
tai tuo tarpu raudonieji iš! 
vieno orlaivio pradėjo šau-1 
dvti iš kulkosvaidžio į be- ktadienį, Siksto koplyčio- 
sileidžiantį lakūną ir jį je, J. E. Kardinolas Pacel 
mirtinai nušovė. Tai žiau-'li atnašavo šv. mišias, ku 
rus raudonųjų pasielgi- riose dalyvavo devynioli 
mas, šauti į beginklį laku- ka kardinolų, Vatikane 
ną, kuris gelbėdamas savo personalas ir įvairių vals 
gyvybę leidosi su parašiu-• tybių akredituoti atsto

1 vai. Nedalyvavo tik Vokie 
aiškina s i, tijos atstovas, tuo įrody 

damas, kad Vokietija lau 
į žo konkordatą su Šv. Sos 
; tu.

Vatikanas — Didįjį Pen

v •

tu.
Raudonieji 

kad tai ne jie sušaudę.

» 
........—..... .

Pittsburgh, Pa. — Perei- 
liacijos skundą, į kurį 1937 tą ketvirtadieni TWA pa-' 
m. vasario mėn. 23 d. gavo sažierinis orlaivis netoli 
Vilniaus Vaivados pasira- New Lebanon nukrito ir 
šytą galutinį skundo at- sudegė, sudegė ir visi 14 
metimą. i jUo važiavusieji žmonės.

Lenkų valdžios organai, Orlaivis lėkė iš Newark į 
įPittsburgh.jau ankščiau atskirais 

sprendimais uždarė 58 
Lietuviu Ūkio Dr-jos sky
rius ir ūkio ratelius. Šio
mis dienomis Vilniaus — 
Trakų ir Švenčionių aps
krityse vėl uždaryta 40 
tos dr-jos skyrių ir rate
lių.

SERGA PADEREWSKI

DEVYNI UŽMUŠTA 
EKSPLIOZIJOJE

•

DuBois, Pa. — Pennsyi-
, vania anglių kasyklose ki
lo ekspliozija. Devyni dar-' 
bininkai užmušta.

I
UŽTROŠKO KUNIGAS 
KLEBONIJOS GAISRE

New York, Kovo 28 d.— 
Šv. Katrinos par. kleboni
joje naktį kilo gaisras. 
Dūmais užtroško kun. Hil-

Morges, Prancūzija —
Šiomis dienomis susirgo 
plaučių uždegimu garsusis pert, žymus prelatas, trys 
lenkų pianistas, Ignac Pa- vikarai kunigai ir dvi tar- 
derewski. naitės išsigelbėjo.

BEŠIRDE MOTINA

Aurora, III. — Velyki 
dienoje, kovo 28 d., tūli 
Mrs. John Martin, 28 me 
tų amžiaus, pasiėmė su sa 
vim tris mažas dukrelei 
ir jas 
krikštyjg. 
namuos*’ 
tris nužudė ir pati nusižt 
dė. Trijų dukterų amžių 
buvo: 3 metų, 2 ir 3 mene 
šių. Visas tris užsmaug 
lovoje, o pati pasikorė.

bažnyčioje ap
Po krikšt 

ji jas visa
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VIETINES ŽINIOS
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y

Jeremiah Mackey, kiek j
I r

.. .......... —. .............................. ........................................ . ..............

VELYKŲ DVASIA i vo Dr. Mackey namuose. 
---------- | Atlikęs tą baisų darbą, Je-i

Šv. Petro parapijos žmo-:remiah F. Mackey nubėgo 
nes labai gausiai lankė ant Silver St. ir įbėgęs į 
bažnyčią ir Dievo Stalą( vienu namų rūsį pats nusi- 
nuo Didžiojo Ketvirtadie-' šovė. Dr Mackey namuose 
nio iki trečiai Velykų die- buvo ir serganti ponia Ma
nai. Tame pasirodė tikraįckey, daktaro ir Jeremiah 
Velykų dvasia. - ' motina. Ji gulėjo viršuje,

Ypač perpildvta bažny- tai jos ir nejudino. Tar- 
čia buvo Velykų pirmąją 
dieną. Prisikėlimo Šv. mi
šias giedojo ir pamokslą 
pasakė kun. K. Urbonavi
čius. Kun. Virmauskis ir 
kun. Jenkus dalino šv, Ko
muniją. Dvejos skaitytos Į jau gatvėje. Pradėjo bėgti 
šv. mišios sekė. ; gatve. Jeremiah pamatęs

11 vai. šv. mišias cele- ją bėgančią, vyjosi ir nu- 
bravo su asista kun. Jen-jsivijo į Austin vaistine, 
kus. Kun. J. Petrauskas iš j Dorchester St., kur ją mir- 
Montello buvo diakonu; j tinai peršovė, 
klerikai — A. Baltrušiū- 
nas sub-diakonu, J. Daunis laiko atgal sirgo nervų li- 
ceremovijorium ir J. Žu- ga ir buvo išvežtas ligoni- 
romskis kodylnešiu.

Dvasios sutelkimui daug 
prisidėjo altorių puikūs ir 
artistiški papuošimai. Tą 
darbą atliko Seselės Jė
zaus Nukryžiuoto Vienuo
lyno.

naitė Alice Costa, kada 
pamišęs Jeremiah nušovė 
daktarą, nubėgo pas kai
mynus pašaukti policiją. 
Paskui, jai išėjus iš tų na
mų, ji pamatė Jeremiah

Ballh. d., ketvirtadienį, 
4 vai. p. p., ir 7:30 vai. 
vakare, bus klausomos iš
pažintys prieš pirmą mė
nesio penktadienį.

nėn. Sugrįžo kiek pasvei
kęs. Bet, matyt, jo protas 
staiga sustojo tarnavęs; 
jis pamišo ir atbėgęs atli
ko tą baisią žmogžudystę 
ir saužudystę.

Visi keturi nelaimingie- 
j ji palaidoti pirmadienį, ko-

LIETUVOS VYČIŲ 17 ALGIRDO KUOPOS (SO. BOSTON) BASKETBAE RATELIS
Iš kairės į dešinę: Edvardas Svirbulis (vedėjas), Petras Martinkus, Aleksandras Grigas, Al

bertas Paraustas, Juozas Maldonis, Juozas Naujokas (kapitonas), Mikas Grendelis, Pranas Razva
dauskas (vedėjas). Šis basketball ratelis žais su Champion Show House (juodukais) šeštadieni, 
balandžio 3 d.( 7:30 vai. vakare South Boston High School naujoje auditorijoje.

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS 

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

5? j nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeum Proeess, 
Eiectric Vibrassąge 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr. Grady, 327bt.TX.
Valandos'. Antradieniais, ketvirta 
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry 

7—8 vakare; sekmadie- 
12 tiktai

ŠIURPI TRAGEDIJA 
DAKTARO NAMUOSE
Ketvirtadienį, kovo 25 

d., apie 1 vai. po pietų Dr. 
Charles E. Mackey, gyv. 
E. Broadvvay, So. Bostone, 
namuose įvyko baisi tra- 
gėdija. Dr. Mackey brolis, 
matyt, staiga pamišo ir a- 
iėjęs į jo namus nušovė 
daktarą, jo tarnaitę Alice 
Costa ir jos brolį, Paul 
Costą, kuris tuo metu bu-

vo 29 d., Dr. Mackey ir jo 
brolis Jeremiah palaidoti 
iš Gate of Haven (airiu) 
parapijos bažnyčios, o Ali
ce ir Paul Costa iš St. Au
gustine (airių) par. baž
nyčios.

Dr. Charles E. Mackey 
buvo žymus gydytojas ir 

I politikierius. Per kelis me
ilus jis buvo Bostono Mo- 
1 kyklų komiteto pirminin
ku ir nariu.

Angelą Pazniokaitė. Mari
jona Uždavinytė, ir Alena 
Pazniokaitė ir kitos.

Norwoodo Sodalietės ža
da tikrai gražiai pasirody
ti. Eikime visi pamatyti 
norwoodiečių vaidinimo.

Širdukas.

. ninkai sunkiai dirba už 
mažą atlyginimą. Tik šio- 

I mis dienomis dviem atve
jais pakėlė po 5 centus į 
valandą. Bet tuo nesulai
kys susipratusių darbi- 

j ninku nuo unijos.

MARIJOS VAIKELIŲ 
PRAMOGĖLĖ

BUŠ Ų VAIRUOTOJAI 
SUSTREIKAVO

DAKTARAI
Riiiiiiiiii m tirt III m 1111(11 f muminiu

t Tel. So. Boston 0823
Į LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
| Arti Municipal Building
| 525 E. Broadway, S. Boston

OJiso Valandos
|Nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
I sas uždarytas subatos vakarais Ir 
| nedčldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

i |
X

s

s
s

I
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuima ir X-Ray

«■■■■' ■■■' I ■■1 ■ —

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, 8o. Boston

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

pagal susitarimą.

•

Marijos Vaikelių draugi
ja, Velykų dienos vakare. , 
turėjo savo pramogėlę.

1 Vaikeliai, Jėzaus Nu- 
Vienuolyno 

Seselių prirengti, suvaidi- 
Įno du veikalu: “Mystiška 
Rožė” ir “Stebuklinga 
Smuiką”. Pirmasis tai bu- 

_________ i vo vaikelių Užtarėjas Ma- 
KLERIKAI, STUDENTAI rij°s Sarbeiį antrasis link- 

smas, juokingas, laumių 
galybės perstatymas.

Pertraukos metu kiti 
^Velykų šventėms parva- vaikeliai deklamavo, mer- 
žiavo iš šv. Jono Seminari- gaįįės pašoko. Tėvas K. 
jos mūsų parapijos^ kleri- Urbonavičius, vaikelių ge- 
kai: A. Baltrušiunas, J- rasįs prietelius ir mylėto- 

i Daunis, J. Žeromskis. Is jag |<aiŲejo.
Liet. Bernaičių Kolegijos Apart pačių draugijos j 

i parvažiavo: J. Rusteika, narįų prie šio veikalo pri- 
A. Janušonis, V . Brazaus-j sįjgjo; p.jg Stakutytė 
kas. A. Jurgelaitis, Provi- prįe pįan0; j. Martinkus, 
dence Kolegijos antrame- j Naudžiūnas, A. Korsu- 
tis studentas irgi parva- konįs įr mtį prįe scenerijų v? 1- -*• . -I

M. V. S. SUSIRINKIMAS j

Marijos Vaikelių Sodali- 
ciios pamaldos įvyks ket-Į. , .
virtadienį 1 d. balandžio, 
4 vaJ. po pietų. Visi nariai 
privalo ateiti. Po pamaldų 
įvyks draugijos susirinki-1 
mas.

Boston — Sekmadienį 
kovo 28 d., 3 vai. po pietų 
N. E. Transportation kom- 

i panijos bus\i vairuotojai 
sustreikavo. Vairuotojai 
reikalauja 10 nuoš. algų 
pakėlimo ir unijos pripa
žinimo. Streikas siekia 
Providence, R. I., Worces- 
ter, Cape Cod ir kelius 
miestus Connecticut vals
tybėje.

suėjo į labai glaudžius, 
santykius su III interna
cionalu ir Kremliaus sfe
romis. Neseniai, kaip rašo 
“Matin”, Muncenbergas 
gavo Maskvos įsakymą 
tuojau

atvykti į SSSR, tačiau 
įsakymą vykdyti jis 

griežtai atsisakė.
Tuomet iš Maskvos buvo: 
pas jį atsiųstas kominter
no politinio skyriaus se-į 
kretorius olandas Krols-’ 
kis-, kuris Muncenbergą 
norėjo grasinimais priver
sti važiuoti į SSSR. Ta-

Maliorus Stepas Sinkevi
čius apsiėmė dykai išma- 
liavoti zakristijas. Medžia
ga rūpinsis užorašytojos 
ponios: Čiurlioniene, Šve
dienė, Verbickienė, Žurom- 
skienė, Jocienė ir kitos. 
Darbas prasidės po Atve
lykių pirmadienį.

Sekanti du mėnesiai, šv. 
Petro parapijoje bus pilni 
įvarių parengimų ir vestu
vių.

CAMBRIDGE, MASS.

į L St. LIQUOR STORE \ 
Parduodam geriausius jvai- L 
rių rūšių TONIKA, DEG ?

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. (
Visokiose įtalpose: I’onkoms, 7 

Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. L 
S. firmą ir užsienio, pasirinki- i 
mas didžiausias ir įvairiausias, r 
BOK IBIAMS, VESTUVĖMS, V 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 1 
I.IAMS. Specialiai kainos su- Į 
mažinamos. Bristatoni greita: ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki f 
1.1 vak. S

Pašaukit SOU-th Boston 4147 5 
Pas J. STRIGUNĄ į

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. 4

GRABO&AI

I

ŽIURSTŲ BALIUS
kurį rengia Nekalto Pra- 

čiau Muncenbergas ir tuo sidėjimo Panos Marijos 
atveju atsisakė vykti ir draugija įvyks balandžio

S, BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Eoston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

Gyven. vieta- 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537 t

NAMUOSE

žiavo kelioms dienoms.
Rap. ir šviesų pritaikymo.

A. J. J.

Boston, Mass. — Kovo 
28, Dr. Myerson, kalbėda-J 
mas apie įstatymus ir pra
sikaltėlius, pareiškė, kad 
“ateiviai Amerikoje ben
drai imant nelaužo įstaty
mų. Pirmoji ateivių karta 
tvirtai prisilaiko teisių. 
Tose vietose, kur Ameri
koje gimę gyvena, arba 
kur ateivių' antra karta 
susiduria su Amerikoje 
gimusiais, daugiausiai at
siranda prasikaltimų”. Jo

| nuomone tos miesto dalys, 
kur gyvena daugiausiai 

! kriminalistų, turėtų būti 
: panaikintos. x
I

'pareiškė, kad, jei nepaliks (April) 3 d., 1937 m, Cyp
jo ramybėj, tai jis pa- rus Hali, 40 Prospect St. i JOSEPH W. CASPER ? 

! skelbs visus savo darbus Cambridge, Mass., pradžia 5 B
užsienyje, kuriuos jis dir- 7 vai. vakare. ' i- <K.ASJ,E1*Ab) . į
bo kominterno parėdymu. Cambridge ciaus ir apy- , Balsamuotojas į
Šito užteko, kad Maskva 
Muncenbergui

paskirtų 200.000 franku 
metinę pensiją.

REIKALINGA stenografė, kuri 
mokėtų paimti ir “short hand” 
diktandą. Atsišaukite tuojau į 
“Darbininko” raštinę arba para

ikykite laišką: “Darbininkas” 
Dept. 1, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

I

KAS VAIDINS MOTERŲ 
SĄJUNGOS VAKARE?

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

378 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq

Cambridge, Mass.
•»

Kovo 28 d., miesto ligo
ninėje, mirė Juozapas Poš- 
kevičius, 58 metų, gyv. 

Balandžio 4, š. m., 7:30 274 C St. Amerikoje pra- 
val. vakare, bažnytinėje gyveno 25 metus. Paliko 
salėje ant 5-tos gatvės, So. dukterį. Laidojamas iš šv. 
Bostone. įvyksta Moterų Petro bažnyčios Šv. Juo- 
Sąjungos 13 kuopos teat- zajo kapuose, kovo 31 d., 
ralis vakaras. Bus persta- 9 vai. ryte, 
tomas vaidinimas “Moti- -----------
nos 
dins Norwoodo Sodalietės, DARBININKAI 
vadovybėje Jėzaus Nukry^ 
žiuoto Vienuolyno Seserų 
iŠ Cambridge.

Visi klaupia, 
dins? —;

Štai vaidintojų 
Ona Pazniokaitė, 
Rukštelytė, Joana Čižiūtė, 
Sofija Navikaitė, Alena 
Jasionytė, Gertrūda Min- 
kevičiūtė, 
kevičiūtė, Angelė Smels- 
Apolonija Babilaitė, Kris
tina Keršytė, Joana Vasi- 
liūnaitė, Virginia Vasi- 
liūnaitė, Lucija Dovidaus- 
kaitė, Alena Smolskytė.

• v •

ĮVAIRŪS SKELBIMAI i

“Moti- --------------
Išsižadėjimas”. Vai- CUKRAUS PRAMONĖS 

ORGA
NIZUOJASI

Velykų dienoje Revere 
Cukraus pramonės darbi
ninkai susiorganizavo į u- 
niją. Susiorganizavę tuo
jau prisidėjo prie ICO or-' 
ganizacijos, kuriai vado-' 
vauja John Lewis. Unijos 
vadai yra pasiryžę suorga-

Anielė Smels- nizuoti darbininkus ir ki

kas vai-

vardai: 
Angelė

Boston, Mass. — Kovoj 
28. Sekmadienį po pietų 
gatvekaris, besisukdamas 
Park Street stotyje nusi
rito nuo bėgių. Pasažieriai 
jau buvo išlipę, kada pir
mieji ratai nuslido ir ka
ras atsimušė į sieną. Vai
ruotojas suspėjo sustab
dyti karą pirm negu buvo 
padaryta nuostolių: nė 
vienas ląngų stiklas nesu
dužo. Ėmė virš valandą 
kol darbininkai karą ats
tatė.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SRUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew gq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus 9

KAD NEIŠDUOTŲ KO
MINTERNO PASLAP

ČIŲ, PASKYRĖ DIDELĘ 
PENSIJĄ

tose cukraus išdirbimo 
dirbtuvėse. Spėjama, kad 
ir So. Bostono cukraus iš- žymus veikėjas ir reichs- 
dirbimo darbininkai susi- tago narys, Willy Muncen- 
organizuos, nes jiems uni- bergas, įsigalėjus naciona- 1WW .
ja labai reikalinga. Darbi- lizmui, pabėgo į Paryžių ir Boston^Masr

♦ \ i .
/ . ‘■ r • '■ ■' '- ■-/ —• į <

Vokietijos komunistų

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

REIKALINGA patyrusi prie 
namų ruošos mergina ar moteris. 
Kreipkitės į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broadvay, So.

linkės visuomenė, kaip £ 
jauni, taip ir seni kviečia-, p 
mi dalyvauti, kur galėsite! g 
linksmai laiką praleisti J 
Gros visų mėgiama Hi-' 
Hatters orchestras. Taip
gi už gražiausius žiurstus 
bus duodamos trys gražios 
dovanos. Bus gardžių už
kandžiu, įvairių gėrimų. 
Todėl visi dalyvaukite, o 
mes užtikrinam, kad būsi
te pilnai patenkinti, nes 
viršminėtą draugija visuo
met surengia gražius pasi-' 
linksminimus. Taigi nei i 
vienas nepraleiskite pro-! 
gos. Visus širdingai kvie-! 
čia — Komitetas.

Balsamuotojas
TURI NOTARO TEISES |

494 East Broadvvay
South Boston, Mass. S 

Tel. ŠOU Boston 1437 į 
Residence: 158 W. 7th St. r

Tel. ŠOU Boston 3960 5
Patarnavimas Dieną ir Naktį s

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

I

I

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

i!

Cambridge Bottling Co. Ine

ii 
ii 
d 
i! 
i!

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome i krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSIIIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
4—6 Berkshme St., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Pažinos, Juozapas F. Smilpys.



Anaadienia, Kovo 30 d., 1937

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos
Parodos Boston, Mass. !

bai. Palikdamas p. Rimša j 
Berlyne kelyj į Lietuvą, 
aplanko Paryžių, Romą, 
Londoną ir k. miestus. Ga
lutinai skulptorius apsi
gyvena Kaune. Jis Kaune 
gausiai įturtina savo stu-l 
diją meno kūriniais. Kūri
niai kaip matėme ir nors 
dalinai susipažinome esą 
grynai patr i jotinio bei re
liginio pobūdžio, liaudies 
motyvais turtingai orna
mentuoti.

Mintis. kankina skulpt. > 
P. Rimša, kaip atsilankyta 
su paroda Naujame Pa
sauly. Ir štai pereitais me-! 
tais mintis įsikūnija. At
vyksta į Jungt. Valstybes. 
Lankosi Chicago, III., Cle- 
veland, Ohio, Detroit, Mi- 
chigan, Pittsburgh, Pa.,! 
(šiame mieste lenkai sukė
lė skandala. bet išėjo fias- 
co), New Yorke, Bostone, 
Mass. ir Waterburv. Conn.

Apie skulpt. P. Rimšos 
parodą, labai gražiai atsi
liepė Amerikos didžioji

(Tęsinys)
Parodoje randame ir 

daugiau vienetų-kurinių, 
kurie, kaip: Žemaitė, To
mas Norus - Naruševičius, 
Apsaugos departmen t o 
taurė ir daug kitų apie ku
riuos smulkiau nekalbėsiu, 
tik vieną norėčiau pasta
tyti klausimą, būtent, kas 
yra tas skulptorius Petras 
Rimša?

Petras Rimša, gimęs lap
kričio 11, 1881 m., Margių 
kaime, Vilkaviškio apskri
ty, Suvalkų žemėje, iš ne
turtingų ūkininkų tėvų. 
2 lažas Petrukas Rimša 
gyvendamas su tėvais ir 
gelbėdamas tėvams ūkio 
darbus dirbti, gelbėjo ir 
ūkio trobesius statant bei 
taisant ir jis pasižymėjo 
Įvairiais pagražinimais, 
kur tik jam buvo prieina
ma. Jis net užsitarnavo 
vardą “Meisteris”, ir bu 
vo žinomas visame Margių 
kaime. Jo jaunystės sap
nai buvo, patekti į meno 
mokyklą, kas ir išsipildė 
jam sulaukus septynioli
kos metu. Pirmos mokslo 
dienos jo buvo praleistos 
Varšuvoje. Vėliaus te®ė 
studijas Paryžiui. Studi
juoja ir kituose Europos 
miestuose.

1907 metais, kuomet dar 
Lietuvos žemės buvo caro 
pavergtos, Petras Rimša 
pasirodo Vilniui su savo 
meno kuriniais ir už kuri
nį Vargo Mokykla, gauna 
daugelio kritiku ypatingą 
pagyrimą.

Vėliaus, 1911 
P. Rimša. St.
(dabariniąme

Taip Sausinami Lietuvos Pelkynai. Jau daugiau 300.000 he
ktarų žemės Lietuvoje yra nusausinta, šie darbai pareikalavo 
apie 40 milijonų litų. Tačiau jiems nesigailima pinigų, nes nu
sausinti laukų plotai duoda daug daugiau naudos visam kraš
tui. Vaizdelyje matome per pelkėtus laukus kasamus griovius, 
kuriais šlapių laukų vanduo nubėga į upes ir upelius.

perstatytas kalbėti skulpt. 
P. Rimša. Skulptorius ne- 
eratorius. Trumpai apibu
dinęs vieną kit, dalykėlį iš 
savo kūrinių, baigia savo 
kalbą, neiššaukęs publikoj 
efekto. Publikoj pasijunta 
pasigailėjimas ir net iro-. 
niška šypsena iš tokio kai-, 

spauda. Taipgi Jungt. A- bėtojo. Aiškus minios teis- Į 
merikos Valstybių skuln- mas — jei menkas kalbe-; 
toriai Įvertino meno kūri
nius.

Mums lietuviams tenka 
džiaugtis šia paroda ir 
gražiais patriotingais bei < 
v./~>l t zyi vi i n i n nn /-x Irti m vi i n

v

3

AŠ MIRSIU SU DŽIAUGS
MU

Moderną”, kuri turi 1.400 
karvių, pieno ūkyje, 1 dir
ba malūne, 1 akmenų lau
žykloj ir pan. Beveik visi 
turi nusipirkę Tafi Viejo 
r.uosavius sklypus ir na
melius. Yra keletas, kurie 
turi jau* po 2—3 sklypus. 
Beveik visi laiko vištų, an
čių ir kitokių naminių gy
vulių. Gyvena sočiai. 
suomenės gyvenimas susi- miesto vyskupas ir dauge- 
deda iš pasikalbėjimų su- priklaususių jam vie- 
sirinkus pas ką nors ir nuolių susilaukė baisios 
retkarčiai iš pasišokimų, mirties. Po ketverto dienų 
Skaitoma šiek - tiek lietu
viškų laikraščių ir skai- dieną naujai pašventintam 
tančių skaičius vis didėja

i

; Barbastio, Ispanijoje, 
buvo gražus vienuolynas 
su 40 narių. Raudonųjų 
minia pareikalavo jų mir
ties. Pirmučiausia vienuo- 

yį_ aus sumetė Į kalėjimą. To

sušaudė dar 20. Sekančią

LATVIJA

m. skulnt. 
Peerburge 
Leningra

de) Rusijos Karališkosiom 
meno dr-ios parodoje, už 
kurini “Artoias” gauna pi
niginę dovaną.

Didžiajam karui užsi
liepsnojus, P. Rimša, nio- 

p-ispaustas.

kunigui nupiaustė ausis, 
nosį, pirštus... Du Argenti
nos klierikai, kaip svetim
taučiai, atgavo laisvę ir 
jie dabar pasakoja apie 
šiuos Įvykius:
— Kalėjime meldėmės be 

pertraukos, klausėme iš
pažinčių ir vien kitą ruo
šėme mirčiai. Skaitėme 
šventųjų kankiniu gvveni-r-.i ni i.j; Įro§ko kūrė svajonių —

TA ILSIS! RAMYBŠJl bet mūsų pramatyti takai
z ‘ “ ne j)įevuiįo pianai.

Sunki liga ją suima, pa 
Laukdamos džiaugsmin- kerta jos darbą, bet ji ne 

gos Velykų šventės, sulau
kėme gedulo svečią — 
mirtį. Tamsus debesys ir 
vėl apdengė šv. Kazimiero 
Seselių Vienuolyną. Troš
kome pamatyti a. a. Sesu
tę M. Lorettą sveiką, link
smą; tačiau mirties ange
las apvylė mus, išskirda
mas ją iš mūsų tarpo, pa
čiame gyvenimo pavasa
ryje.

A. a. Seselė gimė 1903 
m. gruodžio 16 d. Chica
go, III., duktė Antano ir 
Julijonos (Paldavičiūtėsl 
Levgaudų. Paaugusi lanke 
Visų Šventų mokyklą ir 
Šv. Kazimiero Seserų Aka
demiją. Gabios studentes 
veide visuomet spindėda
vo gyvybė ir džiaugsmas, 
o jaunutė širdis troško ge
riau pažinti Dievuli, siek
ti kas aukšta, gražu, kil
nu. Pasirižta stoti Vienuo- 
lynan Čia ji pasižymėto 
pamaldumu, darbštumu ir 
linksmumu. Jos draugiš
kos meilės šypsena, trau
kte traukė, visus nrie sa
vęs. Ji mėgo muzika, turė
jo ir didelį talentą šioj sri
ty. Dažnai skambinimu 
linksmino drauges - Sesu
tes ir ligonius sanatorijo
je. Ji bandė tapti viskas 
visiems ir visomis jėgomis 
tarnavo tam, Kuriam ji 
pasišventė, visiškai atsi
davė ryždamos, kaip žva
kė ant altoriaus, sudegti

Smarkus Lietuvių Nutau
tėjimas

Kaip praneša iš Latvijos 
nė viena Latvijos tautinė 
mažuma taip greitai nenu
tausta, kaip lietuviai. A- 
nie Ilukštą, netoli Daug
pilio. kur ankščiau lietu
viškai kalbėjo beveik visa mus, buvome visi linksmi 
apskritis, šiandien lietu- ir džiaugėmės, kad galime 
viai nesudaro nė trečdalio dėl Kristaus kentėti. Nu- 
gyventojų. Rygoj, Jeigu- teistieji mirčiai būdavo 
voj ir Liepojoj per pasta- tainjau imami iš kalėjimo 
ruosius kelis metus sulat- ir vedami nužudymo vie- 

įvėjo daug lietuvių šeimų, i ton. Gatve eidami giedojo 
Iš Vegerių, Žagarės ir Jo- šventas giesmes ir visi 
niškio patyrėme, kad dau- vien balsiai šaukė: 
n-ehs iš ten kilusiu l’etuvių Tegyvuoja Kristus Ka- 

! šeimų, nųsikėlusių į Rvgą, ralius!
jau lietuviškai nekalba,
nes jų vaikai jau nemoka džiaugsmas, nors ėjo mir- 
savo tėvų kalbos.

to jas, tai greičiausiai ne
koks bus iš jo ir skulpto
rius. Bet de ja. Minios teis
mas klaidingas. Tik reikia 
jai įrodyt, kad ji klaidoj. 
Skulptorius - kalbėt o j a s 
traukiasi nuo estrados, 
kiek nejaukiai jausdama
sis, nes ir jo jautrūs jaus
mai pajuto, kad jo pasiro
dymas kaip kalbėtojo ne
atsiekė to tikslo, koki tu
rėjo atsiekti. Seka pasku
tinis kalbėtojas, vietinis 
Šv. Roko nar. klebonas 
kun. J. Švagždys. Jis matė 
publikos ironiją ir skulp
toriaus nejaukų stovi ir 

- iis ėmėsi darbo-likviduota
 v- ta neigiam, nibliko.j apsi- 

v . T?,asJrv,^<! reiškimą. Visu pirma jis 
ravo uzsibrieztą tikslą. ligi palygina šio vakaro kalbė- 

 1 ir to-jus jr sako, kad ši vaka- 
 .2- rą turėjome viena žymiau- 

L' si kalbėtoja, o juo buvo 
supranta- skulnt. P. Rimša. (Publi

koj dvejopas supratimas, 
„ , . ««---- ' gal pajuoka?), ši vakara.
Brocktone. vasamo 28 d __tesė kun. J. švagždvs —

religiniais meno kūriniais. 
Skulptoriui P. Rimšai rei
kia atiduoti kreditas ir už 
tą, kad jis savo kūrinių 
parodos rengimais, priver
ia nutilti visokius laisva
manius 
ninku” 
Lietuvą 
privertė dirbti jo parodų 
pasisekimams.

Kaip istorija mums nu
sako. kad lietuvis vra už- t 
migrūdines ištvermėje ir , 
kantrybėje ir i—1—*

. e

"alo tęsti- Susilaukė f" 
‘ kulnt. P. Rimša savo ke- 
’^nėie. irgi, Įvairių nuota
kiu. ir tik jam !

amunicijos mų valandų, štai, kad ir

Juose buvo nežemiškas

ir “bendrafronti- 
burnotojus prieš 
ir priklupdė —

I

cios dienos 
uždarbiauja 
dirbtuvėse ir tęsė laisvo-! šis vienas pavyzdėlis:— 
mis savo meno kūrinius j
(rodos, tuometinis laikas 1937 m. įvyksta Lietuvos kalbėio iškalbūs advoka-

_____---- ; 19-kos;Įaį, daktarai, vieni iš m
šventes ^sukaktuvių. virkdė savo kalbomis, k’ti 

patiekė daug gražiu faktu, 
p pie Lietuva ir ios kov?«; 
dėl nepriklausomybės įgi
jimo. Bet ju visu kalbos 
mūsų visu mintyse bus 
°Teit pamirštos ir mūsų 
i autai nežvmios. gi skulp
toriaus P. Rimšos kalba, 
kalba nevien gerklės orga
no patiekiama mums ir 
visai mūsų išeivijai, bet ir 
rankų darbo menu kalba— 
^aliks ainiu ainiams.. (Pu
blikoj pasikeičia nuotaika, Jo garbei, 
na^arba ir užuojauta sve- 
čiui-skulptoriui). Kun. J. 
švagždvs. tarp turiningos 
savo kalbos. paima iš 
skulptoriaus kūrinio viena 
nosaki. kuris irašvtas lo
tyniškai. vertime gi skam
ba — “įstatymams ver
gauju, kad laisvas bū
čiau”. Čia kalbėtojas pa
tiekia minti, kaip supran
tama laisvė pilnoje jos 
šviesoje ir tikrovėje. Ver
gauju įstatymams, reiškia 
pasiduodu įsakymams, 
t’avvz., susirgęs pasiduo
du daktaro įsakvmams-nu- 
•'odvmams, kad sveikas 
būčiau. (Daktaras yra tos 
srities autoritetas). Pasi
duodu higienos Įstaty
mams, nes jie nurodo kas

pagimdė skulnt. vaizduo
tėje statulą “Skausmas”).

Didžiajam karui praū
žus P. Rimša grįžta i L;e-j 
tuvą — Vilnių. Bet čia 
spalių 9. 1920 m. okupavus 
Želigovskiui smurtu Vii-' 
rių, išvyksta i Berlvna. 
Čie gema skulptoriaus 
vaizduotame kūrinvs “F’ 
na ir Naktis”

"^priklausomybės 19-kos

minėjimas. Skulntor i u s 
^akviestas šia proga pa
kalbėti aoie savo misija; 
’^o Ameriką. Salėje apie 
r00 žmonių. Kalbėtoju, ei- 
’“j sabūs advokatai, dak
tarai. kunigas. Patriotin- 

Die-isas kalbas pasakius nro- 
ir kiti dar-l fesionalams kalbėtojams

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

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

nusimena, tikisi pergalėti 
ligą ir dar gvventi. dirbti.. 
Išvežta šv. Kryžiaus sana
torijom Deming, New Me- 
xico. Po penkių metu gv- 
dv}'ins pasiduoda oneram- 
iopi.s V’p”9 antra asv. 
mindai išlaikius, pasiduo
da ir trečiajai.

Kelioms dienoms pras
linkus. ii nradeda silpnėti.! 
Antradienio ryta kovo 16 
d. ten nat ligoninėje. at
laikytos šv. Mišios Seselės! 
m tevelia. Po šv. Mišių ios 
Sužiedotinis pabeldžia i j 
duris, nebeleidžia ilgiau 
kentėti. Nors skausmo a- 
šaromis nrinjidvtos akvs. 
bet malonia švpsena ati- 
duodr sielą Mvljmąiam. 
Kuriam ią panuošė.

Ji r :rė — liūdi jos sena 
»nptuta. tėvelis. sesutė, 
nrokliai. teta. dėdė, gimi
nės. p-ai’isi draugės-Sese- 
i"c: ir bmmEieii mokiniai.

Brangi Sesute M. Loret- 
ta. ten. kur Meilės Kara
lius v;ešnatauįa. melsk Jo 
stinrinti rnus šioj žemės 
irgi’oneie.

Šv. Kazimiero Seserys.

v •

A. A. KNYGNEŠYS 
KAZYS ŪDRAS

ti. Prieš mirties vietą su- 
Daugumas Latvijoj gy- tiko juos vienas jaunas 

--y1-] lietuvių nusis- vienuolis. Jis prašėsi, kadvenančių lietuvių nusis- vienuolis. Jis prašėsi, kad 
kundžia lietuviškos spau- įr jį priimtų į vedamųjų 
dos trūkumu. Jie su pavy-; nužudyti skaičių. Prie nu- 

i vietos keletasdu žiūri į šventosios apy- žudymo
jlinkėj latviškai kalbančius raudonųjų jam sušuko: 
Lietuvos piliečius ir Ne
ringos kuršius, kuriems 
latviai dovanai siuntinėja 
daug laikraščiu iš Rygos 
ir Liepojos ir dovanai ap- 
rūnina latviškomis knygo
mis.

ITALAI SUŠAUDĖ 
RASA DĖSTĄ

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telepbone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

Tel. SOUth Boston 9367

' Pristatau Iee Creamą ir užkali 
džius piknikams ir visokiems- 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

ŠV JONO EV. BL PA.ŠALPIN* 
DRAUGIJOS VALDYBA

— Ir tu vilki 
kus drabužius, 
dytas!
— Jis drąsiai
— Aš mirsiu su džiaugs

mu!

vįenuoliš- 
Būsi n užu-

atsakė:

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th S t., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
flce-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia R<1., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Bronė Ctinienė,

29 Goulrl St., W. Rosbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

Fln. Rašt. — Marijona Markonintė,
29 IVhlpple Are.. Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway O558-W
Odininku — Ona Staniuliutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mase.
Trarkdarė — Ona MfzsrtrdlenĄ

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

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susi rinkimus laiko kas 

antra atarainka mėnaata.

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

Viee-Pirm. Albinas Neviera,
16 IVinfield St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt Jonas Glineckts,
5 Thomas Pk, So. Boston, Mass. 

lF*!n. Rašt. Aleksandras Traška, 
I 1514 Colnmbfa Rd, S. Boston. Mass 
Iždininkas Pranas Tuleikis,

i 109 Bonen St, So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zalkls,

7 VVinfleld St, So. Boston, Mase. 
Draugija laiko susirinkimus kas trr 

čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 

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

7:30 vai. vakare, pobažnyrinėj r» 
rainėj

Visata draugijos reikalais kreipkitėi
1 pas protokolu raštininke.

Roma — Maršalas Gra
ži anis atsiuntė Mussoliniui 
pranešima, kuriame pa
tvirtinamos žinios anie ra
šo Destos paėmimą i ne
laisvę. Pranešime nurodo
ma, kad rasas Dėstą, pri
sidengdamas pasidavimo 
italams derybomis, išnau
dojo ta progą telkti etio- 
jams. Suteikęs etiopus.

rasas Dėstą atsisakęs 
toliau tartis su italais ir 
pasitraukęs į Vakarų E- 
tiopijos ežerų sritį.

Vasario 24 d. jis ten su 
savo šalininkais buvo ita
lu kaį-iuomenės ansuntas 
ir paimtas i nelaisvę. Ita
lai iš apsuptų etiopu atė
mę keturias patrankas. 30 
kulkosvvdžiu ir daugiau 
kain 5000 šautuvu.

Tuoj po paėmimo i ne
laisvę rasas Dėstą buvęs 

sušaudytas.
Maršalas Grazianis sa

vo pranešime priduria, 
kad sušaudžius rasa Dės
tą. esąs pašalintas nasku- 

I tinis etiopu vadas, ir to
dėl esąs sulaužytas pasku
tinis mėginimas rengti 
ginkluotą sukilimą. Gra
zianis dar priduria, kad. 
nasibaimis karo veiks
mam®. Etioniia salėsianti 
būti taikingai kolonizuota.,

Vasario m. 23 d. Vadak
tėliuose palaidotas žymus 
knygnešys Kazys Ūdras! 
83 metų amžiaus, kilęs iš! 
Garšvių k., Naujamiesčio I 
valse. Už knygų platinimą; 
spaudos draudimo metais 
kalėjo pustrečių metų ir 
buvo ištremtas penkiems 
metams Sibiran, Jakuts- • 
kan. 1

i

I 
mams vergaudamas, —| 
juos pildydamas žmogus 
išauga laisvas nuo visų 
kūno ir sielos ydų.

Pasibaigus kalboms, pa
sijuto ir skulptorius išėjęs 
laimėtoju. Čia pasireiškia, 
kaip gilus yra skulpt. kan
trumas ir pasišventimas! 
Dėlko? O gi dėl bendrų

Sėkmingai mokslą bai
gus pradeda mokytojavi
mo darbą 1921 m. Mokė 
šiose mokyklose: — šv. 
Baltramiejaus, Waukegan, 
III.; Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šven., Chicago, III.; 
Aušros Vartų, Chicago. 
III.; ir Šv. Kazimiero, Phi
ladelphia, Pa. švelni, meili, TUKUMANAS

mano kūnui reikalinga ir mūsų tautos reikalų, 
kas kenksminga. Pasiduo- Vakare, klebonijoj kun. 
du moraliniams įstaty- J-. Švagždžio, skulpt. P. 
mams, nes moralė išugdo Rimša ir kiti to vakaro 
žmogų stiprų kunu ir šie- !
la. Pasiduodu tikėjimo au- gerb. šeimininko malonų 
toritetų patiektiems įsta- vaišingumą.
tymams, nes per juos į-! ..Manau, kad skulnt. sir- J / dies gelmes iš patyrimųgaunu pilną supratimą a- kelio’ėj. tik vienks berfe. 
pie antpngimtinį gyveni- ns svyruonėlis besupras... 
mą ir t.t. žodžiu, įstaty- Į (Pabaiga)

Tukumano lietuviai
Geriausia nusisekusi 

labiau pasiturinti lietuvių 
kolonija Argentinoje yra 
Tukumane. Nors 1936 me
tų bėgyje yra atvykęs vie
nas antras naujas lietuvis, 
bet jų visų skaičius vargu 
bau prašoka 100. Gyvena 
ir dirba jie Tafi Viejo 
priemiestyje kaip ir pir
miau. Dauguma jų yra

ir

Į

kalbėtojai svečiai, patyrė . staliai, beveik visi pasiekę 
—i_ —įJ savarankiškų meistrų (o-

ficialu laipsni ir neblogai 
apmokami. Kiti, daugiau
sia pavieniai asmens, yra 
išsisklaidę kituose darbuo
se: du jų dirba “Granja

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
rigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.
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Bažnyčia ir Ekonominis
Klausimas

Visuomenes Reformatore
! •
t —————

Mus vadina “fašistais”. 
Mūsų idėjos priešai įtaria 
mus, Katalikus, ir visą 
Katalikų Bažnyčią, einant 
sykiu su fašistais ir ki
tais, kurie smerkia komu
nizmą.

Kapitalizmas dėl pinigiš- 
kų sumetimų smerkia ko
munizmą ; Katalikų Baž
nyčia stoja prieš komuniz-' 
mą dėl dvasinių reikalų, 
bet komunistams atrodo, 
ir jie atvirai pareiškia, 
kad ^apitalizmas ir Kata
likų Bažnyčia yra nepers
kiriami. Fašistai kovoja ■ 
prieš komunizmą dėl tau-į 
tinių ir medžiaginių daly-i 
kų; Katalikų Bažnyčia gi 
smerkia komunizmo ideo
logiją, nes jis paneigia; 
žmogaus vertę ir io dvasi-j 
nį stovį; f 
tai be nuovargio 
ir nori i 
kad Kataliku Bažnvčia v- 
ra fašistinė . pKO, žmogus turi įgim- mažai

Katalikų Bažnyčia nėra ) tas teises, 
su L
ni, nei su Hitleriu, nei su) mas. 
kapitalizmu, i..,. — ----- - v------- —
kokia partija. Ji kaio šian-Į kus, dirbti, ilsėtis, garbinti jr v§į stovi, 
die smarkiai smerkia ir i- Dievą pagal savo sąžinės! 
rodo komunizmo pragaiš-; nurodymų, laisvai veikti? 
tingumą, taip lygiai smer- Ir Bažnyčia užtat pasmer
ktų jei Mussolini būtu Le- ; kia visas tas sistemas, ku- 
ninas ir Hitleris — Stali-irios suvaržo

i nas. T
(partijų ar ekonominių sis-į teises.

Katalikų Bažnyčia smer- 
i kia komunizmą, nes jo re- pašykime, 
ižimas žmones padaro ver-.be abejo 
gaiš, jo valdžia yra pats)P}urns. \ 
priešingumas demokrati
jai. Katalikų Bažnyčia 
smerkia neteisingą kapita
lizmą, kuris suėmęs tur
tus į savo rankas, užmirš
ta badaujančias minias, 
kuris skriaudžia darbinin
kus nemokėdamas pragy
venimui tinkamų algų. Ji 
smerkia nacius ir fašistus, 
kurie žmonių*laisvę ir tei
ses suvaržo ar nepagerbia.
Ji smerkia visus, kuriei 
silpnuosius spaudžia irjviškus šokius, tai įsigyki- 
skriaudžia ir jų įgimtas; Įe parašyta žymaus komp. 
teises paneigia Taigi meS|V Nickaus Lietuvišku Šo- 
esame ne fašistai, bet tik- , ; j Alb Jig tinkamas 
n zmomu teisiu gynėjai, i „
nes esame nariai tos gar-l^ Plan(? so!o; Vmai.ir 2- 
bingos Draugijos, — Ka- rai &n?uixa1’ ^-rnam ir 
talikų Bažnyčios, kuria.) raP kIarnetui nr trumpe- 
rupi ypač darbo žmones, l kaina S1.00. Užsa-
kad juos iš tų vargų išva- kymus siųskite “Darbi- 
duoti, ir kad jie susilauk- ninkui”, 366 W. Broadvvay, 

ik serpvėje stojo ir gynė tų geresnio gyvenimo. T.‘So. Boston, Mass.

Hitleris Pertoli Žygiuoja
t

Popiežiaus enciklika nepatiko Hitleriui dėlto, kad 
Šv. Tėvas pasmerkia ne tik komunizmą, bet ir naciz
mą ir gina katalikų teises. Hitleris buvo tiek netak
tingas, kad padarė kratą Berlyno Vyskupo namuose 
ir uždraudė jam skelbti Popiežiaus encikliką. Hitle
riui, žinoma, patinka pasmerkimas komunizmo, bet 
jis nepakenčia kai kas užgauna jo paties politiką. Ta
čiau čia ne vien Hitlerio politika paliesta. Jis, kaipo 
naujojo nazių paganizmo rėmėjas, nepakenčia bet ko
kio krikščioniško tikėjimo ir engia ne tik katalikus, 
bet ir protestantus, kurie taip pat smarkiai kyla 
prieš Hitlerį ir žiūri į Popiežių, kaipo galingą krikš
čionybės užtarėją. Vienas Amerikos visuomenininkas 
išsitarė, kad būtų tai naujas istorijoj reiškinys, jei 
protestantai susidėtų su katalikais Hitlerio bedieviš
kiems užsimojimams atsispirti. Gi prie to kaip tik ga
li prieiti, jei Hitleris atkakliu užsispyrimu šoks kovo
ti prieš krikščionybę. Jis čia turėtų pasimokyti nuo 
Bismarkio, kurs su savo kulturkampfu (kultūrine, 
kova) kovojo per 20 metų prieš Katalikų Bažnyčią ir 
— pralaimėjo. Ar Hitleris stipresnis už “geležinį” 
Kanclerį? Labai ir labai tenka abejoti.

Hitlerio politika visame kame labai rizikinga. 
Jam kol kas sekėsi dėlto, kad Vokietija buvo atsira
dusi nenormalėj padėty. Iš desperatingos padėties iš
eiti Vokietijai reikėjo smarkaus sukrėtimo, gi tokiam 
sukrėtimui avantiūristiška Hitlerio politika buvo pati 
tinkamiausia. Bet dabar sugrįžusi i normales vėžes, 
vokiečių tauta reikalinga normalaus vado, kurs mo
kėtų ir pajėgtų išlaikyti pusiausvyrą. Tokiai rolei Hit
leris netinka. Jo politika reikia pakeisti. Ir prie to ar 
tik ne bus einama. Jau pradeda aiškėti, kad Hitleris 
bus atgyvenęs savo naudingumą. Dalykas, mat, toks, 
kad jis atsirado stambiųjų kapitalistų įtakoje ir šoka 
pagal jų dūdelę. Buvo laikai, kada Hitleris buvo pa
traukęs ir buržujų ir darbininkų klasę. Dabar viskas 
virto kitaip. Vidujinė burgerių klasė, matydama Hit
lerį kapitalistų bei imperialistų naguose, nutolo nuo t^uJ^Katal?ku ' Bažnyčia? 
jo. Darbininkai taip pat šnairuoja. Anglų laikraštis pasiliks antikomunistinėj 
Daily Telegraph praneša, kad vokiečių darbininkų tesiliaus smerkus ir kovo- 
tarpe eina komunistinė agitacija. Krupo patrankų jus prieš komunizmą, kol 
dirbtuvėse buvo susekta, kad darbininkai daro rink-■ 

piavą Ispanijos bendrafrontiečiams. Siaura ir vienpu- 
i siška Hitlerio politika žmonėms jau nebepakenčiama.
Krauštutinumas iššaukia kraštutinumą. Visiems de- 

) mokratijos engėjams tenka tai patirti. Ir Hitleris ne 
i išskirtis

l

i

i 
i
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Svarstant socialinio teisingumo klausimu, dažnai 
atsižvelgiama į pirmųjų krikščionių gyvenimą, kaip 
jie pavyzdingoje meilėje santykiaudavo ir savo turtu 
iš vieno dalindavosi, tarsi viena gražiai susiklausanti i 
šeimyna. Iš to daroma dvi išvadi: vieną katalikišką 
ir kitą katalikams nepalankią. Trečiosios grynai eko
nomiškos nepavyksta padaryti, nes pirmųjų krikščio
nių gyvenimas ėjo permažu maštabu, kad jis atitik
tų šių dienų ekonominę būklę.

Katalikiškoji išvada yra ne tiek ekonominė, kiek ; 
moralinė bei idėjinė. Ji nesiekia rišti ekonominį klau-; 
simą tuo supratimu, kad pirmųjų krikščionių šeimy
nišką susitvarkymą siūlytų kaipo normą dabarti- 
niems laikams. Katalikiškoji pasaulėžiūra tik nurodo ; 
pirmųjų krikščionių gyvenimą kaipo savitarpinės 
meilės pavyzdį ir išreiškia pageidavimą, kad ir dabar 
tokia pat meilė krjkščionių santykiavime viešpatautų. 
Ji (kat. pasaulėžiūra) taip pat iškelia Katalikų Baž
nyčios susirūpinimą pavargėliais, ligoniais ir apleis
taisiais. Nuo to idealo Kat. Bažnyčia niekad nenutolo 
Katalikiškoji labdarybė žydėjo ir tebežydi nuolatos— 
ir pirmiesiems krikščionims begyvenant, iš Šv. Vin
cento a Paulio laikais, ir mūsų amžiuje.

Kai dėl ekonominės katalikų pasaulėžiūros, tai 
ji nuodugniai išdėstyta Leono XIII enciklikoje. Gyve
nimo sąlygoms visiškai pakitėjus, ekonominiam pa
saulio susitvarkymui padėta jau daug platesni pama
tai, negu pirmųjų krikščionių šeimyniškieji santykiai. 
Tačiau krikščioniškosios ideologijos bazė bei dugnas 
palieka tas pats — teisingumas ir meilė.

Gi katalikų oponentai tą klausimą stato tik išori
niai ir prie to netiksliai. Nesigilindami į Bažnyčios is
toriją ir visiškai paneigdami Leono XIII nuodugniai 
išdėstytą socialinio teisingumo klausimą, mūsų opo
nentai (socialistai ir laisvamaniai) Katalikų Bažny
čios gyvenime įžiūri tik du paviršutiniškai apčiuoptu 
dalyku: Komunizmą (pirmųjų krikščionių bendruo
menėj) ir kapitalizmą (tolesnėj istorijos eigoj). Ta
čiau tuo du priekaištu neišsilaiko ir prašau ja pro šalį 
dėlto, kad oponentai nesupranta ar apsimeta nesu
prantą Katalikų Bažnyčios uždavinio ir jos veiklą 
matuoja ne tuo matu.

Katalikų Bažnyčia tai grynai dvasinė organiza
cija. Jos tikslas — aprūpinti žmonių dvasios reikalus. 
Medžiaginė sritis jos atžvilgiu tai tik aplinkumos 
dalykas. Bendruomenis sugyvenimas (ar, kaip mūsų 
oponentai sako komunistinė tvarka) vyravo pas pir
muosius krikščionis, išsilaiko jis ir daba” vienuoly
nuose. Jei bet kokia komunistinė valstybė duotų tikė
jimo laisvę, tai Katalikų Bažnyčia galėtų ir ten gy
vuoti. Taip pat ir kapitalistinėj, socialistinėj, fašisti
nėj ar demokratinėj santvarkoj 
katalikų, Bažnyčia jaučiasi įpareiguota aprūpinti jų 
dvasios reikalus. Jos esimas neapibrėžtas jokiomis po
litiškomis ar ekonomiškomis sąlygomis, žiūrint į 
Kat. Bažnyčią bešališkai, be jokių iš anksto pasiim
tųjų teorijų, įtarimų ar blogos valios priekaištų, ga
lima labai lengvai suprasti jos būklę, uždavinį ir vei
klą Čia tik tam neaišku, kas aiškumo nenori matyti, 
ar tyčia jį sudrumsčia, kad galėtų įtarinėti ir šmeižti.

Samoka, kad Katalikų Bažnyčia nieko žmonijai 
neduoda. Netiesa. Ji duoda, ką yra pažadėjusi — 
skelbia dvasinę tiesą, Evangeliją. Juk ji nėra nė po
litiškas, nė ekonominis padaras. Ko gi iš jos tose sri
tyse norėti? Tačiau ji daugiau dar duoda. Susirūpinus 
teisingumo ir meilės paneigimu, ji, Leono XIII asme
nyje, patiekia jau ne vien katalikams, bet ir viso pa
saulio industrialistams ekonominę sistemą, kuri jei 
būtų sekama ir vykdoma, pasaulis daug geriau viso
kiais atžvilgiais gyvuotų. Bet čia vėl negerai: Bažny
čia, girdi, kišasi ne į savo reikalus. Tai ko gi įš jos 
norite? Neduodaą negerai, duoda — dar blogiau. Pir
muoju atveju ji pasenėjusi, atgyvenusi savo naudin
gumą; antruoju — perdaug agresyviška, visur kišasi.

Lietuvos seimo pirmininkas inž. K. Šakenis 
uždeda vainiką ant Nežinomojo Kareivio kapo 
Karo Muziejaus sodnelyje per Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Kaune.

Įįj^į -• - ;
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Velykos Lietuvos
*

i

visur, kur tik yra Velykos! Velykos!...
Maloni pavasario saulutė atneša mums ir : 

maloniausią šventę — Velykas. Taip, Vely
kos Katalikų Bažnyčioje yra didžiausia, ma
loniausia ir reikšmingiausia šventė, nes su! 
ja surištos visos kitos šventės.

Velykos — tai pergalės šventė, nes tai 
Kristaus prisikėlimo iš grabo šventė. Šią di- . 

i džią šventę gražiai vaizduoja taip labai lie- 
) tuvių mėgiamas jose “margutis” (kiaušinis).

“Margutis” gražiai simbolizuoja Velykas, 
nes kaip iš kiaušinio pramušęs kevelą išeina 
gyvybė — viščiukas, taip ir pramušęs grabo! 
angą išėjo, nukankintas kryžiaus mirtimi, 
prisikėlęs iš numirusių Kristus. “Margutis” 
tat — Velykų simbolis. Užtat lietuviai nuo 
pat katalikybės priėmimo “margučiu” (kiau
šiniu) ir mėgsta vaizduoti Velykas, jį visaip 

į dažydami ir margindami, taigi pagrąžintas 
Velykose kiaušinis ir gavo tą gražų ir popu
liarų vardą “margutis”. Visi tat lietuviai Į 

___ . (ypač kaimiečiai) myli Velykų “margutį”, 
Vyrai, nebūkite gi kaip koki aikštingi, nesubrendę na va^J£U^’aPls Velykose “margutis” tai 
vaikai — duokite progos ir savo protui bent retkar- didžiausias džiaugsmas.
čiais pasireikšti. K. Senovėje lietuviai ir gavėnioje pagerbda-
----------------------------------------------- :----------------- -— vo kiaušinį, nes jo nevalgydavo. Taip senovė-

I

I
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Mokėti minti naują gyvenimo taką ir prasmingai je liętųviąi gavėnioje “sausai” pasninkauda- 
įgyvendinti savo talentus, tai kiekvieno didžioji iš- vo» nevalgydavo netik mėsos, bet nei pieno, 
minties brangenybė. nei kiaušinių. Jų valgis buvo tik silkė, alie-

_____________ jus, burokai, kopūstai, bulvės ir kruopos. Ir 
netik seni, suaugę ir jaunimas “sausai” pas- 

Kiekvienas didis darbas reikalauja didelės aukos ninkaudavo, bet ir vaikai. Tik mažyčiai vai- 
ir pasiryžimų, bėt jo laimėjimas atneša neįkainuoja- kučiai būdavo liuosi nuo pasninko,, gi didesni 
mą moralinį atpildą._________________ ' .17—8 metų jau pasninkaudavo. O jei kartaismą moralinį atpildą.

ŠVENTŲJŲ?
V <*žmonių teises ir buvo de

mokratijos skleidėja, bet! 
ji toki pasilieka ir mūsų! 
dienosę. Jos rūpesnis ir. 
darbas socialinėse refor-' 
mose, Popiežių enciklikos, ! 
katalikiškos draugijos sa
vo labdaringais darbais y- 
ra neužginčijamas įrody
mas. kad Bažnyčia ne par
tijas užstoja, bet žmonių 
teises. Ar ne Katalikų) 
Bažnyčia moko, kad visi; 
žmonės prigimtimi yra ly-į ^•ar^us» prasmėj 
gūs? Jie yra lygūs prigim ” - r
t imi, paskyrimu, teisėmis i 
ir pareigomis, kurios eina J . . - ~
iš žmogaus prigimties. nes ^1S pasakė pra-
Pirmieji demokratijos ’ 
principų skleidėiais buvo 
Katalikų Bažnyčios sūnūs, 

i kaip tai, Šv. Tomas Akvi- 
j nietis, Suarez, Bellarmine 

tačiau komunis-i ir daugybė kitų, ir tais
> tvirtina laikais, kada demokratijos 

įtikinti žmones,) idėja nebuvo populeri.
Katalikų Bažnyčia mo-

Lengvas atsakymas. — 
Nesirūpina paskelbimu. 
Sakysim, .kitos šalys, kaip 
Prancūzija, Italija ar Len
kija, jeigu nugirdo, kad 
jau kurį galima garsinti 
ir yra vilties paskelbti 
šventuoju, bematant pra
sideda, prašymai, litera
tūra, garsinimai, o žmo
nės meldžiasi, lanko jų 

“ja relikvi
jų. Geriausias Dievas iš- 

’ _l prašymų 
ir Bažnyčiai leidžia pagar-

šykite, o gausite, ieškoki- 
i te, o rasite, belskite, o bus 
i jums atidaryta, ir tas tik 
Įgauna, kas prašo...
Į Dabar. Dėl ko lietuviai 
! nesusilaukia? Ar jie netu
ri kandidatų į Šventuo
sius? O, ne! Lietuva turi 
labai daug kandidatų, bet 
turime prisipažinti, labai 

- . ____ 2„i rūpinamės iu na-
, ’ be kurių demo- į skelbimu. Štai kad ir T.

usideiusi nei su Mussoli- kratija yra tik pasityčioji-) Andriaus Rudaminos Bea- 
. . • Kiekvienas žmogus j tifieacijos klausimas. Pa-

nei :su “a j savo, Ya]J judinamas, pajudinamas,
. Kai kas per 

laikraščius paragina, tai 
dar žmonės kiek atsi’ieoia 

j ir pranešinėja, tad T. Ru- 
daminas labai išklausąs 

ar atima maldu ir prašymų, bet tie 
Nežiūrint valdžių ai į žmogui jam Dievo duotas p-arsinimai pasibaidė vėl 

visi miegame.
Tai, prašyčiau, belskime, 

, ieškokime, o 
Dievas suteiks

■--------- šventaiį. o Bažnv-
čia pakels ant altoriaus ir 
turėsime tikrąjį lietuvi iš 
Jėzaus Draugijos Tėvą 
Andrių Rudaminą. Kas 
nori su juo susipažinti, 
gauti jo gyvenimo knyge
lę ir lapeliu su maldomis, 
tegul kreipiasi šiuo adre
su: Rev. J. Bruzikas S. J., 
259 N. 5th Str., Brooklyn. 
N. Y.
-LTETI’VIŠKI ŠOK TA I

Kas mėgsta groti lietu-

>z •

komunizmas bus nusista
tęs prieš Dievą ir Jo įstei
gtą Bažnyčią. Bet kada jis 
sustos kovojęs prieš Dievą 
ir Katalikų Bažnyčią, ka
da žmonėms bus suteikta, 
komunistinėje šalyje reli
gijos laisvė, tada komu-j 
nizmas jau nebebus komu-' 
nizmu.

Katalikų Bažnyčiai ma-

i
i
i
i
žas skirtumas koki 

•valdžia; tik ji nori,
yra l 
kadi 

žmonių teisės tos valdžios) 
nebūtų paneigiamos. Baž
nyčia visada rūpinosi, kad 

į žmonės galėtų laisvai pa- 
) reikšta savo nuomones, 
i kad jie turėtų pilietines 
ir politines teises. Ji dėjo 

j visas oastangas, kad ver- 
! gus išlaisvinti, bet nieka- 
I da neužgyrė kraujo pra- 
j liejimu įvesti socialines 
Į reformas. Ir Bažnyčia ne 
i til

tuos pamatydavo vyresnieji (ypač tarnai) 1 
valgant pieną, tai grasindavo Velykose įmes
ti juos už tai pas žąsiną, arba Verboje “nu
plakti” ir Velykose negausią “margučių”. 
Vaikai bijo žąsino, tai ir dabodavosi, kad 
juos vyresnieji nepamatytų valgant pieną, 
kad kartais Velykose ištikrųjų nepakliūtų į 
žąsino spąstus, arba kad Verboje nebūtų' 
kadugiu “nuplaktas” ir kad Velykų “bobu
tė” Velykose neaplenktų jų su “margučiais”.

— Vaikai, kad neklausysite ir išdykausite,' 
grasina motina vaikams, tai Velykų “bobu
tė” neatneš jums “margučių”, ar girdite?

. — Mamyte, mes klausysime ir būsime geri, 
bet ar daug mums “margučių” Velykų “bo
butė” atneš?
— Jei būsite visuomet geri, tai, žinoma, 

daug.
— Mamyte, kada bus Verba? Raulas sakė, 

kad jau šį sekmadienį ir žadėjo mus “nuver- 
buoti”. Ar tiesa, kad jau šitoj nedėlioj ?
— Taip, vaikučiai! Juk tu, Mikuti, buvai 

praeitą sekmadienį bažnyčioje ir matei, kad 
jau visi kryžiai ir altorių paveikslai uždang-

i styti. Tai Jėzaus Kančios sekmadienis. Taigi 
I po to, kitam sekmadieny ir Verba.

Vaikučiai laukia Velykų, bet bijo Verbos, 
mat jaučiasi “prasikaltę”, kad kartais pieno 
paragaudavo, taigi bijo, kad nebūtų Verbo
je “nuverbuoti”, arba Velykose pas žąsiną 
įmesti.

Ateina Verbų šeštadienis. Vaikučiai mato, 
kad Raulas parneša iš kaimynų didelę šaką 
kadugių. Jau jiems šig >akt tai bus nemiga.

Ant rytojaus anksti tik “girgžd” pamaži 
durys. įeina Raulas kadugių šaką nešinąs. 
Juozukas pabudo ir akis praplėšęs ir pama
tęs Raulą su kadugių šaka rankoje sušuko:
— Vaikai, Raulas atėjo jau mus “nuverbuo

ti”, bėkime.

i

teisinasi

I

Vaikai išbudę, pusnuogiai šoka iš lovos. 
Raulas pradeda per kiškas juos kadugiu 
“verbuoti” sakydamas: “Verba plaka, ne aš 
plaku, Verba plaka, ne aš plaku”, ar bus. 
“velykaitis?” O jūs “prūsai”, ar tai jums 
gavėnioje pieną valgyti? ką?
— Raulai liaukis, pro verksmus

Jonukas. Aš tik sykį duoną pasivilgiau i 
pieną, o taip skaudžiai mane “verbuoji”. Bus 
“velykaitis”, tik “neverbuok”.

Vaikai, kad ir “nuverbuoti”. bet džiaugia
si, kad jau kitą sekmadienį bus Velykos ir 
kad Velykų “bobutė” atneš jiems “margu- « • p cių .
— Mamyte, kiek dar dienų ligi Velykų, 

klausia dabar kasdien vaikučiai, nekantriai 
laukdami Velykų.
— Vaikučiai, dar šiandien tik Didžiosios 

savaitės trečiadienis. Rytoj jau bus Didysis 
Ketvirtadienis. Žmonės eis į bažnyčią pagar
binti tą dieną Švenč. Sakramentą. Čia geroji 
motina, kaipo pamaldi katalikė, aiškina vai
kučiams Jėzaus meilę, kurią Jėzus mums pa
rodė įstatydamas švenč. Sakramentą ir pa
silikdamas sti mumis duonos pavidale. Toliau 
motina aiškina vaikučiams kaip tą dieną 
Judas, vienas iš Jėzaus apaštalų, pabučiavi
mu išdavė žydams Jėzų, kaip žydai Jį suri
šę tampė iš teismo į teismą, kaip Kaipas i- 
metė Jėzų į kalėjimą, kaip budeliai žiauriai 
.Jį kankino, kaip Apaštalas Petras užsigynė 
Jėzaus ir kaip gaidžiui pragydus jis supra
to savo klaidą ir atgailojo ir t.t.
— Mamyte, gal gaidys ir dabar dėlto gieda, 

kad žmonės susiprastų ir darytų panašiai 
kaip Petras?
— Gal būt, vaikeliai, užtat reikia būti go

riems, kad Jėzui neprasikalsti ir Jo neužsi- 
ginti.

i — Vaikeliai, jau šiandien Didysis Penkta*.
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Antanas V. Mažukna MIC.ilių kūnus degindavo ant 
f v .. 1007 laužo- Pašarvojus kūnąLietuvos Tautos Krikštas 10o7 m. randame, jog susirinkdavo 

______________ žmonės ir giedodavo rau- i
Kiekvienos tautos istori-l vulių ir javų. Šio dievo das. Berods ar tik dar šio 

joj randame religijos išpa- garbei lietuviai laikė inde papročio liekanos nepasili- 
žinimą. Reiškia kiekviena- žaltį, paguldytą 
me žmoguje yra įgimtas se, kurį penėjo Datys žiny- 
jausmas, nujautimas, kad! 
yra Dievas. Iki kol tikra- 1 
sis tikėjimas nepasiekė’vadinamas 
bet kurios tautos, ta tauta!I 
pasidarė savo religiją, va-, lis, Pragaras. Buvo tai rū- 
dovaudamasi savo nujau- ! sto veido, išblyškęs senis, 
t imu apie Dievą. Dėlto ir Šis Pykuolis kaip tik ir 
tautos skyrėsi savo religi- kėlė visuose didžiausią 
jomis. Lietuva taipgi ne- baimę. Galime suprasti 
atsiliko, bet sudarė savą kaip didelė buvo ši baimė, 
religiją garbindama sveti-i jeigu buvo aukojamos 
mus dievus, jiems aukas1 kruvinos aukos numalšin- 
dėdami.

Į
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Thomas J. Qualter, Mas
sachusetts valstybės gar
bės policistas, kurį nese-

siškius. Paraginti lieti 
vius bajorus priimti kril 
štą Jogaila suteikė jien 
ypatingų privilegijų, 
liaudžiai Jogaila parsive 
žė dovanų iš Krokuvos 
dalino.

Kadangi trūko misij 
nierių lietuvių kalbą m 
ką, tat pats Jogaila su V 
tautu važinėjo ir mokiu 
žmones naujojo tikėjin 
svarbesniąsias tiesas. P 
davimas sako, kad pa 
Jogaila išvertė iš lėni 
kalbos “Tikiu į Dievą T 

, vą” ir kitas maldeles. Vi 
tose tiek daug artine 

tprie krikšto, kad misij 
nieriai krikštino būrii 
suteikdamas kiekviena 
būriui vieną vardą.

Greituoju buvo sunku ~ V
! tinkamu prisiruošimu £ 
i rai krikštą priimti. I 
džiausis trukumas bui 

į kad kunigų trūko. Prire 
gti tinkamus kunigus, k 

‘ ’ alienė Jadvyga net įste 
gė bendrabuti prie Prag 
universiteto, šiuo reiks 
ir Jogaila rūpinosi.

Popiežius Urbonas 6-s
Pranciškonų i gavęs žinią apie Lietuv 

vienuolių, Algirdas nukirs-! krikštą, įsteigė Vilnii 
dino kaltųjų galvas. Už tai vyskupiją. Ir paskaitė L 
net buvo Pranciškonams; tuvą krikščioniškų tau 
persitraukti daugiau vie- skaičiuje.
nuolių į Vilnių. SUNAIKINTAS PERK

------------ NAS
JOGAILA IR VYTAI TAS įvedus katalikų tikę 

Lenkijos sostui likus bei tuoj buvo naikiną 
; vyriškio valdovo, lenkų di

i • i • • v n -r i •
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Devyniems metams pras
linkus, Popiežiui Inocentui 
6-jam bevaldant Bažnyčią, 
randame, kad vėl Lietuvos 
kunigaikščiai nori krikšto. 
Net pafs’Kęstutis buvo as
meniškai nuvykęs pas cie-ko mūsų tarpe! Net anais 

laikais atsirasdavo taip 
vadinamos bobos - verkė-- 
ios, kurias samdydavo 
turtingieji, kad giedotų 
raudas prie numirėlių. De
ginant numirėlį kartu su 
kūnu buvo deginami įvai
riausi reikmenys. Mat ki
tame gyvenime jų reikėję. 
Sudeginus kūną pelenus 
supildavo į indą virš kurio 
buvo supilami kalnai. Juo 
turtingesnis, garbingesnis niai "prez. Roosevelt pasi- 
buvo numirėlis juo aukš- rinko savo asmens sargi- nui 22-trajam kaipo visų 

Daukantas mini, kad lie- tesnis, didesnis buvo kai- biniu. krikščionių valdytojui.
Rašo Gediminas — “Mes 
ne dėlto kariaujame prieš 
krikščionis, kad naikinti 
jų tikėjimą, bet ginamės 
nuo baisių neteisybių Kry
žuočių. Šitai iš priežasties- 
nedorybių ir persekiojimų 
Kryžuočių, karalius Min
daugas turėjo išsižadėti 
tikėjimo, o priešįpėdinis į 
mūsų Vytenis veltui už 
prašinėjo į Lietuvą krikš- žudžius

javuo-

čių kunigai.
Tretysis dievaitis buvo 

i įvairiausiais 
vardais: Velnias, Pykuo-

I
I

: ti Pykuolio rustumui.
! ji
tuviai gilioje senovėje ne

turėjo savo žinyčiose pa-
LIETUVIŲ SENOJI 

RELIGIJA
buvo gamtos darytų dievaičių statulų 

Mūsų bočių: ar paveikslų. Tiktai nuo 
randame jog dvylikto šimtmečio prade- 
pirmaeiliniai j da lietuvių'tarpe atsirasti 

stabai, kuomet pradedama 
susipažinti su kitomis tau
tomis, ypač Vokiečių. 
Maironis taipgi pabriežia. 
kad lietuvių mitologija 

j tuomi skyriasi nuo Graikų 
j ir Romėnų, kad jų garbi- 
Į narni dievai nesilaikė mei- 
I liškų santykių su žmonė
mis, iuo labiau, nesipačia- 

' vo. Mums lengva nuosek- 
ii ai pravesti mintį, kad 
lietuvių nuomonė apie Die
vą buvo kur kas kilnesnė 
už Graikų ir Romėnų. Juk 
pačiavimasis reiškė atsi
davimą žemiškiems geidu
liams. O geidulių patenki- 

! nimą negalime suderinti 
i su dievais. Lietuviams tai 
; buvo nesuderinami 
' kai.

Lietuviai tikėjo į meta- 
psichozę. Reiškia, žmogui

Lietuviai 
garbintojai, 
mitologijoje 
buvo trys
dievai, kurių aukščiausia 
buvo Perkūnas, apie kuri i 
buvo sakoma jog jis išpe
rėjo pasaulį. Pagal savo į- 
v ai riaušių ypatybių, Per
kūną žmonės įvairiausiais 
vardais vadino. Pavyz
džiui, Perkūnas, kaipo vi
suomet esąs, gavo vardą 
Praamžius; kaipo pasauliu 
kūrėjas, Santvaras; kaipo 
pirmas, kuriam privalėjo 
aukas dėti, Aukapirmas. 
įdomu kaip lietuviai vaiz
davo Perkūną. Būk jis e- 
sąs amžiaus vyras, drą
saus veido, garbanota bar
zda, ant galvos liepsnos 
t vaskėjo, rankose turėjo 
vilyčias, kurias užpykęs 
leido į pasaulį žaido pavy- 
dalu. Šiam vyriausiam die
vui buvo pašvęstas ąžuo-j 
lo medis. Štai kodėl ąžuolo! 
medis buvo garbinamas ir mirus jo siela vėl įsikūny- 
net šiandien lietuviuose v

nas.
Garbinti dievus, buvo 

statomos žinyčios. Kadan
gi ugnis buvo laikoma kai
po šventa tat ir didesnio- 
se žinyčiose buvo ta ugnis 
amžinai kūrenama vaide- 
j učių. Kadangi dievai bu
vo skaistus, tat ir buvo rei 
kalaujama, kad vaidelutės 

skai- 
die-

I

!mo Gedimino asmeny, £i- 
, nome, kad Lietuvos žemės 
i Gedimino laikais prilygo 
su kitomis galingomis tau
tomis. Ją tik skyrė tikė
jimas. Čion vėl Kryžuočiai 
pasirodo ne Kristaus Tikė
jimo skleidėjai, bet nai-išorių Karolių 6-jį ir pa- 
kintojais. Bijodami pralai- tvirtino šį kunigaikščių 
mėti kariavimo priežastį, norą. Tą patį metą Karo- 
Ordenas trukdė Gedimino ' liūs pasiuntė pasiuntinius 

! krikštui. Mat Gediminas, į Lietuvą paraginti b’-'4-" 
gerai suprato, kad Lietu
vai reikės su laiku krikš
tytis. Reiškia Gedimin 3

'troško krikšto. Net yra is
torinis faktas, kad Gedi-i *
minas rašė laišką ir siuntė 
pasiuntinius pavesdamas 
visą Lietuvą Popiežiui Jo

net
rū- 
kū- 
jy

į Lietuvą paraginti lietu
vius prie savo noro išpil- 

i dyme. Bet pirm krikšto 
! Algirdas pareikalauja, kad 
Kryžuočiai grąžintų kai- 
kurias užkariautas žemes 
ir palikę Lietuvą ramybėj 
keliautų kitur kitus atver
sti. Tokį reikalavimą Al
girdas teisingai reikalavo. 
Bet tą reikalavimą atmetė 
Kryžuočiai, nes jiems vis 
dar rūpėjo žemių užgrobi
mas, žmonių pavergimas, 
o ne sielų išganymas.

Algirdas nors ne 
čionis krikštu, bet 
buvo dvasioje. Tai 
me iš prielankumo.

greit paaiškėjo jog ir 
šiems misijonieriams 
pėjo daugiau lietuvių 
nų pavergimas, kaip 
sielų išganymas. Vokiečiai
pradėjo megzti visokiau
sius smurtus, kariavimus, 
net savo prižadus laužė. 
Tat, nenuostabu, kad Min
daugas matydamas tokį 
Kryžuočių elgesį, vėl at-. 
puolė į senąjį savo tikėji-j kunįgUS) paves-
mą. Gaila, kad vokiečių (jamas jįems bažnyčią sa- 
Ordenas apsidengęs Kris- vo ^rašte. Kunigų Kryžuo- 
laus Vėliava skriaudė lie-Įčiai nepraleido ir bažnyčią 
tuvius, nes jeigu jis butų i sucieo-ino” 
pers'sąmonėje.-. tikrąja į Kryžuočiai nujautė Gedi-i
Kristaus Ra žygių meile, mįno ^erus norus. Net 
Lietuvos kiikštas būtų paįs jų niistras Beffart 
šimtmetį ankščiau įvykęs. Vyko Romon perkalbėti 

„as nrisnaustas Krvžiūo- . PlrmjWi,Kl'ls' Popiežių, jog Gediminas e-
gas, prispaustas Kryžmo {aus Mokslo spinduli jlei-sąs veidmainys. žodžiu 

do lietuvių tarpe, bet Vo- v^į Kryžuočiai Dievo Žo- 
kiečių goduly ste, pareigų j^io skleidimą Lietuvoj 
užmiršimas, tą spinduli Puiaikė. Pats Gediminas

taipgi paaukotų savo 
stybės žiedus šiems 
vams.

MINDAUGAS
Pirmasis Tikrojo Tikėji

mo spindulys įspindėjo 
Lietuvon Mindaugo lai
kais, kuomet pats Mindau
gas, žmona ir vaikai priė
mė krikštą. Mat Mindau -

čių ir pastebėjas, jog Lie
tuva yra apsupta krikščio
nių, pasidavė krikštui. 
Tuomi norėdamas galiu-i 

daly- guS savo tautos priešus, 
Kryžuočius atsikratyti, 
Kurie geidė ginklu Lietu
von atnešti Kristaus Mok
slą. 1251 metuose Mindau- 

davo. Padorūs žmonės ėjo gas kartu su savo žmona j 
ra užsilikęs ąžuolo medžio į dangų, kur vien linksmu- ir vaikais priėmė Katalikų 'pgVU Reįškia CTal tai tik 
branginimas. mas, saldus miegas, me-’Tikėjimą. Tuolaikinis Po- buvo paviršutints akių dė-

~ 1 - —- piežius tai sužinojęs, tuoj lei( igižadėjimas '
pasiuntė savo atstovą, ku
ris apkarūnavo Mindaugą 
Lietuvos karaliumi. Tiesa, 
kaikurie Kryžuočių misi-

! jonieriai vyko Lietuvon į 
i ten lietuvius krikštyti, bet1

krikš- 
tokiu 
mato- 

kuri
jis rodė krikščionims Lie- 

! t UVOj 
• Karta 
t w *

begyvenantiems.
stabmeldžiams nu- 

14
paves-

i

branginimas. . mas, saldus miegas, i
Pirmaeilinių dievų tarpe.dus, balti rūbai juos ten-, 

ir Patrimpas. Patrimpas;kino. Pyktieji gi persiku-! 
buvo vaizduojamas kaipo! nydavo į gyvulius ir į Į 
grakštus jaunikaitis, link-j gamtos dalykus, 
smo veido, dievaitis pa va-j Apie mirusiųjų laidoji 
sario, laimės ir ramybės! mą randame šiokias ži 
ir ypatingas globėjas gy-įnias. Pirmiausia numirė

nevien nesklęįde, bet ges:- pasipiktino tokiu krikščio- 
no. Tiesa yra istorinis nįų elgesiu ir atsižadėjo; 
raktas, kad Mindaugas į- galutinai krikšto. Vėl Lie- 
sižadėjo savo priimto tikę- tuvos laimės šviesa pasili

ko be didesnio užsiliepsno
jimo.

i
i

iimo, bet taipgi yra isto- : 
rinis faktas, kad stengėsi ! jį 
jis vėl susitaikinti su Šv.

ALGIRDAS
Algirdui viešpataujant 

vėl randamę kalbas apie 
rirnraivicp>ifiw krikštą. 1349 m. Keistu- 

‘ x ° - tis pažadėjo lenkų karaliui
Tikrojo Tikėjimo užsili- Kazimierui, jog Lietuvių 

kusis spindulis nuo Min-. tauta trokšta krikštytis, 
daugo laikų, rado pritari-į Bet noras greit išnyko.

dmenis. šiandien Jėzus iš meilės dėl mūsų įtintos ugnies. Taigi susisuk drūčiai kokį sku-j 
mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Šian-jdurą, ar pantį, kad ištektų ugnies ligi namų.! 
dien visi nusilenkia kryžiui ir su pagarbai 
visi jį bučiuoja. Kunigas, iš pagarbos kry
žiui, net batus nusiauna ir 3 kartus pri
klaupdamas ir giliai nusilenkdamas kryžiui, 
pirmutinis su didele pagarba bučiuoja Kris
taus kryžių. Ir ima motina nuo lentynos 
kryžių ir duoda vaikams jį pabučiuoti. Vai
kučiai suklaupę, su pagarba bučiuoja kry-j 
žiu. Mot'na gi vis toliau aiškina vaikučiams;
apie mūsų atpirkimą, kad Jėzus mirė už mus 
ant kryžiaus, kad mes amžinai nemirtume ir 
taip toliau.

Močiutė, 86 metų senelė, jau suvaikėjusi, 
buvo prigulus perpietės. Už poros valandų 
pabudus ir išgirdus kalbą, kad jau Jėzus nu
mirė, nenusivokdama apie ką kalbą, klausia:
— Ugi a jau numirė? Amžiną atilsį. Duok 

Dieve jo dūšelei dangaus karalystę. Ką aš 
vargšė girdėsiu užpečky gulėdama, visi ma
ne apleido, visi mane niekina, nieks nei žo
delio neprataria...

Ir susigraudinusi braukia su žiurstu aša
ras. * ■

Vaikai, išgirdę keistą močiutės kalbą, tik kučiai eina gulti. Motina jiems pasako ku- 
prunkšt, prunkšt visi ir nusikvatojo. riam ir prie kurio lango “Velykų bobutė” at-
— A, jūs ieliai, vis iš manęs juoksitės, ba- neš margučių, taigi Velykose anksti sukilę 

ra juos močiutė, kaip aš jums paimsiu rykš- vaikučiai ir bėga kiekviens prie savo lango 
tę, tai jums bus...

Vaikai gi dar labiau kvatoja.
— Močiute, tai Jėzus — Dievas už mus

šiandien mirė, kad mes būtume išganyti, Kiekvienas giria savo, kad jo gražiausi, tuoj 
aiškina jai motina.
— Amžiną atilsį, amžiną atilsį, by tik lai

mingai numirė, vis toliau savo kalbą tęsia 
močiutė.
— Vaikučiai, rytoj jau Didysis šeštadienis, 

vėl toliau aiškina jiems motina 
rytoj turėsi eiti į I

i

i

v •

kams gi įsako nieko nevalgyti kol nesugrįz 
iš bažnyčios ir neparveš “švenčiono”.

Vaikučiams pratįsta valandos. Su nekan
trumu laukia sugrįžtant iš bažnyčios tėvelių, 
žiūri vis tai pro vieną, tai pro kitą langą ir 
tėmyja ar dar nepradeda keliu eiti ir važiuo
ti žmonės.

Bažnyčioje 5 vai. jau prasideda rezurek- 
cija. Bažnyčia kaip kūju primušta tikinčių
jų, visi mat Velykose laiko savo pareiga ap
lankyti bažnyčią ir dalyvauti rezurekcijoje.

“Gloria tibi, Trinitas”’(garbė tau šv. Tre
jybė) užgieda prie Kristaus Grabo kunigai

— Mamyte, ir aš noriu eiti rytoj į bažny
čią, prašosi Mikutis.
— Gerai, vaikeli, nors ir purvynas, bet ga

lėsi eiti, paimsi butelį, tai parneši šventinto’ 
vandens.
— Gerai, mamyte, susitvarkysime ir visi iš

bėgo pas tvartus padėti vyrams pasišertr 
gyvulius pietų ir pasigerėti ėriukais, ku
riuos vaikučiai taip myli.

Didysis šeštadienis. Kas galėjo išėjo drau
ge su vaikučiais į bažnyčią, gi moters liku
sios namie ruošia Velykų “švenčioną” ir šva- ir po tam tikrų maldų prasideda trikartinė 
rina kambarius. ’ v. .v,.,

Sugrįžę iš bažnyčios jau randa beveik ga
tavą “švenčioną” ir stalą apkrautą Velykų 
valgiai. Koks džiaugsmas vaikučiams, kad 
mato jau pilną kašutę įvairiaspalvių “mar
gučių”.

Vaikučiai bėgioja apie stalą, seilę varvi
na, matydami visokių skanumynų, ginčyjasi 
tarp savęs kokios spalvos gražiausi margu
čiai ir koks katram teks.

Vakare suaugę išeina į Velyknaktį, gi vai

I

ieškoti ‘margučių”. Na, žinoma, ir randa 
bent po du “bobutės” atneštus “margučius”.

Koks džiaugsmas dabar vaikučiams!

jiems motina. Tn, Juozuk, 
bažnyčią parnešti pašven-

eina derybos ir mainai su visokiais priedais, 
linksmi pasišnekėjimai ir t. t... Tėvai .gi 
skubinasi į bažnyčią, kad suspėti i rezurek- 
ciją. Motina jau iš vakaro susidėjus j didelę 
pintinę “švenčioną”, taigi veža drauge jį j 
bažnyčią, kad kunigas pašventintų Velykų 
valgius “Velykų Avinėlio” pagerbimui. Vai-

apie bažnyčią procesija. Tai iškilmingiausia 
Velykų valanda!

Linksma diena mums nušvito,
Visi troškom džiaugsmo šito,
Kristus kėlės, mirtis krito, Aleliuja, ...

Iš tūkstančių krūtinių veržiasi dabar 
džiaugsmingoji Aleliuja ir nuskamba, nuaidi 
i plačią apielinkę... Galingai skamba dabar, 
tris dienas pasninkavę, varpai, Kristaus pri
sikėlusio garbei plevėsuoja įvairios vėliavos, 
baltai pasirėdžiusių, it angelaičių, mergaičiti 
nešinos. Didžiulė ir graži procesija tai rezu- 
rekcijos papuošalas. Tikrai, anot senovės 
giesmės žodžių:

Vaiskas šventųjų ateina
Kristus patsai pirma eina, Aleliuja.

Taip, prisikėlęs Kristus eina po gražiu 
baldakimu, Kurį gražioje monstrancijoje, 
užsislėpusį duonos pavidale, neša su pagarba 
kunigas, o paskui jį tūkstantinės tikinčiųjų 
minios giedodamos džiaugsmingą Afeliutą. 
Tikrai dangiškas džiaugsmas apima visus.' 
Prisikėlęs Kristus guodžia visus. Sieloje ra
mu, ramu...
užsigrūdina pėsčių, raitų ir važiuotų visi ke
liai, visur tik mirga, tik kruta.

dikai ieškojo Jadvygai vy
ro ir kartu Lenkijos kara
lių. Akys visur kreipia
mos. Nors Jadvyga buvo į- 
simylėjusi Austrijos kuni
gaikštį Vilhelmą ir buvo 
iam pažadėta, bet nuo Au- 

| strijos ir Habsburgų gimi
nės Lenkijos didikai šali- 

l nosi. Nutarta pakviesti 
! lietuvį valdovą Jogailą su
situokti su Jadvyga. Lie- 

' tuvai kaip tik tuo laiku 
buvo naudinga įgyti stip
rią padėjėją kariaujant 

| Vokiečių Ordeną.
I «
į Jogaila, prašydamas Ja
dvygos rankos, prižadėjo 
pats su visa tauta apsi
krikštyti, Lietuvos žemes 
prijungti prie Lenkijos, 
atkariauti Lenkijos užka- 
riautas žemes ir užmokėti 
Austrijos Vilhelmui tinka
mą pinigu sumą, nes Ja
dvyga buvo jam pažadėta.

Pažymėtina, kad vargiai 
Jadvyga norėjo įsižadėti 
savo numylėto kunigaikš
čio. Bet didiku prikalbinta 
pamesti žemišką meilę ir 
savo pasiaukojimu atvers
ti Lietuvos tautą, ji galu
tinai sutiko.

Ir taip 1386 metuose Jo
gaila lydimas Lietuvos ku
nigaikščių ir didikų, nuvy
ko Krokuvon, kur tapo pa
krikštytas kartu su paly
dovais, kurių tarpe buvo ir 
Vytautas, susituokė su Ja
dvyga ir tapo apkarūnuo
tas Lenkijos karaliumi.

Jogaila sutvarkęs reika
lus Lenkijoje grįžo Lietu
von su Jadvyga lydimas 
Lenkijos diduomenės ir 
dvasiškijos. Vilniun buvo 
sušauktas suvažiavimas 
ir tuoj prasidėjo Lietuvos 
gyventojų 
Pažymėsiu 
kaikuriuos nutarimus: lie
tuvis./ stačiatikis - pegali 
katalikės už pačią imti iki 
kol neišsižadės savo tikėji
mo. Taipgi vyriausybė ne
gali teisman traukti dva-

bočių tikėjimo reiškinį 
Vieton Perkūno Tikra 
Dievas buvo garbinam 
Vieton 
č i ausi s

!

■ ninteiis 
: laimės, 
nevien gyvulių ir javų, 
visų žmonių ir visų pas 
lio gerybių. Tuoj buvo 
sinamos ugnys žinyčio 
Sugriautųjų žinyčių vie 
se statomos bažnyč: 
Vieton netikrosios šven

I

ugnies, dabar pradėjo t 
nyčiose viešpatauti Tik 
ji Meilė, kuri uždega ki 
vieno krikščionio širdį.

Kryžuočių viltis k; 
nors užkariauti Lietu 
žemes, jos gyventojus 
vergti no pretencija, 
jie neša Kristaus mok 
visai užgeso. Tikėji 
spindulys, kuris pii 
kartą praskaidrino Lie 
vos tamsųjį dangų A 
daugo laikais, dabar j 
dėjo skaisčiau spind 
Tas pirmasis spindulys 
laikų taip praskaidi 
lietuvių tikėjimo dar 
kad šiandien lietuvių 
džiuma išpažįsta Vi 
Tikrą Dievą.

(Naudotasi Maironi< 
Aleknos istorijomis). 
Marijonų Seminarija 
Hinsdale, III. 
Vasario 13 d. 1937 m.

i
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Patrimpo Gra 
Jaunikaitis, \ 
Dievas, tikros 

ramybės, Globė

MARIJONŲ VEDAMŲ 
PAMALDŲ TVARKRAŠ

I

krikštinimas. 
suvažiavimo

VELYKŲ. METU
Omaha, Nebr., kun. J 

zo Jusevičiaus klebonai 
moję bažnyčioje, mis 
kovo 31 — bal. 11, te 
generolas kun. And: 
Cikoto, MIC.

Pittsburg, Pa., kun 
Vaišnoro klebonaujan 
bažnyčioje, misijos ba 
— 13, kun. Adomas 1 
kūnas, MIC.

Lavvrence, Mass., 1 
Prano Juro klebonaują 
je bažnyčioje bal. 5 — 
kun. Juozas Vaškevit 
MIC.



Antradienis, Kovo 36 d., 1937
= DARBININKAS

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE ji

NAIJIO^ ANGINAS VY-kad kas aPrašvtiJ mūs^ JRUJUO AilULLUO T1 vasario 9 dienos gražias 
i iškilmes ir nesulaukdama
1 rašau aš pati, nes sunku 
! nutylėti nepažymėjus to
kius puikius filmus, ku-

I A 7

riuos mums tą dieną paro
dė atvykę iš Lietuvos bro
liai K. ir L. Motuzai. Fil
mai nepaprastai visiems 
patiko. Nemažiau patiko 
ir garbingo veikėjo, sve
čio V. Uždavinio film’ų aiš
kinimai ir jo dvi kalbos 
pasakytos Vilniaus reika
lais. Tikrai, paliko mums 
gražiausią Įspūdi. Susirin
ko nemažai klausytojų ir 
žiūrėtojų, nors oras tą die
na buvo labai prastas: pu
stė, šąlo ir slidu buvo. Ir 
mūsų sveteliai vargingai 
net iš Omahos mus tą die
ną pasiekė. Kai kurie jau

610 KUOPOMS IR
VISUOMENEI

f

s

■ /
(
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N. A. Vyčių Apskričio 
metinis suvažiavimas į- 
vyks ne balandžio 25-tą, 
bet gegužės 2 d., šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 
492 E. Seventh St., Šo. 
Boston, Mass., 1:00 vai. 
po pietų.

Kuopos raginamos iš an
ksto ruoštis ir prisiųsti 
kuodaugiausiai atstovų.

Jaunimo dvasios vadai, 
profesijonalai ir visi Vy
čių prieteliai kviečiami 
dalyvauti šiame suvažiavi
me.

• N. A. Apskričio naujų 
narių vajus tęsis iki ba
landžio 25-tos, vieną sa
vaitę ilgiau. Sidabrinė tau
rė bus įteikta kuopai pri
rašiusiai daugiausia nau
jų narių.

Balandžio 17-tą, So. Bos
tono Algirdo kuopa stro
piai darbuojasi rengdama 
N. A. Apskričio Vyčių šo
kius, Hotel Somerset, Bos
tono mieste. Pelnas skiria
mas pusiau: Vyčiu centrui 
ir N. A. Apskričiui. Šir
dingai kviečiame visus N. 
Anglijos lietuvius, senus 
ir jaunus dalyvauti šiame 
parengime. Kuopos, į dar
bą!

Vincas Kereišis,
Apskričio Pirm.

niais, kuriuos išpildė i SIJAI VADOVAUS MAG.S- 
smuiką, saxophonu, piani
no armonika ir pianu. Į- 
žanginę kalbą pasakė vie
tinis klebonas kun. S. P.
Kneižis, ir perstatė stu
dentą Antaną Dranginį, 
kuris paaiškino veikalų 
turinius. Trumpą kalbelę 
pasakė kun. J. Vaškas, M.
I. C.

Garbės svečiais buvo 
kun. K. Urbonavičius, kun.
J. Vaškas, M.I.C. ir kun. 
Pauliukonis, MIC.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Visi išsinešė gražius 
Įspūdžius. Rap.

TRAS J. KRISČIŪN AS

PROVIDENCE, R. I.

PHILADELPHIA, PA.

VYČIŲ ŠOKIAI 
j šeštadienį, balandžio 
d., parapijos naujoje mo
kyklos svetainėje įvyks L. 

| Vyčių 103 kuopos šokiai. 
I Tokių šaunių šokiu šioje 
1 kolonijoje nėra buvę. Tai- 
I gi visus, jaunimą ir suau
gusius, kviečiame daly
vauti. Taingi kviečiam? ir 

i iš kitų kolonijų atvykti 
pas mus ir nau joje svetai
nėje su providenciečiais 

J linksmai laiką praleisti.
Ąžuolas.

O 
O

kita lietuvaitė hartfordie- 
tė pasižymėjo. Kritikai ra
šo, kad ji rodo “real pro- 
mise”. Džiaugiamės Ieva 
Gumbiūte ir linkime jai 
dar aukščiau prasimušti ir 
net pasekti Onos Katkaus- 
kaitės pėdomis. Kai sako 
angliškai: “Where there’s 
a vvill, there’s a way”.

Ieva Gumbiūtė yra Bur- 
ton Cornvvall mokinė. Jos 
sesutė yra gabi smuikinin
kė. Linkime lietuviams ar
tistams ir artistėms pasi
sekimo.

HARTFORD, CONN.

Mūsų įžymus viengentis 
biznieris, Pranas Pūkas, 
kuris turi laikrodžių ir ki
tokių brangenybių krau
tuvę adresu: 609 N. 12th 

. St., savo 
nes nuo kovo 12 d. pradė- 

ir nesitikėjome, kad tokiu io pardavinėti ir religinius 
oru galėtu jie atvvkti... paveikslus. Taigi kas nori

VVS delegatui V. Uždą-gražių paveikslų,

v’

prašo žinučių iš visų Conn. 
Valstybės lietuviškų kolo
nijų ir straipsnių, eilučių 
ir t.t. Tai yra proga mūsų 
■jaunimui parodyti savo li
teratiškus gabumus.

j CLC rengiasi prie di
džiulio metinio bankieto, 
kuris įvyks New Havene. 
Hotel Taft, gegužės-Mav 
15, vakare. Bus idomi 
programa. Visi nariai bei 
narės, jų draugai priete- 
liai-ės yra kviečiami daly
vauti.

Sekretorijatas prašo vi
sų CLC kuopų neužmiršti 
atsiusti savo delegatus-es 
t

• v

Pasikalbėjimas su dviem 
lietuviais radijuotojais
Teko man kalbėti ir su

žinoti nuo dviejų lietuvių 
vaikinuku, būtent, Alber
to Leonaičio ir Eliiošiaus. 
Jiedu ana vakarą kalbėjo 
per Elijošiaus short wave 
aparatą su lietuviu vaiki
nu Kaune. Jie trvs pasiža- 
jdėjo rašyti laiškus vieni 
Į kitiems, o naskui ir radi- 
jjuoti. Elijošius yra radio 
mokytojas ir turi jau ke
letą mokinių, kurie moki
nasi kaip operuoti short 
wave aparatus. Be to, ki
tas lietuvis vaikinas man 
gerai žinomas, Ignas Rū
kas, Burnside irgi užsiimi- 
įnėja radio ir jau yra kal
bėjęs su Europos ir Azijos 
lir kitų tautų gyventojais.

I

susirinkimą Bridgeporte.

DR. MIKOLAINIS 
NAUJOJE VIETOJE
Lietuvis dr. Mindaugis 

Mikolainis jau persikrau
stė j nauja vietą, būtent, 
914 Broad St. Naujoji vie
ta daugiau lietuvių apgy
venta, tai bus patogiau ir 
pačiam daktarui ir lietu
viams.

Dr. Mikolainis yra šv. 
Pranciškaus Ligo n i n ė s 
Štabo narys, o jo sesutė 
Aldona lanko šv. Juozapo 
Kolegiją, kur ji dažnai vei
kia įvairiose kolegijos ko
misijose. Jie yra šios pa
rapijos komunikantai.

TRIJŲ DRAUGIJŲ KOR- 
TAVIMO VAKARAS 
Kovo 14, mokyklos sa

lėje trys draugijos, bū
tent, Gyvojo Rožančiaus. 
Tretininkų ir Marijos Vai
kelių Draugijų surengė di
delį kortavimo vakarą su 
programa. Atsilankė pilna 
salė žmonių. Buvo gardžių 
užkandžių. Pelnas ėio pa
puošti bažnyčios altorius

Jis yra gabus Velykose ir 40-tės atlai- 
visuomenin- duose. Tai ištikrųjų gra

žus tikslas. Protarpiais 
T vasarą “Darbiniu-buvo prakalbos, muzika ir ~ 

rengia dvi ekskursi-mon°lo§ras. Muziką paruo-j jie įurį sav>o code, rodos, 
Pirmutinė ekskursija se &er^- Knpų (Mato) sei-

Mag. Juozas Kriščiūnas
Juozas Kriščiūnas, chi- 

cagietis, pereitais metais 
baigė Chicagos Universi
tetą su magistro laipsniu, 

bizni praplečia, Nežiūrint, kad jis buvo už
imtas savo studijomis, vi
suomet surado laiko dar
buotis katalikiškoje vi
suomenėje, 
literatas ir 
kas.

Šia 
kas” 
jas 
išplauks iš New Yorko 
Švedu Amerikos laivu 
“GRIPSHOLM”, kuri tie
siai niauks i Klaipėdą be 
persėdimo. Štai ekskursi
jai vadovaus chicagietis 
magistras Juozas Kriščiū
nas, kuris pereitais me
tais baigė Chicagos uni
versitetą su magistro laip
sniu..

Antra ekskursija iš- 
Stefanija Mineikie- plauks iš New Yorko mil-

tai jų galite gauti pas p. 
i Praną Pūką. K.viniui išaiškinus mums _ 

Vilniaus reikalus, nupasa- I* 
kojus sunku pavergtųjų i 
gyvenimą, mielai sudėjo-j 
me vilniečiams paremti 28 ’ 
dolerius ir 19 et. A. Kairys;
aukojo 2 dol., o po doleri zimiero lietuvių parapijoj 
aukojo šie: E. Keliotis. J. Stefanija Mineikienė, paei- 
Blaškevičius, P. Krikščiu- Pan^_ Dziesulskių

’ ~ — y. r.

MIRĖ STEFANIJA
MINEIKIENĖ

Kovo 11 d. mirė Šv. Ka-

I

ras, J. širvinskas, Br. 
maitiene, J. Čunėnas,

Misiūnas,

i iš Dziesulskių šei- 
mos. Palaidota iškilmingai 

. iš Šv. Kazimiero par. baž- 
‘ nyčios Šv. Kryžiaus ka- 

_ puošė. Laidotuvėse daly-Škėma. A.
uždavinys, L. Čepulis, J. jvavo daug žmonių. Patar-
Kulvinskas, M. Pažėra, 
Jazukevičius, O Senk.

J.l 
J 

Uzas. A. Gurskis, I. Vasi
liauskas, I. Šimėnas ir D 
Varašius.

Ona Senkevičienė.GRAŽUS FILMAI — |
GRAŽIOS PRAKALBOS

Rockfordo lietuvių koloj 
nija didelė, tik nelabai vie
ninga. Turime ir šio ir to, 
bet negalima sakyti, kad 
mes visiškai sugriuvę. Ir 
vieni ir kiti dirbame orga
nizuotai. Rengiame vaka
rus, koncertus/ misijas, 
rekolekcijas ir kitokius 
kultūrinius bei dvasiniussdramą ir “šykštuolis”,! 
pasireiškimus čia visuo- trijų veiksmų komedija, 
met matysite, nors nevi- Suvaidino tikrai artistiš- 
suomet jie aprašyti būna. ■ kai. Studentai visus žavėjo 
Ir dabar, ilgai laukusi, 'gražia lietuviška kalba.

d.Sekmadienį, kovo 
Šv. Jurgio lietuvių 
pijoj, Marianapolio 
<njns studentai, vadovau- 
įant mokvtojui p. Jonui 
Pilmauskui, suvaidino 
“Našlaitis”, trijų veiksmų

14
para-
Kole-

navo p. Antanas Užumec- 
kas, laidotuvių direkto
rius, kurio ofisas randasi 
'300 Wharton St.

A. a. ,
•nė buvo 65 metų amžiaus, kinišku laivu “BERENGA- 
Amerikoje pragyveno 30 RIA”. Taigi, kurie manote 
metų. Paėjo iš bajorų kil- vykti Lietuvon, nelaukite 
mės, tačiau save 1 ' 
prie lietuvių ir savo vai
kus išmokė lietuviškai 
kalbėti. Ji priklausė prie 
bažnytinių draugijų: Šv. 
Rožančiaus, Apaštalystės 
Maldos ir Saldžiausios 
Širdies Jėzaus.

Paliko nuliudime du sū
nų — Vincą ir Edvardą ir 
dvi dukterį — Antaniną 
Merkelienę ir Aleną Mazu- 
rienę ir dvyliką anūkų.

Amžiną atilsį jos vėlai.
Jurgietis.

Velykos Lietuvos I

(Pradžia 4 ir tęsinys 5 pusi.)
— Vaikai, žiūrėkit, jau Didžjurgiai parva

žiavo, jau tur būt ir mūs greit parvažiuos, 
su džiaugsmu sušunka Jonukas, pamatęs 
pravažiuojant kaimynus.
— Ana, jau ir Mikai važiuoja, ve, ve jau 

pilni keliai žmonių, džiaugsmingai ploja de!-; 
nais vaikučiai, jau tur būt tuoj ir mūs įva
žiuos Į kiemą. Ir tiesa, jiems bešnekant štai 
ir įprunkščia Į kiemą sušilę sarčiai su pilnu 
vežimu vyru ir moterų. Visi tik šoka, tik ri
tasi iš vežimo. Vaikučiai bėga jų pasitikti.- 
Tai bus skanių lauktuvių.

Gražus Velykų rytas. Saulutė gražiai šil
do, sveikindama savo maloniais spinduliais 
Velykas. Tas dar priduoda visiems didesnio 
švenčių ūpo ir džiugina visus. Visi linksmi ir 
pilni švenčių nuotaikos. i

Susitvarkę visi dabar sėda prie “švenčio- 
no”, linkėdami vieni kitiems linksmų Vely
kų. Tėvelis atkalba maldą ir visi pradeda 
valgyti. Velykų Avinėlį” — ‘švenčioną’ (pa
šventintus valgius). j

Po pusryčių, pasidalinę Velykų įspūdžiais,, dyjo? 
suaugę eina gulti ir pasilsėti per naktį išvar
gę bažnyčioje, giedodami prie Jėzaus Grabo,1 
gi vaikučiai bėga į lauką “margučiais” žais
ti, ar sviedinį mušti. Kiek jiems džiaugsmo 
ir malonumo. Nebereikalo mat laukė Velykų.

Štai jau ir pietūs. Ir vėl visi sėda prie 
“švenčiono”. Po pietų jaunimas ir vaikučiai 
rengiasi mišparų. Ir vėl tie patys sarčiai pa
sišokinėdami veža visus į bažnyčią.

I

. T . ’ Įeontinental ir taip nežiū- 
Knpukai Jonas ir rįnt tauįOS ayba kalbos 

visi lygiai gali susikalbėti.
, lietuviai vaikinu- 
Laikykitės.

E0W. V. WARA30W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashinjrtOD St. 
NORVVOOD MASS 
TEL. Nor'.vood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TE'!, K< <><• k i <>ri 2005

myna. 
Mykolas sudainavo kelias 
dainas, o 
Matas. 7~ 
kun. Ambotas, kurs per
statė kalbėtojus: kunigus KORTAVIMO VAKARAS 
Vaškelį ir Karkauską. Vi- j Aną vakarą, mokyklos 
si kunigai gražiai pakalbę- salėje, įvyko kortavimo 

’ ‘ vakaras parapijos draugi
jų vienybės. Atsilankė 
kiek žmonių, bet galėjo 
būti daugiau.

Marianapolio Studentai 
Hartforde

Aną sekmadienio vakarą 
Ilietuviai studentai atvyko 

Hart- Thompson, Marianano- 
; ir suvaidino 

!dramą (Našlaitis) ir ko- 
1 mediją (šykštuolis). Stu- 

LIETUVAITĖ PASIŽY- dentai puikiai atliko. Jų 
MĖJO j aiški lietuvių kalba stebi-

Kovo 14, Bushnell Me- no ne vieną. Muzikantų 
nemažai ir nemenki. Daug 
žmonių atsilankė ir gėrė
josi. Lietuviai suaugę 
džiaugėsi Tėvų Marijonu 
auklėtiniais ir ių lietuviš
kumu. Kalbėjo kunigai: A- 

__  , kad ibromaitis, Pauliukonis, 
Boston, i ji turi gražu ir stipru Karlonas ir Kripas.

contralto balsą. Reiškia ir

paskui tėvas yaiį0 
Kalbėjo klebonas

jo ir sukėlė ūpą. Keletą 
žodžiu pasakė ir vikaras 
kun. Kripas. O paskui Jo
nas ir Mykolas Kripukai 
atliko mažą veikaliuką. 
Vienu žodžiu vakaras bu
vo kuopasekmingiausias. 
Reikia užgirti tu trijų mo
terų draugijų tokį puikų ĮPJ 
isumanymą. Valio,

skaitė. ilgai, užsisaky kite vietas ,fMoterys ir Marijos 1^® kolegijos
iš anksto. Užsisakydami i Vaikeliai 
iš anksto gausite geres
nius laive kambarius. Y- 
pač Lietuvos piliečiai tu
rėtų ankščiau ruoštis į ke
lionę, nes jiems parūpini- 
rnas dokumentų ilgiau už
ima laiko.

Visais reikalais kreipki
tės laiškais ar asmeniškai: 
“Darbininkas”. 
Broadv/ay, So. 
Mass.

morial, Colonial kamba
riuose Ieva Gumbiūtė su 
kitu svetimtaučiu išpildė 
gražią muzikališką prog
ramą. Gaila, kad negalė
jau būti ir girdėti. Vieti- 366 Westiniai laikraščiai rašė,

JAMES 8. COTTER
GRABORIUS

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

Ir vėl beveik pilna bažnyčia žmonių, dau-' 
gijusiai jaunimo ir vaikučių. Taip, Velykų 
mišparai tai vaikučių šventė. Jie tik krykš
čia, tik laksto, visur tik baikos ir juokai.
— Na, vyrai, iš atimtinių, šaukia Pančia- 

kių Silvestras jaunimą žaisti “margučiais”.
— Gerai, gerai, duok šią, aš turiu pakaš- 

kini (pentarkinį), tai jūsų visi sueis į mano 
kišenius, drąsiai pribėga prie jo Baltų Mo
tiejus ir atkiša jam savo pakaškinį.
— Silvestras tik tekšt jani į tą drūtąjį pa- 

kaškinį ir tas sudužo.
— Na, jau vieną “margutį” Silvestras ir 

turi.
— Na ir man reik išbandyti savo kurkinį,, 

ištraukęs iš kišeniaus “margutį” eina prie' 
Silvestro Mikų Baltrus, ar mes jam pasiduo-' 
sime?
— Laikyk, Silvestrai, dabar aš į tavo mu

šiu. Į
— Gerai, mušk. I
— Baltrus tekšt ir jo sudužo ir neteko savo

kurkinio. 1
Ir taip ėmė ir ėmė Silvestras paeiliui 

“margučius” nuo savo draugų.
Kerelukas žiūri į Silvestrą ir pavydas ji 

ima, kad jau Silvestras tur apie puskapi 
“margučių”.
— Na, ir koks jam biesas tokį drūtą užfunp

!

— Na, palauk tu, šelmi, aš tau užtaisysiu 
šposą, mano sau Kerelukas ir pribėgęs prie 
Silvestro terkšt jam per ranką. Silvestro 
“margutis” lept ant žemės ir sudužo.

Silvestras užpykęs ir pribėgęs prie Kere- 
luko tvykst jam į antausį. Visi pasileido juo
kais, kvatoja pilvus susiėmę.

Kerelukas irgi užsigavęs, bet nedrįsda- 
, mas šokti prieš Silvestrą tik pribėgęs prie jo

BAŽNYČIOS ŠVENTINI- 
persireižęs gundo Silvestrą: I MO SUKAKTUVĖS

— Nagi dar sykį bandyk! Kovo 7 dieną sukako 10
— Silvestras vėl jam tvvkst per kitą ant- . sukaktuves nuo

Po pamaldų visi, kaip šūvis lekia dabarisYcnt‘nl.mo.. Na.uJ.°-
namo, vieni kitus pralenkdami. Bematant;min?os mvišios kuriag at. 
aus*;T . , .... . . , . _ laikė kunigas Kripas, asis-

da sykį duok, nagi da sykį pame-Jtuojant diakonui kun. 
gink, vis artyn lįsdamas prie Silvestro gun- Pauliukoniui ir sub-diako- 
do jų Kerelukas. nui Vincui Švedui. Pamok-

— Silvestras. Kad taip nori, tai tia. Ir vėlĮslą sakė kun. Pauliukonis. 
O po Dietų įvyko iškilmin
gi mišparai, kuriuos atlai
kė kunigas švedas, asis
tuojant kunigams: Pauliu-i 
koniui ir Kripui. Be to 
svečiai kunigai Marijonai 
iš Marianapolio padėjo iš
pažinčių klausyti.
Iš CONN. LITHUANIAN 

CATHOLICS VEIKIMO
Conn. Valstybės lietuvių 

jaunimo katalikų draugija 
nesnaudžia. Štai vėliausios 
žinios ir jų veikla:

C. L. C. raštininkė Solo- 
mėja Dilijoniutė man pra
neša, kad Bridgeporte pas 
kunigą Kazlauską, sekma
dieni balandžio 11 d. įvyks 
susirinkimas. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, po pietų, 
o po susirinkimo užkan
džiai. Tas susirinkimas 
bus begalo svarbus ir pra
šo visą lietuvišką katali
kišką jaunimą atsilankyti. 

CLC leidžia bertaininį 
. laikraštuką, užvardintą 

CLC Chronicle. Redakto
riai kunigas Gradeckas ir 
Jonas Grėbliūnas.l Vadai

tvykst jam per ausį.
Visi kone trūko juokais, gi Kerelukas su

sigėdęs ir neturėdamas daugiau ką daryti 
tik kumščią sugniaužęs pagrūmojo Silvestrui 
grasindamas:
— Na, tu rū..., paminėsi!...

Ir nuėjo savais keliais.
Jaunimas gi kone išvirto besijuokdamas. 

Na, ir buvo juokų...
Tai štai kokių pripotkų atsitinka Velyko- 

! se su tais “margučiais”. Na, bet visgi jauni- 
mas mėgsta žaisti Velykose margučiais, 
nors kartais ir nesusipratimų pasitaiko. Tai 
jų maloniausias užsiėmimas Velykose.

Gi antrą Velvkų dieną jaunimas susirin
kęs į bažnyčia dar įvairesnių šposų prasi
mano. Čia netik jaunimui, bet ir seniams už
tenka juokų.

Na, bet šiuo kartu gana jau bus apie 
tuos “margučių” šposus, gal jau ir taip per 
daug išsiplepėta...

Kas norės sužinoti daugiau nuotikių iš 
Lietuvos jaunimo gyvenimo teužsiprenume- 
ruoja “Darbininką” ir teskaito atydžiai 
kiekvieną “Darbininko” numerį.

Taip ir praeina linksmai ir ramiai Vely
kos Lietuvos kaime. Linkiu tat Lietuvos 
kaimui linksmų Velykų, Aleliuja!...

Kun. M. J. Brundza.

• v

A. GUDAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

' senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Honsing gau
name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156

i
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BATCHELDER 
WHITTEMORE 

1834 Mass. Avė., Roxbury, 
Telef. HIGhlands 1920 

SKYRIAI —
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Katalikai Ginkluokimės!
Katalikai pakelkime sa

vo akis ir pasidairę pama
tykime, kaip pasaulio tau
tos, pamiršusios Dievo ir 
artimo meilę, galvotrūk
čiais kala baisiausias ka- 
nuoles, daro su nuodingo
mis dujomis bombas ir ka
riškus lėktuvus, išleisda
mos milžiniškas pinigų su
mas. Valstybės apkrauja 
savo piliečius didžiausiais 
beveik jau nebepakelia
mais mokesčiais ir surin
kusios iš piliečių milžiniš
kas pinigų sumas daro 
ginklus, kad tik sustipri
nus savo pozicijas ir kuo- 
labiaus apsiginklavus. Or
ganizuoja ir mokina milži
niškas milijonines armi
jas. Jas apginkluoja mo- 
derniškiausiais ginklais. 
Net mažus vaikelius nepa
lieka ramybėj. Vieton, kad 
skiepyti j jų jaunas širde
les krikščioniškas dorybes 
Dievo ir artimo meilę, jau 
mokina juos vartoti gin
klus.

Laikraščiuose pastebi
me, kad kai kurios valsty
bės jau nuo 9 metų am
žiaus organizuoja vaikus 
ir mokina juos kariško 
muštro. Kam tas viskas 
tautų ir valstybių daro
ma? Žinoma, kad viena ki
tą užpulti, sunaikinti ir iš
žudžius pasinaudoti jii 
turtais. Aiškiaus tariant, 
ištisos tautos ir valstybės 
virto banditėmis — žude.i- 
komis, o virto tokiomis 
dėlto, kad nutolo nuo Die
vo ir paneigė Jo Įsakymus.

Mes katalikai netikime Į 
kanuolių, kariškų lėktuvų 
ir kitų žudymo Įrankių ga
lybę. Mes tikime savo Di
džiojo Mokytojo pasaky
tiems žodžiams: “Kas kar
du kariauja, nuo kardo ir 
žus”. Mums katalikams 
kanuolės, kariški lėktuvai 
ir b o mbo s nėr ei kaling i, 
nes mes nemanome atimti 
eam nors gyvybę ir pa
grobti kieno nors turtus. 
Bet mes turime kitą gyvy
bę ir turtus, kurie mums 
daug yra brangesni už kū
no gyvybę, visokius mate- 
rijalius turtus ir mes turi
me ginkluotis, kad juos 
apginti.

“Nebijokite tų, kurie ga
li užmušti jūsų kūną, bet 
labjaus bijokite tų, kurie 
gali užmušti jūsų sielą”, 
pasakė patsai Išganytojas.' 
Kadangi mūsų sielos gy
vybei ir jos turtams, ku
riais yra tikėjimas ir viso
kie iš jo paeiną aukšti, kil
nūs idealai, mūsų laikais 
iš visų pusių gręsia pavo
jus, tai mes privalome 
ginkluotis, kad tuos pavo-; 
jus prašalinti, juos atrem
ti, kad jie negalėtų mūsų 
sielos sveikatai bei gyvy-: 
bei pakenkti.

Didžiausią pavojų musų' 
sielos gyvybei ir turtams 
šiais laikais sudaro nešva-; 
ri bedieviškoji spauda. |

Kad tą pavojų prašalinti 
mes turime užkirsti kelią 
nešvarios spaudos plėtoji- 
muisi, o tą galime atsiekti 
tiktai stiprindami savo ka
talikiškąją spaudą. Mūsų 
katalikų spauda sustiprės, 
kada ji bus plačių minių 
skaitoma. Kad ji būtų pla
čiai skaitoma, mes katali
kai turime padaryti savo 
spaudą Įdomią — turinin
gą. Tam tikslui atsiekti 
reikia sumobilizuoti armi
ją jaunų, energingų ben
dradarbių, rašytojų ir 
juos išmokinti sumaniai 
valdyti plunksną.

Kandidatų, norinčių sto
ti Į šią laikraščių bendra
darbiu armiją atsiras, jei
gu laikraščių bendradar
biams galėsime duoti pini- 
giška atlvginimą už raš
tus. Katalikų seimelis įvy
kęs pereitą vasario 22, 
V/orcester, Mass. tą gerai 
suprato, kad suorganizavi
mui laikraščiams bendra
darbių armijos yra geriau
sia priemonė teikiant 
jiems piniginį atlyginimą 
už raštus.

Tam. tikslui seimelis iš
rinko komisiją, kuri rū
pintųsi suorganizuoti fon
dą, iš kurio būt galima 
teikti rašytojams atlygini
mą. Kadangi ir man že- 
miaus pasirašiusiam tenka 
garbės šioje komisijoje 
veikti, tad rašau šiuos ke
lis žodžius su vilčia, kad 
jie bus kataliku pastebėti. 
Ypatingai kviečiam jus tė
veliai ir mamytės stoti 
mums komisijai Į talką ir 
padėti mums suorganizuo
ti ŠĮ fondą.

Dalyvaudami Įvairių or
ganizacijų susirinkimuose 
perstatykite šį visiems 
mums svarbų reikalą ir 
paprašyti šį sumanymą 
paremt, paaukuojant nors 
kelis skatikus į šį fondą. 
Tie jūsų suaukuoti skati
kai bus tinkamai ir tiks
liai sunaudoti. Jie teks jū
sų pačių sūnums ir dukte
rims, kurie ką nors para
šys laikraščiams, išreikš
dami lietuviškai savo gra
žias mintis.

Jūsų sūnūs ir dukterys 
bendradarbiaudami laik
raščiams išmoks lietuviš
kai protauti ir veikti nau
dingą lietuvių visuomenei 
darbą. Surinktas aukas 
prašome siųsti šio fondo 
iždininkui: Rev. V. Puido
kas, 12 Casimir St., West- 
field, Mass. Aukavusių 
stambesnias aukas, bent, 
nemažiau 25c. vardai bus 
skelbiami laikraščiuose. 
Smulkesnėmis aukomis su
aukotas aukas draugijų 
susirinkimuose bus skel
biamos abelnai paminint 
draugijos vardą. Tad pri
sidėkime'visi prie suorga
nizavimo jaukių plunksnos 
kareivių armijos.

S. Bugnaitis,

• u

Lanny Ross sako:
” Luckies niekad nei truputėlio neerzina

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

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

mano gerklės”
“Jau dabar ilgokas laikas, kaip 
gerėjuosi Luckies. Jie yra lengvu 
užsirūkymu ir jie niekad nei trupu
tėlio neerzina mano gerklės . . . tas 
pats ir su mano balsu. Turbūt kiek
vienas žino, jog daugelio valandų 
pratimai yra reikalinga paruošti va
landos perstatymui . . . ypač tokiai 
programai, kaip kad naujasis ‘Skote 
Boat’. Bet aš abejoju ar jie supranta, 
koks yra nepaprastas jausmas vaian- 
dėliai atsikvėpti, visiškai pamiršti 
apie darbą, ir užsirūkyti Lucky.”

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted’7-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJ1MUS—PRIEŠ KOSULĮ
CeoyrtfM l'»37. r* Are-riran rotr.onnr

NAUJOS KNYGOS f KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ f 

KOLONIJOSE

JŲ BALSŲ ŽAVINGUMAS

TJEVEIK kiekvienos tautos istorijoj 
randasi, nors kartais ir neparašy

tas. skyrius pavestas jvairių keliautojų 
kaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėjų,čigonų ir kitokiais vardais žino
mų dainininkų ir palinksmintojų .pasi
žymėjimams. Jų balsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems atsibasčius, visur ir visada jiems 
durys buriavo atidaroma.

Šiems keliaujantiems dainininkams 
jų balsai buvo jų duona, o kartais net 
ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vistik 
jų balsai nebuvo lygiai taip jų brangi
nami, kaip kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų, nes ių 
balsai yra tikriausiu turtu, turtu išreiš
kiamu net šešiomis ar septyniomis

skaitlinėmis. Tad šių dienų artistai 
turi būti labai atsargūs su savo bal
sais, kadangi tai yra beveik vienintele 
jų nuosavybe.

Ką jie valgo, ką jie geria, k? jie 
rūko, ir visa, ka tik jie daro yra labai 
atydžiai dabojama pastebėti, kaip visa 
tai atsineša jų isalsui ir gerklei. Dau
gelis operos, scenos, filmų ir radio 
artistų pareiškė, jog ypatiškai jie la
biau mėgsta lengvų ir jų gerklėms 
švelnų užsirūkymų. Tad iic i- pasi
renka I.ucky Strike cigaretus. nes 
gerklės apsaugą tik l uckies suteikia 
su savo “toastmg" kurie pa
galba išvalomos tūlos šiurkšči-s. vj«o- 

l kiame tabake randamos erzinančios 
i priemaišos.

Atsiųsta paminėti nauji SAKA
LO leidiniai:

Autorius aprašo vienos jaunos 
mergaitės sielos ir meilės konflik
tus. Ji jaučia pašaukimą Į vie
nuolyną, bet taip pat vilioja ją 
vieno labai rinito vyriškio, inži
nieriaus, nekalta meilė. Stiprus 
sielos balsas ima viršų. Romane 
gyvai atvaizduota ir mūsų pro- i 
vincijos subanalėjęs inteligentui 
gyvenimas; paliesti ir visuomeni
niai klausimai.

Dirnis kapit. Alph. Magnicz.
JAUNUOLIUI IR Tėvui. Iš zimiero lietuvių par. Vy- 
pranc. kalbos vertė dinūs kapit. Čių 26 kp. susirinkimas. 
Pr. Povilaitis. Sakalo Jeid. 96 p.
Kaina Lt. 1.50. Labai gražiai pa- Vyčių kvietimas dalyvau- 
rašyti tikrai rimti patarimai jau- ti jų Šokiuose. Svaidinio 
nuoliams, ypač kariams, 
vams apie lytinius dalykus.

M. Vaitkus, žaibas IR MER- mėnesinio
GAITĖ. 3 veiksmą, 2 paveikslų kur bus išrinkta kapitonas 
negalimybė. Sakalas 139 p. Kai- ir vedėjas, 
na Lt. 2.—

St. Santvaras.
DEBESYS. Antroji lyrikos kny
ga. 160 pusi. Kaina Lt. 3,—. Ir 
šis lyrikos rinkinys savo temati
kos platumu tikrai imponuoja. 
Gyvenimas ir įnirtis, skausmas, 
liūdesys ir džiaugsmas, moters, 
motinos ir tėvynės meilė, vis tai 
atsispindi poeto lyrikoje.

V. Kamantauskas. JAUNAM 
MOKSLEIVIUI. Praktiški patari
mai: 1. Kaip sveikam būti, 2. 
Kaip mokytis ir 3. Kaip elgtis. 
112 pusi. Kaina Lt. 1,50.

“MAŽŲJŲ KNYGYNĖLIS”
Vyt. Sir. Gira, TRAUKINYS. 

Itiustravb dail. A. Šepetys. Kai
na Lt. 1,—.

WORGESTER, MASS,
ŠV, KAZIMIERO PAR-JA
VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 15 d. Įvyko Šv. Ka-

Priimtas Providence L.

ir tė- ratelio susirinkimas įvyks 
balandžo 13 d., tuojau po 

susirinkimo,

vardu Jonas - Robertas. 
Krikštino kun. Pranas 
Skrodenis. Krikšto tėvais 
buvo Mykolas Sapavičius 
ir Agnietė Culienė.

i _______________

SODALIEČIŲ VAKARAS
Verbų sekmadienį, kovo 

21, š. m. Sodalietės suvai
dino penkių veiksmų dra
mą “Fabiola”. Tas pats 
veikalas buvo suvaidintas 
tuo jaus po Mišparų vai
kams. Pelnas skiriamas 
parapijai. Veikalą suvai
dino kun. Pranciškaus 
Skrodenio ir panelės An
gelės Bendoravičiutės va
dovybėje. Vaidino šios So-

PAKALNIU

•kiūto, M. Monisaitė, L. 
. Rakauskas ir M. Lapins
kaitė.

Kuopos susirinkimas i- ' 
vyks balandžio 5 d. bažny
tinėje svetainėje.

Koresp. M. Y.
i ----------------------------

• Trečiadienį, kovo 31 d., ” 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Ūkesų klubo svetainėje i- 
vyks balius, kurio pelnas ~ 
skiriamas sušelpimui ei
nančios mokslus lietuvai
tes. V.B.

westfiėlOass.
Sunkiai susirgo Klebau- 

skas Antanas, Atkočaitie- 
nė Agnieška ir Gedminai
tė Z. Linkime visiems ligo
niams greito pasveikimo.

Kovo 30 dieną Įvyksta 
vietinės Vyčių kuopos va
jaus programa. Tuo tikslu 
atvyksta iš So. Bostono 
garsus kalbėtojas, L. Vy
čių Centro Vice-Pirminin- 
kas Razvadauskas, kurs 
pasakys jaunimui karštą 
kalbą.

Tad visas Westfieldo 
jaunimas kviečiamas atsi
lankyti Į bažnytinę salę, 
7:30 vai. vakare.

Basketball tarp West- 
fieldo ir So. Bostono bal. 
3 dieną. Vietinė Vyčių kuo 
pa turi suorganizavusi 
tvirtą basketball rateli, 
kuris beveik tapo vietinių 
Westfieldo ratelių čempi- 
jonais. Balandžio 3 dieną 
So. Bostoniečiai atvyksta 
i Westfieldą išbandyti sa
vo jėgas. Mūsų ratelis jau 
mankštinasi ir žada su
pliekti So. Bostoną. Žino
ma, So. Bostonas mano tą 
pati tad petys Į petį, vy
rai laikykitės. B.

MELROSE PARK, ILL

AUŠROS VARTŲ PARAP.i,

KRIKŠTAS 
Robert Vincas Norkaitis

Vincas ir Stasė (Jasai- 
čiutė) Norkevičiai nese
niai susilaukė sūneli, kurs 
kovo 21 d., tapo pakrikšty
tas svardu Robert-Vincas. 
Krikštino kun. Jonas Ba
kanas. Krikšto tėvais bu
vo Juozas Kamendulis 
p. Ona Kibirkštienė.

VYČIŲ BENDRA 
ŠV. KOMUNIJA

Vyčių 116 kp. priėmė Šv. 
Komunija “in corpore”

paveikslus, 
džiaugėmės 
paveikslais,

APLANKĖ IR IŠVAŽIA
VO SVEČIAI

Mūsų kolonijos žymaus 
veikėjo J. Žvirblio inicia
tyva ir pastangomis vasa
rio 10 dieną turėjome gra
žias prakalbas^ ir matėme 
ouikius filmus iš Lietuvos. 
Tą dieną p. Žvirblio rū
pesčiu vietos italų Mt. 
Carmel parapijos salėn su
sirinko nemažas būrys 
Melrose Parko lietuvių, 
kurie išklausė V. Uždavi
nio puikių kalbų ir pama
tė Motuzo rodomus Lietu
vos judamus•>

Tikrai visi 
kalbomis ir
dėkingi esame tiems, kurie 
čia visa tai suorganizavo.

Kai Vilniaus delegatas 
V. Uždavinys pasiūlė pa
remti vargstančius vilnie
čius, tai mes mielai sumė
tėme 19 dol. 19 et. Po vie- 

______ _ _ ___ n.ą dolerį aukojo: A. Ste- 
sekmadienį, kovo 14 d.. į ponavičius - Stevens, J. 
8:30 vai. mišiose. Po mi- Puodžiūnas. A. Bičuša, M. 
šių sekė pusryčiai, ku- i Krosinis, S. Andrejauskie- 
riuose patarnavo narės iš ■ nė, T. Leškauskas, A. Švil- 

pauskienė,. M. Janušaus
kienė, O. Bukantienė, O 
Skudžienė ir F. Valuckas.

Teko girdėti, kad tai bu 
vo paskutinis svečių pasi 
rodymas Chicagos apylin 
kėse. Iš čia jie išvažiavo 
Rytines valstybes. Laimin 
gos kelionės ir pasisekimo 

K. Pakraštini*

ir

Moterų Sąjungos 69 kp.: 
S. Žemaitaitienė, E. Jakš
tienė, 0. Vaitkevičienė ir 
Jieva Pigagienė. p. Žemai- 

_______ L taitienė vardu draugijos 
Vyčių teatrėlio ratelis dalietės: Angelą Rainikai- pasveikino Vyčių narius, 

rengia vaidinimų vakarą, tė, Ieva Jurgelionytė, Bi- Taipgi sveikino muz. J. 
balandžio 4 d., bažnytinė- rutė Plitnykaitė, Ona Bur- Balsis ir kun. J. Bakanas, 
je svetainėje, 7:30 vai. va- dulytė, Marijona Anušaus- kuopos dvasios vadas, 
kare. Suvaidins dvi kome- kaitė, Birutė Matulytė, O-1 Surengimo komitetą su- 
dijas. P-nas Pranas Raz- nutė Pečiulytė, Pranė Ma- darė: J. Balonis, J. Metri-

v •

I

vadauskas, L. Vyčių Cen- žuknytė, Zosė Buivydaitė, 
tro Vice - Pirmininkas pa- Anita Kontakevičiutė, Bi-
sakys kalbą.

KRIKŠTAS
Jonas Sepavičius

Jonas ir Mariana (Poo- 
le) Sepavičiai neseniai su
silaukė sūnelio, kurs kovo 
21 d., tapo pakrikštytas

Didžiausia apgavystė y-
Vyt. Sir. Gira, JŪRA, iliustra- ra pretenduoti į valdovus 

vo dail. B. Maeutkevičius. Kaina ir neturėti tam sugebėji
mu. l,xi. mo. Ksenofontas.

rutė Jurytė, Mildreda Ur
monaitė, Marytė Taurytė, 
Levutė Valatkevičiutė, Ri
ta šeskauskaitė, Ona Pa- 
kenytė, Elenutė Talakaus- 
kaitė, Adelė Kuliunaitė, 
Birutė Ankštutytė, Vero
nika Kondratavičiutė.

Mūsų Sodalietės visuo
met gražiai pasižymi Vai
dinimais, bet ši kartą tik
rai artistiškai pasirodė.

Sodalietč.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Gardn*r, Mass. — Balandžio-April 4, 1937, 3 vai. p.p 
Athol, Mass. — Balandžio-April 4 d., 7:30 vai. vakare 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 18, 7:30 v. vah 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietį, 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vic 

tų sutartos dienos.
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Kun J Simonaičio Jubiliejus
Elizabeth, N. J. —
Kovo 14 d. čia buvo ap

vaikščiojama mūsų klebo
no kun. Juozo Simonaičio 
15 metų kunigavimo su
kaktuvių jubiliejus ir 
drauge jo vardinių minėji
mas. Dėkingi parapijiečiai, 
norėdami įvertinti savo 
mylimojo klebono darbuo
tę ir parodyti jam savo 
meilę ir prisirišimą, su
ruošė tą dieną Jo pagerbi
mui iškilmingą vakarienę.

Vakarienės renginiui pa
rapijiečiai sudarė komite
tą, kurio pirmininku buvo 
p. Ign. Budreckas. Gi dau
giausiai tai pasidarbavo 
kompozitorius prof. p. 
Juozas Žilevičius.

Vakarienė buvo puikiai 
paruošta, *. <t*. kuuį., 

triūsas rūj ' stingų 
manių 
Vakarienė p 
400 parapijie

7 vai. susir 
nūs dalyviai, 
stalo paskirt

Važiuokite į Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS
jau du metai klausau savo 
klebono, nes jis mano 
“bosas”, bet šį vakarą aš 
būsiu jo “klebonas” ir “bo
sas” ir kaip jis, taip ir vi
si svečiai turės manęs 
klausyti... Salėje juokai, 
triukšmas ir delnų ploji
mas.

Vakaro vedėjas tuoj pa
prašo kun. J. Šeštoką, 
New Yorko kleboną, su
kalbėti maldą. Po to visi 
svečiai susėda prie gėlė
mis gražiai papuoštų ir 
skaniais valgiais apkrau
tu stalų ir pradeda užkan
džiauti. Choras sugieda 
porą gražių giesmelių, po 
kurių choristės grakščiai 
ir- mandagiai patarnauja 
svečiams. Šiek tiek užkan
dus vakaro vedėjas. Jubi
liato pagerbimui, atidaro 
sveikinimo kalbas ir pir
miausiai duoda žodį vice
konsului p. Daužvardžiui, 
kuris trumpai apibudino 
Jubiliato, kaioo klebono ir 
kaipo visuomenininko dar
buotę ir sveikina Jubiliatą 
savo kaino draugo ir, kai
po valdžios atstovo, Lietu
vos vardu.

Po to gauna žodį kun. 
M. Pankus, New Haven. 
Conn. klebonas. Jis sveiki
na Jubiliatą kaipo uolų, 
pavyzdingą kunigą ir kai
po daug nuveikusį per 15 
metų kleboną.

Po jo kalbos kun. M. 
Švarlys, Rockfordo, III. 
klebonas, sveikindamas 
Jubiliatą kaipo savo drau
gą ir uolų kunigą.

Po to gražiai sveikina 
Jubiliatą mokyklos vaiku
čiai, įteikdami Jam adre
sus. Čia tai gražiai ir su
maniai pasidarbuota Sese
lių Pranciškiečių. Ir taip 
įeina pirmiausiai maža 
mergaitė, angelo rūbuose, 
ir atkalba Jubiliatui svei
kinimo maldą. Po to, eina 
kiti vaikučiai, gražiai pa
puošti tų tautų rūbais, ku
rias atstovauja ir sveiki
na Jubiliatą: Kinijos, Ka
nados, Brazilijos, Angli
jos, Italijos, Ispanijos, 
Vilniaus ir Lietuvos var
du. Gražiausiai tai atrodė 
Lietuvos bernaitis su lie
tuviška skrybėlė, vienmar
škinis, persijuosęs tautine 

Kemėžis, dėkodamas juosta. Vaikučiai, pasvei- 
už suteiktą jam garbę, su-,kinę Jubiliatą neišeina, 
darė linksma nuotaiką bet vis pasilieka scenoje, 
gražiai prajuokindamas. Po jų įeina dvi mergai- 
svečius ir su jumoru na- tės, didelę gyvų gėlių pin- 
brėždamas, kad aš, girdi, tinę nešinos, ir prašo Ju-

d

d

Gegužes - May 29 d.
Laivu “GRIPSHOLM”

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ
IR

Birželio - June 19 d.
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

d

mą savo parapijai.
Vakarienė, sumaniai va

dovaujant kun. Kemežiui, 
praėjo labai linksmai, 
smagiai ir jaukiai ir ja vi
si buvo labai patenkinti.

Valio Jubiliatas! Valio 
Elizabethiečiai, kurie taip 
gražiai pagerbė savo kle
boną. Bijūnas.

MARIJANAPOLIO ŽINIOS yra vieninteliai 
suteikia jiems

Tai nuopelnas ir 
rūj stingti ir su

kom i t c t o. moterų. 
d Gyvavo apie 
čių.
inko vakarie

ti žemė prie 
as vietas ir 

lauke ateinant garbingo 
Jubiliato ir garbės svečiu. 
7:30 va1, kum i salę Jubi
liatas kun. Juozas Simo
naitis, dešimties kunigu 
lydimas, komiteto pirmi
ninkas pasitinka svečius. 
Jubiliatui įeinant į salę 
choras užtraukė “Ilgiausių 
metų”, visi svečiai sustojo 
ir griausmingais aplodis
mentais ir šauksmais “Va
lio” palydėjo gerb. Jubi
liatą prie gražiai papuošt^ 
scenoje garbės stalo. Gi 
choras vis dar traukia tri- 
kartinę “Ilgiausiu metų”. 
Tai Įspūdingas buvo mo
mentas !

Priėję prie garbės stalo 
svečiai užima paskirtas 
vietas. Gi Jubiliatą komi
teto pirmininkas sodina 
į puošniai išpuoštą raudo
ną foteh.

Komiteto pirmininkas n. 
Ig. Budreckas atidaro va
karienės pokylį, trumna 
prakalba sveikina Jubilia
tą, nrašo dar karta atsi
stojimu ir delnų plojimu, 
pagerbti ir perduoda po
kylio vadovavimą garbės 
pirmininkui kun. M. Ke- 
mėžiui vietos vikarui.

Vakaro programa buvo 
graži ir įvairi ir jauki 
Kun.

L .
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Kurie manote važiuoti i Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

naši, nes jie neišgali savo balsais 
rizikuoti, štai kodėl tiek daug o- 
poros, scenos, filmų ir radio ar
tistų pareiškė, jog ypatiškai jie 
labiausia mėgsta lengvą užsi rū
kymą, kuris yra malonus jų ger
klėms. šie artistai pasirenka Lu
cky Strike cigaretes, lengvą uŽ- 
sirūkymą iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

Lucky Strike 
cigaretai, kurie
“toasting” proceso, kurio pagal- 

i ba išvaloma tūlos šiurkščios, ran- 
! damos visokiame tabalo* prietnai- 
! šos, gerklės apsaugą. Ir Lucky 
l Strike suteikia visiems rūkyto- 
• . . . . .
| janis tuos pačius, kokie teikiam i 
I šiems įžymiems artistams pagerl- i . • .
:niinus. “It’s toasted” yra jūsų 
> gerklės apsauga, prieš knitėji- 
, mus. prieš kosulį.

Pagaminti iš viduriniųjų pui
kiausio tabako lapų, Luekies 
turtingą skonį, skonį paeinanti 
kaip tik iš to puikaus tabako, ku
ris be to dar pagerintas spragi- 
nimo (“toasting”) proc<*so. Kaip 
tik tokie pagerinimai pailar“ 
Lticky Strike cigeretus inčjii::- 
miausiu šių dideliu artistu, užsi- 
rūkymu, kurių balsai yra jų tur
tu. .Jie taipgi padarė šio garsaus 
išdirbimo cigaretns šalies visu 
rūkytoju labiausiai mėgiamus*.

(A d v g.)
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skas “Dangaus ir žemės t Worcester, Mass., Aušros 
Sutvėrėjau”. Ir vėl sveiki- j Vartų kleb., kun. J. švag- 
nimai. Gražiai sveikina li«._
Jubiliatą kun. J. Balkūnas, 
Maspetho, N. Y. klebonas, 
“Kunigų Vienybės” drau
gijos vardu, nušviesdamas 
Jubiliato per 15 metų nu
veiktus darbus kaipo uo
laus, gabaus ir sumanaus 
kunigo, kaino muziko-me- 
nininko, kaipo visuomeni
ninko ir didelio patrioto, 
kuris moka visus vienyti, 
visiems vadovauti ir pa
laikyti čia išeivijos lietu
vybę, o kuris čia vra gi
męs ir alfgęs. Taip, tai 
gražus pavyzdys visiems.

Po jo sveikino kun. A. 
Karužiškis, iš Clevelando 
klebonas- 1 
1Y1HS t______  ____ ___
buote, kuri jam taip seka- - 
si.

Po to vėl solo gieda dvi 
giesmes, p. S. Venskus: 
“Marija, švenčiausia Pa
nele” ir “O Sacrum Convi- 
vium”, po kurių sveikino 
Jubiliatą katalikiškos or
ganizacijos: Šv. Kazimiero 
Jaunimo dr. vardu p. Ka- 
leinikas, Šv. Petro ir Po
vilo dr. vardu p. K. Berno
tas. Šv. Juozapo dr. vardu 
p. Balinskas, Šv. Jurgis 
d r. vardu p. Anulionis, Pi
liečių Klubo vardu p. Sa
vickas ir “Laisvės” svetai
nės vardu p. Krivickas ir 
p. Salyklis.

Po jų sveikino parapijos 
vardu komiteto pirminin
kas p. Budreckas. dėkoda
mas Jubiliatui už tėvišką 
širdį ir rūpestinga parapi
jos tvarkymą ir įteikė Ju
biliatui nuo parapijos do
vanų $300 čekį.

Po to sveikino Jubiliatą 
jo brolis dr. Jonas Simo
naitis iš Chicago, III. savo, 
žmonos vaikelių ir giminiij 
vardu, linkėdamas jam 
kuoilgiausių ir laimingiau
sių metų. Ir galop Jubilia
to Dėdė, kun. J. šeštokas, 
linkėdamas Jubi 1 i a t u i 
daug laimės ir ištvermės.

Tie, kurie negalėjo at
vykti, sveikino gerb. Ju
biliatą telegramomis, ku
riuos tąi sveikinimus pers
kaitė vakaro vedėjas po vi 
sų kalbų prieš Jubiliato 
kalbą.

Telegramomis sveikino:

biliato priimti per tas gė
les jų meilės ir sūniško 
prisirišimo jausmus ir to
liau juos tėviškai globoti. 
Vaikučių sveikinimai vi
siems darė gražaus įspū
džio.

Po to sveikino Jubiliatą 
kun. N. Pakalnis, Brook
lyno Apreiškimo parapi
jos klebonas ir kun. Sto
nis New Jersey klebonas, 
kaipo savo draugą, gerą 
kaimyną ir veiklų kunigą.

Po jų — sveikino Jubi
liatą “Amerikos” redakto
rius p. J. Laučka redakci
jos vardu, kaipo “Ameri
kos” įsteigėją, rėmėją, 
bendradarbį ir didelį pa
triotą.

Toliau sveikino Jubiliatą 
p. Valantiejus iš Maspeth. 
N. Y. ir p. Trečiokas iš 
Newarko, N. J. pabrėžda
mi, kad Jubiliatas už taip 
gražią ir kilnią darbuotę 
;vertas paaukštinimo, ypač 
p. Trečiokas pabrėžė, kad 
jis linki Jubiliatui tapti 
Amerikoje pirmuoju lietu
vių vyskupu.

Toliau sveikino Jubiliatą 
kun. M. Brundza iš Lietu
vos, vedęs čia misijas, sa
vo ir lietuvos kunigų var
du, prisijungdamas prie p. 
Trečioko sveikinimų, kad 
jis būtų dekoruotas per 
savo sidabrinį jubiliejų 
vyskupo mitra ir kad su
lauktų netik sidabrinio, 
bet ir auksinio ir briljan- 
tinio jubiliejaus.

Po to p-lė Julė Bruzgiū- 
tė, akompanuojant prof. 
p. J. Žilevičiui, gražiai su
giedojo solo “Avė Marija”. 
Ir vėl sveikino Jubiliatą 
advokatai p. La Corte, p. 
J. Petrikas ir trustistas p. 
P. Kirvelevičius, kaipo 
darbštų ir rūpestingą kle
boną, kuris ypač rūpinosi 
parapijos mokykla. Ir vėl 
p-lė Vera Pronskietis, pro
fesoriui p. Žilevičiui akom
panuojant solo sugieda 
‘Salve Regina’. Po to svei
kino Jubiliatą bažnytinių 
brolijų atstovės, įteikda- 
mos Jubiliatui adresus ir 
dovanas. Ir taip, Tretinin
kų kongregacijos vardu 
sveikino p. Kaleinikienė, 
Šv. Rožančiaus br. vardu 
p. Kuniūtienė, Šv. Onos 
br. vardu p. Lukšienė, A- ___o______  _______
paštalystės br. vardu p. p. Jonas Budrys, generali- 
Karvojienė, Amžino Ra- 
žančiaus br. vardu p. Mi- 
lukienė ir Sodalicijos br. 
vardu p-lė Z. Cibaičiūtė.

Po šių sveikinimų vėl 
solo gieda p. V. Bąranau-
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BROCKERT’S ALE
1S KRANO IR BUTELIUOSE!

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

,\XX\\XXXXXXXXXXX\\\\\XX\X\XX\XXXXX\XXXXWAVNXVXXX\

Telefonas
Worcester, 5-433-1

BOSTONO APIEI.INKES BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardnvg- 
Jns ir Oistributoriiis CHARLES \VAYSHVTLLE, pristato alų baliams, 

restoranams ir altidAms. Saukite: Ded. 1781.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

j_ .___

ždys, Broekton, Mass. kle
bonas, kun. Dr. J. Navic
kas, Marianapolio Kolegi
jos Rektorius, kun. P. Ju- 

! raitis, Athol, Mass. klebo- 
j nas, “Muzikos Žinių” Re
dakcija (sekr. N. Kulys), 
muz. A. Visminas, Mas- 

i petho vargon., muz. p. J. 
Brundza, Brooklyno, Šv.

I Jurgio paran. vargon., ku- 
; nigas Ig. Kelmelis, Newar- 
ko, N. J. klebonas, ‘Šv. 
Petro ir Povylo’ draugija 
(p. Bernotas) ir komp. p. 
Pocius iš Chicagos, III.

Galop, vakaro vedėjas 
kun. M. Kemėžis, gražin
damas Jubiliatui kleboną- 

ols'idžtaieda-l Yim,ą pįpI?‘
Jubiliatė kilnia dar- IE? JuJ?!iat0 t??1 Pakuti- ........................... ' nj žodi. Jubiliatas kun. J. 

j Simonaitis kalbėjo susi
jaudinęs. Dėkojo gerb. p. 
vice-konsului ir jo žmonai, 
kunigams ir visiems sve
čiams už atsilankymą ir 
taip didelį jo pagerbimą, 
kurio nesąs užsipelnęs. 
(Tai kalbėjo tik iš didelio 
kuklumu, gi jo nuveikti 
darbai yra žinomi visų 
lietuvių amerikiečių).

Toliau dėkojo komitetui: 
p. Budreckui ir ypač prof. 
p. J. Žilevičiui už pasidar
bavimą, gaspadinėms už 
puikiai suruoštą vakarie
nę, chorui ir patarnauto
jams, nuoširdžiai ir susi
jaudinęs dėkojo visiems 
už sveikinimus, gražius 
linkėjimus ir suteiktas do
vanas. “Aš*’, sako Jubilia
tas, “nežinau kas tuose 
vokeliuose yra, bet aš tas 
auk'as skiriu rengiamoje 
po bažnyčią koplyčioje 
žiemai, Švenč. Panelės Al
toriaus įrengimui”. Štai ir 
vėl pasirodo gerb. Jubilia
to, kaipo klebono, rūpes
tingumas ir savęs išsiža
dėjimas. Ištikrųjų tai kilni 
ir duosni gerb. Jubiliato 
širdis!...

Be to, apart dovanomis 
pinigais nuo Daranijos ir 
nuo organizacijų Jubilia
tas dar gavo daug dovanų 
kaip nuo pavienių asmenų, 
taip ir nuo organizacijų ir 
įvairiais daiktais. Daug 
gavo kamžu. albų, stulu ir 
kitokių gražių dovanų. To
ji iškilminga vakarienė ir 
dovanos tai ir išreiškia di
deli prisirišimą parapijie
čių prie savo gerbiamojo 
ir mylimojo klebono, no
rint pareikšti jam tuom 
gilią padėką ir pagarbą 
už jo didį pasišventimą, 
rūpestingumą ir atsidavi-
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nis Konsulas iš New Yor
ko, kun. Jonas Aleksiūnas, 
Brooklyno Angelų Kara
lienės klebonas, šv. Kazi
miero Seserys iš Chicago, 

i III., kun. Kostas Vasys,

skel-

stu-
Ve- 

visiems 
Prieteliams

ir šventu

cm.
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Šiomis dienomis Maria
napolio parke atvykusieji 
paukščiai skelbia atvyku
sį pavasrį.

Kolegijos koplyčioje bu
vo laikoma novena į šv. 
Juozapą, kuri baigėsi iš
kilmingai Šv. Juozapo die
noje.

Kovo 13 d. mirė kolegi
jos didelis prietelius kun.
Jonas Kuras, Scrantor.,1 
Pa. — Kun. Dr. A. Jagmi
nas, MIC. ir šeši studentai 
dalyvavo laidotuvėse.

Studentai su vaidinimu 
lanko įvairias lietuvių ko
lonijas. Vaidina dramą 
“Našlaitis” ir komedija 
“Šykštuolis”. Visur labai 
gerai sekasi. Po Velykų 
sugrįžę studentai tęs to
liau savo darbą numatyta 
tvarka.

Kun. Direktorius pa
skelbė naują vajų kolegi
jos statybai, nes studen
tams yra labai reikalingos 
patalpos, ypatingai miega
mieji kambariai. Jei atsi
ras šimtas žmonių, kurie 
paaukuos kolegijai po 
šimtą dolerių, tai bus gali
ma pradėt naują statybą. ! 
I.ig šiol vajus eina sėk
mingai, nes jau yra dvi
dešimts žmonių, kurie at
siuntė savo pažadus.

Kun. J. Vaškevičius, M. 
I.C. buvo išvykęs į Broek
ton, Mass., kur porą sa
vaičių prieš Velykas 
bė misijas.

Visi Marianapolio 
dentai, išvykstantieji 
lykų atostogoms, 
savo geriems 
linki Linksmų 
Velykų.
Bronius J. Rusteika, L.K.
PASIAUKOJIMAS, LAVINI- ' 

MASIS IR PRIEŽIŪRA PADA
RO JŲ BALSUS ‘AUKSINIAIS’.

__ _ _ - »
Dideliems artistams beveik1 

kiekvienas užvydi, nes jų balsai j 
atneša jiems garbę :r turtus: vie-j 
niems operos karjierą. arba eilę' 
pasirodymų didžiulėse radio pro-Į 
gramose. kitiems vėl užėmimą 
vyriausios rolės scenos perstaty-į 
me ant Broadivay, arba filmų! 
žvaigždei kontraktą Hollyvoode. :

Daugumai atrodo, jog atlygini
mas už keletą valandų ar gal ir 
tiktai už kelias minutes darbo. I 
kuris atrodo lyg koks žaislas, y- 
ra tiesiog nepaprastas. Ret kas 
tokiose paviršutinėse pastabose 
neužmatoma, tai kad artistai tu
ri pašvęsti ilgus metus lavinimosi 
ii sunkiam triūsui, o dažnai net. 
nemažai ir' pinigų prisirengimui,- 
pašvęnėiant daugeli valandų pra
tyboms, atsisakant, nuo daugelio 
pasilinksminimu ir, kas visu 
svarbiausia, būti gausiai gamtos 
apdovanotais.

Šiems artistams jų balsai yra 
ištikro vertingomis nuosavybėmis, 
kuriomis jie nuoširdžiausiai rūpi-
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thrill to its wonderful per- 
formance and outstandir.g 
new FEATURES. Let us 
demonstrate the NEW 
ACOUSTINATOR. A 
triumph in auto radio en- 
gineering. Visit us today!

Ateik pamatyk ši vieną iš 
pikiansių automobiliui nulių— 
Motorola, kuris savo švelniu 
tonu tikrai .Jus nustebins. A- 
teikite i mūsų krautuvę, o mes 
Jums pademonstruosime.

UNION ELETRIGAL
SUPPLY CO., INC.

92 High St., 
Boston, Mass.

Samuel Kaufman. I’res. ir Kas. 
Telef. Liberty 2337.

LOWBATTERYDRAIN
K 7

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALT1MORE, MD.
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40.000,1X10 žmonių. (Ji 

'kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. SO nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko {degimus (a kiuža r- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • LAK HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligi). Todėl, kad Jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi Ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir 0iefki, tuojaus prlsiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimit), o aš Jums pasiųsiu NATU- 
IIAL - I.AX - HERB TEA ir iš ko Jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI. • I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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