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Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 
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Aš atsikėlimas ir gyvybė: kas tiki i mane, nors ir butų miręs, bus gyvas. 
(Jono 11. 25).

ATSIKĖLIMAS

Savaitraštis “Amerika 
nei iš šio, nei iš to per du 
numeriu (No. 14 ir 15) 
puola Garb. Kmitą dėl jo 
straipsnių, tilpusių “Darbi
ninke”, Lietuvos krizės 
momentu. Galima nesutik
ti nuomonėmis, bet pri
mesti Garb. K. “kompromi
sų ir savanaudiškumo nuo
taiką”, tai daugiau negu 
nesąžiningumas. Ypač ne
sąžiningumas pasireiškia 
todėl, kad pp. prikišėjai 
gerai pažįsta Garb. Kmitą, 
ir kas gi jo nepažįsta. Tie
sa, žodžiai “kompromisų 
ir savanaudiškumo nuotai
ka” ne p. redaktoriaus, bet 
p. Nekmito buvo pareikš
ti, bet p. Redaktorius p. 
Nekmito laišką įdėjo be jo
kių pastabų. Reiškia suti
ko su tokiu priekaištu.

Garb. Kmitas visą savo 
gražiausio gyvenimo laiką 
pašventė mūsų išeivijos 
naudai. Jis rašė ir rašo 
straipsnius, vaizdelius, ei
les ne tik “Darbininkui”, 
bet ir kitiems mūsų katali
kiškiems laikraščiams ir 
žurnalams; aktyviai daly
vauja visuose ir visų orga
nizacijų seimuose ir suva- 
žižMmuose; skaito refera
tus įvairiais svarbiais 
klausimais, ir už visą tai 
nėra gavęs ir negauna ma- 
terialio atlyginimo. Vado
vauja ir dirba dykai.

Viešai pareiškiame, kad 
“Darbininko” redakcija ir 
LDS. Centro valdyba buvo 
ir yra vienos nuomonės su 
Garb. Kmitu.

Visiems aišku, kad Ame
rikoje susispietę šmeižė- 
jai per maži, kad galėtų 
pasiekti mūsų išeivijos pa- 
triarko galvą savo šmeižtų 
vainiku. Garbingasai kuni
ge, patrijote ir išeivijos 
vade, mes su Jumis.

Kun. Jonas Švagždys, 
LDS. Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys, 
“Darbininko” Redaktorius-Se- 

kretorius.
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Kaunas, Balandžio 8 d.— 
Santykius užmezgus su 
Lenkija, Lietuvos visuo
menė laikosi labai santū
riai, jokių išsišokimų iki 
šiol neįvyko.
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Iš vargo į garbę, iš glėbio mirties
Į dangišką laimę nuvyko
Pas Tėvą ilsėtis Kūrėjas buities, 
Dienoje šventųjų Velykų.

Ir kokia mirtis! Kiek sielos sopulių
Jam suteikė kruvinos kančios!
Galvoj ir širdy kiek kentėjo dieglių, 
Naikindamas nuodėmių pančius.

Bet viskas jau baigta. Po trijų dienų 
Iš žemės šaltosios Jis kėlės, 
Ir tuoj po graudingų Ano šermenų 
Nuslinko nelaisvės šešėlis.

Nuvirto piktųjų galybių stabai, 
Griaus žmonės pagonų dievaičius, 
Nauji atsidarė žmonijai vaizdai, 
Pasaulis tamsoje neklaidžios.

Štai Kristus garbingas atskleidžia žaizdas, 
Jo rankoj išganymo Kryžius,
Paliks žmonija nudėvėtas klaidas, 
Prie tikrojo Dievo sugrįžus.

Jis kėlės. Ten žiba garbės spinduliai, 
Kur draskė sukruvintos vinys.
Jis dirbt ir kentėti įsako uoliai 
Dėl dangiškos mūsų Tėvynės.

Šiandieną mus plukdo žiaurioji banga, 
Niūriai apsiniaukė rytojus,
Ir, rodos, susmuks paskutinė jėga, 
Tiek laiko veltui bekovojus.

O ne, ne veltui: kaip iš Kristaus kančios 
Išdygo gyvenimo diegas,
Taip ir iš po smūgių nelaimės karčios 
Stipresnės išeis mūsų jėgos.

Kentėti sunku, ypač jeigu jauti, 
Kad tavo čia esama kaltės,
Bet kai nuodėmės retežiai nutraukti, — 
O kaip gi smagu tada keltis! J. K.

Velykų nuotaika turi būti linksma. Bet nė įsakinė 
ti to nereikia — ji savaime yra linksma. Tai nugalėji 
mo džiaugsmas, reakcija prieš dvasinį apsnūdimą ii 
neveiklumą. Kad ir visiškai būtume sveiki ir jokio nuo 
vargio nejaustume Gavėnios metu, vis vien mūsų dva 
šioje aidi tas liūdesys, kurs buvo apėmęs Kristų, Jo Šv 
Motiną, Apaštalus ir Mokytinius anose baisios kančioj 
valandose. Tą liūdesį atjaučiame dar šiandien, nors 
jau beveik 2000 metų praslinko nuo baisios tragedijos 
ant Kalvarijos kalno. Ir juo baisesnė nelaimė ir sun
kesnis liūdesys, juo didesnis džiaugsmas, linksmai ži
niai atėjus, kad viskas jau baigta, žmonijos atpirki
mas atliktas, ir Tas, kurs kentėjo, buvo paniekintas ir 
žemei atiduotas, garbingai pats iš numirusių atsikėlė.

Velykų įvykis ypač reikšmingas mūsų laikais, ka
da visame pasauly verda tokia smarki dėl tikėjimo ko
va. Agnostikams bei indiferentams šiandie jau ankšta. 
“Aš nieką netikiu ir nenoriu kištis į jūsų religinius gin
čus”, — taip sakydavo kai kurie bedievėliai kelios de
šimtys metų atgal, manydami vien pašiepimu ar abe
jingumu išrišę tikėjimo klausimą. Dabar ne. Išsivystė 
griežta prieštikybinė kova, kuri visus priverčia šiaip 
ar kitaip rišti religijos klausimą. Bedieviai jau nebe in
diferentai. Jie karingi priešininkai. Katalikai taip pat 
priversti uoliau ginti savo tikėjimą dėl aršaus bedievių 
puolimo. Šiaudiniams šiandie nėra kur dėtis. Dalykai 
vis labyn taip krypsta, kad žmonės priversti pasisaky
ti: su Kristum, ar prieš Kristų. Ir dabar aiškiausiai 
matome,-kad Kristus skelbė didelę praktiško gyveni
mo tiesą, kada pasakė: kas ne su Manim, tas prieš Ma
ne.

Ispanijos Nacionalistai Nori j AmerikrBeikalauja Vokietijos 
Sumokėti Austrijos Skolas

_________ —
Washington, bal. 12, —A- 

merikos valdžia pareikala
vo, kad Vokietija užėmus 
Austriją, apsiimtų ir jos 
skolas sumokėti. Austrija 
Amerikai yra skolinga a- 
pie 24 milijonus dolerių. 
Pranešama, kad Vokietija 
sutinkanti tai padaryti.

Hendaye, bal. 12, — Ispa
nijos nacionalistai smar
kiai žygiuoja Viduržemio 
jūros link, užimdami svar
bius miestus. Lojalistai 
(radikalai) bėga į Prancū
ziją, arba pasiduoda Fran
co valdžiai. Žmonės nacio
nalistus visur sutinka su 
džiaugsmu ir apšaukia iš
gelbėtojais. Už daugelį ne
kaltų žmonių žudymus yra 
kalti radikalai. Franco iš 
anksto jiems praneša ir rei 
kalauja, kad gyventojai 
būtų išgelbėti iš karo fron
tų, arba iš miestelių, kur y- 
ra karo ginklų fabrikai. 
Radikalai tai niekada ne
padaro. Franco lakūnai 
bombarduoja radikalų lai
komus miestų dalis, kur 
randasi karo ginklų fabri
kai ar sandėliai.

Nacionalistai perkirto
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LDS. Seimas
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 
| Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.d., š. m., 

Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.
Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš

rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 

g Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa- 
K skelbti organe “Darbininke”.
g Kun. J. švagždys,

LDS Centro Pirmininkas
A. F. Kneižys,

LDS Centro Sekretorius.
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Kataloniją, Barceloną nuo 
Valencijos, taip, kad radi
kalų dabar dar laikomoji 
dalis Ispanijos yra perkir
sta į dvi dalis. Lojalistai 
(radikalai) žino savo die
nų galą. Jie nori daryti tai
ką, bet nacionalistai reika
lauja, kad jie visai pasi
duotų. Karas Ispanijoje ei
na prieš komunizmą, kurį 
įvedė Rusijos agentai. Is
panijos žmonės nekovotų 
lojalistų (radikalų) pusė
je, jei komunistai jų nepri
verstų. Kada jie tik gauna 
progą, stoja į nacionalistų 
pusę.
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I Didelis Potvynis Vakarinėse 
Valstybėse

700 Katalikų Jaunuolių 
Suvažiavime

Alabama, bal. 12, — Snie
gas, lietus ir audros prida
rė daug nuostolių Vakari
nėse Amerikos valstybėse 
ir 18 žmonių per tai neteko 
gyvybių.

Los Angeles, bal. 12, — 
Po arkivyskupo John J. 
Cantvvell vadovybe, 700 ka
talikų jaunuolių suvažiavę 
svarstė dienos reikalus, y- 
pač socialinio teisingumo 
įgyvendinimą.

Anglijos - Italijos Santykiai 
Sudaromi

i Roma, bal. 12, — Angli
jos - Italijos pasitarimai 
užsibaigė ir santykiai su
daromi.

7000 Kunigų, Vienuolių 
Išžudyta Ispanijoje

Kataliko mintyje, žinoma, negali būti dėl to daly
ko dviejų nuomonių. Jis krikštytas, įskaitytas į Kris
taus Bažnyčią, tai negali būti abejingas bei atšalęs dėl 
savo pareigų. Jis turi reikšti Kristaus mokslą kasdie
niame gyvenime. Niekad dar nebuvo ryškesnė ta prak
tiška Evangelijos tiesa, kad tikėjimas be gerų darbų 
yra miręs. Gi mūsų priešai kaip tik daugiausia bijo ge
rų darbų iš katalikų pusės. Tie katalikų priešai, kurie 
jau pasiekė neapykantos viršūnę, viešai degina bažny- 
čiaslr žudo dvasiškijąTr’tiluneiuosius žffibllės. Bet ne 
visur dar prie to prieita, ne visur išdrįstama tai dary
ti. Kur tikyba dar stipri, ten priešai tiesioginiai jos ne-

, kliudo. Net ir melstis katalikams leidžia. Bet gerų dar
bų, gyvo tikėjimo ir katalikiškos veiklos jie bijo kaip 

PoDieŽlUS Paskelbs Tris ugnies. Nuo to jie visokiais būdais stengiasi katalikus 
atitraukti, tai atkalbinėdami, tai pašiepdami, o kur tu
ri galios, tai tiesiog uždrausdami katalikiškai veikti. 
Melskitės bažnyčiose kiek norite, bet nuo gerų darbų 
jums šiukštu — toks jų įsakymas katalikams.

Prieš tokią bedievių taktiką mes turime pastatyti 
vieningą veiklą. Ypač neprivalome apleisti savo svar
biausios dirvos — katalikų spaudos. Kiekviena čia pra
laužtoji spraga be galo mums žalinga. Tas pats ir su 
bendruoju frontu, kurs niekad neišėjo mūsų gerovei. 
Gyvenimas apščiai tą parodė. Kokiam įkarščiui užėjus, 
katalikai viską užmiršta ir puolami į bendrą frontą, 
kad paskui griebtųsi už galvos: ką mes padarėm! Deja, 
pirmiau padaryta, o paskui jau pradėta galvoti. Už to
kį kartų prityrimą tenka užmokėti labai stambia mo
raline kaina.

Tad gi Kristaus atsikėlimas privalo mumyse su
žadinti stiprų norą keltis iš apsnūdimo ir vengti klai
dų, kurios mus jau tiek kartų yra parbloškusios. Vely
kos — tai tikėjimo triumfas. Iš jo semkime įkvėpimo 
stipriam, pastoviam ir gyvam tikėjimui, kurs darbais 
pasireiškia. K.

Naujus Šventuosius
Vatikanas, bal. 12, — Ve

lykų dienoje, Popiežius Pi
jus XI paskelbs pasauliui 

i tris naujus šventuosius, 
būtent, palaimintą Andrie
jų Babola, palaimintą Sal- 
vatore da Horta ir palai
mintą Joną Leonardi. Visi 
trys šventieji, gyvendami, 
pasižymėjo uoliu šv. tikėji
mo gynimu. Jo Šventenybė 
stato juos mums geriausiu 
pavyzdžiu.
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Sibiras Už Katalikų Radio 
Klausymų

Vatikanas, bal. 12. — Iš 
Vatikano pranešama, kad 
Ispanijoje radikalai nužu
dė apie 7 tūkstančius kuni
gų, vienuolių ir seserų: su
naikino tūkstančius bažny
čių. Iš buvusių 60 vyskupų, 
11 nužudyta. Prieš karą Is
panijoje buvo apie 30 tūks
tančių kunigų, 15 tūkstan
čių vienuolių ir keletas 
tūkstančių vienuolių-sese- 
rų.

Fribourgas, bal. 12, — 
Žinių agentūra Kipa, pra
neša, kad sovietų teismas, 
Witelske, Rusijoje, nuteisė 
56 metų amžiaus darbinin
ką ir jo žmoną penkiems 
metams į Sibirą, prie sun
kiųjų darbų, už klausymą 
Katalikų radio programos. 
Juodu klausėsi per radio 
Katalikų pamaldų iš Var
šuvos, ir sakoma, kaiku- 
riuos dalykus sau užsirašė.

MILIJONAI ISPANIJOS
RADIKALŲ PROPAGANDAI

Darbininkų Radio Programa
Sako, Sovietų Unija 

Krypsta j Fašizmų

šeštadienį, balandžio 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bos
tono lietuvių parapijos Radio Grupė, muzikui Rapolui 
Juškai vadovaujant. Prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis Velykinės prog
ramos iš WCOP, Boston, Mass.

Visiems radio programos klausytojams ir rėmė
jams linkime malonių Kristaus Prisikėlimo švenčių!

New York, bal. 12. —Bu
vęs Amerikos prezidentas, 
sugrįžęs iš Europos pasa
kė, kad Rusijoje komuniz
mas baigia savo dienas. 
Jis sakė: “Socializmas Ru
sijoje žudo savo vaikus ir 
kraujas Upeliais bėga. So
vietų unija nuolatiniai 
smarkiai krypsta į fašiz 

I mo rėžimą.”

New York, bal. 12, — Ka
talikų Universiteto Ameri
koje istorijos profesorius, 
Kun. Dr. J. B. Code, pasa
kė, kad Ispanijos radika
lai išleido milijonus dolerių 
savo propagandai. Jis tik
rino, kad Ispanijos amba
sadorius Washingtone, de 
Los Rios, išleido tam tiks
lui 13 milijonų dolerių. Jis 
sakė: “Ispanijos radikalų 
valdžios ambasadorius de 
Los Rios, yra didžiausias 
šioje šalyje lojalistų pro
pagandos skleidėjas. Jis 
dar būdamas Ispanijoje 
pasižymėjo radikališkais 
Katalikų Bažnyčios puoli
mais. Kuomet jis buvo ten 
teisingumo ministeris, tai 
tas metais, 1931, jo reika
lavimais Jėzuitai buvo iš-

varyti iš šalies. Jis išreika
lavo, kad valdžia išleistų 
įstatus, raginant kunigus 
imti žmonas, ir vėl kita, 
kad divorsai būtų legali
zuoti pagal Rusijos sovietų 
teises”.

Amerika Pripažins Ispanijos 
Nacionalistų Valdžių

Washington, bal. 12. — 
Amerikos valdžia yra pasi
ryžusi pripažinti Ispanijos 
nacionalistų Franco val
džią, kada šalyje bus taika 
ir tvarka. Tačiau Amerika 
tik tada užmegs su Franeo 
diplomatinius santykius, 
kai tai padarys Prancūzi ja 
ir Anglija.
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Velykų Pamaldos
Šv. Petro So. Bostono lie

tuvių bažnyčioje įvyksta 
pamaldos, D. šeštadienio s-.,m- įvykius. Žmonių buvo 
vakare, ir pamokslas. Ve-|Pllna sYeJ?“e- Prakalbas 
lykų rytą mišios bus įkyrius, Jtu-
kančiomis valandomis:
6 (Prisikėlimo 
8:30, 9:30 ir 11, 
klierikų asista. 
įvyks palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu.

mišios),: 
suma su 
Po sumai 

su
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pasakė prakalbą apie Lie
tuvos - Lenkijos santykius 
iš istorijos, bet labai ma
žai apie kovo 11—19 d.d.,,

_ Iriam vadovauja tautinin- 
kai-sandariečiai. Progra
mos vedėju buvo p. Titus 
Grevis.

Nėra “Vaistas - Viskam

Susilaukė Sūnaus

į
S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS LB 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

Pasibaigus prakalboms, 
kaikurie žmonės klausinė
jo vienas kito: “Kokiu tik-, 
siu atvyko iš Lietuvos p. 
V. Uždavinys?” Kaip žino
me, pats p. Uždavinys vie
šai sakosi atvykęs “parin- 

■ kti daugiau medžiagos 
knygai apie Ameriką”. Bet 
žmonės vistiek daro įvai
rius spėliojimus. Dar dau
giau spėliojimų ir neaišku
mų susidarė, kada p. V. j 
Uždavinys pareiškė, kad 
važiuos pas visus ir visas 
sroves, kas tik jį kvies, ir 
pakviestas kalbėti apie šių 
dienų įvykius Lietuvoje, 
komažiausia apie tai kal
ba. Rap.

i

I

šeštadienį, balandžio 9 d. 
adv. Kazys Kalinauskas ir 
jo žmona susilaukė sūnaus. 
Advokato žmona ir sūnus i 
yra geriausioje sveikatoje 
St. Margaret’s ligoninėje,1 
Dorchester, Mass. Adv. 
Kalinauskai gyvena 149 
Milton St., Dorchester ir 
turįs ofisą “Darbininko” 
name, 366 Broadway, So. 
Bostone ir Bostone. Svei
kiname pp. Kalinauskus.

I 
I 
1 
j

PRAKALBOS
Sekmadienį, bal. 10 d.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas I

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandi>s nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo .9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Pirmadienį, balandžio 11 
d., Darbininko redakcijoj 
lankėsi p. Vincas Uždavi
nys, art. Dimitri Chutro 
(ukrainietis), lydimas p. 
Minkaus ir panelės suomi- 
jietės. Art. Dimitri Chut
ro atvyko iš Philadelphi- 
jos. Jis yra Ukrainiečių o-i 
peros direktorius ir baleto 
artistas.

LRK FEDERACIJOS 3čio 
SKYRIAUS SUSIRINKI

MAS

Old Gold nepretenduoja būti 
“Vaistas-Viskam”. Vienat i n ė 
magika, kokią jis savinasi, tai y- 
ra magika puikiausio prizinio 
derliaus tabako, suteikiamo jums 
taip šviežio, kaip ką-tik išėjęs iš 
cigaretų mašinos.

Jūs matote, kad Lorillardo Įstai
ga daro puikiausius tabako pro
duktus nuo George Washingtono 
laikų, šis sumanumas, įgytas iš 
178 metų patyrimo, kuris duoda 
galimybės Lorillardui parinkti 
susendinti ir sumaišyti pasaulio 
maloniausią tabako lapą į labiau
sia patenkinantį Old Gold Ciga- 
retą.
Bet Lorillard kokybės-užtikrini- 
mas eina toliau. Mes įdedame Old

Golds į nepreleidžiantį-orą dubel- 
tavą Cellophane pakelį, kuris ne- 
perleidžia drėgnumo, sausumo, ir 
nė jokio kito jūsų cigareto malo
numo priešo. Išlaukinius Cello
phane užvalkalas atsidaro iš apa
čios pakelio; dubeltavai užlipdy
tas viršus pakelio, kur paprastas 
cigareto pakelis yra silpnas.
Tačiaus, mes verčiau leisime iš
bandomam pakeliui, Dvigubai- 
Švelnių Old Golds plačiau pasa
kyti jums apie save. Mes tikimės, 
kad jūs rasite, jog (1) Old Golds 
yra tikriausia iš geresnės tabako 
rūšies, (2) yra VISUOMET 
ŠVIEŽI, (3) taip švelnūs ir pri- 
imnūs, kad jūs galite juos rūky
ti kiek tik norite ryte, per pietus 
ir vakare.

Tėvas Kazimieras, 
Kapucinas

Tėvas Kazimieras, kapu
cinas, garsus misijonie
rius, prieš kelioliką metų 
važinėjęs Amerikoje ir pa
garsėjęs savo gražiais pa
mokslais. Dabar jis gyve
na Lietuvoje. Nors Tėvas 
Kazimieras labai mažai be
mato, vienok parašė labai 
gražią maldaknygę— “AT
LAIDŲ ŠALTINIS”, 308 
puslapių. Knygutė nedide
lio formato. Ji tinka vi
siems. Jos kaina tik 65c ' 
Šių maldaknygių galite 
gauti “Darbininko” admi
nistracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Nakti

ir

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

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
tamp. Inmau arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

įvyks antradienį, balandžio j 
19 d., 7:30 vai. vakare, Šv.' 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., So. Boston, 
Mass. Kviečiami visi drau
gijų atstovai dalyvauti,! 
nes bus svarstomi svarbūs 
dienos klausimai. Pirm.

PUIKIAI IŠPILDĖ

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

€opr.. 1938. by P. LorillardCo.. Ine.

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
uįienybiu Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Nenvork, nuo Kranto 
iki K ranto.Išlaukinis Užvalkalas 

H "Cellophane" 
atsidaro ii APAČIOS

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE"
Palaiko juos 

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

Mokslą Ne Visada Padeda

Vidujinis Užvalkalas 
H "Cellophane" 

atsidaro H VIRŠAUS
1 J

Susiginčijęs su kaimie
čiu, miestietis rėkia:
— Neužmirškite, kad aš i 

du universitetus baigiau.
— Niekis. Mano vienas 

veršis net dvi karves žindo, Į 
bet kaip veršis buvo, taip 
veršis ir pasiliko.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
VAŽIUOKITE

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ u

PATARNAVIMAI
GEDAUSI 

iĄĮVAl

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

TeL S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTDMETRISTASĮ
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius: 
kreivas akis atitiej 

—•J*'’" 8jnu į- ambiijoniS-1
koše (aklose) akyse sugrąžinu! 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 1 
; i 447 Broadway, South Boston j 

.......MM...........■„■■■MMMMtE)

ADVOKATAI

Bal. 10 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Petro bažnyčioje, šios 
parapijos pajėgus choras, 
vadovybėje gabaus art. R. 
Juškos, puikiai išpildė re-| 
ligišką kantatą — Nuo A- 
lyvų Daržo iki Kalvarijai. 
Solo gabiai giedojo Brock- 
tonietis ir art. R. Juška. 
Progai tinkamą pamokslą 
pasakė kun. J. Plevokas, iš 
Cambridge. 
Švenčiausiu
suteikė kun. K. Jenkus. 
Žmonių atsilankė 500. Kun. 
Virmauskis dėkojo chorui, 
jo vadui, kun. A. Baltru- 
šiūnui, kun. J. Plevokui ir 
žmonėms.

I

Palaiminimą 
Sakramentu

CAMBRIDGE, MASS
Nekalto Prasidėjimo Baž
nyčioj — Didžioji Savaitė

Didysis Trečiadienis — 
Po piet 4—6; 7—9 bus 
klausomos išpažintys. 7:30 
vai. vakare Gavėnios pa
maldos ir pamokslas.

Didysis Ketvirtadienis —

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

LANKĖSI

KRIKŠTAS

, JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S- B. 104S

■ ---

Bal. 10 d., tapo pakrikš
tytas sūnus Juozapo ir 
Pranciškos (Norkaitės) 
Nevarų, vardais Juozapas 
Vincentas. Kūmai buvo Al
bertas Nevarąs ir Felicija 
Grendelytė.

“Darbininko” redakcijo
je, šeštadienį, balandžio 9 
d., lankėsi p. Vincas Užda
vinys, žurnalistas iš Lietu
vos. Jis papasakojo savo į- 
spūdžius ir apie vėliausius 
įvykius Lietuvoje. Pakvie
stas Darbininkų Radio va
dovybės, 2 vai. po pietų pa
sakė trumpą kalbelę per 
radio.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass. 
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

SUSIRINKIMAS
Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpi- 

nės draugijos susirinkimas 
įvyks Velykose, sekmadie
nį, balandžio 17 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th St. Raginu 
visus narius sueiti, nes ber- 
taininis susirinkimas, o y- 
pač tuos, kurie užsilikę su 
mokesniais. Ligonių lan
kytojai ateikite išduoti ra
portus.

Rašt. J. Glineckis.

Gleason L. Archer, Suf- 
folk Universiteto preziden
tas praneša, kad rugsėjo 
mėn., 1938 dvi svarbios 
permainos bus padarytos 
universitete, būtent, 1) 
Suffolk Law mokykloje 
bus priimami ne tik vyrai 
studentai, bet moterys ir 
merginos, 2) Suffolk uni
versitete, žurnalizmo kole
gijos metinis mokesnis nuo 
$200 sumažinamas 
$160, ne tik naujiems 
dentams, bet ir tiems, 
rie jau mokosi tame 
versitete.

iki 
stu- 
ku- 

uni-

Šv. Komunija dalinama 
5:30, 7, 8 ir 9 vai. per Šv. 
mišias. Švenčiausias per
keliamas į kalėjimą. Per 
dieną ir vakare bažnyčių 
lankymas.

Didysis Penktadienis — 
8 vai. ryte prasidės pamal
dos. Po viskam Švenčiau
sias pernešamas į Karstą. 
3 vai. po piet — Kryžiaus 
keliai - STACIJOS. 7:30 
vai. vakare — Passija - pa
mokslas ir Šv. Kryžiaus A- 
doracija. Šventai žemei ko- 
lekta.

Didysis šeštadienis — 
7 Vai. pamaldų pradžia: 
ugnies, Velykų žvakes ir 
vandens šventinimas.

Toms apeigoms užsibai
gus, prasidės šv. mišios.

Išpažintis klausoma 4— 
6; 7—9 P. M. 7:30 pamal
dos, pamokslas, Šv. Kry
žiaus adoracija.

VELYKOS:
Prisikėlimo apeigos pra

sidės 6 vai. ryte. Tuoj seks 
Šv. Mišios. Antros mišios 
9, trečios 11 vai. 3 vai. po 
pietų mišparai ir vaikams 
margučiai dalinami.

Per visas dienas nepa
prastai gražiai išpuošti, 
Seselių gyvomis gėlėmis 
visi trys altoriai. Garbė 
Cambridge lietuviams ka
talikams, kad nesigaili iš
laidų išpuošimui altorių, formacijų kreipkitės, 126 Can- 
Jie tikrai myli puikumą 
Dievo namo.

RADIO PROGRAMA
Balandžio 9, Cambridge 

bažnytinis choras išpildė 
Darbininkų Radio progra
mą. Giedojo religiškas gie
smes. Avė Regina Coelo- 
rum, Sanctus ir Avė verum 
ir duetas M. Karbauskas ir 
F. Karbauskaitė. Visos 
gražiai, darniai išėjo. Dau
gelis klausytojų gėrėjosi.

Girdėjęs.

Pilnųjų Blaivininkų Metinis 
Suvažiavimas

Gegužės 15 d. Šv. Petro par. 
pobažnytinėje salėje, ant 5-tos 
gatvės, So. Boston, Mass. įvyks 
Pilnųjų Blaivininkų metinis su
važiavimas. Suvažiavimas prasi
dės 11 vai. šv. mišiomis. Posėdis 
prasidės 1 vai. po pietų. Prašo
me visų blaivininkų skaitlingai 
dalyvauti.

ir Apskričio Valdyba. 
Kun, P. Virmauskis,

Dvasios Vadas
A. Zaveckas, Pirm.
M. Piktalytė, Rašt.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA — Stoughtone, 
7 kamb. namas, automatiškas a- 
liejumi apšildymas, saulės kam
barys, dratomis aptiestas por- 
čius, garadžius, 1 akeris žemės, 
18 vaisinių medžių, platesnių in-

ton St., Stoughton, Mass.
(12-18-23)

I

I

TELI0.BOJTDN 2680.

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną 

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUOKk 

STORE 
295 W. Broadu Ay 

So. Boston, Mass.
' Tel. ŠOU 9772

Telephone
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią lSdlrhysčių auta 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. tapočinnas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

T0WN CAFETERIA 
338 Broadvvay 

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savimnk

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

' Atidarymo diena —
VASARIO 18. š. m.

UŽDYK4 DĖL ASTHMA GAUKITE
Jei jūs kenčiate Asthmon atakus. jei jus 

smaugia dusulys.. jei neatraunate kvapo 
jei negalite ramiai miegoti ir jei jflmi svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uždykg igbandymtii vaistų ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti 
Nežiūrint kur gyveni Ir ar pasitiki vais
tams, ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Nežiūrint, kad ir visa gyvenimą gy- 
deisi ir neposveikai. bet nenustok vilties, 
pasiųsk mums laišką pražaat ižbandy 
m ui vaistų, o mes tuojau jums pasiųsime 
Jums nieko nekainuos.
Frontier Asthma Co., 196-C Frontier Bldg. 
4«2 Nlagra St. Buffalo, N. Y.

Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street c. 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
TeL Son 4645
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Antradienis, Balandžio 12, 1938
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DARBININK AS 3

Jie Matė Prisikėlusį Kristų
Anuo metu, du iš Jėzaus mokytinių ėjo tą pačią 

dieną į miestelį, vadinamą Emmaus, į kurį iš Jeruzalės 
buvo šešios dešimtys varsnų. Juodu kalbėjosi tarp sa
vęs apie visa tai, kas buvo įvykę.

Atsitiko, kad jiedviem besišnekant ir tarp savęs 
besiteiraujant, pats Jėzus prisiartino ir ėjo draug su 
jais. Jų akys buvo sulaikytos, kad Jo nepažintų. Jis 
jiems tarė: Koki tai dalykai, apie kuriuos eidami kal
batės tarp savęs ir esate nuliūdę?

Atsakydamas vienas, kuris buvo vardu Kleopas, 
Jam tarė: Tu vienas esi svetimas Jeruzalėje, kad nepa
tyrei, kas joje atsitiko šiomis dienomis? Jis juos pa
klausė: Kas gi?

Juodu atsakė: Jėzui Nazarėnui, kuris buvo prana
šas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos 
akivaizdoje, kaip vyriausieji kunigai ir mūsų vyres
nieji Jį išdavė, kad būtų pasmerktas nužudyti, ir pri
kalė Jį ant kryžiaus.

Mes gi tikėjomės, kad Jis atpirksiąs Izraelį. Da
bar po viso to šiandien trečia diena, kaip tai įvyko.

Tiesa, kai kurios moterys iš mūsiškių, kurios 
prieš išauštant buvo prie kapo, nustebino mus; nera
dusios Jo kūno, jos parėjo ir sakė, kad jos net mačiu
sios pasirodžiusius angelus, kurie sakę Jį esant gyvą. 
Kai kurie mūsiškai buvo irgi nuėję pas kapą ir rado 
taip, kaip moterys sakė, Jo gi paties nematė.

Tuomet Jis jiems tarė: O, neišmanėliai ir neran
gios širdies tikėti visam ką yra kalbėję pranašai! Argi 
nereikėjo, kad Kristus tai kentėtų ir taip įeitų į savo 
garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės fr visų pranašų, Jis aiš
kino jiems iš viso šventojo Rašto, kas buvo apie Jį pa
sakyta.

Taip jie prisiartino prie miestelio, į kurį juodu ė-į 
jo: Jis gi apsimetė toliau einąs. Bet juodu privertė Jį 
sakydami: Pasilik su mumis, nes artinasi vakaras, ir 
diena jau baigiasi.

Taigi Jis ėjo su jais. Atsitiko, kad sėdėdamas su 
jais prie stalo, Jis ėmė duonos, laimino, laužė ir jiems 
davė. Dabar jų akys atsivėrė ir jie Jį pažino, bet Jis 
pražuvo iš jų akių. •

Tuomet juodu kalbėjo vienas kitam: Argi mūsų 
širdis nebuvo užsidegus mumyse, kuomet Jis kalbėjo 
kelyje ir aiškino Raštą? Atsikėlę juodu sugrįžo į Jeru
zalę ir rado susirinkusius vienuoliką ir kitus draug su 
jais buvusiais, kurie sakė:

Viešpats iš tikrųjų atsikėlė ir pasirodė Simonui. 
Tuomet juodu ir papasakojo, kas buvo atsitikę kely
je, ir kaip juodu Jį pažino, kada Jis laužė duoną.

(Eval.Luk. 24,13-35).

Džiaugsmo Šventė
------------- -

Anuo metu, Marija Magdalena, Marija Jokūbo 
motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pa
teptų Jėzų.

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

Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atrįs akmenį 
nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį at- 
rįstą: buvo gi jis labai didelis.

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

Jis joms sakė: Nenusigąskite: jūs ieškote Jėzaus 
Nazarėno, kuris buvo prikaltas ant kryžiaus: Jis at
sikėlė, Jo nėra čionai; štai vieta, kame Jį buvo padėję.

Bet eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, kad 
Jis eina pirm jūsų į Galilieją; tenai Jį matysite, kaip 
Jis yra jums sakęs. (Evangelija Velykų Dienai).

Nauja tvora aplink Baltuosius Namus kainavo daugiau kaip $30,000. Šią tvo
rą pastatė, kad bile kas ne taip lengvai galėtų prieiti. Čia vaizduoja darbininkus, 
kurie griauna senąją tvorą.

ISPANIJOS ATEITIS FRANCO 
VALDŽIOJE

Salamanca, bal. 12, — 
Havas korespondentas 
klausė Franco apie Ispani
jos ateitį. Franco atsakė: 
“Viduržemio jūros stovis 
nebus pakeistas. Mes nė 
vieno colio savo žemės ne- 
atiduosime kokiai nors 
svetimai valstybei. Aš ti
kiuos, kad mūsų santykiai 
su Prancūzija ir Anglija 
bus tikrai draugiški. Mes 
siekiame šalies nepriklau
somybės, vienybės ir Ispa
nijos didybės”.

Lenkija Reikalauja Kolonijų
Varšuva, bal. 12, — Len

kija šaukiasi į pasaulį rei
kalaudama sau daugiau 
žemių. Sako, kad Lenkijo
je yra per daug gyventojų, 
reikalinga šalį suindus- 
trinti, kad žmonės galėtų 
užsidirbti pragyvenimą, 
bet Lenkijos žemėje nėra 
reikalingų turtų, medžia
gos, ji turinti gauti naujas 
kolonijas... Nepasotinami 
lenkų norai.

Didysis Penktadienis
--

Apkaltino Plieno Kompanijų 
Vadus

dras veikimas, kad darbda
vių organizacija veiktų su
tartinai su darbininkų uni
ja.

Prancūzijos Nauja Valdžia Prieš 
Komunistus

Vienas rašytojas norėjo para
šyti nepaprastą knygą. Jis norė
jo, kad visa knyga susidėtų iš 
vieno tik puslapio, tame puslapy 
tebūtų tik vienas sakinys, o tas 
sakinys būtų iš vieno žodžio ir, 
kad tas vienas žodis išreikštų 
visą ką rašytojas turėjo pasa
kyti. Ilgą laiką, dieną ir naktį 
jis galvojo apie tai, tačiau ne
rado kalboje tokio žodžio, kuris 
jo visas mintis išreikštų.

Ką anas rašytojas negalėjo 
padaryti mūsų tikėjimas tai pa
darė. Mūsų tikėjimo išpažini
me yra vienas žodis, kuris visa 
išreiškia: išreiškia Apreiškimą, 
tikėjimo paslaptis, Dievo pla
nus, žmogaus tikslą, gyvenimo 
mokslą, džiaugsmą ir stiprybę; 
tas žodis yra “Nukryžiuotas”.

Povilas sakė: “Kristus mus my
lėjo ir pats Save davė už mus 
Dievui atnašą ir auką meiliam 
kvapui” (Efez. 5, 2). Ant kry
žiaus išsipildė ką šv. Jonas sa
kė: “Tuo mes pažinome Dievo 
meilę, kad Jis guldė už mus Sa
vo gyvybę”. (1 Jo. 3, 16). Kris
taus kryžius mums liepia imti į 
širdis šv. Jono apaštalo žodžius: 
“Taigi mes mylėkime Dievą, 
nes Dievas pirmą mus mylėjo. 
Jei kas sakytų: aš myliu Dievą, 
ir nekęstų savo brolio, tas būtų 
melagis. Nes kas nemyli savo 
brolio, kurį mato, kaip gali jis 
mylėti Dievą, kurio nemato? 
Tą įsakymą mes turime iš Die
vo, kad kas myli Dievą, mylėtų 
ir savo artimą” (I Jo. 4, 19).

Nukryžiuotas! Tas žodis pa
sako ką turime tikėti ir kaip tu

Kristus ant Kryžiaus. Dabar 
išsipildė Jėzaus žodžiai: 
kas neturi didesnės meilės, kaip gaus ir žemės buvo pastatytas

rime gyventi. Nuo to Didžiojo 
“Nie- Penktadienio, kada tarp dan- 

tą, kad kas guldo savo gyvybę kryžius, niekas jo užmirštine- 
už savo prietelius”. (Jo. 15,13). I begali. Kiekvienas žmogus sto- 
Ant kryžiaus išsipildė ką Šv. ja už kryžių arba kovoja prieš
už savo prietelius”. (Jo. 15,13). I begali. Kiekvienas žmogus sto-

Washington, bal. 12, —
National Labor Relations 
Board, valdžios skyrius rū
pintis darbininkų reika
lais, išsprendė, kad Plieno 
kompanijos peržengė Dar
bo įstatus reikale su dar
bininkais. Kompanijoms 
dabar įsakyta netrukdyti 
darbininkų unijoms ir jų unijos. Toliau valdžia įsa- 
organizavimosi reikalams: ko kompanijoms priimti 

1 atgal prie darbų visus dar-
jį. Nii° pirmojo Didžiojo Penk-: bininkus, kurie buvo išėję 

į streiką pereitų metų ge
gužės mėnesį. Jei nuo to 
laiko jų vietose dirba kiti, 
tai tie turi būti pašalinti ir 
senieji darbininkai priimti 
atgal. Jei tie senieji darbi
ninkai, norėdami sugrįžti 
prie darbų, nebus tuojau 
priimami, kompanija nuo 
balandžio 9 dienos privalės 
jiems mokėti algas. Kom
panija tokio įsakymo neno
ri priimti ir mano kreiptis 
į Aukščiausį Teismą. Ta
čiau, jei kompanija kreip
tųsi į teismą ir pralaimėtų, 
tai už visa tą laiką turėtų 
darbininkams užmokėti al-Į 
gas, kurių nepriėmė dar
ban.

Valdžia surado, kad plie
no kompanijos Massilon, 
Canton, Youngstown, Wa- 
rren ir Cleveland Ohio, 
miestuose, trukdo ir nelei
džia darbininkams organi
zuotis laisvai į savo uni-' 
jas; kad atleido darbinin-i 
kus už unijos veikimus/ 
kad apšmeižė CIO plieno ( 
darbininkų uniją, kad su
kurstė riaušes atgrąsini- 
mui darbininkų nuo unijos, 
kad mėgino civilę valdžią 
ir pramonininkus nukreip-: 
ti prieš darbininkų uniją ir 
daug kitų apkaltinimų.Į 
Plieno streike prie Massi
lon trys streikieriai buvo 
nušauti.i

Toks valdžios nuospren
dis prieš kompaniją duoda 
vilties ir kitų fabrikų dar
bininkams išsireikalauti 
sau teisingo atlyginimo ir 
geresnių darbo sąlygų. 
Pastoviai taikai ir gerovei 
yra reikalinga, kaip Popie
žius Pijus XI sako, darb
davių ir darbininkų ben-

Darbininkų Unijos Bus 
inkorporuotospanaikinti kompanijos u- 

nijas. Kompanija turi atly-| 
ginti darbininkams už lai-' 

j ką, kada fabrikas, Canton, 12,'— Quebec apskrityje, 
Ohio, buvo uždarytas, nuo vyriausybės nutarimu, vi- 
crocnivpcj 4 ilri o-oo-nv^c

Quebec, Kanada, — Bal.

gegužės 4 iki gegužės 19, sos darbininkų unijos turi 
1937 m. Sako, tas ir kitas būti inkorporuotos, ir lai- 
fabrikas buvo uždarytas kyti įstatus. Darbininkai 
atgrąsinti darbininkus nuo prieš tai protestavo, bet 

,J~- veltui.
i _______ _ ___ __ ____

I
j

99.75 Proc. Užgyrė Austri
jos Nepriklausomybės 

Palaidojimą

tadienio per visus šimtmečius 
kruvinas Kristaus kryžius kal
ba: “Mano žmonės, jei Kristus- 
Dievas mirė už jus. be Jo jūs 
negalite gyventi. |

Bendruomenė, kuri nori tvar
kyti gyvenimą be Kristaus, su
silauks nelaimingo likimo. Ben
druomenė, kuri stato dangorai
žius, bet leidžia minioms kęsti 
badą ir skurdą: bendruomenė, 
kuri naktį išaikvoja pinigus be
gėdiškiems smaguriavimams; 
bendruomenė, kuri leidžia šlykš
tiems žurnalams ir laikraščiams 
nuodyti žmonių protus; ben
druomenė, kuri šypsosi iš Mo
terystės Sakramento nesuardo- 
mumo, kuri propaguoja kimdy- 
mo kontrolę, kuri skaistybę ir 
nekaltumą laiko pasenėjusiu da
lyku, — toki bendruomenė ren
gia sau užtikrintą suįrimą.

Kristaus kančia mums nebus 
pilnai suprantama, jei mes ne
suprasime nuodėmės biaurumo. 
Reikia atsiminti Jėzaus žo
džius: “Dievo Sūnus atėjo gel
bėti, kas buvo pražuvę...” Su 
kokiu širdies gaileščiu Kristus 
žiūrėdamas į J^užalės miestą 
sakė: “Jeruzale, Jeruzale, tu 
kuri žudai pranašus ir akminis- 
mis užmuši tuos, kurie pas ta
ve siųsti, kiek kartų Aš norė
jau surinkti tavo vaikus, kaip 
kad višta surenka savo viščiu
kus po sparnais ir tu nenorė
jai”.

Jėzui buvo gaila miesto, ku
riam gręsė pražūtis. Bet kiek
viena siela yra Jeruzalė, Dievo 
šventasis miestas. Koks yra Jė
zaus gailestis, jei Jis mato sie
las subiaurintas baisiomis nuo
dėmėmis, einančiomis pražūties 
keliu ?

Kas myli kenčiantį Kristų, 
tas nuodėmių nedarys, tas lai
kys savo sielą skaisčia ir nekal
ta. O jei nuodėmė palietė jo sie
lą, tai jis skubiai klaupiasi prie 
kryžiaus ir kartoja Bažnyčios 
maldą: 
Štai žengia vėliavos Karalius. 
Štai spindi Kryžiaus paslaptis, 
Per jį gyvybė gavo mirtį, 
Jame mirtis gyvybę davė. 
Kai ieties geležis pikta, 
Švenčiausį šoną pervėrė, 
Nuplauti purvui mums kalčių, 
Vanduo ištryško su krauju. 
Laimingas Kryžiaus tas skersi- 
Pasaulio čia Auka kybojo, [ nis: 
Svarstyklėmis tam Kūnui tapęs, 
Kurs pragarui išplėšė grobį. 
Būk sveikas. Kryžiau, tu viltis 
Viena mums šiuo metu kančios; 
Geriems malonės duok apsčiai, 
Kaltiems ištrink jų nuodėmes.

T.
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Kiniečiai Sumuša Japonus 
Karo Lauke

IšShanghai, bal. 12, — 
Hankow kiniečių vyriau
sybė praneša, kad Japonai 
esą smarkiai sumušami ka
ro lauke. Kiniečiai atsiima 
Shantung provincijos sos
tinę Tsinan, kurį pirmiau 
Japonai buvo užėmę. Sako
ma, kad visuose karo fron
tuose Japonams nesiseka; 
kiniečiai juos visur sumu
ša, paima daugybę karei
vių į nelaisvę ir daug karo 
ginklų užgrobia. Visas Ja
ponų kareivių pulkas prie 
Geltonosios upės yra pavo
juje, nes kiniečiai atkakliai 
juos puola. Trijuose karo 
frontuose Kiniečiai nugali 
Japonus ir stumia juos at
gal iš savo krašto. Kinie
čiai pranašauja, kad jie iš
vaduosią savo šalį iš po 
Japonų priespaudos ir ka
rą laimėsią.

Berlynas, Vokietija, bal. 
12 d. — Pereitą sekmadie
nį visoje Vokietijoje ir Au
strijoje įvyko gyventojų 
“balsavimai”. Tais “balsa
vimais” abiejų šalių gy
ventojai pritarė Hitlerio 
užgrobimui ir prijungimui 
Austrijos prie Vokietijos. 
Hitleris džiaugiasi, kad 
Austrijoje 99.75% gyven
tojų užgyrė tos valstybės 
prijungimą, o pačioje Vo
kietijoje net 99.08%.

Jis pasakė: “Aš dėkoju 
Vokietijos žmonėms, bet 
ypatingai mano gimtinės 
žemės gyventojams”. Hit
leris yra gimęs Austrijoje. 
Kad daugumas balsavi
mais pritarė Hitlerio žy
giui visai nestebėtina, nes 
viskas ėjo pagal iš anksto 
sudarytus planus ir įsaky
mus. Bet stebėtina, kad 
453,182 žmonės išdrįso bal
suoti priešingai ir 220,159

Paryžius, bal. 12,— Pran
cūzijos Blumo valdžia su
griuvo ir Edouard Daladier 
sudarė naują ministeriu 
kabinetą. Naujas kabine
tas tuo reikšmingas, kad 
komunistai yra pašalinti iš 
valdžios ir paimti tie, ku
rie liaudies frontui nepri
taria. Tačiau manoma, kad 
toji valdžia neilgai išsilai
kys, nes socialistai ją tik 
sąlyginiai teremia. Naujo
ji valdžia pažada nesikįšti 
į Ispanijos reikalus, o su I- 
talija ir Vokietija turėti 
palankesnius santykius ne
gu pirmiau buvo. Užsienių 
reikalų ministeris Bonnet 
mano pasekti Angliją ir su 
Italija sudaryti prietelin- 
gus ryšius. Nėra abejonės, 
kad komunistų pralaimėji
mai Ispanijoje privertė 
Prancūziją išeiti prieš ko
munistus.

susilaikė nuo balsavimų. Ir 
kas dar labiau stebėtina, 
tai, kad vadai moka ir su
geba milijonus žmonių val
dyti.

Draugijų Valdybų Adresai

"Diktatoriaus” Įstatymas 
Nepravestas

Washington, bal. 12, — 
Valdžios varomas perorga
nizavimo bilius, kuriuo 
prezidentui būtų didesnė 
duodama galybė, nepraves- 
tas. Daug demokratų bal
savo prieš tai. Rooseveltas 
nepatenkintas, kad jo par
tijos nariai išėjo prieš jo 
norus. Tam nepravestam į- 
statymui daug prisidėjo 
kun. Coughlin, kuris ragi
no žmones kelti prieš tai 
protestus.

Bet tas perorganizavimo 
bilius visai dar neišmestas, 
bet tik grąžintas komisijai 
peržiūrėti ir pataisyti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

*irmlninkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

811 K St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
•‘'in. Rašt. — Marijona Markonlutė, 
1115 Washington St, Eoslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
fždinlnkė — Ona Staniullutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Cvarkdarė — Ona Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Glob.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St., So. Boston, Mass.
brangi ja savo ausi rln kimus laiko kas 
«ntre ntamtnka prfneelo
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj avė
ta InS j.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
nas protoknin mSHnlnko

tV. JONO EV. BL. PAiALPINft 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Viee-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St„ So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas, Andrius Zaleskas, 
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zalkis,
7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.

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

E. 7th St, So. Boston. Mana

Corner Main and Court Streets 
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL”

BROCKTON SAVINGS BANK
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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 į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

■^SOK%3GCXX3(»

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A. 
| Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). 
| Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po- 
| pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 

| siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.
| DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Bouton, Mass.
*
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Po Šūkavimų - Pilka Realybė
Nusilenkus lenkų ultimatumui, Lietuvos vyriau

sybė natūraliai nori, kaip sakoma, išgelbėt situaciją 
bei užglostyti griežtą tautos nepasitenkinimą, mėgin
dama įtikinti, kad čia nieko ypatinga neįvyko, tik ati
daryta sienos ir nustatyta normalūs su lenkais santy
kiai. Juk ir pirmiau buvo jaučiama, kad santykiavimas 
tarp dviejų kaimyniškų tautų esąs reikalingas. Net o- 
pozicijos proklamacijoje, kurią pasirašė buvusieji tau
tos vadai, yra pasakyta: “Mūsų įsitikinimu normalių 
su Lenkija santykių užmezgimas buvo ir yra Lietuvos 
interesas” — tai lyg ir pliusas Lietuvos vyriausybės 
naudai, bet tuoj seka ir minusas, kurs tą pliusą visiš
kai likviduoja: “bet mes suprantam, — sako toliau bu
vusieji Lietuvos vadai — kad būdas, kuriuo jie (san
tykiai) liko atnaujinti, nėra vertas mūsų garbingos 
savo didinga praeitimi tautos, Vytauto Didžiojo vado
vautos tautos”.

Reiškia, kaip neglostysi bei tušuosi priverstiną su; 
lenkais bičiulystę, vis vien ji yra “pelnyta” didžiu mū
sų tautos pažeminimu, anot buvusiųjų tautos vadų at
siliepimo. Vadinasi, dabartinioji vyriausybė tiek su- 
mažybino Vytauto Didžiojo palikimą, kad jo ainiams 
tenka išgerti pažeminimo taurė, nežiūrint ryžtingo 
tautos noro ginti savo garbę ir nepriklausomybę. Į- 
klimpta į tokią padėtį, kad lietuvių tauta jaučiasi be
jėgė ką nors padaryti. Nes jeigu ji pulsis likviduoti e- 
samąją vyriausybę, tai gali kilti triukšmingas perver
smas (tautininkai geruoju nepasiduos), ir lenkai ne
praleis progos įsikišti. Gi jei tauta, dėl saugumo, užsi
laikys ramiai ir net pasyviai, tai vyriausybė, krizei 
praėjus, vėl sustiprės ir toliau varys savo politiką. 
Tiesa, toji politika gal griežtai nebepasuks Maskvon 
(lenkai prižiūrės, kad to nebūtų), bet kur gi garantija,! 
kad vyriausybė vyriškai atsispirs lenkų įtakai? O kad; 
lenkai savo įtaką Lietuvoje plės, dėl to nė minutei ne
tenka abejoti. Tad mūsų tauta atsidūrė labai nelemtoj j 
dilemoj, iš kurios tik viena išeitis: krizei praslinkus,] 
ne juokais, bet rimtai sudaryti koalicinę valdžią. Jei 
tautininkai t o nepadarys, tai jie parodys blogą valią] 
ir duos progos net pilka jai visuomenei teisingai juos! 
pulti.

Beje, dėl tos pilkos minios, kuri mūsų “jaunalietu- 
viškoj” spaudoj sukėlė tiek triukšmo. Bereikalo “pil
kos minios” reikšmę bandoma iškreipti ir padaryti iš 
jos paniekos žodį. Tą žodį vartojama eiliniams žmo
nėms apibūdinti. Tais žmonėmis knibžda ne tik liaudis, 
bet ir inteligentija. Tai papraščiausi praktiškai pro
taują inteligentai. Gi liaudis natūraliai yra “pilka”, va
dinasi, susirūpinusi savo ūkiu ir manta. Ta pilkoji mi
nia sudaro kaip tik tautos branduolį, ir žodį “pilkas” 
tik tie skaito įžeidimu, kurs nežino, kad galvosenos 
medžiaga — smegenys yra kaip tik pilkos. Grey matter 
— pilkoji medžiaga yra protaujančio žmogaus požy
mis. Kiek ilgesnėj gyvenimo eigoj ji daug, daug atsve
ria beprasmingus šūksnius. Žinoma, patriotingo sąjū
džio metu “pilkoji medžiaga” lyg ir ne madoje. Ją var
toja tik diplomatai ir strategai. Minia gyvena įkarš
čiu. Tuomet iš tiesų “pilkosios minios” skaičius suma
žėja. Bet tegu tik ateina lemiantis momentas — pa
šaukimas į frontą, tada visi tartum automačiai susis- 
kirsto: rėksniai traukiasi į užnugarį, gi rimtieji pasi-
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Didžiojo Ketvirtadienio Repozitorija, Sv. Alfonso Lietuvių Par. Bažnyčioje, Baltimore, Md.
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mirti, kad užnu- valdžia sąskaitas — kas kita. Tas nepabėgs.
Apie kokį “savanaudiškumą” čia kalbama? Jei tai 

sunku ne tuščiagalviški žodžiai, tai jie turi šį tą reikšti. To- 
atspėti. Pasišventėlių kovoje su lenkais būtų labai kių dalykų atsakomingi žmonės ant vėjo neleidžia, 
daug, bet nestigtų nė užnugariečių. Kokioj proporcijoj, Prašyčiau pasiaiškinti.
nesiimu spėlioti, bet vieną dalyką tai tikrai žinau: pa-] “Bet, tur būt, tai tik vieno žmogaus subjektyviz- 
sišventėliai — nešūkauja. Užtai užnugary skamba mas”, — galop pareiškė p. Nekmitas. Norėta įgelti, o 
skardus šūkis: “saldu mirti už tėvynę!” Kad saldu, tai pasakyta komplimentas. Iš tiesų, kad ir nedovanotina, 
saldu, bet nežinia kam: ar tam, kuris miršta, ar tam, bet būtų tikrai “savanaudiškai” jauku, jei aš tik vie- 
už kurį mirštama. K. nas būčiau supratęs tikrąją Lietuvos gerovę. Laime,

taip blogai nėra. Atsirado daugiau panašiai manančių, 
i kurie išgelbėjo Lietuvą pirmiau, negu aš sugalvojau, 
kaip čia sunaudojus “pilkųjų žmonelių” ideologiją. 
Norėčiau p. Nekmitui grąžinti “komplimentą”, pareiš
kiant, kad jis savo išsišokimu sudaro “vieno žmogaus 
subjektyvizmą”. Deja, negaliu. Tokių yra daugiau, 

i Rėksnių (na, šiuo kartu tegu bus “rėksnių”) nereikia
Nesvarbu, jei kas man prikaišioja “kompromisų sėti. Jie patys išdygsta.

savanaudiškumo nuotaiką” — savo gyvenime esu Dar pastaba dėl slapyvardžių. Aš rašau po slapy- 
ir, dėkui Dievui, jie vardžiu, bet visi žino, ką jis reiškia. Kai skaitau “Ame

rikos” redakcijos pastabas, taip pat žinau, su kuo tu
riu reikalą. Bet p. Nekmitas slepiasi po nežinomu sla
pyvardžiu. (Kad jis ne Kmitas, tai tuoj matyt, bet būtų 
tiksliau, kad pasirašytų Užnugaris, kaipo kimbąs ne į 

i krūtinę, bet iš pasalų į užnugarį). Jis daro ir asmeni
nių priekaištų (kompromisų, savanaudiškumo). Iš jų

šventėliai tylomis traukia į frontą 
gariečiai turėtų laisvę ir gerovę...

Kaip lietuvių tauta dabar susiskirstytų,

Dėl Nekmito Užsipuolimų
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Svarbus Visų Kolonijų Veikėjų 
Susirinkimas

Sekmadienį, balandžio 24 d., 3 vai. p. pietų, 
"Darbininko" name, 366 W. Broadway įvyks visų 
kolonijų veikėjų susirinkimas Lietuvių Dienos reikalu. 
Nuoširdžiai kviečiame visų kolonijų darbuotojus, kurie 
pritaria LIETUVIU DIENAI, kuri įvyks Liepos 4 d., Thomp
son, Conn. atvykti į susirinkimą, kuriame bus išrinkta — 
sudaryta įvairios komisijos.

N. A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITIES VALDYBA:
A. Zaveckas, Pirm. 

B. Jakutis, Rašt.b

Į ar
į susidūręs su visokiais šmeižtais, 
neprilipo — bet kas mane be galo stebina, tai kai kurių 
žmonių nesugebėjimas suprasti, kad atsižvelgimas į

I “pilkųjų žmonelių” reikalus buvo kaip tik pagrindinis 
] mano tikslas pasitarnauti Lietuvai šiuo krizės momen
tu. Juk “pilkieji žmoneliai”, susirūpinę savo ūkiu, na
mais, šeimomis, sudaro mūsų krašto esmę ir tautos 
branduolį. Juos ginti — tai ginti mūsų kraštą, mūsų galima padaryti bet kokių išvadų. Žmonės gali pama- 
žemę. Jie patys, stoję į savanorių eiles nepriklausomy
bės kūrimosi metu, ėjo ginti ne kokias ten oro dausas 
ar debesingas svajones, kaip tiktai savo žemę, savo ū-1 
kį. Ir pačią laisvę jie suprato konkrečiai, apčiuopiamu 
būdu, vadinasi, kad galėtų savo žemėje šeimininkauti 
kaip tinkami. Sykį turės savo žemę, tai ir gyvęs savaip
— lietuviškai besikalbėdami, lietuviškai besijausdami.
Taigi ir laisvė yra jiems apčiuopiamas dalykas.

Dabar, Lietuvai stojus prieš lenkų ir Hitlerio ga
lybę, mažiausias neatsargumas, netiksliai suprastas 
ir ne vietoje panaudotas, kad ir kilniausias patriotinis 
šūkis galėjo išvaryti lietuvius iš pusiausvyros ir pastū
mėti tautą į pragaištingą kovą. Tokiu momentu kaip 
tiktai reikėjo atsišaukti į žmonių protą, tą “pilkąją 
medžiagą”, kad ji atšaldytų perdaug jau įkaitusias 

j smegenis, kurios tokiomis valandomis labai prastai 
; veikia. Reikėjo dėl didesnio realumo ir apčiuopiamumo 
priminti, kad būtina atsižvelgti į žmonių žemę, šeimas 
ir mantą, kuri galėjo būti sunaikinta. Tai aš ir dariau
— išimtinai Lietuvos žemės gerovei. Tiesa, tas pers
pėjimas buvo bereikalingas. Jis tik dabar Lietuvoje 
teskaitomas, kada viskas jau padaryta — lygiai taip, 
kaip buvo pageidauta. '

Tai, rodos, toks natūralūs ir visiems suprantamas 
dalykas. Bet staiga išeinama su kažkokių kompromisų 
ir savanaudiškumo priekaištais. Kompromisų — su 
kuo? Su bolševikais ir tautininkais nė į kompromisus, 
nė į bendrą frontą nėjau. Kaip tik priešingai. Visi žino, 
kad nuolatos su jais kovojau, teikdamas smūgį už smū
gį ir niekad nestapteliau su jais dėl principų derėtis. 
Gi smarkiausia su tautininkais kova kilo kaip tik ry- 
šiumi su puolamos “Amerikos” reikalais. Tad su kuo 
tie kompromisai? Su Lietuvos valdžia šiuo krizės me
tu? Nieks į mane nesikreipė, nė aš į nieką. Krizės metu 
esamoji valdžia yra vienintelė valstybės atrama. To
kiu momentu ją versti — gali užsibaigti katastrofa, nę 
valdžiai, bet valstybei. Krizei praslinkus, suvesti su

I
i nyti, kad aš koks parsidavėlis ar išnaudotojas — nevi
si gi žino, kad dirbu visuomenei kiek galiu be jokio at
lyginimo. Tokie priekaištai siekia apjuodinti žmogaus 
charakterį. Juos darant, negražu slėptis už tvoros. 
Reikia vyriškai savo veidą atskleisti. K.

Kun. F. J. J.

Velykos yra linksmiau-l vybės ir prisikėlimo mirtį, 
šia Katalikų Bažnyčios 
šventė. Tos šventės laiko
tarpyje giesmėse ir apeigo- 
se dažnai girdime skam
bant linksmą aleliu ją. Pati; 
gamta prisideda prie šios 
šventės linksmumo. Trum
pos dienos eina ilgyn, šal
tas oras

Gyvenimais šioje žemėje 
nekartą žmogui pasidaro 
___  _____  Nevienas 
sunkių vargų, ligų ir nelai
mių prispaustas verkia, 
dejuoja, aimanuoja ir gal 
sau mano kam tas viskas?

<7, J- -IKristus prieš mirtį ir atsi- 
atšyla. e ziai kėlimą irgi daug kentėjo, 

per žiemą apmirę, pradedu pi j fmžių ? šį dįe_ 
atgyti, puoštis žaliais la-; 
pais, įvairiais žiedais. Pau
kšteliai, kurių nebuvo per 
žiemą girdėti, jau sugrįžo 
ir linksmai pradeda čiulbė
ti. Taip visa gamta ir žmo
nija džiaugiasi Šv. Velykų 
sulaukus. Ši šventė džiaug
sminga ir linksma ne dėlto, 
kad viskas atgyja, bet dėl
to, kad Kristus iš numiru
sių prisikėlė. Jo prisikėli
mas lengvina mums mirtį 
ir duoda vilties, jog ir mes 
kelsimės iš numirusių. Mir
tis tad neatima mums gy
vybės, o tik ją atmaino. 
Velykos teikia mums gy-

mirtinį gyvenimą ir prisi
kėlimą, šis gyvenimas be
prasmis. Nebereikalo Šv. 
Povilas, tautų Apaštalas, 
norėdamas pertikrinti ko- 
rintiečjus, abejojančius a- 
pie Kristaus prisikėlimą 
rašo: “Aš primenu jums 
Evangeliją, kurią jums 
skelbiau..., kad Kristus nu
mirė už mūsų nuodėmes, 
kaip sako Raštai; kad bu
vo palaidotas ir kad prisi
kėlė trečiąją dieną kaip 
sako Raštai; kad pasirodė 
Kleopui ir po to vienuoli
kai. Paskiau jis pasirodė 
daugiau kaip penkiems 
šimtams brolių vienu kar
tu... Paskiau pasirodė Jo
kūbui, paskui visiems a- 
paštalams. Visų paskiau
siai jis pasirodė man... Tai
gi, jei skelbiama apie Kris
tų, kad jis kėlėsi iš numi
rusiųjų, tai kaipgi kai ku
rie jūsų tarpe sako nesą 
mirusiųjų prisikėlimo? Jei
gu nėra mirusiųjų prisikė
limo, tai nė Kristus nepri
sikėlė. O jei Kristus nepri
sikėlė, tai mūsų skelbimas 
yra tuščias, tuščias ir jū
sų tikėjimas. Tuomet būtų 
rasta, kad mes esame ir 
netikri Dievo liudytojai, 
nes liudijome prieš Dievą, 
kad jis prikėlęs Kristų, ku
rio neprikėlė, jei jau miru
sieji nesikelia. Jei miru
sieji nesikelia, tai nė Kris
tus neprisikėlė. Jei Kris
tus neprisikėlė, tai jūsų 
tikėjimas yra tuščias, ir 
jūs dar tebesate savo nuo
dėmėse. Todėl ir užmigu
sieji Kristuje yra žuvę. Jei 
tik šiame gyvenime turime 
vilties Kristuje, mes esame 
labiau apgailėtini už visus 
žmones. Bet iš tikrųjų Kri
stus yra prisikėlęs iš numi
rusiųjų” (1 Kor. 15-1-20).

Kristus prisikėlė iš numi
rusiųjų pergalėjo mirtį. 
“Mirtis praryta nugalėji
mo. Mirtie, kur yra tavo 
nugalėjimas? Mirtie, kur 
yra tavo akstinas?” Taip 
mirtis mums jau nebebaisi. 
Mirtis tėra vartai į amžiną, 
geresnį, laimingesnį gyeni- 
mą.

Kristaus iš numirusių 
prisikėlimas yra mūsų ti
kėjimo pamatas. Dievas 
taip apstatė liudijimais 
Kristaus prisikėlimą, kad 
joks bedievis negali nei 
užginčyti, nei iškreipti. Tą 
tiesą patys Kristaus prie
šai, sargai ir žydai paliu
dijo. Liudijo, taipgi ir a- 
paštalai, kurie galvas pa
guldė už Kristų. Ant galo 
ir pats Kristus savo pasi
rodymais po prisikėlimo, 
gyvendamas ant žemės 
per keturesdešimts dienų 
aiškiausiai visiems įrodė.

Velykos — Kristaus pri
sikėlimas lai mus pamoki
na, kad tiesą galima ir prie 
Kryžiaus prikalti ir palai
doti, tačiau tiesa neliks 
kapuose, ji kelsis ir suda
rys daug išgasties tiems, 
kurie jos neapkentė. Būki
me visuomet tiesos mylė
tojai.

nų kankiniai, kurie sekė 
Kristų, taipgi nesigailėjo 
šios žemiškos kūno gyvy
bės — bile pelnyti amžiną 
ir garbingą prisikėlimą. 
Tiems, kurie netiki į po-

I

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Balandžio 23 d. — Elizabeth, N. J. 7:30 vai. vakare 
Balandžio 24 d. — Apreiškimo parapijos svetainėje 
Balandžio 24 d. — Brooklyn, N. Y. 7 vai. vakare.
Balandžio 28 d. — Šv. Kazimiero parapijos svetainėje 

Worcester, Mass. 7:3O vai. vakare 
Balandžio 30 d. 7 vat vakare, Providence, R. I. 
Gegužės 1 d. — New Britain, Conn. 7:30 vai. vakare.

I i
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Prisikėlimo Aidai
“JO NĖRA ČIONAI. 

ATSIKĖLĖ” 
(Luk. XXIV,6).

Anksti Velykų rytą, atėju
sias į Kristaus kapą moteriš
kes, kad brangiais aliejais pa
tepus Viešpaties Jėzaus kūną, 
pasireiškusiuoju angelu jas su
bara : “Kam ieškote gyvojo 
tarp mirusių?” (Luk. XXIV, 5). 
Ir nustebusioms ir išsigandu
sioms kapo lankytojoms Dievo 
pasiuntiniai praneša žmogaus 
pajėgoms ir supratimui nepriei
namą tiesą: “Jis atsikėlė”...

Niekuomet negirdėtas daly
kas juo labiau nustebina žmonių 
prie Kristaus kapo atstoves; 
tat, angelai ramina priminimu, j 
kad Kristus dar prieš kančią sa
vo iš mirusių prisikėlimą buvo i 
pranašavęs: “Atsiminkite, kaip 
Jis jums kalbėjo, dar tebebūda
mas Galiliejoje, ir sakė: “REI
KIA. KAD ŽMOGAUS SŪNUS 
BŪTŲ IŠDUOTAS Į ŽMONIŲ 
N^IDĖJĖLIŲ RANKAS, BŪ
TŲ PRIKALTAS PRIE KRY
ŽIAUS IR TREČIĄ DIENĄ 
PRISIKELTŲ”.

Ir netikėjusieji Kristaus iš 
mirusių prisikėlimo pranašystei, 
dabar turi su gėda nusilenkti 
pripažinti Viešpaties Jėzaus 
mirusių prisikėlimo faktą.

#

“KAM IEŠKOTE GYVOJO, 
TARP MIRUSIŲ” 

(Luk. XXIV, 5).

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus iš mirusių prisikėlimo 
šventė švenčiama pavasaryje. 
Tame laike yra lengviau miru
sių prisikėlimas pajusti. Gamta 
buvo žiemos numaryta. Auga
lai apnuoginti nuo žiedų, vaisių 
ir lapų, — tik pliki, liūdni sta
garai. Žemė šalčio sukaustyta,! 
šaltu sniego sluoksniu užversta. 
Vandenys — kietu ledu suraky- 
ti... Visur tuštuma, visur mirtis 
siaučia... Rodos, visas vasaros 
darbas žuvo. « i

Bet, ne. Nežuvo! Štai pavasa
rio saulutė prašvito... Ir sutir
po sniegai. Nuėjo ledai. Sužalia
vo augalai. Susprogo, pražydo 
medžiai, pakvipo... Išlindo iš olų 
žvėreliai. Čiulba, krykščia po 
medžius paukštukai. Dūzgia, 
birzgia aibės ore lakstančių 
vabzdžių, musių, uodų, mašalų, 
širšių, bitelių...

Kas sakė, kad gamta buvo 
numirus? Pasaulio Kūrėjui nie
kas nemiršta, niekas neišnyks
ta... Visagaliui ir visa tas kas 
buvo mirę — kelias, iš naujo 
leidžia diegus, vėl gyventi gyve
na...

Gamta turi klausyti savo Kū
rėjo ir, oi, kaip tiksliai klauso!..

* * *

“SUNKU TAU SPARDYTIS 
PRIEŠ AKSTINĄ”. 

(Apašt. Drb. IX, 5)

S V MNI N I O V d

Nuliūdę ir nusiminę grįžo nuo Kalvarijos kai 
Jėzaus prieteliai. Jo sužeistą kūną jie paĮąidojo į kaj 
Abejonės vargino jų protus. Jie tikėjosi, k^4 Jis b 
jų Karalius, įšlaisvįns juos iš Romėnų vergijos, b 
štai, visų jų įstįkinimų galas. Jis mirė ant kryžiai 
Jo kūną jie ką tik padėjo į nąųjąį iškaltą kapą ųoį< 
ir prie kapo angos užrįto didelį akmenį. Visa, rod- 
yra žuvę.

Tačiau, Kristaus priešai, ir Jam mirus, dar abe 
jo apie Jo galybę. Jie eina pas Pilotą, kuris tik ryte 
pildė jų reikalavimus, prašyti kitos malonės. Ir jie j 
ko Pilotui: “Tas Suvedžiotojas dar gyvas būdamas s 
kė: “Po trijų dienų Aš atsikelsiu iš numirusių”. Pi 
tas atsisako jiems duoti sargybą kapui sergėti, jei 
nori, gali pastatyti prie kapo savo sargybą. Žydai i 
dėjo antspaudą ant kapo ir pąstatė kareivius jį sauj 
ti. Ir kareiviams jie įsako gerai kapą sergėti, ypač t: 
čįoje dienoje, kad sako: “Jo mokytiniui nepavogtų 
kūno ir paskui nesakytų, kad Jis prisikėlė iš pumii 
šių, tas paskutinis suklaidinimas bus blogesnis už p 
mąjį”.

Atėjo pirma savaites diena. Žeme sudreba. Nušv 
ta ankstyvas rytas. Kristus išeina garbingas iš kaj 
Iš dangaus nužengia angelas. Kareiviai išsigąsta ir 1 
ka kaip negyvi. Atsigavę, bėga į Jeruzalę ir pirmi j 
sako žmonėms, kad Kristus prisikėlė. Žydai įsako 1 
reiviams sakyti, kad jie miegojo įr apaštalai atėję j 
vogė Jėzaus kūną. Pasaulis dar nebuvo girdėjęs, k 
žmogus miegodamas galėtų matyti ir paskiau apie 
liudyti.

Kristus tikrai prisikėlė. Atėję prie kapo moter 
kės, Marija Magdalena ir Marija Kleopą, apaštalai P 
ras ir Jonas, matė tuščią kapą. Ar galėjo apašta 
Kristaus kūną pavogti? Apaštalai iš baimės dėl žy 
buvo pasislėpę Jeruzalėje, bijojo viešai pasirodyti, k 
ir jiems netektų taip mirti kaip jų Mokytojui. Jei Ki 
tus nebūtų tikrai prisikėlęs, tai ar jie būtų prali 
kraują už Jo mokslą? Apaštalai ir kiti žmonės m; 
Kristų prisikėlusį, su Juo kalbėjosi, su Juo gyve 
Kada Evangelijos buvo parašytos, dar daug žmoi 
gyveno, kurie buvo matę Kristų. Net bedievis Hari 
ckas pripažįsta, kad Evangelijos buvo parašytos 35 r 
tais po Kristaus mirties. Jei jos būtų neteisingos, 
tie, kurie girdėjo ir matė Kristų, būtų užproteste 
prieš skelbiamas klaidas, o tačiau taip nepadarė, i 
ten yra surašyta tiesa. Jei ir nebūtų Evangelijų liū< 
mų, tai užtektinai yra pirmųjų amžių istorinių įro< 
mų apie Kristaus prisikėlimą. Ar milijonų kankii 
kraujas neliūdija Kristaus prisikėlimo?

Velykų ryto stebuklas neužginčijamai įrodo Ki 
taus Dievybę. Jėzus Kristus tikrai yra Dievas. Ir tai 
kėdami mes linksmai giedame:

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiai 
smo šito: Kėlės Kristus... Aleliuja.

Pavedė Dievas žmogui nau
dotis pasauliu. Švietė ir šildo 
žmogų saulė. Jį nešioja žemė, 
maitino ir puošė augalai, tarna
vo gyvuliai, jį linksmino pauk
ščiai...

Jaučias žmogus esąs žemės 
valdovas. Jo klauso gamta, jam 
tarnauja tvariniai, gi jis, -— 
žmogus, — nei prieš jų vieną 
sprando ne lenkia.

; Naudodamasis Dievo tvari-
į niais žmogus, užmiršo Dievo j 
‘ tvarkos palaikyti. Užmiršo ir 
patį Dievą. Ėmė gyventi savo 
protu, nepaisydamas Dievo iš
minties taisyklių. Reiškimas 
Dievui dėkingumo, pagarbos, 
priklausomumu, meilės ir klus
numo nyksta žmoguje. Siela to
lėją nuo savo Kūrėjo. Dievo to
bulybių atspindys ima nykti 
protingajame tvarinyje ir jis 
menkėja, gyvulėja. Žmogus ima 
spausti žmogų ir versti sau ver
gauti, lyg nebūtų jam lygus 
tvarinys — žmogus.

Užverda žemėje pagieža. Sa
vo sumetimais ėmęs gyventi 
žmogus, pats save supančioja. 
Sukeltoje suirutėje pačiam pa
sidarė trošku ir koktu. Išnyko 
iš žmogaus sielos giedra ir už
virė žemėje chaosas - pragaras. 
Gi už prieštaravimą Kūrėjo va
liai, dar laukė žmogų amžinasis 
pragaras.

Pagailo Kūrėjui nupuolusio 
žmogaus ir atsiuntė jam Moky
toją - Atpirkėją - Išganytoją. 
Juomi buvo pats Dievo Sūnus, 
kuris priėmęs žmogaus prigim
tį, tapo ir žmogaus sūnumi. 
Ėmė Kristus žmogaus gyve
nimą taisyti iš pamatų. Savo 
šventu gyvenimu jis nušvietė 
naują kelią, kad žmogus Dievo 
vaiku netik vadintus, bet ir bū
tų. Nežinioje, prieštaravimuose, 
ir abejonėse klaidžiojančiam 
žmogui jis atskleidė dievišką■ 
išmintį. Sudraudė nuo prisiriši
mo prie — žmogaus vadinamų 
— “brangių akmenų”, Gėdino 
už susimasinimą blizgančiais 
metalais — auksu, sidabru. Ba
rė už rinkimą turtų. Smerkė už 
prisirišimą prie žemės gerybių. 
Gi žmonių pažeminintą netur
tą ir mažystę, Jis pasisavino ir 
išaukštino. Išdidumą, pasipūti
mą, pagyrimų geidimą — Jis 
niekino. Besirūpinančius vien 
kūno reikalais, skaitė žemos rū
šies žmonėmis, juos lygino pago
nims. Graudino geiduliams pasi
davusius ir įsakė skaistėti, to
bulėti. Skelbė meilę. Liepė dova
noti priešams ir visiems gera

, daryti. Amžinomis bausmėmis 
grąsino pametusiems Dievo įsa
kymų kelius. Priminė, kad nusi
kaltėliams dar yra vilties rasti 
pasigailėjimo, išsižadant nuodė
mes ir darant nuoširdžią atgai
lą. Griežtai įspėjo: “Jei Atgailos 

i Nedarysite — Visi Pražūsite”.
•! Ir pajuto žmonės, kad tas 

Ir įkūrė Dievas žemėje žmo-;nauJasis mokslas yra įstabus, 
gų. “Mažą ką mažesnį už ange- nepaprastas, kad ne žemės pada- 
lus”, jį Dievas padarė. Savo kū- ras- Pajuto ir sukilo.

_i .• v ■ -i i n čoiilro    fa lrnlKo
nu — medega, tiesa, : _
linksta prie žemės, tačiau savo &a~ klausyti . 
siela - dvasia, kurioje Įstabusis

I

ir 
iš

i

i

ir po prisiega iš jo išgavę pri
sipažinimą, kad jis yra DIEVO 
GYVOJO SŪNUS, užuot, kad 
puolus jam po kojų ieškoti pasi
gailėjimo, jie PASMERKĖ DIE
VĄ - ŽMOGŲ MIRTI... Suprask, 
— jei gali, — žmonės pasikėsi-

“Kiekvienas, kurs yra iš tie
sos, klauso mano balso”.

(Jon. XVIII, 37).
Tačiau užsikirtėliai blogume 

nebenorėjo tiesos ieškoti: jie 
veidmainingai klausia — “Kas 
tai yra tiesa?” bet, turėdami
valdžios kontrolę, jie nelaukia na teisti ir pasmerkia mirti savo Į 
nei atsakymo, nes jų protavimu,; Išganytoją, savo Dievą! 
kieno rankose yra valdžia tam; Ir pirmiau negu Dievas - Žmo
nėm reikalo tiesos atsižvelgti.i gus atėjo į pasaulį, jau žinojo. 
Asmeniškais sumetimais veda-' kad žmonių nedorumas ligi tam 
mi, jie pasmerkia ir Teisių-tei-' pakils, kad daūgelis jo nepri- 
sųjį. ; ims, nekęs, niekįs. kankįs, kė-1
Bet tašą kuris “KELIAS, TIE

SA ir GYVENIMAS”, negi gali 
pakęsti netiesą. To dėl, kuomet 
nedorėlis išdrįso jam kirsti į 
veidą, Kristus subarė ir primi
nė laikytis teisingumo:

J ' “Jei aš ne netiesą kalbėjau, į- 
rodyk, kad tai netiesa; jeigu gi 
tiesa, kam mane muši?”

Jon. XVIII, 23).
Nedorybių sūnūs jau buvo 

perdaug pasidavę pagiežai, kad 
kreipti domės į Viešpaties Jė
zaus įspėjimus. Kristaus geru- 

i mo, nei teisingumo jie nežiūrė
jo. Tas Išganytojaus neišsemia
mas gerumas ir kantrumas juos 
net erzino. Laikytis proto tai-

j syklių, jau nerūpėjo. Elgtis iš-; 
mintingai, ar teisingai — nebe- 
paisė. Pačios tėvynės likimas 
atrodė menkniekiu, palyginant; 
su sunaikinimu jiems nepaken-j 
čiamo Kristaus. To dėl ir šalies 
okupantų atstovui žydų tautos ! 
vadai pareiškia:

“Neturime karaliaus, tiktai 
ciecorių”.

“Kieta — 
nu — medega, tiesa, žmogus J*e šaukė — ta kalba, ir kas jos 
linksta prie žemės, tačiau savo klausyti .
siela - dvasia, kurioje Įstabusis Sukruto aukštas vietas uži- 
Kūrėjas atspindė savo gerumą Sukilo išdidume, gašlume,
Amžino Gėrio ir Grožio, prie žemės turtus kraujanti ir kitų 
ir grožį, ji veržte veržias prie to išnaudojimu gyventi. Klaidų iš- 
žavinčios tobulybės iš kurios ji kėlimas tų niekšų neprivedė prie 
išėjo... atgailos ir gyvenimo atitaisymo.

Karalienė Mary, kara
liaus George VI motina. 
Tai vėliausias jos paveiks
iąs, nufotografuotas Lon-, 

one, Anglijoje.

gimtis nusilenkia, kuris ir nu- 
žudyta§ gyvena... “Aš esu Jėzus, 
kurį tu persekioji. Sunku tau 
spardytis prieš akstiną”.

Iš numirusių prisikėlimas 
žmogaus supratimui yra taip 
neprieinamas, kad prisikėlusiam 
Jėzui pasirodžius apaštalams, 
tie krūptelėjo iš išgąščio ir to
liai negalėjo tikėti, kad jie ma
to patį Išganytoją, o ne jo dva
sią, koliai Kristus nepradėjo
valgyti: koliai jo neprisilietė: į 
koliai į žaizdų vietas rankose ir 

1 kojose ir į jo atvertą šoną, jie 
neįdėjo savo pirštų...

Sunku yra tikėti tiems, kurie 
sulig savo išminties, ar sulig sa
vo pajėgų, kėsinasi matuoti Die
vo visažinybę ir visagalybę!

* * *
“JĖZAUS VARDU VISOKS 

KELIAS PRIKLAUPS.
DANGUJE, ŽEMĖJE IR 

PO ŽEME’’.

sinsis jį sunaikinti... Daugelį 
šimtų metų pirm tam įvyksiant, 
pranašas Jeremijas (XI, 19) pa
skelbė :

j “Dėkime medžio ant jo duo- 
\ nos ir išdildykime jį iš gyvųjų, 
ir tegul jo vardas daugiau nebū
na minimas”.

Pasmerkę Atpirkėją mirti, 
užkrovė pačiam nešti kryžiaus 
kartuves. Išsivarę už miesto, 
budeliai, didelės minios akivai
zdoje, jį išrengė iš drabužių, iš-i 

i tempė ant medžio, kojas ir ran- 
Z". 1. 1 y, , f

atgailos ir gyvenimo atitaisymo. 
Kaltieji užsikirto savo niekšy
bėje. Jie ėmė nekęsti ir šiauštis 
prieš Išganytoją, gi, savo kal
čių pridengimui, ėmė pulti die
višką Mokytoją, jame priekabių 
ieškoti, jo mirties geisti.

Bet pasikėsinimas Dievą-Žmo- 
gų užmušti akmenimis nepasi
sekė: Jis nesidavė, nes dar ne
buvo atėjusi tamsybėms valan
da.

Kad apjakę piktadariai pasi- 
ryžusieji negirdėtą baisumą — 
dievažudystę atlikti apsimąsty- 
tų ką jie darą. Kristus jiems 
primena savo darbų našumą ir 
jų pasielgimo netikslumą: 
“Aš jums parodžiau daug gerų 
darbų iš savo Tėvo; už kurį iš jų 
jūs norite mane užmušti?” 

(Jon. X. 32).
Gi vyriausiam šalies teisėjui, 

■ | kuris turėjo pareigos prižiūrėti, 
< kad tiesa būtų palaikoma, Mo- 

1 kytojas priminė:

(Jon. XIX, 15).
Net žmogžudžių paleidimas 

iš kalėjimo jų nebegazdina; drą-I 
šiai reikalauja nuožmaus Bara- 
bos paleidimo, bile būtų nugala-į 
bintas Šventasis.

Išdidi tautos vyresnybė nepa
kentė, kad Atpirkėjas buvo be
galo išmintingas ir atlikdavo 
žmogui negalimus darbus, kad 
įstabiu nekaltumu ir nuoširdu
mu geros valios žmones trenkė 
į save. Tamsybės vergai nega
lėjo pakęsti ryškiais ruožais 
prasimušančius dieviškos švie
sos spindulius. Mat, jie blaškė 
tamsybės rūkus ir pridavė ne
ramumo jos palaikytojams. Bet 
ypač niekšai netvėrė piktumu, 
kad Dievas - Žmogus, nepaisy
damas niekieno nei kilmės, nei 
padėties visuomenėje, drąsiai 
ir viešai smerkė nedorėlių veid
mainingą gyvenimą. Sudarė, 
tat, prieš Išganytoją klastas, su
kėlė prieš jį minias, besimel
džiantį suėmė, valkiojo po teis
mus ir kalėjimus, daužė ir 
spiaudė veidan, sukapojo kūną

Kristus po prisikėlimui jau 
kas perkalė storomis vinimis, nemiršta. Jis viešpatauja savo 
iškėlė su medžiu, kad taip išnie- įsteigtoje karalystėje žemėje — 
kintas, išjuoktas, apleistas...! šventoje Bažnyčioje, — ir nei 
numirtų! valandėlei neapleidžia savo gai-

T . x. j- - i lestingumo sosto ŠvenčiausiameIr kaip tiems nuodėmėse ap-: _ , °
. . ... _ x ! Sakramente,jakeliams rūpėjo, kad Kristus’rx., . r , T. . i Vargstančius ir prispaustusbutų tikrai numiręs! Jie jaučia ...... . .
T , , . . m j-i Jis kviečia prie savęs ir juos at-Jo galybę ir numirusio. Todėl, J . r * j 
jau mirusiam, perskriodžia šir- Saivma-
dį, ir kapą apstato kareiviais, Su juomi nešantieji gyvenimo 
kad atimti prisikėlimo galimy- pareigų jungą, pajunta kaip tas 
bę... darosi saldus ir lengvėja.

T_ . , ... i Danguje Jėzus yra šventųjųKaip žmogus yra juokingas,1 j . ° J
kuomet pasiryžta eiti prieš patį 
Dievą! Ir kaip apgailėtinai jis 
yra aklas, kuomet žmogišku 
mastu apskaitliuodamas, kėsi
nasi nugalėti Dievišką galybę!... 
Kristaus priešams buvo lengva 
jį kankyti, koliai Dievas-Žmo
gus, — “kaip avinėlis nekaltas, 
— neatvėrė burnos savęs apgi- 
nimui”. Bet kaip jie galėjo su
laikyti Kristų nuo prisikėlimo 
iš numirusių, kuomet jam atėjo 
valanda prisikelti!...

Kas žmogui yra negalima, tas 
Dievui nesudaro sunkumo. Už
tat, suėjus prisikėlimo valandai, 
subiro tamsybių galybės, kaip 
ir nebuvusios... Kad ir nužudy
tas, kad ir perskrosta širdimi, 
kad ir pervertom rankom ir ko
jom, kad ir trečią dieną palai
dotas, — štai Jis vėlei gyvena!.. 
Qyvena, kad gyventų visada, 
amžinai!...

Gi Kristaus kapą saugojęs 
priešų kareivių būrys? Didžiau-; 
šiame išgąstyje jie išlaksto, iš
pažindami savo negalę kovoti 
Tą, “kurio vėjai ir jūra klauso”, 
kuriam gamta bei žmogaus pri-

I

Dangus ir žemė yra pilni jo 
garbės.

Jo galybei nėra galo. Ir kaip 
apaštalas Povilas praneša:

“Jis, esme būdamas Dievas, 
pats save pažemino, prisiimda
mas tarno pavidalą, pasidaręs 
panašus į žmones ir viršujine 
išvaizda rastas kaip žmogus. Jis 
pats save pasižemino, pasidaręs 
paklusnus iki mirčiai, mirčiai 
gi kryžiaus. To dėl ir Dievas iš
aukštino jį dovanojo jam vardą, 
viršesnį už visus vardus, kad 
JĖZAUS VARDU PRIKLAUP
TŲ VISOKS KELIAS DANGU
JE, ŽEMĖJE IR PO ŽEME, ir 
kad kiekvienas liežuvis išpažin
tų, j°9 Viešpats Jėzus Kristus 
yra Dievo Tėvo garbei”.

(Pilyp. 11, 6-11).
Ir vargas tam, kuris jo kara

liaujančios Bažnyčios nėra išti
kimu piliečiu!

Viešpats Jėzus Kristus teisia 
gyvuosius ir mirusius ir deja 
tiems, kurie jo meile degančią 
širdį atstumia ir niekina.

Kun. Jonas J. Jakaitis, Jf./.C.]

velykinis

! mokslas 7:30 vai. vakar
Penktadienį: Ryte aĮ 

gos 8 vai.; procesija į Ki 
taus kapą; Tamsioji A 
rinė ir Stacijos 7:30 v 
vakare.

šeštadienį: Šventiniu 
ugnies, Velykų žvakės 
vandens 7 vai. ryte. Miš 
8:30 vai. Išpažintis po p

i tų ir vakare. Kompleta 
pamokslas 7:30 vai. vai 
re.

Velykų šventėje: Pr 
kėlimo procesija ir šv. i 
šios 5 vai. ryte. Kitos i

SVEIKINIMAS
Mylimieji!
Garbė Jėzui Kristui!

Sveiki sulaukę garbingos 
Kristaus atsikėlimo šven
tės. Mums kunigams šian
dien begalo malonu palin
kėti jums visiems atsikė- 
lusio Kristaus ramybės. 
Lai tikrasis
džiaugsmas užlieja jūsų 
lietuviškas širdis!

Jūsų tarnai Kristuje,
Kleb. Kun. J. Lietuvnikas, 
Kun. Dr. L. J. Mendelis, 
Kun. Antanas J. Dubinskas. mišios: 8:30, 10 ir 11 va

Didžioji Savaitė Šv. Alfon
so Lietuvių Par. Bažnyčio

je
Trečiadienį: Išpažintis

po pietų ir vakare. Tamsio
ji Aušrinė 7:30 vai. vak.

Ketvirtadienį: Šv. Komu
nija 7 vai. ryte; šv. mišios' 
ir procesiją 8 vai. ryte 
Tamsioji Aušrinė ir pa-

Telefonas: Plaza 1350. .

JONAS GREBLIAUCKAS• • ' , , 
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Lizzie Bransfield iš ( 
diz, Ohio, 103 metų senu 
nori būti “stylish’’, rū 
cigarą. Jos motina m 
110 metų amžiaus.
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[KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija

katekizmo klasių vaikučiai, viso 
apie 150. Vaidinimą surengė ir 
išmokino Seserys Kazimierietės. 
Žmonių buvo pilnutėlė svetainė 
ir visi gėrėjosi tuo gražiu vaidi
nimu, išpildymu ir seselių pasi-Artinasi Velykos. Nuo Velykų

tai lyg prasideda naujas metų' šventimu. Kuomet žiūri į tų vai- 
perijodas. Praėjo ta sunkioji i kūčių vaidinimą, gražią lietuvių 
žiemos meto dalis. Užtai suma- j kalbą, tą visą lietuvišką judėji- 
niau iš tos dalies Velykų šventei mą, tai aiškiai pasako kas pa- 
padaryti nors trumpą iš Aušros Į laiko Amerikoje lietuvybę, kas 
Vartų parapijos apžvilgą. Žino- Į yra tikrieji tautininkai. Ne tušti
ma, parapijos veikimo daviniai. ’ 
yra klebono žinioje, užtai ir nu
ėjau pas Aušros Vartų kleboną, 
kad visas žinias išgauti.

Finansiniu žvilgsniu Aušros 
Vartų parapija užbaigė 1937 
metus labai sėkmingai ir gar
bingai. Tais metais baigta ir 
gražiai ištaisyta naujoji bažny
čia. Lengva statyti, baigti ir 
skolas užtraukti, bet čia svar
biausia, kad baigta ir jokios ( 
skolos neužtraukta. Praėjusiais 
metais parapijoje viso pajamų 
buvo 839,002.97, išlaidų $38,368.
ll. Naujus metus, naujoje baž
nyčioje parapija pradėjo su 
S634.86 balansu.

jaunesniojo skyriaus draugijos. 
Mokino ir vadovavo vietos kle
bonas kun. K. A. Vasys ir p. J. 
Čižauskas. Vaidinimas pavyko 
puikiai. Mat kaip gabūs vedėjai 
prideda savo pirštus, tai viskas 
gerai išeina. Žmonių buvo prisi
rinkę gana daug. Žino kas vei
kia, gerai išeis, tai žmonės nesi
gaili ateiti. Vaidinime dalyvavo 
sekantieji: p-lės T. Simoniutė, 
F. Zakaraitė, A. Smolskiutė, E. 
Katiniutė, V. Giraitė, L. Bendo- 
raitytė, R. Kubertavičiūtė ir O. 
Tamulevičiūtė; pp. J. Matačins- 
kas, V. Gvazdauskas, J. čečeta, 
J. Baliukonis, J. Pigaga.

A-------------- -------------------------------------------------- 1__ 1--------- ,

vra tikrieii tautininkai. Ne tušti 
laisvamanių barškalai palaiko 
lietuvybę, bet katalikų darbai.

GUDRI BIZNIERKA
Kitas įvykis tai pakartojimas 

muzikalio vaidinimo “Gudri biz- 
nierka”. Šio veikalo autorius ir 
vedėjas buvo p. J. Čižauskas, 

' dalyviai visi choristai. Kadangi 
šis veikalas jau antrą kartą vai
dinamas, tai nei žmonių daug 
neprisirinko, nei vaidintojai ge
ro ūpo neturėjo.

KALĖDŲ VAIDINIMAS
Pirmutinis 1938 metų parapi

jos judesys tai kalėdinis vaikų 
vaidinimas “Kalėdų Fantazija”. į 
Vaidinime dalyvavo veik visi

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

Dial 4-9430
I

GIMIMAI IR VEDYBOS

VASARIO 16

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsvvorth St., 
Worcester, Mass. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Trečias iš eilės judesys, tai va
sario 16 šventė. Toji šventė su
kėlė daug kalbų ir net laikraš- 

; čiuose korespondencijų. O nieko 
tokio neįvyko, kaip paprastai 
kas metai, tik dėlei 20 metų su
kakties šiais metais padaryta 
kiek iškilmingiau. Bet yra žmo- 

• nių, kurie iš šipulio vežimą pri
skaldo. Mat šiais metais buvo 
sumanyta kelti lenkams protes
tą. Nutarta tą surengti sausio 

I 26 dieną. Išrinkta komisija nus
tatyti planus. Jau tik kelios 
dienos tebeliko, o komisija jokio 
susirinkimo neįstengė padaryti. 
Kadangi sausio 26 dieną protes
tas negalėjo įvykti, tai pasiryž
ta, kaip visada, rengti vasario 
16 iškilmes ir visus protestus 
sujungti į krūvą. Švento Kazi
miero ir Aušros Vartų parapijos 
visuomet 16 vasario rengdavo 

j atskirai, nes nebūdavo Worces- 
i teryje salės, kad galėtų visi su
tilpti. Teisybė dabar jau yra 
Worcesteryje 5000 vietų salė, 
bet taip brangiai kainuoja, kad 
dar neišdrįsome taip aukštai 
šokti. Užtai tad ir šiais metais 
16 vasario minėjimai įvyko a- 
biejų parapijų atskirai. Aušros 
Vartų parapija surengė šiek 
tiek iškilmingiau, paėmė mieste 
didesnę salę, sudarė iškilmin
gesnę programą. Ir kur būtų til
pę 1500 žmonių savoje su 800 
vietų salėje! Taigi nieko tokio 
neįvyko ko seniau nebūdavo.

Iš parapijos šeimyninio gyve
nimo yra keletas malonių ir 
skaudžių įvykių. Iš malonių pa
žymėtina, kad Pranas ir Zuza
na Kvietkauskai susilaukė duk
relę; Romelius ir Darata Ma- 
honey sūnų; Endrius ir Marė 
Juodsnukiai dukrelę; Jonas ir 
Izabelė Meškiniai sūnų; Jonas 
ir Agota Skerniškiai sūnų ir 
Dovydas ir Jadvyga Leahy duk
relę. Prie maloniųjų žinių irgi 
galima priskaityti, kad šios pa
rapijos narės Marijona Tamu
levičiūtė ir Bronė Klebauskaitė 
ištekėjo, tik gaila, kad abidvi 
pasirinko sau vyrus svetimtau
čius. Taipgi trys lietuvaitės, jau 
seniai svetimtaučių suvadžio
tos, civiliai susituokusios, galu
tinai susiprato ir moterystės 
ryšius bažnyčioje atitaisė. Vie
nok jau lietuvybei tos šeimynos 
žlugusios. Ten jokio lietuvišku
mo negalima tikėtis.
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MIRIMAI

Iš liūdnųjų įvykių žymėtini, 
kad šiame trumpame laike su 
šiuo pasauliu atsiskyrė šie pa
rapijos nariai: Barbora Kati- 
nienė, Pranas Andrulis, Pruzi- 
na Akstinienė, Juozas Kamins
kas, Paulina Drasutienė, Adelė 
Bučekienė, Marijona Jankaus
kienė ir Bronius Butkevičius. 
Suteik jiems, Viešpatie, amžiną
jį gyvenimą.

Tai štai kas tame mažame lai
kotarpyje Aušros Vartų parapi
joje įvyko. Bet kas dar įvyks? 
Štai tik trumpoje ateityje nu
matomi net keli svarbūs įvy
kiai.

Balius Ir Margučių Paroda

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. lies padarome dirbtinas 
akis. '*•
897 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Deiter 1952 

Namu: PI. 6286

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonrood 1508
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y
SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 d., 8 vai. va
kare, parapijos svetainėje 
įvyks Moterų Sąjungos 29 
kp. susirinkimas. Malonė
kite dalyvauti. Rašt.

ja proga bus atlaikyti iš
kilmingi Mišparai ir sve
tys kunigas pasakys pa
mokslą.

LAVRENCE, MASS.
L. U. KLUBĄ TRAUKIĄS Į 

TEISMĄ
Tikrieji Lietuvos ir šios ša

lies mylėtojai, tėvynainiai, išti
kimi J. V. piliečiai suorganiza
vo L. U. Klubą apie 30 metų at
gal. Šis klubas veikė pradžioje

LAIMĖJIMO VAKARAS
Balandžio 19 d. įvyks Mo

terų Sąjungos 29 kp. laimė- j 
jimo vakaras, 8 vai. vaka- _ _____ ___
re, p. J. Adomienės namuo-. Vieningai? nes beveik visi buvo 
- ino ~Tais

Kviečiame vi- laikais klubui pritarė ir svetai-
se, 103 — 40 118 St., Rich- praktikuojanti katalikai, 
mond Hill. 7“ ‘
sus ir visas atsilankyti j šį nę davė tuolaikinis Šv. Pranciš- 
linksmą vakarą.

A. a. Jokūbo Rudziansko laidotuvių vaizdas. Dar
sūniškio parapijos bažnyčios vidus, a. a. Rudzianskio 
išstatytas karstas ir prie didžiojo altariaus Šv. mišias 
už velionio vėlę atnašauja kleb. kun. Juozas 
nas. Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių.

GREENFIELD, MASS

Vaitekū-

LDS 113 kuopos 
J susirinkimas įvyks 

, J 24 d. p. Vinco Aguonio namuo-
Siomis dienomis gauta IS se> 14 Linwood st. Visi nariai 

Lietuvos liūdna žinia, kad kviečiami dalyvauti ir užsimo- 
mire Jokūbas Rudzians- keti mokesnius už laikraštį 
kaskas, Darsūniškio mies- “Darbininką”. Taipgi šiame su- 
telyj. A. a. Jokūbas Ru- sirinkime 
dzianskas yra p. Onos De- teikti auką 
dinienės, p. Andriaus Dėdi
no žmonos, gyv. 55 Mill St., 
tėvas. Mirė vasario 24 d. Į 
A. a. Rudzianskas buvo ke
letą kartų atvykęs į šią 
šalį. Sugrįžęs į Lietuvą ap
sigyveno Darsūniškio mie
stelyj ir ten gyveno iki kompanijų 
mirties. dirba nemažai darbininkų. Yra

P-nia Dedinienė savo tė- dvi drabužių siuvėjų dirbtuvės, 
velį aplankė Lietuvoje 1932 kur dirba daugiausia moterys, 

bet nėra unijos. Jas valdo žyde-
I liai. Daug darbininkų kasdien 
laukia darbo prie dirbtuvių var
tų. Taipgi yra dvi čeverykų 
______ s, viena dar neseniai

mėnesinis
balandžio

jeigu kas norės į- 
“Darbininko” In- 

tertype fondui, tai valdyba pri
ims ir pasiųs Centrui.

A. Dėdinas.

NO. ABINGTON, MASS.
Šiame miestelyj yra keturios 

dirbtuvės, kuriose

kaus lietuvių parapijos klebonas 
kun. Jusaitis. Klubas augo ir 

Moterų Sąjungos 29 kp. stiprėjo.
rengia vakarienę Motinos 
dienoje, pagerbti motinas,! 
gegužės 8 d., 5 vai. po pie
tų, ] 
Bilietas S1.50. Bus ir šo
kiai. Pelnas pusiau su pa
rapija. Koresp.

Misijos
Nuo kovo 3 iki 13 dienos Auš

ros Vartų par. bažnyčioje įvyko 
šventos misijos: moterims ir 
vyrams atskirai po 5 dienas ir 
dar jaunimui specijaliai pridė
ta viena diena. Misijas vedė kun. 
A. Drazdys. Misijų vedėjas gy
vas, iškalbingas teikė gražius ir 
atmintinus pamokinimus. Žmo
nių sutraukė bažnyčion tiek, 
kaip nei vienas kitas misijonie
rius. Niekam nenusibodo ir visi 
pasinaudojo. Visi atliko velyki
nę išpažintį ir prie komunijos 
ėjo kasdien nesuskaitoma dau- 

igybė.

l

Lietuvos Krizė Sukrėtė 
Worce$teriedu$

Kovo 17 dienos įvykiai Lietu
voje sukrėtė visus Worcesterio 
lietuvius. Kaipo tikri Lietuvos 
laisvė budėtojai, katalikai pir
mutiniai sukruto. Vadovaujant 
savo klebonam, tuojaus sušau
kė masinį didžiulėje Mechanic 
salėje susirinkimą, kalbėtojai 
pasidalino įvykio mintimis, iš
nešta rezoliucijos ir parinkta 
aukų. Viskas tas įvyko kovo 20 
dieną, 1938 metais.

VAIDINIMAS
Balandžio 10 dieną 

Vartų bažnyčios salėje įvyko 
Gavėniai pritaikintas vaidini
mas su giesmėmis “šv. Kazi
mieras”. Vaidinime dalyvavo ir
surengė Sodaliečių ir Šv. Vardoj

Aušros

Po Velykų antradienyje, ba
landžio 19 dieną, 7:30 vakare, 
Aušros Vartų bažnyčios salėje 
įvyks parapijos naudai balius. 
Bet ne paprastas balius. Tą va
karą įvyks margučių paroda. 
Visi suneš gražiai numargintų 
velykų kiaušinių, sudės tam tik
roje paruoštoje vietoje parodai, 
išrinktieji teisėjai nuspręs, ku
rie užsitarnauja dovanų ar pa
gyrimų. Tiek yra skonio ir gro
žio velykaičių marginime pas 
lietuvius, tik nėra kam jų su
rinkti, parodyti ir pasigerėti. 
Tai štai čia bus pirmutinė pro
ga, neškite visi margučius paro
dai. Apart to įvyks įvairūs mar
gučiais žaidimai, gros šokiams 
puikiausis orkestras, bus viso
kių užkandžių ir gėrimų. Bet 
kas dar svarbiausia, kad toje 
progoje bus įteiktas mūsų var
gonininkui p. Jonui Čižauskui 
Gedimino ordinas. Jau tur būt 
visi žino kad šiais metais, 20 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės proga, Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo muziką p. Joną Ci- 
žauską Gedimino ordinu ketvir
tojo laipsnio. Ir štai dabar, ba
landžio 19 dieną, atvyksta iš ge
neralinio konsulato įgaliotinis 
sekretorius p. Simutis, atvež or
diną, pasakys atitinkamą kal
bą ir viešai prisegs p. J. Cižaus- 
kui Gedimino ordiną. Tai pirmu
tinis viešas ordino įteikimas 
Worcesteryje. Niekas čia dar to 
nematė ir štai turės progą pa
matyti. To baliaus parengime 
darbuojasi Aušros Vartų drau
gija, bet choristai, sužinoję, kad 
jų vado iškilmės irgi toje pat 
dienoje įvyksta, tai taip pat ne
riasi iš kailio, kad ką nors pada
ryti.

m.
A. a. Jokūbas Rudzians

kas palaidotas iškilmingai 
Darsūniškio parapijoje su dirbtuvės 
šv. mišiomis. Dvasiniai ap- atsikraustė iš Middleboro. Pas- 
rūpino ir laidotuvėse pa- taroje kol kas dirba apie 20 dar- 
tamavo kleb. kun. Juozas bininkų, tarp kurių vienas lie- 
Vaitekūnas. tuvis,

Dėdinų šeima liūdi nete- jas, kuris apie 3 metus išbuvo 
kus tėvelio. Prašo visų pa
simelsti už a. a. Jokūbo 
Rudziansko vėlę Lai būna 
jam lengva tėvynės Lietu
vos žemelė, o jo vėlei ra
mybė pas Aukščiausiąjį.

Prierašas. Pp. Dėdinai y-'u< 
ra LDS 113 kp. nariai. An- tinti. Iš lietuvių, 
drius Dėdinas yra kuopos darbus kituose 
raštininkas. Nuliūdimo va- ten ir apsigyveno, kaip tai: A. 
landoje LDS Centras reiš- Čepas, palikęs savo namus, ap- 
kia pp. Dėdinam giliausią sigyveno Nashua, N. H. Ir Al- 
UŽUOjautą. phonsas dejuojąs, kad jam pa-

______________ i kenkęs saliūno biznį kunigas, 
Į nes jis daug mėgstančių gerti

Šv. Onos moterų draugijos ištraukė iš klubų ir saliūnų ir 
metinis balius įvyks tuoj po Ve- patraukė prie bažnyčios.

Mes lietuviai katalikai dabar 
važiuojame į Montello, Šv. Roko 
lietuvių bažnyčią, kur skelbia
mos misijos. Pamokslus sako 
iškalbingas pamokslininkas mi
sijonierius Tėvas Marijonas. Vi
siems

“Darbininko” skaityto-

be darbo. Dirbau ir aš ten tris 
' dienas.

Kaikurie gyventojai griauna 
savo namus, kurie per ilgą lai
ką buvo tušti, kad nereikėtų 
taksų mokėti, o likusius dar la
biau aptaksavo, nes daug be
darbių ir juos miestas turi mai
tinti. Iš lietuvių, kurie gavo 
uai uu» Ruuusti miestuose, tai

iz._____

lykų, balandžio 23 d. 5 vai. va
kare. Bus vakarienė ir šokiai. 
Už gražiausius margučius bus 
duodamos dovanos ir “door 
price”. Draugijos valdyba ir 
komisija kviečia visus tame ba
liuje dalyvauti.

I

Studentas Antanas Tamulis 
sugrįžo į Greenfield, Mass. Jis 
lankėsi įvairiose lietuvių koloni
jose “Darbininko” administra
cijos įgaliotas mūsų laikraščio 
reikalais. Aplankė Marianapolio’ 
Kolegiją. Jis žada įstoti į tą ko
legiją ir tęsti mokslą.

I

A. Spurgis. 
(Bus daugiau)

patinka jo pamokslai. 
Onutė.

HUDSON, MASS.
iSekmadienį nuvežtas

Marlboro ligoninę p. Juo- 
jzas Šūkis, gerai žinomas 
Maple Grove ūkio savinin- 

i kas, Centrai St. Antradie- 
Inį jam padaryta antra pa- 

Antradienį, balandžio 12 d. į vojinga operacija. Juozas 
šią lietuvių koloniją atvyksta šukis jau šeši ___ —
kun. P. Juraitis, Atholio lietu
vių parapijos klebonas, aprū
pinti lietuvius dvasiniais reika- 
lias. Tą dieną klausys išpažin
čių 4 vai. po pietų ir 7:30 vai. 
vakare airių parapijos bažny
čioje. Taigi visi lietuviai pasi
naudokite proga atlikti Velyki
nę išpažintį prieš šv. Velykas. 
Tai mūsų visų pareiga.

Po kiek laiko klubas įsigyjo 
nuosavą namą, kuriame randasi 
puiki svetainė ir kitos patalpos. 

. _ . Socialistų išauklėti bolševikė- 
parapijos ^svetainėje. j-a- staugė prieš klubą

; ir jį šmeižė, bet nieko negalėjo 
padaryti. Matydami, kad tokiu 
būdu klubo negali suardyti, tai 

1 pakeitė savo nusistatymą, pra
dėjo briautis į klubą, o įsibrio- 
vę veržėsi į valdybą. Prasidėjo 
klube nesusipratimai.

Socialistai - bolševikėliai pra
vedė nutarimą užprenumeruoti 
bedieviškus laikraščius, bet ka
da katalikai reikalavo, kad klu
bas užprenumeruotų laikraštį 
“Darbininką”, tai bolševikėliai 
sukėlė kačių koncertą. Bet tapo 
užprenumeruotas. Bet išsibai
gus prenumeratai kasmet rei- 

Sekmadienį, balandžio 10 kia su jais kovoti, kad atnau- 
d. įvyko Federacijos sky- jintų. Galų gale bolševikėliai su- 
riaus surengtas vakaras sivieniję nusitarė “Darbininko” 
našlaičių ir 
šeimų naudai, 
nemažai žmonių. Cambrid
ge lietuvių parapijos mo
kyklos alumnai, 1______
jant. Seserims, suvaidino; jįe parodė prieš katalikus visą 
religinį veikalą Vakarien-. savo žiaurumą ir nekultūringu- 
butis”. Vaidino labai gerai, mą. Kaikurie pasipiktinę išėjo 

----------------- ! jš susirinlimo.

Kristaus Prisikėlimo LF A:.Krimc7“us
- _. z-rr i , \ Skusevicius įrodinėjo, kad jei-sventeje (Velykose) pa- , „

. . - , . 7 , „ gu bolševikėlių laikraščiams y-maldos Sv. Jurgio par. baz- . . .. , , . . . .... .
v. . , :, t• ra vieta klube, tai turi būti vie-nycioje bus sekančia tvar- ta ir švariam> itakingam katali. 

ka. 6 vai. ryte Prisikell- kų laikraščiui “Darbininkui”, 
mas, procesija ir giedotos kuris propaguoja lietuvybę, ka- 
šv. mišios už parapiją; 8 talikybę ir šios šalies pilietybę, 
vai. ryte skaitytinės Šv. o ne taip, kaip bolševikėlių 
mišios už parapiją, ir 10:30 spauda, kad visą tai griauna iš 
vai. suma už parapiją, pa- pamatų. Bolševikėliai, kad ir 
mokslas ir į 
Švč. Sakramentu. Mišparų “Darbininką” 
nebus. u 

Visiems linkime malonių 
Velykų švenčių!

C. BROOKLYN, N. Y
ATLAIDAI

Šv. Jurgio bažnyčioj šiais i 
metais įvyksta Šv. Jurgio 
atlaidai balandžio 24 d. Tą-_______________________

mėnesiai 
kaip sunkiai serga. Po pir
mos operacijos išgulėjo li
goninėje 9 savaites, o su
grįžęs gulėjo namuose.

Hudsoniečiai ir apylin
kės miestelių jo pažįstami 
lietuviai nuoširdžiai linki 
p. Šukiui išsveikti į trumpą 
laiką. Rap.

NORWOOD, MASS
VAIDINIMAS

suvargusių nePrenumeruoti. Katalikai grie- 
Susirinko žtat re^a^avo *r reikalauja, kad 

- “Darbininką” užprenumeruotų. 
Tas reikalavimas susipratusių 
jjetuvjų katalikų klubiečių tren- 

, va ovau- k- į boiševikėlius kaip perkūnas.

SO. WORCESTER, MASS

palaiminimas nenoromis, turėjo nusileisti ir 
• • • • grąžinti klubui.

Nuo to laiko Krancevičius ir 
Darbininkas” buvo ir yra di

džiausi priešai bolševikėliams. 
Krancevicių, jeigu nebijotų bau
smės, tai nulinčiuotų.

1937 m. p. Krancevičius pa
judino komunistų lizdą prie

Paimu — Verbų sekma- Spjcket upes, tai klubo bolševi- 
. i keliai ką ne sprogo berėkdami

T ; prieš Krancevicių. Pereitais me-
J. Bakanas. Pamokslą pa- taįs Krancevičius buvo rimtai 
sake kleb. kun. K. Vasys. susįrgęs jr pareikalavo iš klubo 
Laike procesijos vyrų cho- pašalpos ligoje, tai klubo dik- 
ras 4 bals, išpildė: Asper-. tatorius su pagelbiningais vietoj 
ges me, Hosanna filio Di- pagelbėti, nemokėjo už dvi sa- 
vid, In monte Oliveti, Sanc- vaiti. Krancevičius nepatenkin
tus
Cum appropinųuaret, ir 
Ingrediente, diriguojant 
muz. J. Čižauskui.

7 vai. vak. Aušros Vartų 
par. salėje suvaidinta dra- 
ma šv. Kazimieras ir reli-Į 
ginis koncertas, kurį išpil
dė didysis choras.

DIDŽIOJI SAVAITE
Ketvirtadienį ir penkta

dienį pamaldos rytais 8 va
landą; šeštadienį 7:00.
VELYKOSE PAMALDOS

Rezurekcija 6 vai. ryte; 
kitos mišios 6:45, 9:30. Su
ma 11 vai. Choras giedos 
pirmą kartą “Missa In ho- 
norum Sacrorum Vulne- 
rum Christi” 
Naujalio.

“Vidi aquam” Schoepf.
“Terro Tremuit” with

(offertorium); “Regina 
Coeli”, J. čižauskas; “Ju-; 
bilati Deo!

Pueri Hebroeorum, tas, ir dabar sakąs trauksiąs L. 
’ U. klubą į teismą, kur beabejo 
paaiškės kas klubą valdo ir ar 
jo valdytojai prisilaiko konsti
tucijos, ne tik šiame klausime, 
bet ir kituose klausimuose. Tei
smai nemalonus dalykas. Bet 
jeigu narys negali rasti teisybės 
arba yra skriaudžiamas, tai ką 
jis daugiau gali daryti.

F. A. Krancevičius pasiuntęs 
laišką klubui, bet p. Polskis ne
davęs jo skaityti susirinkime. 

Klubietis.

Klaipėdos Krašte 80

Klaipėdos krašte šių metų pa- 
Į baigoje buvo 80 pramonės įmo
nių, kuriose dirbo 9.807 darbi-

Komp. J. nįnkai per pastaruosius metus
darbininkų skaičius padidėjo
1.814 asmenų.

Profesionalai, biznieriai, pramontn- 
v. v. ka1, 'rur'e skelbiasi “Darbininke” tik- 

““’**“"***■’ ’ i ** I “* v*rt* skaitytoju paramos. / 
• , J. Čižauskas. į vw skelbkite “Darbininke". A



Antradienis, Balandžio 12, 1938

PRISIKĖLIMO NAKTĮ
DARBININKAS

Įvykio vieta prie administracijos linijos, ties Trasnykų kaimu, Alytaus apskr.,

atidengta, ant nutaukuo- 
tos virvutės supasi cinki- 
nis medalikėlis.

Trobelnikas Aižinis atke
lia vartelius, pasižiūri į sė
dintį katiną, į pavasarišką 
saulę ir eina per gatvę į 
gretimą kiemą pasisemti 

garadinės tvoros! vandens. Kibiras sverdi į 
Jo šakos šonus, nežabotais garsais 

tebėra dar nuplikusios. Tik pasiganydamas, 
vienoj antroj vietoj pama
žu purpsta pumpuras, nuo- kčiuojantį kirvį nuolat pa- 
gas šakas žaliais lapais taisydamas, skaldo ant 
pridengti žadėdamas. ‘skiedryno alksnines mal-

Ant tvoros, į suaižėjusi^ kas. Senį pamatęs, atkelia 
žievę atsirėmęs, tupi kati-į nuo dantų lūpas, 
nas. Jis markstosi prieš į — Ar daug pyragų prike- 
saulę ir, pasitenkinime be-ipei, Anuprai? 
silepindamas, nejunta, — Ką veiksi nekepęs... 
kaip driekiasi nusvirusiais Juk šventės — kiekvienas 
ūsais seilės. apsirūpina.

Trobos durys atidarytos. —Ir su rązinkais ir
Pro viršutinį rentinį slen-į česnakais prikepei?... 

ka dūmų ir garų kamuo-j — Visokių... visokių 
liai. įnori nutraukti trobelnikas! __ _ _

Viduj pasigirsta krankš- pasikalbėjimą su pusber- ris vėliau mirė. Vieta, kur buvo pašautas lenkų sargybinis pažymėta strėle. Ji yra 
timas ir duslus užsikosėji- niu ir kabina į karties ga-’"1'7 ' TJ'U’ ’ ’’
mas. Po to suskamba kibi-! lą kibirą, 
ras ir pasirodo vienmarš- Prie atdaro lango kiau- 
kinis senis — trobelnikas! šinio trynį plakdama, kai- 
Aižinis. Sulinkęs, susiku-' mynė pamato trobelniką. 
prinęs. Drobinių marškinių i — Taip ir nesulaukei, A 
rankovės atraitytos, už ai-i nuprėli?... — užjaučia se 
kūnių nustumtos. Krūtinė!nį.

Didysis šeštadienis.
Saulė, pavasariškai nusi

teikusi, blėkiniais mieste
lio stogais laipioja ir taip 
juokiasi, kad žiežirbos iš 
akių pilasi.

Gatvės gale niūkso su
vargusi troba.

Prie 
stiepiasi beržas.

"Kaimyno pusbernis, smu-

Per tavo Šventą prisikėli
mą, Dievo Sūnau, atleisk 
mūs nuodėmes...

Sujudėjo nebilės vėlia
vos. Jų margos skraistės 
pradėjo plaukti durų kryp
timi. Margai išdabintas 
baldachimas pridengė ku
nigą ir jo rankose laikomą 
Prisikėlusįjį.

Minia subruzdo, sukruto. 
Pradėjo veržtis arčiau ku
nigo, arčiau Prisikėlusio. "

Baldachimas,
I v * • -

Trobelnikas Aižinas ap
sivelka išeiginiais rūbais. 
Tais pačiais rūbais, kuriais 
aną iškilmingą dieną žengė 
jaunas kūnu ir dvasia prie 
jungtuvių stalo.

Senio lūpos šnibžda.
— Neatvažiavo... Neatva

žiavo... 
j Ir toks skausmas suspau
džia krutinę, kad apsi
kniaubia, tarytum audros 
palenktas gluosnis, ir ilgai 
neatgauna kvėpavimo. Baldachimas, vėliavos,’

Po to įsiklauso į būgno'žibintai, būrys rinktinių 
dundėjimą. i giesmininkų ir marga, mir- ‘

Paima iš kampo storą, | tinga minia išsijudino a- 
gumbuotą lazdą ir pama-* peiti tris kartus apie baž- 
žu krupčiuodamas, išeina.. nyčią.

• -r *• TT! • •

Iir su

— i kur įvyko kovo 11 d. incidentas — susišaudymas tarp Lenkijos ir Lietuvos pa-j 
sienio sargybinių. Per šį susišaudymą buvo pašautas vienas lenkų sargybinis, ku-.

i • — 1 • • — -r-F* A ■» 1 V A _ __ 1 1 ________________Ti I

17 metrų i Lietuvos pusę nuo matomos sienos gairės.

Intertypo Fondas Auga

JAU SUDĖTA AUKŲ $782.42
malonuIntertypo Fondo Vajaus Komisijai yra 

paskelbti, kad bėgyje 3 mėnesių katalikiškoji visuome
nė naujos Darbininko Intertypos fondui suaukojo jau 

$782.42. Kiekvieną dieną vis atsiranda naujų aukotojų, 
kurie pagal savo išgalės aukoja šiam prakilniam dar
bui. Pereitą savaitę įplaukė mašinos fondan $62.15, ku
riuos suaukojo sekanti:
Kun. Pr. Virmauskis, So. Boston, Mass.... 
Anna Andrulonis, Phila. Pa......................
Alfonsas Pocius, Sr., Montello, Mass.....
Mrs. V. Jasevičienė, E. Newark, N. J.......
Anna Rasinskis, Phila. Pa........................
K. Paliulis, Athol, Mass............................. 
Mrs. M. Dragūnas, Athol, Mass........... ....
M. Kavaliauskas, Providence, R. I...........
A. Bagdonas, Lawrence, Mass................
Z. Kristaponis, Phila. Pa..........................
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y.............
A. Jaskauskas, Brooklyn, N. Y................
B. Tamulevičius, Montello, Mass. ..........
P. Juškevičius, Kearny, N. J....................
Jurgis Daudaravičius, Methuen, Mass.....
B. Stankus, Chicago, III...........................
N. N. Coxsackie, N. Y...............................
A. Kavederavičius, DuBois, Pa................
M. Buividaitė, Lawrence, Mass................
J. Juškaitienė, Brockton, Mass................
Helena Bandžiūtė, Montreal, Canada.....
Mr. C. Narmo, So. Boston, Mass...............
N. N. So. Boston, Mass...........................
T. Beleckis, Rochester, N. Y.............. .
Veronika Masundukienė, Baltimore, Md. 
Mrs. J. Lukoševičienė, Phila. Pa...........
Edv. čiočys, Providence, R. I...................
P. Yakas, New Britain, Conn...................
Smulkiais prisiųsta 8.40

Viso.................................... ...
Pirmiau paskelbtas balansas

. $62.15 
$720.27

Viso aukų ..........  $782.42
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

— Taigis... Atvažiuos dar. 
. — Be reikalo lauki. Ver
čiau nesikankintumei ta 
viltimi.

į — Kodėl?
— Bene pirmos šventės, 

į kaip lauki... Laukei pernai, 
laukei užpernai, laukei dar 

į kažin kada. Ir nesulaukei. 
Dideliu vyru, Anuprai tavo 
sūnus pasidarė.

Trobelnikas Aižinas nu
leidžia galvą.
— Ne, ne... Šį kartą Vla

das iš tikrųjų atvažiuos, 
j Aš nujaučiu. Atves paro
dyti žmoną. Juk nemačiau 

įjos dar. Tikrai atvažiuos, 
— papurto plaukų lieka
nas ir kabina nuo karties 
galo kibirą.

| Pusbernis siauromis aki
mis permeta sulinkusį se
nį, sukreipia lūpas.
— Kur beatvažiuos’... Jau 

Didysis šeštadienis, tuoj 
Velykų naktis bažnyčioj 
prasidės, o jis sūnaus tebe
laukia. Jau vakar visi po
nai iš Kauno suvažiavo."
— Atvažiuos, tikrai at

važiuos. Aš nujaučiu, šeš
tą valandą ateis trauki- 

i nys... Goškė nuo stoties 
j parveš...

Trobelnikas Aižinas pai- 
I ma kibirą ir grįžta į savo 
lūšną.

Kaimynė atsidūsta ir sa
ko.
— Duok Dieve !
O pusbernis.

— Na ir kvailas tas senis, j 
Laukčiau aš tokio...

#

Velykiški pyragai iškep
ti ir ant lovos sudėti. Senis! 
Aižinis nutepa juos pienu, 
kad gražiau išrodytų, kad 
pluta minkštesnė būtų.

Ant palangės padėtas 
kumpis. Gražiai iškepęs, 
nurudavęs. Čia pat dvi bon- 
kos seno obuolinio vyno, 

j Bonkos kietai užkimštos, 
pakulomis iki pusės užvy- 

j niotos.
Asla rūpestingai iššluo

ta, žvyru pabarstyta. Sta
las pakuline staltiese už
tiestas. Vienintelei kėdei 
prikalta ketvirta koja. Su- 

( trūkę langų stiklai naujais 
( šakaliukais suramstyti. 
( Trobelnikas Aižinas sėdi 
Į ant ąžuolinio zoslano prie 
( langelio ir žiūri į gatvės 
J galą.

šeštą valandą ateis trau
kinys. Jis atveš-jaunuosius 
Aižinus — nudžiugins pil- 

! kas trobelniko dienas.
Saiflė, pavasariškai besi- 

į kraipydama, plynu dangu- 
’ mi į vakarus slenka, gra- 
. žią Prisikėlimo dieną žada.

Jau greitai bus šešios.

Trobelnikas nebeišken
čia. Pasikelia ir, išėjęs kie
man, pasiremia ant tvoros. 
Nutiesia žvilgsnį į tą pusę, 
kur geležinkelio linija ir 
stotis.

Įsiklauso.
Sucypia kaimyno svirtis 

— nušvinta senio akys — 
garvežys švilpia. Kažkur 
toli šuns balsas keistai ga
lulaukėmis atsitranko — 
krūpteli senis, tuo pačiu 
lūkesčiu apsidžiaugia.

Trobelnikas Aižinas nu- žiuos tokią dieną, 
bėga prie pašto, kur susto- — Aš sakiau... 
ja tarp stoties ir miestelio Senis trobelnikas įsikim- 
palaikąs susisiekimą dili- ba į ratų galą ir seka veži- 
žanas, užilsęs atsisėda ant mą. 
suolelio.

Miestelis lyg išmiręs. Vi
sur tuščia, nyku — žmo-’ 
nės Velykų nakties maldai 
ruošiasi.

Pasirodo vežikas Goškė. į
Baltakaktis arklys, ant • 

paskutinės kojos raišda
mas, velka išgverusius ra
tus. Sėdynė brezentine 
priedanga apgaubta — ne- būgnas, 
leidžia pastebėti keleivių.

Trobelnikas Aižinas pa- linkę, lygiai kaip ir to pa- 
šoksta nuo suolelio ir puo- smerktojo atdūsiai kalėji- 
la priešais. Čia pat užkliū- mo sienas, 
va už akmens ir smarkiai 
griūva, 
mas už kairiojo šono 
skaudžiai susitrenkė.

Užgautą šoną 
spaudydamas, pasiveja į suardyti tą iškilmingą nu- 
gretimą gatvę besukantį siteikimą, kuris surakino, 

i vežiką. sukaustė visą žemę.

— Nėra? Neatvažiavo?..
Vežikas sukerta botagu 

orą ir nusišypso.
— Sužieduotinės, seni lau

kei?...
— Ne, sūnaus. Juk žinai... i 
Kampinės krautuvės į

tarpdury pasirodo miltuo
tas krautuvininkas.

— Nu?
Goškė nusispiauna į kai-, 

rę pusę ir atsako.
— Be reikalo tik arklį 

sugainiojau. Kas tau va 
v • 4. 1 • J •

i — O gal tu nepastebėjai... 
Gal jis atvažiavo. Mano 
sūnus...

Senis negauna pabaigti.
Vežikas Goške sukerta 

arkliui — ratų galas iš
sprūsta seniui iš rankų, jis 
vos vos išlaiko lygsvarą.

Ą: sj: į:

Prie bažnyčios dunda

Visi išėjo.
Pasiliko tik žvilgąs alto

rius, ant sienų iškabinti 
švientieji ir apaštalai, iš 
gipso nulietos stovylos.

O prie kolonos trcbelni- 
kas Aižinas.

Tuo metu, kai sugaudė 
vargonai ir suskambo, 
skelbdami iškilmingą va
landą, varpeliai, trobelni
kas Aižinas pasistiepė, no
rėdamas pasižiūrėti, kaip 
keliasi Dievas. Tačiau ne
bepamatė, nes šone pajuto 
tokį skausmą, kad, tyliai 
sudejavęs, sukniubo.

Ir kažkaip aiškiai, aiškiai 
pamatė prisikėlusį Dievą. 
O Tą, Kuris buvo kunigo 
rankose, taip ir nebegavo 
pamatyti.

Bažnyčioj buvo tuščia ir 
nyku.

Apaštalai žiūrėjo į šven
tuosius, šventieji į apašta
lus ir sakė vieni antriems.
— Seniui Aižinui dabar 

vis vien, ar atvažiuos sū
nus ir ne...

O iš gipso nulieta ir neto
li altoriaus pastatyta šven
toji paklausė priešais sto- 

į vinčios Dievo Motinos.
— Ar jaunasis Aižinas 

atvažiuos palaidoti tėvo

Vartelius darydamas, su
sigriebia už šono — aitrus 
skausmas supurto visą kū
ną. Apspaudo rankomis a- 
patinį šonkaulį ir nusišyp
so, skausmui nuslūgus.
— Tur būt nuo ano griu

vimo prie pašto... Susitren
kiau truputį.

Kažkaip keistai viskas 
atrodo. Žemė po kojomis 
tarytum banguoja, links
ta. Lazda rankose tokia 
sunki, vos atkeliama. Ko
jos pinasi, nebesusiklauso.

Pasiremia truputį. Pra-i 
eis... Juk ir jaunam žmo-; 
gui kartais toks silpnumas! 
užeina.

Po poros minučių vėl žen
gia.

O ta bažnyčia taip toli 
rodosi!...

Galų gale pasiekia.
Atsiklaupia bobinčiaus, 

tarpdury ant abiejų kelių, 
paguldo šalia ant grindų 
lazdą ir, padaręs kryžiaus 
ženklą, nulenkia galvą kar
ste gulinčiam Kankiniui. 
Pagarbinęs, atsikelia ir 
slenka pasieniais prie tos 
vietos, kur dvi mažytės 
mergaitės, nemirksėda- 
mos, stovi, kur didelės 
grabnyčios dega.

I _ prie gulinčio iįekanas? Dabar jau tikrai
i

Jo balsas drebina apy-

Per laukus ir pievas slen- 
Aikteli, griebda- ka, tarytum saulėlydžio še

šėliai, margų skarelių ir 
! sermėgų eilės. Pamažu, ty- 

ranka liai slenka, lyg bijodamos

I ant žemės kryžiaus ir bu- 
! čiuoja, ilgai spaudžiasi su- 
! vytusiomis lūpomis prie 
šalto metalo.

Pasirenka vietą prie mū
rinės kolonos, išsitraukia 
iš kišenės stambų rožančių 
ir virpančiais pirštais pra
deda braukyti kukavinius 
karolėlius.

aje 5jC X

Prisikėlimas.
Atsiduso šimtai krūtinių, 

nulinko maldai pavergtos 
galvos. Sidabriniais gar
sais suskambo varpeliai. 
Iš nuodėmingų krūtinių iš
siveržė giesmė.

reikės...
Dievo motina neatsakė 

nieko.
Ji klausėsi, kaip žmonės, 

eidami aplink šventnamį, 
garbino Prisikėlusi Sūnų.

Juozas Žukauskas, L. A.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

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

Vai varge, varge, vargeli mano
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Kažkas

dar negalėjau už- 
šuns Rudžio, kuris 
nuskriaudė. Buvo

David Gaudette, 5 metų amžiaus, iš Yonkers, N. 
Y., jauniausias žuvauto jas, kuris šiomis dienomis ati
darius žuvavimo sezoną New Yorko valstybėje, metė 
meškerą ir pagavo pirmą žuvį.

aš nu-

VELYKŲ KIŠKIS PAS MANE
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Šių Dienu Vėliausios Žinios Vaizdais

1) Minia užpuolė užsienio konsulatus ir reikalauja vizų išvažiuoti iš Austrijos, 
kada tą šalį pagrobė Vokietija. 2) Kinietės merginos policininkų pratybose Poo- 
tung, Kinijoj. Jos skubiai paruošiamos tarnybai. 3) J. E. Kardinolas Patrick Ha- 
yes iš New Yorko, kuris laikraštininkams pareiškė, kad jis meldžiasi, kad gen. 
Franco laimėtų Ispanijos karą, kad kuogreičiausiai užsibaigtų žmonių žudynės

Iš už miško išlindo dide
lis, kaip sietas, mėnulis. Iš
lindo, persikreipė ir įsižiū
rėjo tiesiai į langą, ir į ma- 

I no lovutę.
Aš dar nemiegojau, o ma

no broliukas jau knarkė. 
Aš vis 
miršti 
mane

i taip.
Vakare mama baigė kep

ti Velykų pyragus. Taip 
buvo linksma visiems. Aš 
laukiau kada ji man pa
duos žadėtą margutį. Bet 
visą reikalą sugadino nie- 
kadėjas Rudis. Jis besisu
kinėdamas pavertė van
dens kibirą. Mama labai 
supyko, išvarė šunį, o kai 
aš paprašiau margučio, ji 
man liepė tuojau gulti ir 
miegoti.

Aš išėjau ir būva ’abai 
nelaimingas.
— Jeigu ne tas šuo, bū

čiau gavęs margutį, — gal
vojau, ir nesitveriau ap
maudu. — Aš jam nedova
nosiu. I 

Kai Rudis, vizgindamas; 
uodega, pribėgo prie ma
nęs, aš drožiau jam akme
nim ir pataikiau į kojas. 
Jis sucypė, nubėgo tolyn 
ir nustebęs, žiūrėjo į mane, 
lyg nieko nesuprasdamas.

Ir dabar, gulėdamas lo
vutėje, aš girdėjau jį lo-; 
jantį kieme. Gražus mar-j

1) Ispanijos nacionalistų kariuomenė, kuri užėmė miestą Leridą ir perkirto 
radikalų susisiekimą su Barcelona. 2) Gen. Francisco Franco, kuris sėkmingai ve
da karą ir baigia išvaduoti Ispaniją nuo radikalų. 3) Amerikos geležinkelių virši
ninkai ir atstovai Baltuose Namuose, Washingtone, kurie tarėsi su prezidentu 
Roosevelt geležinkelių patobulinimo reikalu.

Florida naujas tiltas per jūras, kuris kainavo pastatyti $7,400,000, atidarytas 
šiomis dienomis Miami, Fla., ir kuriuo per dieną pravažiuoja apie 3000 automobi
lių. Šiuo tiltu iš Miami galima susisiekti su Gulf of Mexico. Tai 7 mylių ilgumo 
vieškelis per vandenį.

Viesulas, kuris siautė nuo Arkansas iki Illinois valstybių, sugriovė ir šią mo
kyklą Columbus, Kan. Laimė dar, kad tuo laiku nebuvo nei vieno vaiko mokykloje. 
Čia parodo legionierių, kuris renka mokyklos dokumentus iš griuvėsių.

Panelė Catherine Agais- 
se iš Hammond, La., atėjus 
Į ūkininkų turgų, ragauja 
šiųmetinių žemuogių.

Fį 3 '

Julius F. Stone, Jr., kuris 
pagelbėjo atstatyti miestą 
Key West, Fla., įstojo į 
Harvard universitetą ir 
mokosi teisių, kad galėtų 
sėkmingiau dirbti valdžios 
darbą. Jis yra vedęs ir turi 
vieną dukrelę. Vadinasi, 
mokytis niekad nėra vėlu.

Rudis betgi lojo toliau ir 
vis atkakliau. Aš neišken
čiau, atsikėliau, nubėgau 
prie lango pažiūrėti, kas 
tenai atsitikę.
* Mėnulis jau žiūrėjo pro 
senos liepos viršūnę. Mūsų 
sodas, dar tik pradėjęs 
sprogti, skendėjo melsvoje 
šviesoje.

Geriau įsižiūrėjęs pama
čiau, kad takeliu eina ma
žutėlis keleiviukas, pasika-J 
binęs ant rankos pintinėlę, 
ir ramstėsi lazdele.

Tai buvo zuikutis, papra
stas, pilkas mūsų laukų 
zuikis. Jis ėjo drąsiai, vie
nomis paskutinėmis koju
kėmis. Kiemo vidury jis 
kiek stabtelėjo ir apsidai
rė, lyg nežinodamas, kur 
pasukti.

Aš nustebau, kad Rudis 
jo nelietė, bet priėjęs ar
tyn dar gi ištiesė koją, pa
sisveikino ir apkabinęs pa
bučiavo į pačius ūsus.
— Labas, prieteliau, — 

išgirdau. — Taigi kaip se
niai besimatėva.
— Labas, — atsakė zuikis 

ir pasidėjo kašelę ant že
mės. — Iš tikrųjų senai. 
Visi metai jau praėjo.
— Jūros laiko. Sakyk, 

kurgijae vaikštinėji ?
— O, mano platūs keliai. 

Pusę Lietuvos apėjau. Pats 
matai, vaikštau netuščias, 

gutis atsistojo mano aky-į Dovanas geriems vaiku- 
se, kaip gyvas, ir apmau-^ams nešioju... 
das širdy prieš šunį užvirė! 
iš naujo.

— Negeras, 
sprendžiau, — negeras tas 
mūsų Rudis...

Rudis pažiūrėjo žvairio
mis į kašelę, ir suvizgino 
uodega.
— Gal būti ir mūsų Jonu

kui ką nors užnešei ? — pa- 
siįdomavo Rudis.
— Žadėjau užnešti. Štai 

tuos tris margučius Jonu
kui buvau paskyręs. Ta
čiau...
— Nu kas?
— Jonukas dovanų never

tas. Sutikusios pakeliui 
varnos papasakojo man, 
kad Jonukas tau, gerasis 
šuneli, šių namų sarge, šį 
vakarą akmeniu koją pa
muše. Jis nedoras vaikas. 
Matai.

Išgirdus šią žinią, man 
pasidarė ir šilta ir šalta. 
— Dieve, — galvojau, — 
kodėl aš tą šunelį nus
kriaudžiau...
gerklėje kamščiu atsisto
jo; norėjau Rudį atsipra
šyti...

Rudis tuo tarpu gardžiai 
nusijuokė.
— Ką, — jis rėkė, — Jo

nukas pamuše man koją? 
Ir papasakojo tau varnos? 
Cha... cha... cha.. Tu, zui
kuti, toks puikus vyras ir 
tiki toms boboms? Klau
syk, geresnio vaiko, kaip 
mūsų Jonukas tu niekur 
nerasi. Nešk jam tris mar
gučius, nešk, aš teisybę sa
kau.

Zuikis, matyt, patikėjo. 
Jis pasilenkė, paėmė tris 
margučius ir ėjo tiesiai 
prie mano lango. Aš taip 
nustebau ir taip pabūgau, 
kad nubėgau į lovutę ir pa
sislėpiau po antklode. At
rodė man, kad zuikutis, 
pamatęs mane, supras visą 
Rudžio klastą ir margučių 
man nepaliks.

Ką rudis dar kalbėjo su 
zuikučiu — nežinau, ne-

Šis vaizdas parodo prisiruošimą karui. Čia parodo 
vyriausybės įgaliotinius, kurie eina iš namo į namą 
primieruędami gasines kaukes gyventojams.

Vaizdas iš Austrijos, kada Vokietija užėmė Aus
triją. Viennoje išlipdyta posteriai su diktatoriaus Hit
lerio paveikslu. Įdomu, ką mano ši trijukė senelių apie 
Austrijos nepriklausomybės palaidojimą?

Šis armijos tankas besirisdamas per laukus prida
rė daug nuostolių Dorset, Anglijoje. Šimtai žmonių ir 
visi kareiviai Bovington stovyklos žiūrėjo ką gali pa
daryti šis “vėžlys”.

nuo galvos antklodę, buvo 
girdėjau. Kai nutraukiau 
jau nebemėnesiena, bet 
švietė pro langą skaisti pa
vasario saulutė. Ties mano 
lova stovėjo Rudis ir vizgi
no uodega. Man buvo tokia 
gėda, kad iš pradžių nedrį
sau ir į akis jam pažiūrėti. 
Paskui betgi sugriebiau jį 

už kaklo, prisitraukiau ar
tyn ir pabučiavau. Už lan
go žvilgėjo trys margučiai, 
kuriuos, kaip paskui paty
riau, padėjo ne zuikutis, 
bet mano geroji mamytė. 
O kas buvo tas zuikutis, — 
ar sapnas, ar tikrenybė, 
taip ir nesupratau.

M. R.

• zfi Ji
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MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS
Mirtis Pradžia Kito Gyvenimo

Visa žydų sostinė dar labai 
gyvai kalbėjo, kas šiomis dieno
mis buvo atsitikę. Romos preto
rijus, labai prislėgtas nuotai
kos, minios grąsinamas — pa
sirašė mirties sprendimą. Minia, 
fariziejų sukurstyta, pasiekė 
savo: privertė Poncijų Pilotą— 
nuplauti rankas.

Užvakar vedė pasmerktąjį, 
siauromis Jeruzalės gatvėmis, 
užkrovę Jam ant pečių didelį, 
sukryžiuotą medžio rąstą. Minia 
staugdama, apakusi, dėl tokios 
nepaprastos pramogos — lydė
jo Nekenčiamąjį. Dėl ko ji Jo 
nekentė, juokėsi iš Jo ir džiau
gėsi — ji to ir pati nežinojo? 
Ji elgėsi taip pat, kaip kad ir 
kiti darė. Jie lydėjo Nekaltąjį nama neapykantos sėkla. Kerš- 
ant Golgotos, tą, Kuris žinojo to raugu norima užnuodyti net 
jų mintis, piktas jų pastangas, visai dar jaunos, neprityrę šie- i 
Kurs juos ginė iš šventovės su ios šiaurės rytų ir pietų vaka-

Amerikoj ir pla- j 
čioje Azijoje — krikščionybei

pakilęs virš aukštų bažnyčių 
bokštų. Kryžius stovi ant alto-i 
rių, jis nešiojamas ant krūtinių' 
po rūbais ir viršum jų.

Iš katakumbų prisikėlusi 
; krikščionybė užvaldė vyruojan- 
j čią pasauly vietą. Perauklėja iš- 
i tisas tautas, persunkė milijonų 
sielas Kristaus meilės mokslas.

Vietoje cirkų ir termų — iš- 
į kilo bazilikos. Vietoj forumų ir 
i puošnių aikščių — kolegijos ir 
i universitetai, lygoninės ir prie
glaudos.

'i *

i

Tamsybių, — neapykantos, 
keršto kunigaikštis — moder
nioji pasaulio dvasia — kelia 
galvą. Nematytu įžulumu plati-1 

1 i

!

krepšiais pridėtų metalinių pi-! rų Europoj; 
nigų. j -

Mažas būrelis prietelių Jį te- ruošiama Golgota. Šūkaujama: 
lydėjo. Keletas moterų tik ver
kė; kiti bailiai, nusiminę, nuo-j 
šaliai sekę Jį.

Štai jau minia apsupo, — kiek 
ištolo — Jį ant Golgotos. Romos 
budeliai negaišta: Nudrasko rū
bus, guldo ant pusiau pakelto 
kryžiaus Jėzų, riša virves, tem
pia, ir plaktuko smūgiais kala 
vinis per rankas ir kojas.

Pasmerktasis jau pakeltas vi
dury, tarp dvejų piktadarių. 
Saulė temsta. Išbėgiojo minia. 
Tik Jėzaus Motina ir būrelis Jo 
artimųjų -— stovi, ar sukniubę 
po kryžium tyliai šluostosi gau
sias ašaras...

Saulė vėl kiek prašvito. Jėzus 
jau po didelių skausmų buvo 
miręs. Prieteliai susirūpinę jo j 
laidojimu — ruošėsi paskuti-: 
niam Mokytojo patarnavimui. J 
Atnešė audeklus ir aliejų, pa-! 
ruošė numatytą karstui iškal-Į^ą. 
tą — kam kitam — olą, ir antį 
galo išgavo iš Piloto pavelijimą1 
— pasiimti nuo kryžiaus Jėzaus Į 
kūną.

Temstant Jėzaus Motina ir 
artimųjų prietelių rūpesčiu, Jė
zaus kūnas jau gulėjo karste, i 
Ant karsto ir angos akmuo už-.

— “mes išlaisvinom žmogų!”— 
Sugriovėm, sudeginom šventy
klas; išžūdėm, išmarinom šim
tus tūkstančių krikščionių... o 
kas liko — suvarėm į katakum- 
bas!...

I

Į
*

MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS

Paneigusiems Kristų, Jo Die-i 
viškąjį mokslą — mirtis yra 

■ baisi.
i Prieš dvidešimtį su viršum 
metų, nelaukto priešo, netikėtų 
smūgių — Atlanto bangose skę- 

’ sta “Lusitania”. Akimirksniu 
: dingo, visi tik ką pergyventi 
malonumai, ištaigingam jūros 
viešbuty. Atsiradę mirties aki
vaizdoje — proto netekę, kelei
viai — bėgiojo ieškodami pagel- 
bos. Kiekvienas gelbėjo tik sa- 

įvo gyvybę, kaip brangiausį tur- 
“— milionininkas! — šaukė 

Vanderbiltas —? atiduodu mili
jonus tam, kuris man išties 
gelbos ranką!” 

Deja! Į milijonus niekas 
bekreipė dėmesio...

Dar kiek ankščiau, kitas 
rų milžinas — “Titanikas” 
kurs didžiavosi: “kad ir Dievas 

verstas, ir bestovinti kareivių' nepajėgs manęs sunaikinti” — 
sargyba. į užšokęs ant ledo plaukiojančio

Sekmadienio rytą tekėjo sau- kalno — susikūlė. Keleiviai no- 
lė. Taip skaisti saulė, tarsi po rėdami gelbėtis būtų įstūmę 
nepaprasto atgailos skausmo,— kits kitą į jūrą — jei jūrininkai i 
ašarų nuplauta akis. Marija iš su ištiestais pištalietais nebūtų 
Magdalijos jau skubino pas ka- 
pą. Priėjusi kapą nustebo ir 
persigando. Pamačiusi nuristą 
akmenį ir tuščią karstą. Dairo
si, pamato Nepažįstamą...

— Gal Tamsta paėmei mano 
Viešpatį? — klausia susijaudi
nus Marija.

Bet tariamasai Nepažįstama
sis ištaria tik vieną žodį — jos 
vardą — ir atsidaro jos akys.

— Mokytojau! — ir parkrinta 
ji ant kelių...

I

t

Velykų Giesme

pa-

ne-

jū

toto kūno, meilinosi kad 
būtų priimamas.

Pro rūškanus debesis,

Pernai Gaisrai Padarė
5,7 Mil. Lt. Nuostolių

Praėjusiais metais Didž. Lie

fn

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Geluonį mirties išrovė, 
Nuodėmes mūšy, nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Sveikas Karaliau šviesybės, 
Viešpatie didžios galybės, 
Gelbėk ir mus iš tamsybių, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Per šventą atsikėlimą 
Duok mums kalčių atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.

.4. P. Šaudys]

SĖK, JEI...

gaisrų žaromis rytinį dan-.tuvoje buvo iš viso 1,487 gaiš 
gaus kraštą nudažiusi te- rai, iš kurių 143 miestuose. Pe: 
kėjo šviesi ir spindinti di- gaisrus žuvo 17 žmonių ir 101 
džiulė saulė. Josios veidai 
pilni džiaugsmo ir pasiten- peraai gaisrai padarė 5,709.90< 
kinimo. Pirmuoju savo 
spinduliu jinai pasveikino 
ąžuolą ant Nemuno kranto 
augusį kerojusi ir pasakė 
jam:

— Sveikas, šimtameti, 
plačiašaki, tvirtastiebi ą-i 
žuole!

i.

Ąžuolas kukliai nulenkė 
prieš ją savo viršūnę, nes 
jautė, kad ateina metas, 
kur jis jau bus nebereika
lingas. Kad nereikė jam 
tokio didelio, tokio kilnaus 
ir tokio švento slėpinio sa
vyje slėpti. Kad jis nunoks, 
kad jis paskęs tosios švie
siosios saulės spindulių 
kaitroj.

Ąžuolo viršūnėj ir šako
mis lakstė liuoksėjo sma
gios voveraitės. Džiaugėsi 
ir josios tokios nepapras
tos dienos sulaukusios. Į 
pačią jo viršūnę, lengvai 
sparnais rėždamos, nutūpė 
trys gegužės raibuonės ir 
iškukavo jam gyventi ir 
saulės kaitra džiaugtis ne
suskaitomą metų smičių.

>,t

ĄŽUOLAS AUGA
Ir šiandien dar tas ąžuo

las stovi ant Nemuno kran
to, nors jau cįaug jam ša
kų patrankų šūviai nunešė 
nors vienas jų įsibriovęs į 
patį jo vidurį, sakytum, 
širdies besiekdamas išplėš
ti šoną išrovė. Bet gi šir
dies nepasiekusi nusiriteno 
į Nemuną ir dingo jo gel
mėse. Sako ten žmonės, 
kad girdėti kartais liūdnas 
verkšlenąs balsas, kuriuo 
esą prašomas ąžuolas kaž
kam dovanoti. Bet ąžuo-
Vis S“ Jis ĖS RVflJ LietUVai ™ lnStitut0 

į kad būsiąs kartais reika
lingas, kad dar siautėjant 
audroms, dūkstant perkū
nijoms savuoju kūnu ir sa
vom šakom plačiojom už
dengsiąs nuo jų silpnuo
sius, jo tėviškosios globos 
reikalingus.

Dažnai piemenėlių ar
naktigonių būriai sukuria
netoliese ąžuolo laužus,
dainuoja jam dainas, o dū
mai kyla ir supa ąžuolo
viršūnę, sakytum, jam tik
rai nepelnytą vainiką už
dėdami. Ir ąžuolas dar 
ga ir keroja.

sužeisti. Medžiaginių nuostoli!

Lt. Palyginus su 1936 m., gaiš 
rų skaičius sumažėjo, bet padi 
dėjo nuostolių suma.

ARIOGALA
Taip Krauju Aplaistyta 

Laisvė...
Po nepriklausomybės sukak 

ties minėjimo iškilmių, kurias 
visuomenė surengė vadovauja 
ma ats. Įeit., viršaičio Broniaus 
Girštauto, kurs yra tautininki 
skyriaus pirmininkas ir vietos 
šaulių būrio vadas, vakare buv< 
arbatėlė. Jos metu nebuvo tin
kamų kalbų, bet, vos išėjus vie 
tos dvasininkams, vadai apsi
džiaugė, kad “zakristija” išsi
kraustė ir jiems paliko laisvas 
vadžias. Tuoj uniformuoti vado
vai pradėjo kalbėti rusiškai 
Savanoriui Kliukui pastebėjus 
kad bent šiuo momentu reikėtų 
lietuviškai kalbėti, vadovai įsi
žeidė, ir pirmininkas lietuvybės 
reikalą gynusius išplūdo...

(Lietuvos tautininkų valdžios 
cenzoriai šio straipsnelio užbai
gą nubraukė. Matyt, kad ir jam 
lietuvybė nepatinka).

Rašytojų Draugijos Balsas 
Į Kultūr. Pasaulį

I

Ryšium su Vydūno suėmimu 
Liet. Rašytojų draugija, kurios 
Vydūnas yra garbės narys, iš
siuntinėjo viso pasaulio žymes
niems 
Tarpt. 
Tarpt. 
Biurui
apie naują smūgį 
mui ir taikai, kuriuos visą laiką 
skelbė Vydūnas savo raštuose 
ir veikloje.

geliu prakalti ir į dienos 
šviesą iškilti — žaliavo ir 
žydėjo.
ŠIMTAMETIS ĄŽUOLAS

Visai šalimais, lyg atsi- 
skyręs augo kerojo sun- giela baimėje skrajoja 
tametis ąžuolas. Jis lyg di- Džiaugsme pjūti rinksi 
džiavosi prieš visą girią, Gyvenimo ašaros’ pasėtais, 
lyg kalbėjo jai priekaišto —_____________ __________
žodžius: didelė tu, nema- žuolas tieką šimtų metų 
žas ir ašeną stipri tu — ne-: stovėjusis, savam pašak- 

i silpnesnis ir aš, pažiūrė-' ny turėjo gilią drevę, kurį Į 
sim, kas mūsų ilgiau ant kas met vis aukščiau ir au- 

I šio Nemuno kranto išsto- kščiau bekildama stengėsi 
vės. pasiekti pačią jo viršūnę ir

Buvo pavasaris. Ąžuolas tuo būdu pribaigti Jį - — tą 
sukruto daug vėliau negu 
greituoliai girios beržai ar 
uosiai. Pradžioj jis buvo

Sėk’ Žvelgk pirmyn, aukštyn 
s Kur žvaigždutės plevena, 
< Kur. nors širdis abejoja, 
i Siela baimėje skrajoja.
Džiaugsme pjūti rinksi

i

žiūrėję nors biskio tvarkos... 
Visvien, šimtai keleivių lieka be 
vilties išsigelbėjimo. “Titani
kas” skęsta. Tik du katalikų 
kunigai iškėlę ranką, aukštai 
ant garlaivio denio kalba —Ab- 
solvit...

Mirtis — pradžia kito gyveni
mo.

*

Krikščionybė džiaugiasi Vely
komis. — “Jei būt Kristus ne- 
prisikėlęs — tuščias ir bevertis 
būtų jūsų tikėjimas! ■ 
Šv. Povilas apaštalas. Krikščio-, 
nybė gyvuoja; neišnaikino jos, 
nė kruvini persekiojimai, šmeiž- 

jtai; nepalaidojo jos klaikūs ka
takombų labirintai. Krikščiony-

rudas, sakytum, smarkiai vetros.

Kaip gi tu nustirnosi tokį 
sunkumą tokį tolį?

—: JVustirnot, tai nustir- 
notumėm, tik, nežinia, ar 

1 pakelėj kur velnio nesutik
ai si.
I — Su mažiau, vis su ma
žiau: ar pabėgti bus gali

ama, ar šiaip kaip nors...
Ilgokai vyrai čežino 

i brangius popierius, vynio
jo juos į kažką ir kimšo į 
ąžuolo drevę. Pagaliau at
sikėlė, nukratė delnus, pa
sitaisė drabužius, pasidai
rė kiek ir ėjo toliau. Vie
nam jų už pečių styrojo 
našulėlis. Kitas kairiąją 
ranka apkabinęs nešėsi to
kį pat po pažastim. Jau 
kiek nuo ąžuolo atsitolinę 
grįžterėjo abudu atgalios,: 
o vienas dar pasakė:
— Tu, ąžuolėli, išsaugosi < 

tuosius kaitruosius Auš
ros spindulius, kurių taip 
visa Lietuva išsiilgusi.

Paslaptingieji keleiviai 
dingo šešėlių maišaty. Mė
nuo, sakytum, ėmė ir nu
krito už girios, o visur įsi
vyravo blėsi ryto ūkana.

*
GIRIŲ PASAKA

Pirmasai suošė ąžuolas. 
Jį pajudino gaivusai ryt
mečio vėjas. Todėl gal jisai 

į ir pradėjo tą Lietuvos gi- 
Irių pasaką, kurią daugelis 
'dainių norėjo dainom at
kurti, kuri tačiau pasiliko

i

tNemuno krante stovintįjį 
milžiną. Tai ąžuolui buvo 
baisiau, negu didžiausios

*

DU KELEIVIAI
Ties ąžuolu sustojo du 

liūs lapelius. Pradžioj tie keleiviai. Mėnulis lietė jų! 
jo lapeliai buvo mažyčiai, šešėlius. Jie paskubom su-| 
kaip vos gimusio kūdikio siliejo su ąžuolo šešėliu, 
pirštukų galai, juo toliau— Pritūpė abudu ties pačiu 
juo labiau didėjo, galiau pašakniu ir pustyliai kuž- 

______ išsiplėtė visu savo puošnu- dėjosi, bet lengvutis nak-Į 
__ pasakė mu, ir atsistojo jisai ąžuo- ties vėjelis nešė jų kalbos 

las dėl grožės su giria lenk- šnabždesį toli toli į visą 
tyniaudamas. Ūžė pavasa-' Lietuvą.
rio vėtros, trenkė perkūni-: — Pavyko laimingai, —!

saulės nusvilintas ir vėjo 
nugaląstas, tik po kurio 
laiko pradėjo skleisti ža-

i
au-

GIEDRAIČIAI
Tris šimtmečius, krikščiony

bė palaidota, klaikiuose kapinių 
požemiuose — katakumbose, vi
saip niekinama, negailestingai 
kankinama — prisikėlė. Kry
žius, buvęs paniekos ir pasmer- bes Kūrėjas buvo Dievas ir to- 
kimo ženklas — iškįla su pagar- dėl tamsybių galybės jos neį- 
ba aikštėn. Kryžius žiba saulėje stengs nugalėti. J. M.

Anicetas Lapaitis

AUGA, KERUOJA ĄŽUOLAS
dribdavo jau tiek sniego, 
kad po krūmokšniais ra
mių ramiausią užuovėją 
rasdavo vilkai ir lapės, o 
kai kur ir lokys į laužą į- 
lindęs kietai tebesnaudė. 
Pavasario metą giria kve
pėjo sakais ir sprogstančių 
jaunučių spurgų kvapnim. 
Toliau į sekmines, Jonines, 
Petrines sužysdavo gegu
žės, žibuoklės, pagaliau

Pačiame Prūsų pasieny
je ant Nemuno kranto toli 
ir plačiai tęsėsi tanki, vos 
beįžengiama giria. Visokių 
medžių ir krūmų buvo pil
na priaugusi. Vieni jų sa
vom viršūnėm rėmė dan
gų, kiti tiesėsi pažemiais, 
pynėsi tarpusavy, glebės- 
čiavosi. Reta kas ir eidavo 
į tosios girios vidų, nes ne
buvo reikalo. Augo Dievo
laistoma ir skaudraus lie- viskas, kas tik įstengdavo 
taus laistoma. Žiemą pri- žemės plutą jaunučiu die-

rio vėtros, trenkė perkūni-:
jos — girioje medžiai lin- j kalbėjo vienas.
ko ir lūžo, o jisai tik supo- — Kaip nepavyks, — sa- 
si, tik kilo į viršų, šaky- kė kitas, — kai tokiais sie- 
tum, nauju pasididžiavi
mu gailėdamasai ir lyg( 
kalbėdamas: o kas, tos vė-' 
tros jam mirt, neša — man1 
tik pasismaginimą. Platų į 
šakų vainiką aukštai iškė
lęs, jisai nuliepdavo savai-' 
siais lapais tik tada, kai j
saulė negailestingai į jį taip lengvai ir moka kepti, 
įžvelgdavo. Pyko plačiaša
kis ąžuolas tada, kad neį
stengia savo šakų stipru
mu saulei kaip audrom at
sispirti. Giria vis tiek bū
davo tokia pat žalia ir ko
kia ir buvusi. Buvo tačiau 
ir girioj įvairiai: daugelis 
medžių pavėsiais tik begu
lėjo, jų vietoj auga laibi 
bėgliai, prie saulės šviesos 
besiveržiantieji, bet ir ą-

na apstatyta.
— Tik baimės aš tai pri

turėjau.
— Dėl ko?
— Pamanyk, tokia mėne

siena ■ 
ras, kaip regi, nukepti.
— Kalbi. Manai, jisai jau

— galėjo mus žanda- tik girios medžių šiame ji- seimų pavyzdį.

Be to, gėrusio ranka dre
ba, jei ir pamatytų, tai...
— Gerai tu sakai: jau 

gert tai moka jie. Kad taip 
jie saugotų, kaip geria — 
sunkiai, oi sunkiai tu, Au
šra, pasiektum tą kraštą, 
kuriam iš taip toli ryžtiesi 
spinduliuoti.
— Gab taip nešime viską 

toliau?
— Galvoj nesveika tau?!

pasaulio rašytojams, 
pasaulio"*“ rašytojams, 
Intelekt. Bendravimo 
Ženevoj memorandumą 

humanišku-

nauju direktorium vietoj pasi
traukusio prof. Myk. Biržiškos 
paskirtas prof. Vacį. Biržiška.

Organizuojamos Naujos 
Plytinės

Kan. Pukys, inž. Pabedinskas 
ir k. prie Plungės rengiasi pas
tatyti 2—3 mil. plytų metinės 
gamybos plytinę. Biržų s-bė jau 
surinko pasiūlymus pastatyti 
2—3 mil. plytų met. gamybos 
plytinę Biržuose. Tokio pat di
dumo plytinę rengiasi statytis 
Telšiai, kurie labai praplatino 
mūrinį miesto rajoną. Panevė
žys plytinės statybos sąlygas 
taip pat jau tyrinėja.

Mažėja Gimimas
Lenkai džiūgauja, kad Lietu

voje šiais metais 7 proc. sumažė
jo gimimai. Jau ir kaimuose vis 
labiau į madą įeina šeima iš vie
no ar dviejų vaikų. Stebėtina, 
kad tas praktikuojama daugiau
sia pas pasiturinčius. Mat, žmo
nės seka kai kurių inteligentų

Aštri "Cenzūra"
Policija iš vieno skelbimo iš

braukė žodį “ateitininkai”. Mat, 
buvo parašyta “šimtai pavasari
ninkų ir ateitininkų kovojo 1918 
—: 20 metais dėl tėvynės ir dau
gelis jų žuvo”. Nepripažįstama 
to, nors čia pat žuvusių pamink
le yra įrašyta žuvusio karinin
ko ateitininko pavardė.

me kaip atgarsis ir lietu-j 
vio širdies gelmėse kaip j 
neišlietas — nepasireiškęs 
pilnumoj dar kūrybiškumo 
pajėgumas.

Pasaka toji ėjo toli ir pla- bįams įr Geradariams linkime Prisikėlimo Kristaus 
gausiausių malonių ir džiaugsmingos Velykų šventės! 

Šia proga reiškiame nuoširdžią padėką visiems 
aukojusiems naujos Akademijos Statymo Fondui šio 
vajaus metu.

Velykų pirmadienį Seselių koplyčioj visų mūsų

kraštą. Kiekvienam kužde
no j ausį nebūtus ir negir
dėtus daiktus. Daiktus 
rimtus, stabius ir šventus. į 

• -Tuo tarpu aušo rytas.

Visoms mūsų Rėmėjoms - Rėmėjams, Bendradar-

Nuo girių ir pievų subėgo Geradarių intencijai bus paaukotos Šv. Mišios, 
rūkas į Nemuno vagą, 
glaudėsi prie jo šalto ir pu-

šv. Kazimiero, Seserys, 
Chicago, m.
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Laikinas Tautos Fondo Statutas
A. TIKSLAS

1. Prie Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos vei
kia Tautos Fondas, kuris įsteigtas 1914 m., rugsėjo 21 
— 22 d. Lietuvių Politiškam Seime Chicagoj ir atgai
vintas 1938 m. kovo 18 d. Federacijos Tarybos suvažia
vimo, įvykusio 1938 m. sausio 25 d., Pittsburgh, Pa., 
nutarimu.

a. Tautos Fondas šelps Lietuvą kiekvienam dides
niam reikalui esant.

b. Jisai rems kiekvieną darbą, kuris palaikys ir sti-j 
prins Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

c. Jisai rems lietuvių mokslo, švietimo, meno ir Į 
labdarybės įstaigas, kaip Amerikoj, taip ir Lietuvoj,! 
jei tos įstaigos veiks katalikybės ir lietuvybės dvasioje.

d. Jisai augins kapitalą pavergtųjų Lietuvos že- 
mių atvadavimui ir šelps pavergtųjų kraštų lietuviui 
tautinį sąjūdį.

B. Priemonės
2. šiems tikslams siekti Tautos Fondas —
a. Stengsis sudaryti savo sekciją prie visų A. L. 

R. K. Federacijos skyrių, kur jų nebūtų, įsteigs atski
rai skyrius ir veiks kontakte su A. L. R. K. Federaci
jos centru.

b. Stengsis surinkti kuodaugiausia aukų, prie 
kiekvienos progos darant rinkliavas, rengiant vakarus, 
prakalbas, renkant aukas po namus ir t.t.

c. Minint Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, va
sario 16 d. ir Šv. Kazimiero Dieną (kovo 4) bus renka
mos aukos tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kasmet į Tautos Fondą paau
koti dienos uždarbį.

e. Rengiant Vilniaus užgrobimo dienos (spalių mė
nesio 9) minėjimą, rinks aukas Vilniaus atvadavimo 
reikalams.

Linksmiausių Velykų Švenčių
Visiems Ndujošios Anglijos Lietuviams Linksmų Velykų Švenčių

Titus P. Grevis*

s ARCHITECT and ENGINEER

FOX didžiausia kailinių

i

J 414 Broadvvay, Tel. Šou 0574, So. Boston, Mass.

* *

South Bostoniečių SveikinimaiSL

Linksmų Velykų Švenčių
•Ę

ĄXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

į 487 BROADVVAY, So. BOSTON, MASS. >

Šiuomi I. J.
firma Amerikoje, ir jos lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis nuoširdžiai sveikina 
Naujosios Anglijos lietuvius ir linki kuo- 
linksmiausių Velykų švenčių.

Bernardas Koraitis

411 VVASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

US

Linksmų Velykų Švenčiu

C. Nariai.
3. Tautos Fondo nariu gali būti kiekvienas geros 

valios lietuvis, sulaukęs 16 metų amžiaus, be lyties ir 
luomo skirtumo.

a. Nariai moka j Tautos Fondą vieną dolerį į me
tus.

b. Draugijos moka doleri ar daugiau į metus.
Pastaba. Draugijos, norėdamos priklausyti prie 

Tautos Fondo, turi priklausyti ir prie ALRK Federaci
jos mokant SI.00 i metus.

D. Reikalų tvarkymas
4. Tautos Fondo reikalus tvarko ALRK Federaci

jos Taryba.

1 laimę. Čigonė burdama pa-: 
reikalavo, kad prie būrimo ■ 
būtų auksinių ar sidabri
nių pinigų. Mergaitė nieko 
blogo nemanydama atnešė

i visus 500 rublių aukso ir 
i 50 rublių sidabro, ir padė- 
- jo su visa dėžute. Čigonė 
juos užbūrė, uždarė tą dė-

damas, kad būtų griežtai tercede in behalf of 
reaguota priešvalstybinei uania in connection 
akcijai užslopinti.

Amerika Nesikiš į Lietuvos- 
Lenkijos Ginčus

Lith- 
with 
thatthe dispute between 

country and Poland.
The Department is follo- 

wing closely developments 
in the situation to which 
you refer būt, while mind-

I

you refer būt, while mind- 
. Kovo 18-tą, Amerikos, fuj of yOur interest, does 

zutę ir liepe visą parą jos Lietuvių Sporto Komitetas; not feal that it can depart 
neatidengti, o pati išėjo. pasiuntė gerbiamam Ame-from its policy of non.in. 
Paskui paaiškėjo, kad pi- rikos Valstybes Sekreto-’terventiOn in disputes bet- 
nigų ne vapo ne era. rįuį Cordell Hull ilgą tele-'ween European nations. 
Kreiptasi j policiją. Cigo- gramą reikalaudamas, kad Sinc°relv vours 
nai buvo suimti ir pasodin- j Amerika užtartų Lietuvą' For the Secretary of Statė: 
ti kalejiman, o pinigų kaip jr nedaleistu prie Lietuvos 
nėr taip nėr.

Iš
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E. Veikimas kolonijose
5. Tautos Fondas veikia per ALRK Federacijos 

skyrius. Jei tokių skyrių nėra steigiami paskiri T. F. 
skyriai, jei atsiranda bent 5 nariai. Skyrių valdybą su
daro mažiausia 3 asmenys.

6. Skyriai šaukia susirinkimus taip dažnai, kaip 
yra reikalas.

7. Visus skyriuose surinktus pinigus Tautos Fon
dui skyrių valdybos neatidėliojant turi siųsti į ALRKi 
Federacijos centrą.

F. Tautos Fondo Valdyba
8. ALRK Federacijos Centro valdyba yra ir Tau

tos Fondo valdyba.
G. Tautos Fondo pinigai

9. Tautos Fondo pinigus globoja ALRK Federaci-j 
jos valdyba.

10. Surinkti Federacijos, Tautos Fondo skyrių ar
ba šiaip kieno prisiųsti į centrą pinigai pasiunčiami 
tam tikslui, kam nurodoma.

11. Nepaskirtus pinigus kuriam nors tikslui, juos 
skirsto ALRK Federacijos Taryba.

12. Tautos Fondo reikalai svarstomi ALRK Fede
racijos kongresuose ir Tarybos suvažiavimuose.

Tautos Fondo adresas: 2334 So. Oakley avė., Chi 
cago, Illinois.

(Signed)
Pierrepont Moffatsu Lenkija karo. Į minėtą; 

telegramą Valstybės Se-; Chief, Division of 
kretorius atsakė sekamai: ’ —
“Mr. John B. Borden, Pres. 
American Lithuanian 

j Sports Committee, 
: 2201 West Cermak Road,

A. J. važiavo traukiniu iš Kau- Chicago, Illinois.
no Klaipėdon. Netoli stoties, no- yjy dear Mr Borden •
rėdamas pasižvalgyti, trauki- — - -
niui važiuojant atidarė duris,! 
bet neišlaikė lygsvaros ir išvirto > 
žemėn. Vėliau jis buvo praeivių1 
be sąmonės atrastas.

GIRULIAI
Iškrito

PANEVĖŽYS

Nubaudė Šnipą
KAUNAS — Kovo 11 d. karo 

teismas St. Vaznį. šnipinė jusį 
vienos svetimos valstybės nau
dai, nuteisė nubausti mirties 
bausme, kurią, kaip nepilname
čiui. pakeitė sunk, darbų kalėji- 
man ligi gyvos galvos.

KURŠĖNAI
Laisvamanių Žygis

John's Hardware

I
I 

xxxxxxxxxxr

Į
European Affairs”. 

Taigi aišku, kad Jung. i 
Valstybės yra nusistačiu- 
sios nesikišti į Europos 
valstybių ginčus.—

Siela — didžiųjų bran- 
dged of your telegram of genybių kasykla; mokėk 

:March 18, 1938, reąuestingjją iškasti — suprasti sie- 
jthat this Government in- ios didenybę.

The receipt is acknov/le-
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South Bostoniečių Sveikinimai
"Ješče Polska..."

Nepriklausomybės suka
kties dieną Valstybinio mo
nopolio sandėlio, esančio 
prie lenkų gimnazijos, sar
gas Stasys Lauraitis išgir
do “Ješče Polskos” meliodi- 
ją. Patikrino artistus. Pa
sirodė, kad tai 4 unifor
muoti lenkų gimnazijos 
mokiniai. Jie buvo apsišar
vavę pagaliais ir, traukda
mi “Ješče Polska ne zgine-

”, begėdiškai niekino 
; tautinę vėliavą. St. Laurai
tis pradėjo juos vyti. Visus 
išgelbėjo lenkų gimnazijos 
tamsus kiemas.

Policija pasiėmė smar
kiai išgamų apdraskytą 
tautinę vėliavą ir dabar 
ieško kaltininkų.

Prieš kelerius metus bu
vo prie minėtojo sandėlio 
VVS skyriaus iškaba. Tą 
iškabą daug kartų lenkų! 
gimnazistai salvėmis aps- 
piaudė. Kartą net mėgino 
nuplėšti, bet pastebėti san
dėlio sargo, nebaigę darbo 
pasitraukė. Nors dabar tos 
iškabos jau nėra, bet lenkų 
gimnazistai dažnai dar tą 
vietą pagerbia “Ješče Pols
kos’ meliodijomis.

Panevėžio rinktinės Šau
lių Būrio Vadų suvažiavi
mas kovo 6 d. jau pareiškė

Šidlauskas Pharmacy
A. J. SIDLAUSKAS, Reg. Pharm. 

W. A. SIDLAUSKAS
373 W. BROADWAY

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linksmų Velykų Švenčių

BOSTON, MASS.

Tel. HIGhiands 1920
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Linksmų Velykų Švenčių“kino moterį, prilygino ją gyvu- la”, 
liui.

Kai kas iš susirinkusiųjų no
rėjo šį tą paklausti, bet laisva
maniai kėlė tokį triukšmą, jog 
ir susikalbėti nebuvo galima. 
Gi prelegentas į klausimą nesi-! 
ryžo atsakyti, tik pranešė, kad 
salė gauta ribotam laikui, todėl 
dėl laiko stokos į klausimus ne
galįs atsakyti.

Sus-mo leidime buvo duota 
teisė įeiti tik turintiems 17 me
tų. Nuostabu, kad tvarkos dabo
tojai nekreipė dėmesio, nors bu
vo atėjusių labai daug vaikų.

Reikia tik rausti, kad tokie 
dalykai dedasi Lietuvoje, kur 
yra virš 80% katalikų, ir jie tu
ri mažiau teisių, negu būrelis 
laisvamanių.> I

I 
I

I

Š. m. kovo mėn. 4 d. Kuršėnų 
šaulių salėje laisvamaniai su
ruošė paskaitą: “Laisvamany- 
bė ir tikėjimas”, kurią skaitė p. 
Valašinas. Susirinkimui pirmi
ninkavo vietos siuvėjas p. Kuo
dis. Paskaitininkas visą laiką 
puolė kunigus, vienuolius ir su 
didžiausiu cinizmu juokėsi iš 
šventųjų ir iš taip kilnaus Kris
taus mokslo. Skelbė tokias nesą
mones, kad krikščionybė panie-

Čigonai Išbūrė 500 Auksinų
v ♦Šeduva — Pas Raginėnų

kaimo vieną gyventoją a- 
tėjo čigoną! trėmė burti1 griežtą protestą, reikalau-

CHARLIE - CHRIS
Gas &OiI — Tires, Batteries, Accessories 

ALL NIGHT SERVICE
Tel. SOU 4000

448-454 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

834 MASS. AVENUE,

JULIUS MIKALONIS 
Insurance Agentas

414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
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ŠV. BONAVENTŪRA,
SERAFIŠKASAI DAKTARAS

Kun. A. T. (Samata)
Skiriu Šv. Pranciškaus 

idealų skleidėjui kunigui 
Pranciškui M. Jurui.

šv. Bonaventūra yra vienas 
didžiausių šventųjų iš Pranciš
konų tarpo. Jis yra Bažnyčios 
Daktaras, Išpažintojas ir Vys
kupas. Bažnyčia jo šventę kas 
metas garbingai mini liepos ke-

turioliktąją dieną. Tas Šv. 
Pranciškaus garbingasai sūnus 
iš karto pasirodo šventumo pa
čių aukščiausių viršūnių pavyz- 
dis kontemplatyviame ir aktyviš. 
kame gyvenime. Jo ascetiški ir 
mistiški raštai įvertinti geriau
siais ir svarbiausiais Bažnyčios 
literatūroje. Jie yra kupini ir 
pilni tikrosios ir nepaprastos

Nashuaiečiy Sveikinimai

NASHUA, N. H.

Linksmų Velykų Švenčių

JEWELRY STORE

Statė & Tremont Theatres

95 MAIN ST., NASHUA, N. H. i8
I
\

J
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Nashua Coal & Coke Co
COAL — COKE — OIL

8 RICHARD F. TAGGART, Tres.

meilės, ir tuo pačiu yra taip la
bai prieinami, kad jais uoli 
krikščionys jau nuo seno nau
dojasi, Ir tikrai, daugelis šven
tųjų ir pagarsėjusių vadovų 
dvasiniame gyvenime reiškė sa
vo nuoširdų dėkingumą Šv. Bo
naventūro prakilniems raštams.

Šv. Bonaventūro filosofiški ir 
teologiški raštai taip pat yra 
labai svarbūs. Tuose raštuose, 
nors pats autorius niekada neat
sitolina nuo tikrai logiško ir už
simoto ieškojimo tiesos, visgi 
jis visada yra daugiau pripildy
tas ir užimtas Dievo meile kaip 
Dievo mokslu. Apie jį yra net 
išsitarta, kad jis kiekvieną tie
są padarė malda Dievui ir gar
be Dievui. Dėl to, jis vieninte
liai tapo pagerbtas garbinguoju 
titulu Doctor Seraphicus, bū
tent, Serafiškasai Daktaras ar
ba Mokytojas, po Serafimų — 
angelų kareivijos Danguje, ku
rie apibūdinami esanti net vir
šum visų kitų angelų, nes dėl jų 
liepsnojančios meilės Dievui. 
Tuomi Šv. Bonaventūra buvo 
tikrasis sūnus Šv. Pranciškaus, 
kuris, kaip žinome, dažnai buvo 
vadinamas Asyžiaus Serafimas. 
Taip pat ir šv. Pranciškaus A- 
syžiečio dvasia dažnai reiškiasi 
Šv. Bonaventūro raštų nuolan
kume ir sklandume. Jis papras
tai turėjo ką nors gerai pasa
kyti — net ir apie tuos, su ku
riais skiriasi nuomonėmis, o kur 
tai būtų negalima, jis pagaliau 
giria jų gerąją intenciją.

JIS BUVO SILPNOS 
SVEIKATOS

KRUVINAS KRISTUS

Nashuaiečiy Sveikinimai*
II
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Nashua Telegraph News
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Šv. Bonaventūro nuveikimai 
aktyviškame gyvenime geriau
siai matomi iš jo paties gyveni
mo istorijos. Jis ne visada buvo 
vadintas Bonaventūra-, jis gimė 
ir buvo pakrikštytas vardu Gio- 
vanni (arba Jonas) Fidenza — 
1221 metais, miestelyje Bagno
rea, Tuskanijoje, apie 50 mylių 
į piet-vakarius nuo Asyžiaus 
miesto. Nuo pat gimimo, Giova- 
nni buvo silpnos sveikatos. Su
kakęs keturių metelių amžiaus, 
jis taip susirgo, kad gydytojai 
nebematė vilties jį pagydyti ir 
nukratė rankas, bet jo geroji 
motina kreipėsi pagalbos ieško
ti maldose Šv. Pranciškaus, 
kurs gyveno arti Asyžiaus mie
sto, ir kurio dorybės ir stebuk
lai buvo pagarsėję visame pa
saulyje. Šventojo maldos tapo 
išklausytos, kad neišgydomas 
Giovanni pasveiko, ir motina iš 
džiaugsmo ir dėkingumo padarė 
prižadą, kad vieną dieną jos pa
sveikęs sūnelis taps nariu to Or
dino, kurį įkūrė Šv. Pranciškus 
Asyžietis.

STEBUKLINGAI IŠGYJO

H. C. Lintoft
CHEVROLET DEALER

NASHUA, N. H.
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W. T. Grant Company J. J. Newberry Co.

Ne po ilgam, po to stebuklin
gojo išgydymo, atsitiko, kad 
Šv. Pranciškus vieną kartą at
silankė į miestelį Bagnorea, ir 
atlankė šeimą vaikelio, kurį 
savo maldomis apsaugojo nuo 
mirties. Kuomet Šv. Pranciškus 
įėjo į Fidenzų namų vidų ir pa
žvelgė į pasveikusį vaikelį, 
šventoji siela nudžiugo angeliš
kuoju džiaugsmu, kuri pralinks
mino net patį vaikelį. Matant jį, 
Viešpaties dvasia Šv. Pranciš
kui apreiškė ateities paslaptį, ir 
kaip kitasis Zakarijas (Šv. Jo
no Krikštytojo tėvas), didelio 
entuziazmo apimtas, pranašavo 
kitojo Jono ateitį, garsiai atsi
liepdamas: “O Buona Ventura! 
— O gerieji ateinanti daiktai!” 
Ir šventasis džiaugėsi, nes rado 
sielą, kurios rasti ilgėjosi ir 
troško. Tas vaikelis, kaip ir jis 
pats, turi vadintis Serafimas; 
jo sieloje turi būti sukurta toji

NASHUA, N. H.
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I The C. H. Avery Company
House Furnishiugs and Sheet Metai Work

Matau aš Tave spindinti ir gerą,
Matau aš Tavo Kryžių sunkų, šventą...
Sakyk, kodėl, malonus Kristau,
Kodėl gi Tavęs žmonės nesupranta?
Ištroškę kraujo ir paklydę,
Jie daro Tau gilias žaizdas iš naujo.
Ir teka vėl, ir vėliai sunkiasi
Iš Tavo kūno šventas kraujas.-----------
Dygus vainikas puošia šviesią galvą, 
Nuliūdę akys klaidžioja po tolį !
— Tai jūs, tai jūs man jį uždėjote,
Tai jūs juo papuošėt mane, o mano broliai !
Tai jūs už mano meilę, mano širdį,
Man skyrėt kančią, sunkų kryžių!...-------
Ak, mano Tėve! Kada supras jie mane, 
Kada su ašarom prie manęs grįš jie ? —
Kada ateis paverkt po mano kryžiumi, 
Ir kūną kruviną nušluostyt ašarom? 
Ar neraudos, ar neraudos paklydę žmonės 
Po mano kryžiumi kas vakaras?-----------

Juozas žemaitis

a.

I
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FACTORY STREET, NASHUA, N. H.
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Fortin, The Florist

86 West Pearl St., Nashua, N. H.

■o S'

Priscilla CandyShop
AND TEA ROOM

153 Main St., Nashua, N. H.

o

raštams, Šv. Bona
ventūra skelbė daug nesuskai
tomų pamokslų tikintiesiems 
Prancūzijoje ir Italijoje; ir ne
atsisakydamas nuo ganytojavi- 
mo pareigų, šventasis nenusto
jančiai skelbė išganingus pa
mokslus net keletą dienų prieš 

1 savo mirtį, 
Santaryboje 
skelbė Dievo Žodį.

Kaip savo raštuose, 
savo pamoksluose, 
ventūra visada atsikreipdavo į 
Šventąjį Raštą kaip autoritetą, 
nes tai visa priduodavo malonu
mo ir saldumo jo žodžiams. Iš 
tikrųjų, apie Šv. Bonaventūrą 
kalbėta, kad jis taip ilgai savo 
pamoksluose vartoja Šventąjį 
Raštą ir taip jį pamylo, kad iš 
jo atmintinai žinojęs kiekvieną 
žodį. Net jo žavių pamokslų kil
ni tema visuomet būdavo pamal
dumas į na ūsų Išganytojo Kan
čią, į Švenč. Panelę Mariją, taip 
pat ir į Šventąją Motiną Bažny
čią, kurią vadindavo kita “Jė
zaus Kristaus Motina, kadangi 
be jos Išganytojas yra miręs 
mumyse, ir per ją vėl gimsta 
mūsų širdyse”. Žinoma, kad pat
sai Šv. Bonaventūra turėjo di
delį pamaldumą į Švenč. Panelę 
Mariją, nes ir patsai Pranciško
nų Ordinas nuo pat pradžių irgi 
per ilgus amžius atsidavusiai 
mylėjo ir nenustojančiai gerbė

I Linksmų Velykų Švenčių

Nashua Pharmacy Co. \
G. M. CLARK, PH. G. \

pati pamaldumo ugnis, kuri taip simotiems 
karštai liepsnojosi jo paties sie
loje. Ir kuomet Giovanni (Jo
nas) Fidenza. kaip jaunas vy
ras, tapo priimtas į Pranciško
nų Ordiną, jam buvo duotas 
vardas, būtent, Bonaventūra, 
kurį jam pirmiau buvo davęs 
patsai Šv. Pranciškus.

TAPO VIENUOLIU

Jaunasai vienuolis Bonaven
tūra pasirodė esąs apdovanotas 
dideliais gabumais, ir kilni a- 
teitis švietė jo gyvenimui. Jis 
buvo siųstas studijoms į Pary
žiaus universitetą, kur tuo me
tu aukštuosius mokslus dėstė 
kitas pranciškonas ir didelis 
mokslo žinovas, būtent, Alek
sandras iš Hales, anglas. Bona
ventūrai mokslas sekėsi, bet ir 
pats atsidavusiai mokėsi ir sem
davo visas žinias iš prieinamų 
šaltinių, taip kad po septynerių 
metų gavo Magistro titulą, ku
ris anuomet buvo skaitomas 
aukščiausias mokslo laipsnis, ir 
duodamas vien tik gabiausiai 
atsižymėjusiems discent a m s. 
Besimokindamas Paryžiaus uni
versitete, Bonaventūra parašė 
daugelį iš tų jau paminėtų raš
tų. Ir nuo tada Bonaventūra bu
vo žinomas ne vien dėl jo nepa
prasto gilaus mokslo ir moksli
nių raštų; tačiau, tai buvo jo 
gyvenimo nekaltybė, jo nuolan- , . . iiiyiejv ir neimsiu jtuiuitu gciuc
kūmas, jo malom ir bieiulinga Marij Djcvo Moti Tat šv 
nuotaika, jo paniekinimas pa- Bonaventūrai buvo vien prigim. 
saulinių garbių, ir jo troškimas u skelbtj Marijos kilnias dory. 
visame patikti Dievui, kad jį ga[jngą meilę ir užtarymą, 
padarė visų geriausiai mylimą 
ne vien tarp Ordino vienuolių, 
bet ir tarp visų tų, su kuriais 
susitiko universitete. Vienas iš 
jo brangiausių bičiulių buvo 
garsusis dominikonas, būtent, 
Šv. Tomas Akvinietis. Neperde
dant, čia galima sakyti, kad 
kuomet Bonaventūra turėjo ra
šyti Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
gyvenimą, tai Šv. Tomas Akvi
nietis, dagirdęs apie tai, būk iš
sitaręs: "Leiskime šventąjam 
rašyti šventojo gyvenimą”.

JIS VEDfi ŠVENTĄ 
GYVENIMĄ

Bonaventūra buvo tikrasis 
pranciškonas ir vedė tikrai 
šventąjį gyvenimą. Jis buvo pa
garsėjęs ne vien aukštai įver
tintais raštais, bet taip pat bu
vo ir pagarsėjęs pamokslinin
kas. Nežiūrint reikalautino lai
ko ir darbo jo skaitlingiems už-

' NASHUA, N. H. -,5

kuomet jis 
paskutinį

Lyono 
kartą

taip ir 
Šv. Bona-
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Phillip Morris & Co.
MAIN cor. FACTORY Sts. i

I *★ NASHUA, N. H. t
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MILLER'S

Nashua, N. H.

NASHUA, N. H.

Hosiery - Corsets - Lingerie 
Sportswear

228 MAIN ST.,
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K

ARDEN'S

COMPLETE HOME FURNISHERS

125 Main St., Nashua, N. H.

102 Main St., Nashua, N. H.
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pa-

NASHUA, N. H.

QUALITY CLOTHING

Lithuanian Representative, W. Bartusewicz

NASHUA, N. H.
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Hill Hardware & Paint Co.

35 R. R. Sųuare, Nashua, N. H.

didelį gailestingumą nusidėjė
liams ir dangiškąją garbę.

TALENTINGAS TEOLOGAS
Šv. Bonaventūra buvo tokis 

pamaldusis ir talentingas teolo
gas, taip labai uolus pamoksli
ninkas ir tuo pačiu nepapras- 

I tas pavyzdis klusnumo ir nuo
lankumo, savo būdu taip malo
nus ir gailestingas visiems, kad 
apart jo vieno niekam nebuvo 
nuostabu, kuomet jam 1256 me
tais sukakus 35 metams amžiaus 
jo broliai vienuoliai jį vienbal
siai išrinko Pranciškonų Ordino 
Ministru - Generolu. Tos aukš
tos užimamos vietos garbingas 
pareigas jis su nepaprasta iš
mintimi vykdė per aštuonioliką 
metų, sukurdamas dideles nau
das Ordinui, ir netiesioginiai 
pasitarnavo krikščioniškam 
šauliui, kuomet visa valdė

(Tęsinys 13 pusL)
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KAIP SOVIETŲ RUSIJOJE 

TEKA MOTERYS
Atsitiko taip, kad Sara

tovo gyventoja Prostomo- 
lotoa susižiedavo su slaptu 
agentu, o 1937 m. rugsėjo 
mėnesį atsitiko dar ir taip, 
kad slaptasis agentas dėl 
kažkokių priežasčių visai 
neturėjo jokių “svarbių 
žinių”, 
padėtį, jis panešė, 
reikia”, I ' ~ .
va visą vakarą buvo kam-'buvo atėjęs. Draugės vy- 
bary užsidariusi — -----— "—x— 1------- "*
sužadėtiniu ir grojo pate
fonu. Kad “reikalas” būtų 
dar stipresnis, pridūrė, jog 
jos sužadėtinis yra popo 
sūnus.

Įstatymas, žinoma, So
vietų merginoms kol kas 
nedraudžia ištekėti už po
pų sūnų, tačiau praneši
mas buvo parašytas kaip 
tik priešrinkiminiame pa
gal naująją konstituciją į-i 
karšty, kada į popus buvo 
žiūrima ypač su dideliu ne
pasitikėjimu. Todėl visi 
tie, kurie palaikė bent ko
kius santykius su popais ar 
jų artimaisiais, neteko pa
sitikėjimo. Taigi popo sū
naus sužadėtinę pirmiau
sią pašalino iš tarnybos. 
Jeigu ji būtų buvusi papra
sta mergaitė, šito nubaudi
mo būtų užtekę, tačiau ji 
buvo žinoma vietos komso- 
molo veikėja, net apylin
kės komiteto narė. Be to, 
tardymą vedant, paaiškė
jo dar viena labai svarbi 
aplinkybė: su savo suža
dėtiniu sėdėjo ir grojo pa
tefonu tą vakarą, kad tu
rėjo dalyvauti komiteto 
posėdy. _ |

Tokiu budu byla įgavo' 
politinį pobūdį; tardymas 
užtruko net 4 mėnesius, ir 
tik š. m. sausio 21 d. “Kom- 
somolskoje Pravdoje” bu
vo atspausdintas straips-' sauvaliauti ir sužadėtines 
nis, kad Prostomolotovos į įsigyti per prievartą. įsika- 
byloje padarytos “kai ku-į la sau į galvą vyrukas, kad

, rios” klaidos. Pasirodo, 
I kad slaptasis pranešėjas 
tik vienu atveju nesukly
do: Prostomolotova tikrai 

Į yra tokio amžiaus, kad ga
lėtų susižieduoti. Deja, su
žadėtinio ji neturėjo. Pra
nešime nurodyt, vakarą ji

Gelbėdamas savo sėdėjo savo kambary su 
“kur savo broliu ir viena drau- 

kad Potomoloto-’ ge, kurios vyras taip pat

su savo ras — Saratovo kepurių! 
i fabriko technikas, pasiro-i 
dė, tikrai yra ‘popiškosios’ 1 
kilmės žmogus, tačiau tė
vų neteko dar būdamas 14 

j metų. Tėvams mirus, dve- 
; jus metus bastėsi, kaip be
namis šuo, 7 metus dirbo, 
kaip nešikas, o dabar jau 
penkti metai dirba fabrike, 
kaip technikas.

Atseit, apkaltinimo me
džiaga susilpnėjo, tačiau 
Prostomolotova taip ir li
ko galutinai neišteisinta: ! 
jai paliko “teisę” pasitei
sinti “iš esmės”. Žinoma,! 
kaip pilnametė mergina, ji 
gali turėti sužadėtinį, bet 
kartu kilo klausimas, ar ji 
iš tikrųjų neįsigeidė būti 

i kokio nors popo sūnaus su
žadėtinė? Šis klausimas li
ko neaiškus kažkokių ko
mitetų kažkokiems sekre
toriams...

i Kita mergina, netoli Vla
divostoko esančios mokyk-1 
los mokytoja Katerina G. 

į taip pat neturi jokio suža
dėtinio, tačiau jai ne ran
ką, bet “širdį” pasiūlė gor- 
kome sekretorius Micha. 
Žinoma, moterų socializa-, 
ei ja Sovietų Rusijoje jau! 
seniai panaikinta, ir kiek 
viena moteris turi teisę pa
sipiršimą priimti ar atmes
ti, tačiau “draugai” vis dėl
to labai dažnai mėgina pa-

I

■T ’
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jis gali būti tos ar kitos 
merginos sužadėtinis, ir 
baigtas kriukis.

Šitokios nuomonės buvo 
ir gorkomo sekretorius Mi
cha. Kai mokytoja Kateri
na G. griežtai atstūmė jo 
“širdį”, jis nedviprasmiš
kai pareiškė:
— Šitai tau taip lengvai 

nepraeis...
Po kurio laiko Vladivos

toke buvo suimtas apygar
dos komiteto sekretorius, 
kurį GPU apkaltino esant 

i trockininku, pas draugą 
(Michą tuojau atsirado do
kumentai, įrodantieji, kad 
mokytoja Katerina G. pa
laikė santykius su suim
tuoju apygardos komiteto 
sekretorium. Šitie doku
mentai buvo gauti iš “slap
tųjų šaltinių”. Vieną iš mi
nėtų dokumentų buvo pa
sirašęs kažkokis ‘aktyvis
tas’ Monachovas. Slapti 
dokumentai kaltinamie
siems nerodomi, tačiau 
jais remdamiesi, “atsakin-

į 
i

mo sutiko ištekėti už Kije
vo technikumo studento 
Levkos.
— Bet mes apie tai turi

me pranešti savo tėve- ■ 
liams, — pareiškė studentė ■ 
savo sužadėtiniui.

Abiejų tėveliai ir mamy- i 
tės gavo savo vaikelių stu- i 
dentų laiškus su prašy- • 
mais palaiminti. Palaimi- ; 
no. Tuokitės, ką gi... Ta- ! 
čiau prieš susituokiant te
ko juodviem išspręsti buto 
klausimas. Vienas iš juo- 
dviejų mokosi viename ins
titute, kitas — kitame. Pa
gal institutų statutus, ve
dę studentai ar ištekėju
sios studentės turi teisę in
stituto bendrabuty gauti 
sau atskirą butelį. Eina 
juodu pas moterų instituto 
bendrabučio komendantą 
ir prašo duoti butą. Tas ir 
sako:
— Pavojingi laikai. Ap

link visur pilna priešų, iš
davikų. Savuosius mes ži
nome, bet tavo sužadėtinis 

•mums visai nepažįstamas. 
O jeigu, braukšt, jis pasi
rodo trockininkas... gal net 
fašistų šnipas. Kas tada? 
Aš turėsiu atsakyti... Ir 
kuriems galams sugalvojai 
tekėti už nepažįstamo? Ne, 
negaliu. Kreipkitės į komi
tetą.

Komitetas gieda savo:
— Ką gi... tavo sužadėti

nio mes nepažįstame. Jei 
kas, atsakyti teks visiems. 
Galėjai pasirinkti sužadė
tinį iš mūsų instituto stu
dentų... Butelį mes turime, 
bet nepažįstamą vyrą į jį 
įsileisti negalime.

Nuėjo juodu pas vyrų 
studentų bendrabučio ko
mendantą. Ir čia ta pati 
giesmė:
— Ar gi tu negalėjai pa

sirinkti sau žmoną iš mūsų 
studentų tarpo pažįsta
mą? Butelį tau ir tavo 
žmonai mes turime, bet ne
galime įsileisti nepažįsta
mos moters. Gal ji trocki- 
ninkė, o gal net šnipė?... 
Ne, nepažįstamos moters 
neįsileisime.

Dabar nusivylę, abu suža
dėtiniai kreipėsi į aukštes
nįjį komitetą, kurio kom
petencijai priklauso abidvi 
mokslo įstaigos. Čia, žino
ma, kas kita Komitetas 
tuojau pradėjo tardymą.
— Kodėl Ganička būtinai 

nori ištekėti už Levkos? 
Kodėl Levka būtinai įsigei
dė vesti Ganočką? Ar nėra 
kartais čia kokio nors pik
to noro?., užpakalinių min
čių?
mo aukštesnysis komite-

Po ilgo ir griežto tardy
tas Ganočkai pasiūlė “atsi
rišti” nuo Levkos, o Lev- 
kai — nuo Ganočkos ir a- 
biems susirasti kitus suža
dėtinius, kuriuos priimtų 
bendrabučio komendantai, 
kaip savuosius, pažįsta
mus.
— Patariame pagalvoti... 

— baigė savo pasiūlymą 
aukštesnysis komitetas. — 
Priešingu atveju gali būti 
prasčiau.

Savo grasinimui “sutvir
tinti”, komitetas siuntinė
jo Levkos tėvams praneši
mus, kad apie Ganočką 
“sklindą visoki gandai”, o 
Ganočkos tėvams, kad a- 

, pie Levką studentai “ne 
kokios nuomonės”. (“Kom- 
somolskaja Pravda” sausio 
25 d.)

Dažnai susižadėjusių vai
kų tėvams tenka išpirkti 
jiems teisę susituokti. Or
lovo mieste kažkoks M. už 
“nesikišimą” į sužadėtinių 
reikalus ima po 50 rublių, 
o Vičugo rajono aktyvis
tai kuklesne duokle pasi-
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. B. M. Claff & Sons, Im.
BOXCO.. 

BROCKTON & RANDOLPH
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Kennedy's Clothing Co.

igieji veikėjai” savo posė
dy nutarė, kad mokytoja 
tikrai yra nusikaltusi, jai 
paskelbė boikotą ir išmetė 
iš tarnybos. Kelis mėne
sius vargšė vertėsi atsitik
tinais darbeliais vaikščiojo 
visą laiką po įvairias įstai
gas ir ieškojo teisybės, o 
tikriau sakant — savo nu
sikaltimo. Pagaliau pasi
sekė: komitetai vis dėlto 
nutarė, kad pranešėjas 
(skundikas) padarė “klai
dą”.
— Bet vis dėlto jūs su juo 

susitikdavote, kalbėdavo
te? — pagaliau ją klausi
nėdavo komiteto atsakin
gieji.
— Kaip nesusitiksi su sa

vo tiesioginiu viršininku ? 
— atsako Katerina G.
— Hm... Na, o su gorko- 

mo sekretoriumi Micha jūs 
taip pat susitikdavote?
— Dėl jo ir užvirė visa 

košė. Juk jis man keršyja 
už tai, kad nesutikau su jo 
pasiūlymu.
— Šit kaip... Jis jums net 

piršosi? O ar jūs žinote,

t

i

i
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Taunton Lumber Co.
243-264 NO. MONTELLO ST., BROCKTON, Mass.

AL. WILBUR, Manager
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LIETUVON!
I

I

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel, SOUth Boston 2680

EKSKURSIJOS

1
 GEGUŽĖS-MAY 14 D.,

Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 210„ - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-Arnerican Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D„ - - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono bė 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D„ Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.
Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 

Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

kad jis suimtas, kaip sve
timos valstybės šnipas?...

Ir sausio 22 d. “Komso- 
molskaja Pravda” aprašo 
tolimesnius Katerinos G. 
kryžiaus kelius. Vis dėlto 
neteisingo įskundimo pur
vo dalis prie jos prilipo: 
santykius su “trockinin- 
kais ir japonų šnipais” ji 
vis dėlto “turėjo”. Apie tai 
atitinkamas ‘dokumentas’ 
buvo įsiūtas į Katerinos G. 
bylą. Kadangi toks doku
mentas guli byloje, jokios 
rekomendacijos gauti ne
gali, nes politiškai jau esi 
“nešvarus”. O be politinės 
ištikimybės liudymo nei 
senojon tarnybon grįši nei 
naują gausi. T. Rytuose 

i raudonosios armijos kari- 
! ninku vedusioms šeimoms 
j labai reikalingos tarnaitės, 
(tačiau be ištikimybės liu- 
I dymo ir nemėgink kreiptis 
į raudonojo karininko žmo
ną dėl tarnybos. Kur tokia 
moteris tinka? Norinčius 
ją vesti atstūmė, palaikė 

j santykius su trockininkais 
j ir japonų šnipais... Būtų 
ištekėjusi už berno, kuris 
pasipiršo, ir dabar gyven
tų, kaip pas Dievą už kros
nies... Buržuaziškai išdidi, 
atsieit... Jei taip, tai tegul 
dabar pasimoko...

Ir Katerina G. dabar ‘mo
kosi’ proletariško kuklu
mo...

Matyt, pamokyta savo 
nelaimingos draugės liki
mo, Kijevo studentė Ga- 
nočka nutarė kitaip pasiel
gti. Nors jai tėra 18 metų, 
tačiau iŠ pirmo pasipirši-

g
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Catiill Motor Co,
LDodge Sales & Service į

69 NO. MAIN ST., Tel. 2342, BROCKTON, MASS. į

tenkina: jiems reikia duoti 
marškinius, kaliošus, rank
šluostį, užvalkalą priegal- 
vei, kojines ir kepurę.

Neveltui Maskvos spau
da dažnai rašo, kad nė vie
nos buržuazinės Vakarų 
Europos valstybės mote
ris nesinaudoja tokiomis 
teisėmis, kokiomis naudo
jasi Sovietų moteris. Ką

jau čia ir kalbėti... Tokio
mis teisėmis nesinaudoja 
nė Afrikos moteris...

XX.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

iv. Grigalius.
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Lawson Coal & Grain Co
D & H Cone-cleaned Anthracite

370 No. Montello, St.,

64 Ames St., Montello, Mass. Brockton. Mass.Brockton National Bank I

i
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BROCKTON, MASS.

t

EDGAR'S
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DEPARTMENT STORE /

PEOPLES SAVING BANK

Chelsea Building tfrecking Co., Ine
66 PARKER ST., Tel. 363, BROCKTON, MASS.
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Diamond Shoe Co
Pontiac 6 &8, Šates - Service La SaUe — Cadillac

MONTELLO. MASS.
BROCKTON, MASS.TEL. 3000

S
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221 Main St.
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E. C. HALL CO.
BROCKTONS and HYANNIS

I

Wm. H. Basselt Co.

Producers' Dairy Co.
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Brockfoniečiu Sveikinimai

Home Nailonai Bank
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tingi vienuoliai paskirtu laiku 
atėjo pas Popiežių perskaityti 
jų sukurtas kompozicijas, šven- 

| tasis Tėvas turėjo pasirinkti 
vieną iš jų. Šv. Tomas Akvinie- 
tis buvo pirmasis, kurs skaitė1 kurtas kompozicijas, 
savo sukurtas kompozicijas, oi 
Šv. Bonaventūra dideliame pa-

(Narys Federal Insurance Corporation)

34 SCHOOL ST BROCKTON, MASS.

Linksmiausių Velykų Švenčių

Deposit Your Savmgs In a Mutual Savings Bank

piežiai laikė jį uz išrinktąjį in
dą, kurį Šventoji Dvasia pripil
dė savo šventomis dovanomis;
Pranciškonai buvo atsidavę jam 
ir mylėjo jį kaip geriausią tėvą, 
kurio meilė nenustojančiai vis 
augo ir didėjo, ir kurio gailes
tingumas nežinojo ribų. Supran
tama. kad ir Apaštalų Sostas maldume klausėsi artimo bičiu- 
turėjo pagerbti tokią garbingą!

! asmenybę, ir 1265 metais Popie
žius Klementas XIV nominavo 1 
Šv. Bonaventūrą Yorko arki
vyskupu Anglijoje. Tačiau, Šv. 
Bonaventūro nuolankumas per
maldavo net paties Popiežiaus 
reikalavimą, ir šventąjam buvo 
leista atsisakyti nuo arkivysku
po garbės, ir liktis .nuolankiu ir 
klusniu vienuoliu.

Vėliau, Popiežius visgi tapo 
nepermaldaujamas. Tuometinis 
Popiežius Gregorijus X-asis 
1273 metais davė žinoti Šv. Bo
naventūrai, kad jį nominavo Al- 

i bano arkivyskupu ir kardinolu, 
rašydamas: “Šiuomi įsakome 
tau susitaikinti visu nuolanku
mu ir pasidavimu su Mūsų va
lia, kuri šaukia tave, ir skubiaii £ 
statykis prieš Mus, neatidėlio- z 
jant ir neatsimaldaujant”.

NUĖJO PAS MEILĖS
VIEŠPATĮ

lio ir kūrėjo prakilnių giesmių:! 
Pange Lingua, Lauda Sion, Ver- 
bum Supernum, Sacris Solem- 
nis, ir nuostabiai girdėjo Šv. 
mišioms prakilnias parinktas ir 
pritaikintas selekcijas iš Šven-

tojo Rašto, kad akys prisipildė 
ašaromis — ne pavydo, bet 
džiaugsmo ašaromis. Ir Šv. Bo
naventūra tuo būdu savanoriai 
sunaikino j trupučius savo su- 

reikšda-
mas, kad jo kūriniai nepelno 
vietos būti šalia jo numylėto 
Tomo Akviniečio prakilnių kū
rinių. Tačiau, visgi žinoma vi
siems, kad ta proga Šv. Tomo 
Akviniečio poetiškas genijus 
skaisčiau nešvietė, kaip kad Šv. 
Bonaventūro atsidavimas, mei
lė ir nuolankumas.

X 735 BELMONT ST., Tel. 4280, BROCKTON, Mass. Ž 
i >
/.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxv<-------------------------------------- ---------------------------- .--------

čiūčiuoja liūliuoja ant marių laiveliai. 
O savo namuos jūs neturite valios. 
Parauda pavasarį gegužės raibos, 
Kad jums atėjūnai gėrybes išgraibo. 
Sapnavos varnai man — kranksėdami sukės 
Tada jus supančiotus varė iš ūkių.
Palinkę, kur einate broliai artojai? — 
— Lietuvišką žodį iš rašto vartojot... 
Ir daros kasdieną vargai taip konkretūs — 
Jus baudžia, ir šaudo, ir tardo, ir krato. 
Jums tenka budėti, drebėti ir būkštaut 
Pro Lydą, Švenčionis, pro Rimšę ir Dūkštą 
Jus pančioja, veda, kankina ir tardo 
Už motinos dainą ir prigimtą vardą 
O griūvančios pilys pakalnėn susmunka 
Iš žemės ir kraujas, ir ašara sunkias... 
Ir pralekia dienos, kaip gervės, pro šalį — 
Tik savo namuos jūs neturite valios... 
Pasiekia mus žinios ir šiurpuliu krečia, 
Kas daros Trakuos, Ašmenoj ir Tverečiuj, 
čiūčiuoja liūliuoja laiveliai ant marių 
O aimanos plinta ir siaučia, kaip maras. 
Supančiotus brolius iš grįčios išlydit 
Pro Dūkštą, Švenčionis, pro Vilnių ir Lydą.

ŠV. BONAVENTŪRA,
SERAFIŠKASAI DAKTARAS

(Pradžia 11 pusi.) konų ir Pranciškonų didelių ir 
i garbingų nuveikimų. Drauge su protingų įstatymų ir su-j^ artimu bi{iuHu Tomu Ak.

Liesuose rei j v-n.e^.u^ gv Bonaventūra taip 
sėkmingai apgynė abiejų Ordi
nų vienuolius, kad ant visada 
nutildė neteisingus puolikus ir 
skriaudėjus.

kant
maniai vadaujant 
kaluose. Šv. Bonaventūra, nuo-' 
lankusis ir klusnus, buvo pro
tingiausias iš viršininkų, savo 
galias ir pastovumą visada su
taikindamas su serafiškosios 
meilės dvasia, kuri jį kupinai ARKIV YSKUPAS-KARDINO- 
pirpildydavo visa kuomi, jis LAS
veikė, rašė ar kalbėdavo. Metams einant, Šv. Bonaven-

Tai atsitiko, kuomet Šv. Bo- tūra kas dieną tapo brangesnis 
naventūra buvo Ministru-Gene- krikščionių širdims. Žemės di- 
rolu, kad Paryžiaus universite- dikai mylėjo jį kaip išmintingą 
te Mendikantų Ordinai buvo vadą; tikintieji gerbė jį kaip 
puolami ir skriaudžiami tų, ku-i šventąjį, kurio kilnios dorybės 
rie pavydu žėrėjo dėl Domini-1atgaivino Dievo Bažnyčią; Po-

Tapus pakeltu į kardinolus, z 
atsitiko, kad 1274 metais Popie- / 
žius šaukė Šv. Boneventūrą at
vykti į Lyono Santarybą. Tai 
buvo čia, kuomet Popiežiaus pa
skyrimu pirmininkavo Santary- 
bai, kad Šv. Bonaventūra stai
ga susirgo ir mirė. Jo mirties 
proga visi dalyvavusieji Santa- 
ryboje dideliai nuliūdo ir ver
kė, netekdami išmintingo ir: 
šventojo vado. Tačiau. Šv. Bo
naventūrai buvo lengvata, kuri 
leido jam skristi pas Meilės 
Viešpatį, kuriam kūnu ir siela 
aukojosi visą savo gyvenimą.

Šv. Bonaventūro kilniosios ir 
karštosios meilės dvasia reiškė
si jo visuose raštuose. Pavyz
džiui. tik pašvelgkime į jo dė- 
konės maldas po šv. mišių, ku
rios kartu jungiasi su jo numy
lėto bičiulio Šv. Tomo Akvinie
čio maldomis, ir kurios telpa 
kiekviename mišiole, oficijume; 
ir maldaknygose. Ir kiekvienas 
kunigas yra apsipratęs su mal
da Sacrosanctae et individue 
Trinitati, kurią sukūrė Šv. Bo
naventūra. ir kurią kiekvienas 
kunigas po Dieviškojo Oficiju- 
mo atskaitymo kas dieną pamal
džiai atkalba su intencija, kuri 
būtų buvusi labai brangi šven
tojo nuolankiai ir meilingai šir
džiai. šešioliktame amžiuje Po- j 
piežius Leonas X tą maldą ap-' 
dovanojo atlaidais atleisti trū-| 
kumus ar paklydimus, kurie iš 

į žmogiškosios silpnybės pasitai-į 
ko bekalbant šventąjį oficijumą.

Katalikai būtų turėję Šv. Bo
naventūro raštų lobingesnį pa-i 

i vyzdį liturgijoje, jei šventasis 
nebūtų pats to visa paaukojęs 
savo nuolankumui. Istorija ge
rai žinoma apie Šv. Bonaventū
rą ir jo artimą ir neatskiriamą 
bičiulį Šv. Tomą Akvinietį, ku
rių 1264 metais Popiežius Ur- 
bonas IV maldavo, kad parašy- 

. tų naujas mišias ir oficijumą 
į Dievo Kūno naujai vykdomai 
; šventei, nes tais pačiais metais 
Popiežius Urbonas IX pavėlino 
Bažnyčiai garbingai minėti tą 
šventę garbei Dievo Kūmo esy- 

j biškai esančio Šventoje Eucha
ristijoje. Abu garsūs ir talen-
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I Buy OAK HILL Foods \ 
i 7 ij The Recognized Standard of Highest Quality *

£ More than 160 Varieties. Oak Hill Food Products are sold in * 
all Nation — Wide Stores and other Independent Grocery

Stores and Markets

Brockton Sausage Mfgs 
Co.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Brockton 235
ATKERTOMSG. W. Gilbert, D. M. D

BROCKTON. MASS.106 Main St., Brockton, Mass. ‘I

Linksmiausių Velykų Švenčių

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

...........

Federal Savings Direct Reduction Mortgage Plan
Siūlome jums prieinamiausią paskolos planą pirkti, sta

tyti ar panaujinti namus. Duodame 20 metų išsimokėti kas 
mėnuo. Galite mokestį pasiųsti pasta.

Montello Federal Savings And Loan Association
825 North Main St., * Brockton, Mass.

linksmiausių Velykų Švenčių

Dean-Penny Lumber Co 
Lumber, House Finish, Hardware and Paint 

. SP AL WOODWORKING
15 ND, ST., BROCKTON, MASS.

FINANSUOJAME NAMUS
Pirkimui - Statymui - Taisymui - Modernizavimui

The SECURITY FEDERAL yra siūloma vie
nas geriausių paskolos planų, kuris yra priimtinas 
kiekvienam. Mes kviečiame Jus ateiti ir pasitarti 
apie paskolą. Už pasitarimą nieko neskaitome.

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
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

dECURITy
ĮjjlF€0£8AL SAVINGS
11 ANO LOAN ASSOOATKMi 

of BfiOCKTO 
/♦O L tGION.PAMKYVAY * 

BROCKTON, MASS.
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Juozas Petraitis. T

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

kai ton pačion tabako 
stojo taipogi

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

Antradienis, Balandžio 12, 1938

PAGUNDA
(REALUS ŠIŲ DIENŲ ĮVYKIS)

Senis Juozapas Fulton, gana ramiai ir laimingai 
gyveno nedideliuose privatiniuose neperdidelio muzie
jaus, kurs randasi miesto pakrašty, kambarėliuose. 
Mat to muziejaus jis buvo sargu ir prižiūrėtoju. Tiesa, 
tarnyba buvo nors ir nepelninga, bet lengva, švari ir 
garbinga. Tačiau iš moralės pusės, toji jo tarnyba sene-j 
liui Juozapui, nekartą gana brangiai ir atsieidavo. Bet i 
ir tose kritingose, ypatingai jo garbės “prestižui”, va
landose, — jis betgi reikalingą išeitį rasdavo.

Kai jo kaimynai, miesto gyventojai, iš pavydo tos 
jam suteiktos tarnybos, nekartą pajuokdami jį vady- 
davo: “Kaulium”, “Skudierininku”, “Trandžių Valdo-j 
nu”, “Kūdikių Žaislų Karaliuku”, “Pasenusiu Kūdikiu” į 
ir “Viso Miesto vaikų Tėvu”, — jis šnarpiančiai aštriu ! 
savo balso tonu, jiems visuomet į tai aštriai atsikirs
davo:

— “Aa! O kas čia tokio? — Lokite lokite, kiek 
tik norite, kol tik jūsų liežuviai aštrūs ir kol jie visiš
kai atšips? — Man tas nė per plauką nebepakenks... 
Pliauškalais manęs nepabaidysit nė nepažeminsite... 
Viską ant savo galvos susikrausite... Aš turiu reika
lingą garbę ir be jūsų... “Kūdikių Žaislų karaliukas?”— 
Didelio čia daikto!? (Mat tam muziejuje, buvo nema
žas ir kūdikių Žaislų skyrius nuo seniau įsteigtas). 
Juk ir esu karaliukas, o ypatingai tėvas. Juk visiems 
ne koki paslaptis, kad ne tik miesto, — bet ir visos 
plačios apylinkės vaikai, bei visa, tik man priklauso! 
Juk ne kur kitur, kaip tik pas mane, jie visą savo liuosą 
laiką ir praleidžia!... Jeigu netiesa, — tai kodėl jie vi
si mane tėvu vadina? — Taip! — Aš esu tėvas! — Aš 
natūraliai igijau tėvišką garbę, be tikros jos pareigos 
ir atsakomybės?...”

Tas jo keistas pasigyrimas bei pasididžiavimas, 
tačiau per daug anaiptol nebebuvo perdėtas.

Ištisas dienas, savaites, mėnesius ir pagaliau me
tus, jis praleisdavo, kai būdavo muziejaus lankymo 
valandų laikas, muziejuje, sėdėdamas savo kėdėje, 
kuri radosi už mažo sargo baro ir staliuko, ir stovėjo 
iš vidaus kaip tik prie pačios muziejaus angos durų, 
ir plačių laiptų, kurie vedė į Centralinę muziejaus ga
leriją, esančią antrame namo aukšte, atydžiai kiekvie
ną vidun įeinantį, ar laukan išeinantį savo budriomis 
akimis palydėdamas.

TEVELI!
Būriai vaikučių, kurie veik kasdien muziejun atei

davo pasižiūrėti iš balzamuotų mažų paukštyčių, pla- 
čiasparnių įvairių rūšių ir spalvų peteliškaičių, ir kitų 
panašių įvairių V. Dievo smulkių sutvėrimėlių, natu- 
ralės istorijos skyriuje, pirmame namo aukšte esan
čių, visuomet su pagarba Juozapą pasveikindavo: Tė
veli! O tas jų “tėvelis”, pakilęs iš savo, kaip sargo, kė
dės, paskui juos ir slinkdavo, atsargiai tėmydamas, 
kad tie jo “gerieji vaikeliai”, prisitaikę ką nors blogo 
nepadarytų, — kokį jiems tinkamą daigtą, nematant 
be pinigų “nenupirktų”...

Tarpe daugybės paukščių, jų kiaušinėlių, jūrių 
sraigių, baltųjų koralų, įvairių vėžlių, žibančių kevalė- 
lių, jūrių kulipkų ir kitų panašių daigtų, — tame mu
ziejuje radosi taipogi nemažas ir Mineralogijos sky
rius, kuriame buvo įvairių akmenėlių, tarpe kurių pa
vyzdžių buvo ir didelės vertės opalų, žibančių įvairio
mis, daugiausia saulėleidžio spalvomis, brangių dai- 
mantų, ultrajūrinių žafyrų, ir kitų brangių žemės mi
neralų, gulsčiose stiklinėse vitrinose, ant tam tyčia pa
ruoštos vatos ir bovelnos sudėtų.

Senis Juozapas Fulton, taip tvirtina, muziejų sau
gojo, kad vagiui (ar vagiams), ką nors pavogti, arba 
pavogus nepastebėtam laukan su grobiu pasprukti, — 
veik visiškai nebebuvo jokios galimybės. O prie visa 
to, — Mineralogijos vitrinos nakčiai būdavo tvirtai 
užrakinamos ir jų stiklai stori.

MUZIEJAUS SARGAS
Kiekvieną dieną 9 valandą vakaro, senis Fulton, 

prieš duris užrakysiant, apeidavo paskutinį apie visą 
muziejų taip sakant “raundą”, atydžiai tėmydamas,

v •
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Štai teka saulutė pro kalnus, šilus, 
Velykų vėjelis jau šnabžda meilus, 
Jis veidus bučiuoja žibučių juokais, 
Jis aidus kedena Velykų varpais!
Juk kėlės Kristus karalių Karalius, 
Atvėrė žmonijai Jis laimės kelius! 
Jis mirtį su kryžium štai nugalėjo, 
Jo Tėvas žmonijai tai prižadėjo! 
Pragaras pikčiausias akis užmerkė, 
Žmonija šios laimės senai jau laukė ? 
Žmonių širdyse lelijos pražydo, 
O, piktžolės velnio smarkiai nuvyto! 
Juk Kristus dėl visų Dangų atvėrė, 
Nupuolusius žmones Jisai prikėlė! 
Iš aušo žmonijai Dangiškas džiaugsmas,. 
Pražydo širdyse broliškas jausmas! 
Ach, noris su Kristum kartu keliauti 
Pergalės vainiką garbingą gauti!
Kai teka saulutė pro kalnus, šilus, 
Velykų vėjelis bučiuoja meilus!
Prienai-Mačiūnai.

kad viskas paliekama nakčiai, būtų pilnoje tvarkoje, j 
Paskiau jis rūpestingai užrakinėdavo visas muziejaus 
duris, ir eidavo savo kambarėliuosna vakarienei, 
po kurios jis dar ilgokai rūkydavo savo mylimą molinį 
pypkutę, pirma negu eidavo gulti. Parūkęs, jis dar ge
roką valandėlę karštai, dievotai pasimelsdavo, ir pa
dėkojęs Aukščiausiąjam, už laimingai perleistą dieną, 
ir visas suteiktas tą dieną Aukščiausiojo jam malones, 
guldavosi lovon, nakties poilsiui.

Agota, jau nebejauna jo seselė, gerai žinodama 
silpną jo sveikatą, visuomet labai priešindavosi, kad 
jis eidamas gulti, nepasiima kartu su savimi savo brol
vaikį, kurį pas save laikė, o miega vienas, atskirame 
kambarėlyje užsidaręs. Kai tik ji pas juodu užeidavo, 
visuomet jam pabarančiai sakydavo:

— Negerai darai, Juozapai, kad Danielių nepriimi 
pas save gulti! Juk jei kuomet netikėtai, saugok Dieve, 
tau bloga užeitų, — tai ir rastume tave negyvą!... O jis 
jei visuomet energingai atsikirsdavo:

— Na, tik nesirūpink brangi sesele, perdaug ma
no sveikata! — Aš dar pakankamai tvirtas, ir galiu be 
vargo pats savimi pasirūpinti!...

“MERGAIČIŲ PAGUNDA”
Danielius, — jo brolvaikis, buvo 19-kos metų am

žiaus, aukštas ir laibas, tarsi nendrė, vaikinas, su tam
siomis, bet visuomet žydriomis ir juokiančiomis akimis, 
ir juodais, tirštais, garbiniuotais, tarsi jūrių bangos, 
plaukais. Jis buvo taip gražaus ir tipingo fizinio kūno 
sudėjimo vaikinas, kad kiti jam to pavydėdami, pra
minė jį “Mergaičių Pagunda”. O tas pavadinimas kaip 
tik geriausiai jam ir tiko. Jis tikėjosi, kad senasis jo 
dėdė Juozapas, kurs ikišiol neblogai finansiniai laikė
si, ir toliau nebeatsisakys jei kaip sakoma, “Palaiky
ti ant kojų”. Dėlei to, jis ir toliau turės galimybę, iš
naudoti kiekvieną geresnę pasitaikančią progą, lan
kytis su draugais po kinematografus, teatrus, šokių 
sales, įvairius kliūbus, ir šiaip visur dalyvauti aukštes
nio luomo žmonių draugijoje. Nors jo dėdė Juozapas, 
kartais jį kiek už tai ir pabausdavo, tačiau tas pabau
dimas ar pabarimas, išskyrus jumoristinę jo formą, 
retai kuomet gilesnės reikšmės Danieliui ir teturėdavo.

Jaunasis Danielius, jau turėjo išsirinkęs ir mer
gaitę, sau už žmoną vesti. Tai buvo Magdelena Conley, 
maža, šviesytė figūra, su auksiniais plaukais ir šviežio 
pieno spalvos oda. Ji buvo tiek bendroje aukštesnių 
žmonių draugijoje populiari, kad visoje Šv. Ambrazie
jaus parapijoje, buvo skaitoma nedisputuojama gro
žio ir elgesio karalaitė!

— Aš, manau, dėde, kiekvieną skatiką sunaudoti 
tik Magdutei, o sau absoliučiai nieko nebeskiriu. O tai 
todėl, kad aš manau kelti puikias vestuves, su aukšto
mis, Pontifikalinėmis šv. mišiomis, kurių Tamsta, my
limas Dėde, pirmutinis arčiausiai prie altoriaus beklū- 
podamas, klausysite! — kartą entuziastingai Danie
lius prasitarė savo dėdei.

— Hu! — Taip, tai taip! — Bet dėl to, turėsi dau
giau ir dirbti, vaike!... Nes matai, kad dabar esi be su- 
laužto skatiko; gyveni vien tik iš mano malonės. O juk 
aš visuomet irgi neprišelpsiu... O jeigu mažai dirbsi, — 
neturėsi pinigų, negalėsi nė Magdutę vesti!... — rim
tai pastebėjo jam dėdė.

GAL SUSIPYKAI?
Vieną vakarą, Danielius parėjo namon, gan susi

jaudinęs, nusiminęs ir kaž ko tai labai įpykęs. Nę žo
dį nebesakydamas, beviltiškai jis susmuko kędėn ir kaž 
ko susimąstė...

— O kas yra, vaike! — Gal su Magdute susipy
kai?! — paklausė kiek pašiepiančiai, savo žvilgsnį į 
jį kreipdamas, juokaudamas jo dėdė.

Tai išgirdęs, Danielius kurį laiką tylėjo; paskiau 
maišytu tonu ir neaiškia prasme, gana piktai jam at
sikirto:

— Kaip čia po plynių, nesusipyksi, kad nė iš šio— 
nė iš to, koks nelabasis jei galvon įsisuko! Ir ką gi? —

• t

Matai, dėde, jau kuris laikas, 
krautuvėn, kurioje Magdutė tarnauja, 
tarnauti ir koks ten Albertas Dobin; nuo to laiko, aiš
kiai ir matomai, Magdutės meilė, ištikimybė ir visos 
jos simpatijos, man atšalo...

Dėdė Juozapas, tai išgirdęs, nieko tuo tarpu jam
(Tęsinys 15 pusi.)

f
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Worcesteriečių Sveikinimai PAGUNDA

*

Linksmiausių Velykų Švenčių

i i WORCESTER, MASS.

Department Store

LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas Worcesteriečiy Sveikinimai

daugiau

———“1
The Commonwealth Baking 

Company
MAKERS OF 

“MOTHERS BREAD”
Quinsigamond Avė., IVorcester, Mass. $

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

i

J Linksmiausių Velykų Švenčių

z Brockert Brewing Co.
A Lithuanian Institution

I i| VVORCESTER, MASS. >WORCESTER, MASS.

; Linksmiausių Velykų Švenčių

Buehler Bros. Market

(Pradžia 14 pusi.)
į tai nebeatsakė. Jis tik pasikrapštė molinę savo pyp
kutę, įdėjo jon šviežio tabako, užsidegė, ir pradėjęs rū
kyti, gardžiai nusijuokė. *Tiesa, juk ir jis jaunas būda
mas, panašių “bėdų”, savo romansuose turėjo. Tačiau 
tas dėdės nors ir nekaltas juokas, — Danielių dar dau
giau įsiutino, ką dėdė netruko pastebėti pykčiu užsi
liepsnojusiame jo veide.

— Matai, vaike! — Čia, visa tai, kaip matyti, pasi
darė veikiausia todėl, kad per mažai pinigų turi; tie
sa, mergaitė puiki, — nieko nebegalima jei primesti. 
Bet pinigų ėdžia, — dar didesnė! Na, o Albertas, ma
tomai daugiau už tave pinigų turėdamas,
dovanų jei nuperka, — tankiau į kinematografus ar te
atrus, tau nežinant, ją nusiveda, tat suprantama, — 
ji pradėjo jį mylėti, o nuo tavęs atšalti. Juk argi neži
nai, kokia ji nepatvari ir padauža?

GALVOJO KAIP IŠ KELIO PRAŠALINTI
Danielius ilgai galvojo, kaip čia be keršto ir aiš

kaus piktumo, kurio jis labai nebenorėjo parodyti, bū
tų galima Albertą sau iš kelio prašalinti. Tačiau kol 
kas, nieko konkrečio, jis savo mintimis nebegalėjo su
galvoti.

Danieliaus su Magdute meilės bei draugingumo 
reikalai, pasiekė aukščiausią krizio laipsnį! Mat vieną 
vakarą Danielius, pavaduodamas savo dėdę, kuris prie 
abelnos savo nesveikatos, dar ir inkstų ligą buvo įga
vęs, ir tuokart savo tarnybos nebegalėjo atlikti, kaip 
paprastai, prieš muziejų uždarant, ėjo peržiūrinėda- 
mas visus muziejaus skyrius, — netikėtai Mineralogi
jos skyriui, atrado Magdutę su Albertu, įvairius to 
skyriaus eksponatus bežiūrinėjančius. Danieliui juodu 
abu kartu pamačius, — pasidarė baisiai skaudu ant 
širdies; tačiau neveizint to, — jis įstengė save nugalėti, 
— ramiai ir šaltai užsilaikyti.

Netikėtai pamačiusi Danielių, Magdalena nieko ne
belaukdama, pirmutinė jį užkalbino:

— Žinai, Danieliau? — Aš Albertą atvedžiau opa
lus ir tą mėlynąjį žafyrą, jam parodyti! Aš manau, 
kad tu už tai ant manęs nesupyksi!

DANIELIAUS PROTESTAS
Danielius, pasyviu būdu išreikšdamas savo nepa

sitenkinimą ir protestą, nieko į tai jiemdviem neatsakė. 
— Ištikrųjų, tai puikūs opalai, o ypatingai mėlyna

sis žafyras, kuris puošia visą Mineralogijos rinkinį!— 
entuziastingai pagyrė Albertas.

Sekančią dieną, Danielius Magdutę sutikęs, pra
dėjo jei karčiai ir gana rūsčiai išmetinėti:

— Tamsta, panele Magdute, nebeturi nė tiek proto 
nė bendros sąvokos, kiek asilė, kad mane pamesdama, 
su tokiu padauža ir valkata, drysti ką nors bendro tu
rėti, ar, dar blogiau, — draugauti!

— O tu, nėši vertas nė Alberto purvinų batų, nuvaly
ti!... — Aš baigiu su tavimi... Nenoriu tavęs daugiau ir 
savo akimis matyti!
tarsi pamišusi Magdalena.

Tai išgirdus, Danieliaus juodos akys baisingu ker
štu ir pykčiu užsiliepsnojo! Jis ūmai nusikreipęs nuo 
jos, ją paliko, ir nuėjo šalin...

Taip jo santykiams bemaž ko, galutinai susmukus, 
jis nemaž dėlei to krimtosi ir sielojosi.

Vieną vakarą, prieš uždarant muziejų (mat ir tą 
vakarą jis dėdę pavadavo!), jam staiga galvon įlindo 
didžiausia, viso jo gyvenimo, kokią tik jis kuomet tu
rėjo perkęsti, pagunda:

PLANAS ESĄ GERAS
— O, kad taip, dėdės raktus, kai jis naktį bus giliai 

įmigęs, pasiėmus, tyliai atėjus, rinkinio vitrinos dure
les atsirakinus, — na, ir pavogus bent porą tų opalų, ir 
tą mėlynąjį žafyrą? Bingletone, yra dideli brangak- 
menų pirkliai, kurie jo visiškai nebepažysta!... Juk jis 
greitai jiems tuos brangakmenius parduotų, gautų ke
letą tūkstančių svarų sterlingų, su kuriais paskiau pa
klydusią Magdutės širdį, juk veikiai ir lengvai sau su
sigrąžintų! Juk jo niekas, — net ir pats dėdė, tame ne- 

(Tęsinys 16 pusi.)

Pranešu, kad LDS Connecti
cut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š. 
m., šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New Ha- 
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos da
lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
siunčiant atstovus su naudin
gais ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

Kadangi jau artėja Trilypė 
Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir
želio, š. m., tai kviečiame visas 
kuopas prie to rengtis ir pada
ryti pranešimus šiame suvažia
vime, būtent, kas yra nuveikta 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

I
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Nenoriu!... — histeriškai rėkė,

B. Mičiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

Naujos Anglijos Vyčiams Ir 
Jaunimui

Nors ir baigiasi Vyčių organi-; 
zacijos Naujų Narių vajus su 
šiuom mėnesiu, bet neturėtų 
baigtis organizavimo darbas. 
Lai kiekvienas Vytis ir Vytė 
stengiasi pritraukti kodaugiau- 
sia lietuviško jaunimo i Vyčių 
eiles.

Kviečiame visą lietuvišką jau
nimą ir visus buvusius narius 
prisirašyti prie Lietuvos Vyčių 
ir sustiprinti, organizuotai vie
nybėje, parodysime galybę.

Kviečiame Naujos Anglijos 
parapijų klebonus ir visus dva
siškius, kurių parapijose yra 
buvę arba visiškai nebuvo kuo
pų, kad vadovautų sukūrime 
Vyčių organizacijos kuopų.

Kaip tik balandžio 24-tą įvyk
sta Naujos Anglijos Vyčių me
tinis suvažiavimas Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, Law- 
rence, Mass. Prašome visų, ku
rie užjaučia Vyčius ir norite 
prisidėti prie jų, kad dalyvautu
mėte tame susirinkime. Prasidės 
1:30 vai. po pietų.

Nepamirškite, kad šeštadie
nį, gegužės 21-mą įvyks N. A. 
Vyčių metinis parengimas, pie
tūs ir šokiai (dinner-dance), E- 
den Gardens, Worcester, Mass. 
Užsiregistruokite vietą iš anks
to. Galima kreiptis dėl informa
cijų, pas savo vietinę Vyčių 
kuopą arba pas V. Kereišis, 71 
Penn Avė., Worcester, Mass.

V. Kereišis.

35 MILLBURY ST.,—211 MAIN,—1071 MAIN.

/ WORCESTER, MASS.

r
Linksmiausių Velykų Švenčių

f 
f Holmes Electrotype Foundry

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

Cong. Pehr. G. HOLMES
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Town Talk Bread
/ HORCESTĖR, MASS.

TEL. 4-0734

VVORCESTER, MASS.

“QUALITY RADIO”

10 NORWICH ST.,

Hovrard H. Amidon

Linksmiausių Velykų Švenčių
*
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Worcester Telegram
Sunday Telegram

The Evening Gazette

t
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Brockton, Mass., bal. 3 — 
17, kun. Alphonsas Jagmi
nas, MIC.

Maizeville, Pa. bal. 11 — 
17, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

Detroit, Mich., bal. 10 — 
17, kun. Juozas Vaitkevi
čius, MIC.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Keliaukite i Lietuva
HOLLAND-AMERICA

Radio Station WTAG
I i
i
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I
L i

Eastern Oil Company
124 GREEN ST., HORCESTER, MASS.

i

šaldytuvas varomas dujų 
Nėra Judančių Dalių Jo 

kas reiškia — 
Šaldymo Sistemoje 
Nuolatinį tylumą 

Žemą kainą užlaikymui 
Nuolatinį Veikimą 

Taupymus, 
kurie už jį užmoka

Nauji 1938 modeliai dabar rodomi mūsų Krautu
vėje — Galite Įsigyti Vieną Lengvomis Pirkimo 

Sąlygomis

ŠIANDIEN
Žmones sako, musų kitas 

šaldytuvas bus tykus
SERVEL

Electrolux

3

I
I

1067 COMMERCIAL ST., WORCESTER, MASS.

Mažas jmokėjimas į namus

Linksmiausių Velykų Švenčių
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Plymouth & Chrysler Sales & Service

Taupykite su šaldytuvu apie kurį jūs daug gir
dite—bet niekuomet jis nedaro jokio triukšmo

L. & K. Motors Ine TIm Fl«$ship S.S. Statcndm j
T’atogūs, greiti ir Svarūs laivai. J 
Lietuva važiuojant labai paranku 
yra važiuoti Šia linija.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m.:

KOTTERDAM ___ ... Balandžio 9
VOLENDAM ......  Balandžio 23
STATENDAM .....  Balandžio 26
VEENDAM........ ....... Gegužės 7
NEW AMSTEROAM Gegužės 21
VOLENDAM —............. Gegužės 28
Visais .kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūši, autorizuotus a- 

l gantus arba J

GRABOVVSKI SQUARE

WORCESTER, MASS.
i į? HOLLAND-AMERICA LINE

Artimiausią 1. A. V. Ofisą,

Worce$ter Gas Light Co.
240 Main St., Worcester, Mass. 

Tel. 2-2811

i

i
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F. D. Perry Coal Co.
DEALER of D & H COAL

MILLBURY ST., TEL. 3-6307
WORCESTER, MASS.

t
t
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PAGUNDA
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(Pradžia 14 p. ir tęsi nys 15 pusL)
begalės įtarti... Policija, sužinojusi apie vagystę, grei
tai vieton atvyks, visa išklausinės, ir neradusi jokios 
kaltininko žymės, — paskelbs savo raportą, kad naktį 
muziejuje įvyko slaptas, misteriškas plėšimas! Pas
kiau, lai sau ieško, pavogtų brangenybių... O muziejui, 
Apdraudos Kompanija už pavogtas brangenybes atly
gins!... - i

Vadinasi, planas iš visų pusių geras! Tai dėl ko 
nepasistengti jis įvykdinti?

Tą naktį, Danielius su visu nebegalėjo nė akių su
dėti: Juo toliau, — jo ta pagunda vis didinosi, augo ir 
stiprėjo, iki ji galutinai jį nepergalėjo...

* * *

Jau buvo po vidurnakčio kai Danielius staiga at
sargiai iš savo lovutės pakilo. Gerai įsitikinęs, kad dė
dė tikrai miega, nakties siuletais prisidengęs, jis tarsi 
dvasia, tyliausiai įslinko dėdės kambarėlin, paėmė rak
tus iš jo kišenės, kad nepadaryti nė mažiausio kojų at
garsio, apsisiautė juodu apsiaustu, ir tarsi dvasia, lei
dosi iš kambarėlio muziejun.

PAJUTO PERMAINĄ
Vos tik jis įžengė muziejun, — kaip staiga savy 

pajuto didžiausią permainą! šaltas prakaitas, ūmai 
tarsi apsti vasaros rytmečio rasa, išpylė jo veidą, ir 
baisus šiurpulys perėjo per visą jo kūną bei kaulus, at
siminus tai, kad jis ruošiasi padaryti taip baisią nuo
dėmės niekšybę, kuri paskiau per visą jo gyvenimą, be 
perstojimo, tarsi koks piktas kirminas už tai jį grauš, 
ir nieku būdu niekuomet nebegalės sugraušti!... Rodėsi 
jam, kad abu mirusieji jo tėveliai, ir kiti visi artimes
nieji gentis, rankas iš kapų iškišę, piktai ant jo grū
moja... Bet kas svarbiausia — V. Dievas aiškiai mato, 
ką jis dabar ruošiasi daryti! Pagaliau, kas tuomet bū
tų, jeigu policija dėlei tos jo papildytos niekšystės, prie 
ko nors kito, — su visu nekalto, kokiu nors būdu ar 
sumetimais remdamosi, prisikabintų? Kas būtų, jeigu 
paskiau teismas nekaltą žmogų keliems metams kalė- 
jiman pasodintų? — Tuomet jis paliktų prakeiktas vi
sam savo gyvenimui, jau čia, žemėje! O jeigu jo paties' 
papildyta niekšystė kokiu nors būdu, netikėtai paaiš
kėtų?! — Tuomet apart kalėjimo bausmės, — jo me
džiaginė, fizinė ir moralė karjera, visam amžiui būtų 
sunaikinta! Sau pačiam, visai savo giminei, — net ir 
mirusiems savo tėveliams, jis užtrauktų didžiausią nuo 
visų žmonių panieką!...

Dar jis nebepaspėjo visų tų šiurpulingų minčių 
kaip reikiant savin sukaupti, — kaip vėl baisus drebu
lys, šiurpulingai visą jo kūną iki kaulų, sistematiškai 
supurtė!...

BAISUS DREBULYS SUPURTĖ JO KŪNĄ
Jis buvo jau beeinąs atgal, savo kambarėlin, — 

kai Mineralogijos skyriuje, prie kurio jis tamsumoje 
buvo netoli priėjęs, — ties opalų ir žafyrų vitrina, ne
žymiai švystelėjo elektros lemputės šviesa.

— Kas čia? — Nejaugi tai vagis!? 
mintis per jo smegenis.

Prilipęs tarsi popiera prie sienos, atydžiai tėmy- 
damas, jis pradėjo slinkti artyn...

Netruko jis nutėmyti, kad palei vitriną, stovėjo 
juodas vyriškas siuletas, ir su stiklą pjaustomu pjau- 
tuku, pabaigė išpjauti stiklinėse vitrinos duryse dide
lę skylę, pro kurią ranką vidun įkišus, buvo galima 
lengvai brangenybės išimti.

Sukaupęs visas savo jėgas ir drąsą, — Danielius, 
tarsi žaibas, šoko ant plėšiko, ir ūmai pagrobė jį stip- 
rian savo glėbin.

Vagišiaus rankoje staiga pykštelėjo brauningo 
šūvis; tačiau Danieliaus jis nebepalietė.

Dabar ūmai prasidėjo jųdviejų tarpe, žūtbūtinė 
kova; tačiau Danielius netruko savo priešą parsimuš- 
ti ant žemės, ir išplėšti iš jo rankos ginklą.

— Dėde, dėde!
plėšimas!... — rėkė visa gerkle, plėšiką po savimi pa
siglemžęs laikydamas, Danielius.

Prie staiga ant žemės išmestos elektros lemputės, 
kuri nebuvo užgesusi šviesos, — Danielius greitai pa
matė, kad laiko po savimi pasiglemžęs Albertą, kurs 
dažnai muziejun ateidavo šio bei to pasižiūrėti.

Nuo šūvio pykštelėjimo, ūmai pribuvo dėdė Juo
zapas; tapo pašaukta policija, — ir plėšikas greitai ta
po suareštuotas ir vėliau teismo padėtas 5 metams 
sunkiųjų darbų kalėjiman.

Kai, pagaliau, Danielius galutinai su Magdute su
sitaikęs, iškilmingai susituokė, — jis daugelį kartų, 
vis ketino Magdutei pasisakyti tą savo tuomet jam 
užėjusią baisiąją pagundą, kuri veikiausia būtų su
griovusi visą moralę ir medžiaginę jo gyvenimo karje
rą, jeigu tik jos planą įvykinti, jis to netikėto įvykio su 
Albertu, nebūtų buvęs sutrukdytas. Tačiau jis tą pa
slaptį kaž kodėl, paliko žinoti tik sau ir Dievui.

J. Butkevičius

f
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staiga šovė

Telefonuokite policijai I Muziejuje

Tur būt, nėra pasaulyje liūdnesnio vaizdo, kaip 
matyti žmogų, neturinti savo nuomonės, visuomet tik 
pritarianti ir su visais sutinkanti. Gyvenimas visuomet 
daugiau reikalauja vadų ir kūrėjų, negu sekėjų ir pa
mėgdžiotojų. Orison Swett Marden.

■i

Filo de patrujo.

pirmą sykį savo “švoge- 
;rius”. Važinėjo pas vienus 
ir kitus busais ir trauki
niais, ne kaip koksai grino- 
rius, bet kaip tikras ameri
konas.
— Žinotumėt kiek sutikau 

pažįstamų? Rodos ten bū-

Laukti svečių ar į juos 
važiuoti — tai ne tas pats!

Danielius dar pereitą va
sarą gavo laišku pakvieti
mą nuo brolio iš Brookly
no kur ne juokais jį kvietė 
Amerikon, pas saviškius 
paviešėti. Ketino padaryti x 
viską — jei tik Danielius tų pusė mūsų parapijos... 
sutiktų atvažiuoti. “— Pa- Iš savo kaimo ir tai kiek 
rašyk tik laišką, kad sutin- pažįstamų, kaimynų ma- 
ki mumis prilankyti — ra- čiau! Mačiau Pakarklių 
šo jis — o mes tau ir šip- Petrą, Dundulį Joną, Dūdą 
kartę atsiusime, ir ant Jokūbą ir dar daugelį kitų 
prieplaukos patiksime... — pasakojo užsidegęs Da-j 
Toliau kaip bus — pats pa- nielius.
matysi”... Gerai dar atsimenu — tę-!

Danielius gavęs tokį — sė Danielius — kaip su ne-j 
tur būt labai retai kam pa- ] 
našų — laišką neberimo. 
Kur ėjo, ką dirbo — ar su ■ 
žmona kalbėjo — vis min- ! 
tyse tas laiškas! Pakalbė
jo su žmona kartą, pasita
rė kitą — ir noras pamaty- 1 
ti Ameriką — viską nulė- i 
mė. <

Atėjo ruduo. Danielius 
tvarkė dirvas, bulves į 
kaupus pylė, kuro parūpi
no žiemai, — mat pradžioj 
Advento laukė šypkartės, 
paso ir ilgai negaištant tu
rėjo važiuot — plaukti per 
vandenis, kad jau Kalėdų! 
šventes galėtų praleisti 
svečiuose.

Nors žmona ir šiek tiek 
nerimo, vaikai kartais 
džiaugėsi, kad tėtė atveš 
lauktuvių nuo dėdės ir te-: 
tūlių; kitą sykį ir jie buvo 
nusiminę — gali tėtė kaž! 
kur nuplaukti — net jūroj! 
paskęsti?...

...Tačiau laikas bėgo, o 
Danielius jau plaukė At
lantu. Dar kelias dienas 
pasisupęs po šaltą žiemos 
jūrą, šiek tiek jūros “sma
gumų” pakankintas — štai 
ir New Yorke!

Čia belipantį iš laivo, Da
nielių — sutiko brolis Teo
doras. “— Mat dėlto neme
lavo?” — galvojo pasibu
čiavęs su broliu — Danie
lius. Brolį vos bepažino, — 
gal labiau iš fotografijos, 
kaip iš atminties: Jie nesi
matė visą trisdešimts me
tų!

Už dienos, Danielius bu
vo išmaudytas; ameriko
niškais, — visai naujais 
rūbais, — parėdytas... Vie
šėjo visus tris mėnesius.

Po trijų su viršum mėne
sių — Danieliaus jau lau
kė žmona ir vaikai par
grįžtant. Laišką jau buvo 
gavę, kad netrukus išva
žiuojąs namo.

Žmona padarė alų, su
kvietė kaimynus — o Da
nieliaus laukė iš stoties.

— Išvažiavo prieš Kalė
das — o ant Velykų vėl bus 
namie!

— Kur tau ant Velykų?— 
dar tik šiandien užgavė
nes! — kalbėjos laukdami, 
prie alaus uzbono kaimy
nai.

Danielius jau namie. Iš- 
sibučiavęs su žmona 
vaikais 
su tik ką nesenai paliktais
— ir vėl dabar sutiktais, 
visais gyvais ir sveikais — 
kaimynais — pradėjo klau
sinėti ir pasakotis.

“— Nu ir kaip, Danieliau?
— pradėjo Justinas — pa
sakok, kaimynei, ką matei, 
ką sutikai, su kuom kalbė
jai?”

Danielius nebežino ne 
nuo ko bepradėti. Pirmiau
sia apsakė, kaip brolis su
tikęs priėmęs su savo visa 
šeima. Buvo sykiu pas vie
ną seserį ir kitą, pamatė

kuriais iš jų, mažas būda-' 
mas, gyvulius ganydamas,: 
— kasdien susitikdavau.! 
Būdavo , kerėblą mūšom,) 
kiaulę dvaran varom, ar 
nakties išjoję — prieš Jo
nines — stebules ant ilgų,! 
stačių karčių sumovę — 
deginom. I

— Ir juos visus sutikai
Brooklyne?
— Taip, taip! — daugelį 

jų sutikau — tvirtino Da
nielius, traukdamas nosi
nę iš amerikoniško švarko 
kišenės.

Netrukus Danielius ati
darė, didelį, padėtą ant 
grindų lagaminą. Pasikni- 
sęs ištraukė vienam kai
mynui gražius marškinius 
ir kaklaraištį.

Kito kaimyno dukteriai, 
—grąžią šviesią šilkinę 
suknelę —. seseraitės do
vaną.

— Žinotumėt, kaimynėliai
— pasakojo toliau Danie
lius — kad apspito tie visi 
kaimynai ir pažįstami ten 
Amerikoje— tai ne kur dė
tis! Vienas klausia to, ki
tas to — nors plėškis...
— Štai parvešk lauktuvių mos kelionę visas kaimas 

dešimt dolerių, penkis..*. < 
dvidešimtį. — Perduok ge- dien lankėsi kaimynai, ku
ru dienų, tegu parašo ir tt. 
Sakau dabar sau vienas:— 
svečių laukti, tai visai nei 
tas pats ką pačiam į sve
čius važiuoti!...

I LIETUVĄ

Apie Danieliaus šios žie-

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Rremen ir Europa 
J’.renierliavene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno nr 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

u
nors plėškis...

ir tekalbėjo. Beveik kas-

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizijus.

ir
pasisveikinęs,

i
i

rie turėjo saviškių Ameri
koje; klausinėjo, ar nebu
vo jų sutikęs ir ką gerą a- 

i pie juos girdėjęs.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

There is «n authorized Iron Fireman dealer in every principai city 
who is available for consultatioo with home ovners, buildinjt and 
estate manajters, enitineers, architects. manufacturers, or anyone 
who buys fuel to operate heating or power plants from domestic 

liže up to boilers developing 500 h.t»

IRON
FIREMAN

you really
firing eąuipment and
this kind of service
• Thomas Edison said, 
"The first and best source 
of power is coal. We prob- 
ably can ūse coal at our 
present rate for 1,000 years 
or so without any danger 
of eshausting the supply,
and it is highly improbable that we 
really know our supply.”

Coal not only is our permanent 
fuel supply, būt is the cheapest and 
safest form in which to buy heat 
units. Būt before the development 
of automatic coal firing to its 
present stage, coal was admittedly 
dirty and its firing required ar- 
duous labor. Now both of these 
disadvantages have been done 
away with.

Coal today is probably the clean- 
est, as well as the safest and most 
economical fuel. Automatic coal 
firing is so scientific that smoke 
nuisance from Iron Fireman-fired 
coal no longer exists. Leading 
coal companies process their coal, 
making it dustless. The Iron Fire
man fires direct from the coal bin, 
so there is no coal handling.

Automatic instruments Tegulate 
fire and bold temperatūros

mractly where wanted. At 
the šame time, the inher- 
ent evenness with which 
coal gives off its heat rė
mams an advantage which 
is peculiar to coal only; 
Iron Fireman coal firing, 

therefore, offers all of the advan- 
tages of any automatic firing, plūs 
two important advantages not 
shared by others in anything likę 
a comparable degree; i.e., uniform- 
ity and economy.

It is estimated that Iron Fireman 
coal firing is today saving the 
people of America something likę 
$12,000,000 annually over their 
former fuel costs.

We believe this is the kind of 
firing you really want.

BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA
Šiandien nebereikalinga žmogui stovėti prie boilerio ir su lopeta mesti į pečių an

glis. Dabar yra išrastas automatas, kuris pats anglis palaipsniui į pečių pilia. Tik nu
statyk termometrą ir dalykas baigtas. Šis automatas vadinasi “IRON FIREMAN” — 
GELEŽINIS PEČKURYS, kuris elektros pagalba kūrena pečių. Šis naujas išradimas 
paliuosuoja žmogų nuo kūrenimo bolerio, teikia vienodą šilumą ir sutaupo daugiau 
kaip 25% anglių.

Jei norite pamatyti “GELEŽINI PEČKURĮ” galite ateiti į “Darbininką” ir ten jį 
pamatysite, nes “Darbininko” namas yra apšildomas šiuo nauju automatu.

Batchelder Whittemore Coal Co

Tel. HIGhlands 1920
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Jis atsikėlė, Jo nėra čionai.

ĮVAIRENYBES

40c.

ATHOL, MASS.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

JUOKELIAIThe Hollywood Shoppe

Pasiteisino407 — 413 MAIN ST
65c.

Athol, Mass.Athol, Mass.

$1.30

$2.50

‘ŠVENTAS DIEVE’
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
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Girtuokli tu, — bara

šios maldaknygės 
“Stovi motina r

pra- 
XV, 
mir- 
Die-

pusi...............      —......................................
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ....................................................................................................

nes yra pasakyta: “Mirtis 
ryta apgalėjime” ( 1 Kor. 
54). “Jis amžinai nutrenks 
tį galva žemyn ir Viešpats
vas nušluostys ašaras nuo kiek
vieno veido” (Iz. XXV, 8).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Jis 
mus išvadavo iš pragaro, kurį 
Jis nugalėjo, ir sutriuškino jo

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi
MALDŲ RINKINĖLIS, balti
MALDŲ RINKINĖLIS, balti

Daugiau Neapsigaus...

Atholiečių Sveikinimai

apvalūs kampai ...................................................    $1.25
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi............................... 65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ............. 75c.

tikros odos minkšti apdarai ................... $1.50
celuloidiniai viršeliai .................................... 90c.
celuloidiniai viršeliai su kabike ........... $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.................. $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi................................... $3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384504 MAIN ST.,

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi...........................................................

t

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname 
raidžių nuotrauką 
verkdama“.

456 Main St., Athol, Mass

MALDAKNYGES
-------------------------- 4

ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi., 
tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai ...........................................

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ......
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi..............
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi......................
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;

Užsakymu* prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

Kun. A. T. (Samata)

Atėjo pavasaris ir linksma Kurs šią dieną, per Viengimį 
diena mums išaušo ir nušvito..? Tavo Sūnų, mirties nugalėtoją, 
Kartu atėjo ir garbingųjų Šv. atidarei vartus į amžinąjį gyve- 
Velykų šventė: Kristaus iš nu- nimą...” O Bažnyčios prefacijo- 
mirusiųjų Atsikėlimo šventė! je, kunigas gieda: “Kurs, mir- 
Taigi, pasaulis susilaukė beribio damas, panaikinai mūsų mirtį, 
džiaugsmo ir neapimamos lai-, ir atsikeldamas, prirengei gyve- 
mės; visi džiaugiasi ir kits ki-' nimą...” Jėzaus Kristaus Atsi- 
tam linki: “Linksmųjų Šv. Ve- kėlimu iš mirusiųjų mes gavo- 
lykų!” ir “Linksmaus Aleliu- me Jo apgalėjimą ant mirties, 
ja!”

Šventasis Leonas garbingųjų 
Šv. Velykų dieną vadina Šven
čių šventė. Nes Kristaus Atsikė
limas iš mirusiųjų yra garbin
giausias ir galingiausias Jo Die
vybės įrodymas, tvirčiausias Jo 
mokinimų patvirtinimas, mūsų 
Atpirkimo pagrindas, dvasiško
jo mūsų gyvenimo atvaizdas ir galybę ir valdžią garbingojo 
mūsų kūnų atsikėlimo simbolis, j Savo Atsikėlimo dieną ir malo-

Aleliuja, Kristus atsikėlė! i n^n»a^ apreiškė žmonijos išga- 
Viešpats Jėzus parodė beribį Sa- 
vo gerumą, pasiduodamas mir- Aleliuja, Kristus atsikėlė! — 
čiai dėl mūsų išganymo. Per At- Tie žodžiai laiko branduolį viso 
sikėlimą iš mirusiųjų, Jis mums linksmojo džiaugsmo, kuriuo 
teikė įžymiausias Atpirkimo per Šv. Velykas kupinai prisi- 
meilės malones ir visas palai- pildo mūsų širdys. Šventasis 
mas. j garbingųjų Šv. Velykų džiaugs-

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Vie- mas taip pat pralinksmino ir 
špats Jėzus mus išvadavo iš ne- patį Dangų, 
laisvės šėtono, kurį Jis nugalė- savo pasiuntinius, 
jo, kurio galybę Jis sutriuškino. Angelas i ’ 
“Jis apiplėšė (šėtono) galybę ir 
valdžią... viešai pasirodydamas 
esąs nugalėtojas savyje” (Kol. 
11, 15).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Per 
Savo Atsikėlimą, mūsų Išgany
tojas mus išvadavo iš mirties. 
Todėl, Šventasis Gregorijus, Šv. 
Mišių maldoje, kurią jis susta
tė, maldingai reiškia: “>

nes žemėn siuntė 
“Viešpaties 

nužengė iš Dangaus” 
(Mat. XXVIII, 2), mums sako 
Evangelistas, kad nuristų ak
menį ir pareikštų garbingojo 
Kristaus Atsikėlimo misteriją 
apaštalams ir dievotoms mote
riškėms.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! 
Garbingųjų Šv. Velykų Šventės 

i džiaugsmas pripildo visą žemę, 
O Dieve,' ir ji, tarsi, išsijudino iš to dide-

lio džiaugsmo: “Ir štai pasidarė 
didelis žemės drebėjimas” (Mat. 
XXVIII, 3). Pati žemė turėjo 
savo tikslą džiaugtis, nes ji lei
do medį, per kurį mums atėjo 
išganymas. Kryžiaus medis ta
po Gyvenimo medžiu.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! At
sikėlimo džiaugsmu taip pat da
linosi ir palaimintųjų sielos, e- 
sančios pragaruose, nes, Jis, 
nužengdamas į pragarus su
triuškino vario vartus ir panai
kino geležinius pančius, ir ati
darė Dangaus vartus į amžino
sios laimės gyvenimą. “Ir kapai 
atsidarė, ir daug kūnų šventųjų, 
kurie buvo užmigę, kėlėsi iš mi
rusiųjų. O po Jo prisikėlimo, iš
ėję iš kapo, jie atėjo į šventąjį 
miestą ir pasirodė daugeliui” 
(Mat. XXVII, 52-53).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! 
Garbingųjų Šv. Velykų džiaug
smą pripildo ir iškilmingos Baž
nyčios ceremonijos, šventoji li
turgija ir žavėtina muzika. Šią 
dieną išvargusi žmonija atsike
lia iš nuovargio ir prispaudimo, 
pamiršta skurdą ir vargus, kad 
persiimtų garbingojo Kristaus 
Atsikėlimo dvasia ir džiaugtųsi 
Garbingojo Jo Atsikėlimo gar
be. Jei apaštalai buvo apimti 
didelio džiaugsmo, kai jie pama
tė garbingai atsikėlus) Viešpa
tį Jėzų Kristų, tuo didesnis yra 
mūsų pačių džiaugsmas! Iš tik
rųjų! Jis yra antgamtinis džiau
gsmas! Šiandien galima saky
ti, kad įvyksta Kristaus žodžių 
išsipildymas: “Jūsų širdys
džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo 
niekas iš jūsų neatims” (Jon. 
XVI, 22).

i

Lietuvos Pasiūlymas Lenkijos 
Vyriausybei

Lietuvos vyriausybė pir-Į galimumus. Abiejų valsty 
moji perdavė Lenkijos pa-Ibių vyriausybės būvo api< 
siuntiniui savo pasiūlymą, 
būtent, paskirti abiejų pu
sių įgaliotinius, kurių už
davinys būtų: 1) išaiškinti 
kovo 11 d. incidentą ir 2) 
pradėti derybas tikslu nu
statyti bendru sutarimu 
priemones, kurios leistų 
užkirsti kelią ir suregu
liuoti incidentus lietuvių 
lenkų administracijos lini
joje. Šį pasiūlymą Lietuvos 
vyriausybės . pasiuntinys 
Taline įteikė Lenkijos pa
siuntiniui kovo 14 d. vaka
re.

Tik po tokio Lietuvos vy
riausybės pasiūlymo, Len
kijos vyriausybė, kovo 17 
d. įteikė Lietuvos vyriau
sybei notą, kurioj pareikš
ta, kad Lietuvos pasiūly-! mūsų tauta per tiek metų 
mas jai nepriimtinas. Iš Į kovojusi dėl Vilniaus kraš- 
savo pusės Lenkijos vy- to, to krašto taip lengva: 
riausybė reikalavo iš Lie- nebūtų išsižadėjusi, 
tuvos vyriausybės neati-i 
dėliojant užmegsti norma-, 
liūs diplomatinius santy-į 
kius be jokių sąlygų.

“L. A.”, Lietuvos tauti
ninkų vyriausybės oficio
zas, rašo, kad “iš kompe
tentingų sluoksnių prane
ša, kad šių metų sausio mė
nesį kai kurie Lietuvos ir 
Lenkijos privatiniai asme
nys vedė pasikalbėjimus 
apie abiejų valstybių even- 
tualinius modus vivendi

tuos pasikalbėjimus pain 
formuotos”.

Vadinasi, žinios apie Lie 
tuvos vyriausybės veda 
mas derybas su Lenkijc 
pasitvirtina. TSB., pusiau 
oficialus biuras ir “L. A.” 
oficialus vyriausybės orga
nas tas žinias dabar patvir
tina. Lenkijos reikalavi
mas užmegsti diplomati
nius santykius tik pagrei
tino tas derybas baigti. To
dėl Lietuvos vyriausybei ii 
nebuvo ko jaudintis dėl ul
timatumo. Kai kas spėlio
ja, kad griežtas spaudimas 
iš Lenkijos pusės esą pada
rytas, kad išvengtų tautos 
sukilimo prieš dabartinę 
Lietuvos vyriausybę? Visa

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FROM

Dr.MJ. Grossman, MD

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

M. H. Fishman & Co., Ine

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FROM

as

NEAPLEISKIME NEIŠKLAUSĖ 
ŠV. MIŠIŲ

Aleksandras Mauzoni, garsus 
italų rašytojas, kaip jaunystėje, 
taip ir senatvėje ištikimai atliki
nėjo savo krikščioniškas parei
gas. Vieną žiemos sekmadienį, 
kadangi oras buvo drėgnas ir 
šaltas, jo namiškiai ant tiek jam 
prikalbėjo ir beveik verste jį 
privertė likti namie neišklausius 
Šv. Mišių. Aleksandras iš pra
džių spyrėsi, bet pagaliau nusi
leido. Tačiaus, tą prastą žmonių 
apie religinių pareigų atlikimą, 
nepanorėjo be patėmijimo pra
leisti.

Kaip tik tuo pat laiku, Man- 
zonį aplankė vienas iš jo drau
gų ir radęs jį susinervavusį, ė- 
mė teirautis apie įvykį.
— Ah! — atsakė rašytojas. — 

dėl prasto oro mane užlaikė nuo 
Mišių išklausymo.
— Labai gerai padarė — patė- 

mijo draugas.
— Bet ar tiki, jei būtų'buvęs 

reikalas eiti į banką išgauti ko
kios didelės pinigų sumos, ir 
kas labiau tam išgavimui būtų 
nustatyta, kaipo terminas, ši 
diena, ir niekas kitas be manęs 
negalėtų to atlikti, kartoju, ar 
tiki, kad dėl blogo oro būtų ma
ne privertė tų pinigų išsižadė
ti?—

Daugel kartų ir mes tą patį į- 
tarimą galėjome išgirsti! Kiek 
sykių dėl žemiškų dalykų, ir net 
dėl menkniekio išsižadėjome at
likti mūsų dvasines pareigas!

Nenorėdami užsiimti tais da
lykais, kurie tiesioginiai pri
klauso Dievo tarnybai, aiškus į- 
rodymas, kad mes Jo nemylime. 

Kun. J. Stašaitis, S. C.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.
B

/ 
/ 
f

Paige - Kimball Agency, 
Ine.

Džiaugias angelai šiandieną, 
Gieda linksmą mums naujieną: 
Kėlės Kristus Maloniausias, 
Atpirkėjas mūs Brangiausias. 
Pragarą Jis nugalėjo: 
Vargšams viltis sužibėjo. 
Tuo i Jis Rojų atrakino — 
Eit paskui Save vadino. 
Motinėlė Sopulinga 
Sūnų sveikina galingą: 
“Sveikas, Sūneli Mieliausias, 
Išganytojau Brangiausias! 
Nuodėmes žmonių nuplovei, 
Pragaro vartus išrovei. 
Iš tikrųjų aš laiminga 
Matydama Tave garbingą!”

Petras Aikšnoras (L.K.)

Ten, kur vyrauja jėga, kur prievarta peršama vie
na mintis, kur paminama pagrindinės žmonių laisvės, 
kur neleidžiama jokia kritika, ten gyvenimas virsta 
siaubu, idėja_— įsakymu, kūribiškumas — regresu, 
laisvė ■^‘pančiais. J. Keliuotis.

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3x/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

Bet 
dabar Europos karingame 
įkarštyje turėjo nusileisti, 
kad nepraradus ir visos 
Lietuvos. Bet klausimas ai 
dabar nėra didesnis pavo
jus Lietuvai? Kas begali 
pasitikėti Lietuvos vyriau
sybės nuoširdumui ginti 
Lietuvą nuo priešų?

Jeigu Lietuvos vyriausy
bė jau seniai vedė derybas 
su Lenkija, tai kodėl ji a- 
pie tai nepranešė savo pi
liečiams?

Radijas Keps Žuvis Ir Varys padar\Dr. Anįhonv
t r y išrado niida kain :

Automobilio Motorus!
■ / i

Pereitais metais per vieną 
mokslininkų suvažiavimą buvo 
kalbama apie radiją ir jo plėto
tę. Tame suvažiavime dalyvavo 
ir Marconis. kuris, be kitko, pa
reiškė :
— Ką radijas mums davė ligi 

šiai dienai, mes jau žinome, ta
čiau ateity, turiu pagrindo ma
nyti, su radiju bus galima pada
ryti kuone viską.

Jo pranašavimas jau pamažu 
pradeda išsipildyti. Sprendžiant 
iš naujų išradimų, padarytų pa
staruoju laiku, ateityje su radi
ju bus galima išgelbėti gyvybes, 
kovoti su nusikaltimais, valdyti 
automobilius, virti valgį, ap
šviesti gatves ir namus be elek
tros tinklo, rekordiniu laiku už
auginti augalus, gydyti ligas ir 
t. t. ir 1.1.

, kuris jau 
, išrado būdą, kaip siųsti į tolį 
’ substancijas radijo pagalba. Ma- 
' noma. kad bus galima siųsti kie
tus daiktus per erdvę, ir jie tik
sliai pasieks norimą vietą kaip 
sviedinys iš patrankos. Pirmiau
siai šitą principą pritaikins elek
tros jėgą siųsti. Ir automobiliai 
ateityje bus varomi radijo ban
gomis tiekiama elektra, kuri^ 
ims iš bet kurios stoties tik pa
sukus skalę.

j Prof. Chadfieldas, kuris eks
perimentuoja Leicester Sciense 
and Technology elektros skyriu
je, jau atrado, kad kiekvienas 
gyvas sutvėrimas iš savęs lei
džia tam tikrus spindulius, prie 
kurių priderinus atitinkamu 
trumpąją bangą jį galima už
mušti. Viena firma, kuri save 
didžiuliuose sandėliuose laike 
didelius daržovių kiekius, suda
rė su šiuo profesorium sutartį 

j tam tikrais laikotarpiais save 
; išrastais spinduliais išnaikinti 

kenksmingus vabzdžius. Atėjęs 
profesorius perveda spindulį per 

• sukrautas daržoves ir momen- 
■ taliai užmuša visus vabzdžius.

Neseniai prof. Kovarczikas 
Austrų Fizikos Draugijos na
riams pademonstravo savo išra
dimus. Jis radijo spinduliais iš
kepė valgį. Paėmęs kelias dido
kas žuvis, jas įleido į indą šal
to vandens. Paskui užtaisė savo 
aparatą ir nukreipė radijo spin
dulį į žuvis. Po kelių minučių 
žuvys buvo negyvos, ir dar po 
kelių jau buvo iškeptos: spindu
lys iškepė žuvis nepakeitęs van
dens temperatūrą.

Nustebusiems mokslininkams
jis patiekė ir dar didesnį siur- žmona registratorių vyrą, 
prizą. Paėmęs gabalą liesos mė- — Jei nebūtum girtuoklia- 
sos įdėjo į vandenį ir jį užšaldė vęs, dabar jau būtum sky- 
taip, kad mėsa paliko gabale le- riaus viršininkas, 
do. Nukreiptas į mėsą radijo 
spindulys ją kuo geriausiai iš
kepė, nepadarydamas nieko le
dui.

Londono ligoninės jau prade
da sėkmingai gydyti neumatiz- 
mą radijo bangomis, taip pat 
daromi bandymai ir vėžį išgy
dyti. Dr. Frank Dickensas, dirb
damas British Cancer Campaign 
laboratorijose, jau išrado prie
taisą, kuris daro įtakos vėžio li
gai. Dirbdamas ultra-trumpomis 
bangomis jis atrado, kad bangų 
šilima palengva gydo vėžio ligą, 
tačiau efektas kol kas dar nėra 
labai žymus. Į šito atradimo iš
tobulinimą medicinos profesija 
deda daug vilčių. d

O dar nuostabesnį išradimą pati už jo ištekėjo...
• J . , . ♦

— Gal būt... — teisinasi 
vyras. — Bet kai aš išge
riu, tai jaučiuosi esąs de- 
parmento direktorius.

— Aš daugiau nė vienam 
kavalieriui nesakysiu: ‘Eik 
pasikalbėti su mama’, — 
skundžiasi viena draugė 
kitai.
— Kodėl?
— Nėra kvailių... Kai sa

vo paskutinį kavalierių pa
siunčiau mano rankos pa
prašyti pas mamą, tai ji
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Motina Marija, Neverk
ATHOL, MASS.
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirminin
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., Worcester, Mass.; 0. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Coinmonwealth Avė., Worcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
ižiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.HIGGIN'S & CO

FURNITURE

vykis, žmonijai svarbiausia va
landa jau atėjusi. Aukų Auka 
bus Dievui paaukota! Jėzaus 
Meilės Širdis jau tik tris valan-1 
das ilgiau teplaks žmonių meile. į 
Kareiviai jau rengiasi tai di-i 
džiausiai tragedijai, kuri kada 
nors pasaulyje yra įvykusi. Jė
zus bus prikaltas prie kryžiaus. 
O Marija, neverk. Neverk, Mo
tina Geriausia! Nežinome, bet 
galime šiek tiek įsivaizdinti kas 
tuo metu dėjosi Jėzaus ir Mari
jos širdyje. Jis guldomas ant 
paguldyto kryžiaus — žmonių 
Geradario ir Dievo Sūnaus ran-

j
i

D............................................... (=
i Rooms Board

j Mrs. Sofia Stangvilla
WINDSOR HOUSE

i 32 Exchange St., Athol, Mass. 
Tel. 555-W 555-R
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2STORES 
Athol — Orange

ATHOL, MASS.
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The Florist—Hamilton
MAIN ST.,

Athol, Mass.

s-

FROM

Atty. Boblis & Ginkus

Žmogus yra prakilnus sutvė
rimas: jo pradžia prakilni, jo 
pabaiga arba tikslas yra ant
gamtinis, švenčiausias ir reikš
mingiausias ir sektiniausias, bū
tent, Dievas. Dievas yra Meilė, 
ir Meilės Šaltinis, ir Tiesa ir tie
sos Šaltinis.

Žmogaus širdis yra įpareigo
ta mylėti, ir tai visų pirmiausia 
Dievą, ir tik paskui sutvėrimą. 
Žmogaus protas yra įpareigotas 
pažinti Tiesą. Nėra širdies, kuri 
ko nors nemylėtų, nežiūrint

Atholiečių Sveikinimai

Bancroft Package Store

ATHOL, ALASS.578 SOUTH ST.,

Foreign and Domestic Liquors 
Wines and Cordials, Beer and Ale

tasai jųdviejų atsiskyrimas tai kos ištiestos ir kalamos. Baisu! 
buvo Dievo Valia. Ir jinai išpa- Sustokite, jūs piktadariai, krau- 
žino: tegu būna Jo valia. Į jageriai! Ne, jie negirdi, nema-

Jėzus keliaudamas iš miesto to, jie apakę, apkurtę blogume, 
į miestą, ir iš kaimo į miestelį o ką jūs darote — jūs kalate, 
mokindamas ir gydydamas Nekalčiausią Dievą prie Kry- 
žmones, susitikdavo ir su Moti-’--—• -»------------- J
na Marija.

Po beveik trijų metų vieną 
dieną jai pranešama, kad Jėzus 
išduotas į žydų rankas! O koks 
susirūpinimas ją apėmė! Ji sku
binasi su kitomis dievobaimin
gomis moterimis. Štai, Pilotas

I

Linksmų Velykų Švenčių
žiaus! Koks skausmas apėmė 
Jėzų — Jo Kūnas aptaškytas 

; kraujais. Ten nejauku stovėti. 
: Jėzus prikaltas prie kryžiaus ir 
kybo tarp dviejų latrų — irgi 
prikaltų prie kitų kryžių. Skau- 

■ smai, didelis troškulys Jėzų 
; kankinte kankino. Jo valandos 
i jau baigiasi — Jis tuoj atiduos 
savo gyvybę — už mus. Mari
ja stovėjo prie savo mirštančio
jo Sūnaus kryžiaus, su Juo ken
tėdama ir neapsakomai verk
dama. Jai nebuvo suraminimo. 
Prie jos matyti Šv. Jonas apaš
talas. Jėzus ją paveda Jonui glo
boti, ir Joną paveda Marijai. 
“Moteriške, štai tavo Sūnus, 
Sūnau, štai tavo Motina”. Laips
niškai gyvybės liepsna Jėzuje 
gęsta. Ištaria “Atlikta”, ir ne
trukus iš Jo lūpų pasigirsta 
dideliu balsu tariami “Tėve, į 
Tavo rankas aš atiduodu savo 
dvasią”, ir mirė. Greta stovin
tieji bijosi — baisu darėsi, gam-; 

i ta sujudo, — kas ten dėjosi! Pa
sidarė tamsu, žaibavo, karstai 
išdavė mirusius... Jau mirė Die- 

! vo siųstasis Mesijas. Jis mirė, 
kad savo mirtimi numylėtai 

neradęs Jėzuje žmonijai atidarius vėl uždary- 
Jį atiduoda žy- j tus dangaus vartus.

j / “SAY IT WITH FLOWERS”

Lyman The Florist I
I

ATHOL, MASS. 'P

kiek ji būtų suakmenėjusi. Bet teisia Jėzų ir neranda Jame jo- 
protas nevisuomet tik tiesą te
pažįsta — tiesa nekartą sunkiai 
prieinama.

Dievo vienas kūrinys Jį buvo 
visa širdimi, visa gyvybe pa
mylėjusi. Jį pažinusis, ir tai bu
vo Švenčiausia Panelė Marija. 
Ji buvo Dievo parinktiniausias 
žiedas, ir Jis ją palaimino ir ap
dovanojo gausiausiomis malonė
mis bei palaiminimais.

“Mano siela garbina Viešpatį, 
ir mano dvasia džiaugiasi Die- 
vuje, mano Išganytojuje. Nes 
Jis pažvelgė į savo tarnaitės 

, žemumą. Didžių dalykų padarė 
man Galingasis, Kurio vardas 
šventas”. Tai tos Nekalčiausios 
Tarnaitės žodžiai, ištarti josios 
nusižeminimą išreikšti, o Die
vo Galingiausiojo gerumą. Ji dė
koja Jam už visas jai suteiktas 
malones ir palaiminimus.

Kokia tai malonė, laimė neap
sakyta Marijai. Dievo išrinktai, 
būti Jėzaus Kristaus, tikrojo 
Dievo ir tikrojo Žmogaus Moti
na! O koks tai Panos Marijos 
išaukštinimas — būti Dievo 
Motina! Jinai su savo myli
miausiu Sūnumi dalyvavo mū
sų išganymo darbe.

Jėzus buvo Marijos tikras 
Sūnus, Jos Meilė, Džiaugsmas ir 
jos Dievas. Ar yra burna, kur 
toji plunksna, kuri galėtų išpa- 
sakyti tą meilę, kuri liepsnojo 
Marijos nekalčiausioje motiniš
koje širdyje link savo mylimiau
sio jo dieviškojo Sūnaus! Jinai 
Jį mylėjo nesuskaitomai kartų 
labiau už save, nes tasai Sūnus 
buvo jos (ir mūsų visų) Dievas. 

Čia ant žemės niekad nepla
kė dvi širdys prakilnesnės, gra
žesnės, skaistesnės, šventesnės 
už Jėzaus ir Marijos širdį. Nie
kad neplakė dvi širdys Dievo 
Meilės, nusižeminimo, pasiau
kojimo pilnesnės. Žinome, kad 
Jėzus ir Marija tai paklusnumo, 
Dievo ir artimo meilės pavyz
džiai. Marija — motinų pavyz
dys, Jėzus gi pavyzdingiausias 
Sūnus ir mūsų visų Pavyzdys. 
Niekas šitame pasaulyje žmoni
jai daugiau gero nepadarė už 
Jėzų ir Jo Motiną.

Nėra nė mažiausio abejojimo, 
kad Šv. Marijai kiekviena diena 
buvo jai džiaugsmo ir meilės bū
das. nes ji su Jėzumi gyveno, Ji 
mokino, Jį prižiūrėdavo ir su 
Juo kalbėdavosi ir Juomi rūpi
nosi. Jai visos dienos buvo gied
ros, nes Jėzus buvo jai Saulė.

Bėgo dienos, mėnesiai ir me
tai. Galop, Jėzus, jau subren
dęs, suaugęs ir stiprus Vyras, 
atsisveikina su Savo Motinėle 
ir išeina į plačią savo darbo dir
vą — sielų, visų sielų išganymo 
dirvą. Jis buvo Dievo Tėvo Sū
nus, ir Jo siųstas Mokytojas — 
“Rabbooni”, kaip žydai Jį va
dindavo. Jis išeina mokinti vi
sus žmones, skelbti naują moks
lą, Savo Šventą Evangeliją.

Motinos širdis atjautė Jėzaus 
atsisveikinimą. Jinai savo Sū
nų lydėjo mintimis ir maldomis. 
Nors nuo to laiko Jėzus ir Mari
ja jau nebegyvendavo po vienu 
stogu, vienok Marijos širdis vi
suomet buvo su Juo. Kaip ji bū
tų norėjusi, kad Jėzus visuomet 
su ja gyventų, bet ji žinojo, kad

I
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Athol Savings Bank
MAIN STREET, ATHOL, MASS.
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Barrett&McKenna, Ine
HARRY GOLDSHER'S

CLOTHING STORE

59 MAIN ST.,

Athol, Mass.

453 Main St., Athol, Mass

Mcns & Boys Clothing at
Popular Prices

MENS STORE AND LADIES SHOP

Linksmų Velykų

O'LAUGHLINS

kios kaltės ir paklausia minios, 
kurį paleisti, Jėzų nekaltą, arba 
Barabą, kurs buvo žmogžudys. 
Pilotas to klausė, nes buvo žy
dų paprotys prieš Velykas pa
leisti vieną kalinį iš kalėjimo. 
Pikta minia šaukia paleisti Ba
rabą, bet Pilotas buvo manęs, 
kad jie reikalaus Jėzaus paleidi
mą. Štai, išlydimas Jėzus, nu
plaktas, purpuriniu drabužiu ap
siaustas. Jo galva erškėčių vai
niku apvainikuota, ir Jis Pats 
vos paeina. Minia Jį pamačiusi, 
šaukia Jį nukryžiuoti, nes ji bu
vo žydų papirkta. Toji neapsi- 
mąsčiusi minia reikalauja Ne- 
kalčiausiojo Avinėlio mirties.

Nieks Jėzaus neužtarė, niekas 
Jo nesuramino, nė vienas nė ge
ro žodžio neištarė. Jis buvo a- 
paštalų apleistas. Bailus, silpnos 
valios Pilotas, 
jokios kaltės,
dams. Pilote, tu nežinai ką da- Žodis neaptars kiek Marija 
rai. Gėdinkis pasmerkti nekaltą liūdėjo, netekusi savo Jėzaus. 
Žmogų”. Apakę, žiaurūs žydai 
duoda Jėzui nešti kryžių į pri
kalimo vietą — Kalvarijos kai-' 
ną. Tas kalnas buvo panašus į 
kaukolę. Dievo Sūnaus panie
kintas, išjuoktas, nuplaktas, ap
spjaudytas. pabučiuoja kryžių ir 
ji neša ant pečių. Jis visą kenčia 
kantriai — nė žodžio neištarda
mas. Jis nieko blogo nebuvo
padaręs nė žodžiu, nė darbu, nė mūsų mylimiausias Brolis, tre 
mintimis, o vienok pasmerktas čioje dienoje. Jis pats pranaša 
mirti. Jis žengia garbingai, bet vo Savo prisikėlimą iš numiru 
sunkiai žingsnis po žingsnio. Mi- Į 
nia Jį seka. Jėzus sykį parpuo-i 
lė. Su dideliu vargu vėl turėjo 
keltis ir eiti pirmyn. Pakeliui 
Jis susitinka su Savo mylimiau- 
siąja Motina Marija. Koks jau
dinantis reginys, .koks skaus
mas pervėrė jos širdį pama
čiusi savo nekalčiausiąjį Sūnų, 
kruviną, erškėčiais apvainikuo
tą, ir kryžių nešanti. Jos Sūnus!
Ji paimtų ir neštų tą kryžių, ji 
Jėzų suramintų, Jam padėtų,
bet... Ji stengiasi Jį suraminti, į 
Jį paguosti. Kareiviai neduoda 
jai ilgiau Sūnų kalbinti, ir Jėzų 
stumia, varo pirmyn. Marija se
ka su kitomis dievobaimingomis 
moterimis. Štai, tūlas Simonas 
kirinietis priverstas padėti Jė
zui nešti kryžių. Jau ir Kalvari
jos kalnas ir Jėzus jau užnešė 
kryžių. Visi nurimsta — neužil- 
ko įvyks niekad negirdėtas į-

Į

Special for Easter Holiday 
Complete array of Easter Plants

2156 MAIN ST.,

REPAIRS THAT SATISFY
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JEWELER
ATHOL, MASS.

O Marija Motina, neverki. Jė
zus mus silpnus žmones jau iš
vadavo iš šėtono vergijos. Ne
verki, mes jau būsime tavo sū
numis. Dievo vaikeliais, ir Jė
zaus broliais. Mes išsižadame 
šėtono ir jo darbų. Marija, mes 
tik Dievui tarnausime, tik Jį 
mylėsime ir Jį garbinsime.

Marija, kelsis Tavo Sūnus,

I

ą...................................................ą
Į LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ Ė
Į Tel. 377-W Tel. 1237 į

1 Carbone's Restaurant 1
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

šių — sakėsi pergalėsiąs mirtį. 
O Motinėlė Švč., neverki!

*
Jis kėlėsi ir tuomi pergalėjo 

mirtį, kad ir mes Jo pagelba ga
lėtumėme keltis iš numirusių. 

, Koks džiaugsmas — ir džiau
giamės. Kokia mums tai malo- 

' nė — branginkime ir naudoki
mės ja. Jėzau, koks Tu geras, 
meilingas, malonus ir prietelin- 
gas! Tu esi žmonijos Išgelbėto
jas — Atpirkėjas ir mirties Per
galėtojas. Ačiū Tau, kad už ma
ne silpną, nevertą numirei ir a- 
tidarei dangaus vartus. Tau bū
siu dėkingas amžinai ir Tau 
giedosiu padėkos psalmes.

| Regular Dinners — A La
\ Carte Service — Sea Foods
\ Soda Fountain Service 
į 467 Main St., Athol, Mass.
Į Open 6 A. M. to 2 A. M. 
ė.............................................................

FROM

Dentist R. H. Watson

i

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.
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EXCHANGE ST., ATHOL, MASS
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KATZ’S

Exchange St.

Athol, Mass-
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W. W. Woodward Lumber 
Co.

Retaū Lumbcr Dcalcr

488 South St., Athol, Mass.
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Antradienis, Balandžio 12, 1938

Žinios Iš Lietuvos
Lietuvoje Trečias Stiklo 

Fabrikas
Lietuvos Laivą “Neringą" 

Nepavyko Išgelbėti
Jau keliolika metų ties 

Kaunu Aleksote veikia sti
klo fabrikas, kurs gamina 
įvairias bonkas ir stikli
nius indus. Pernai rudenį, 
taip pat ties Kaunu, Petra
šiūnuose atsidarė antras 
stiklo fabrikas su tokios 
pat rūšies bonkų ir indų 
gamyba.

Dabar finansų ministeri
ja patvirtino naują akcinę 
bendrovę su 400,000 litų 
kapitalu. Ši bendrovė ties 
Radviliškiu statys trečią 
stiklo fabriką, kuriame 
gamins ne tiktai indus, bet 
ir langams bei durims sti
klą.

Ties Juodkrante išmesta 
ant seklumos Lietuvos 
prekybos laivyno jūrinis 
laivas “Neringa”, audros 
daužomas ir laužomas, pa
mažu grimsta į vandenį. 
Nei atplaukę laivai iš Dan
cigo šleperiai, nei Klaipė
dos gelbėjimo laivai kele
tą dieną negalėjo “Nerin
gai” suteikti jokios pagal
bos, nes negalėjo prie ne
laimės ištikto laivo pri
plaukti. Vis buvo laukia
ma, kol aprims jūros aud
ra.

Juodkrantės gelbėjimo 
stoties įgula, kurią sudaro

South Bostoniečių Sveikinimai
&

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Darbininko Name

366 Broadvay, So. Boston.
I
i

Velykoms įvairias dovanas, Auksinius-Auksuo- 
tus, Sdabrinius-Sidabruotus ir kitokius daiktelius 
pirkite pas laikrodininką — auksorių JUOZĄ DI
LIŲ. Aš visiems patarsiu ir padėsiu išsirinkti do
vanėles. Taip pat taisau senus laikrodėlius ir kito- / 
kius visokius sidabrinius bei auksinius daiktus. £ 
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S. Barasevičius Ir Sūnus \
GRABORIAI $

254 Broadway, So. Boston, Mass. £
113 Ames St., Montello, Mass.

Linksmų Velykų Švenčių

So. Boston Hardware Co. Ine.
J. KLIMAS, VEDĖJAS

Full Line of Hardware, Paint, Roofing and Wall 
Paper Supplies

290 VV. Broadvvay, Tel. Šou 1756, So. Boston, Mass.

South Bostoniečių Sveikinimai
AS 19
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CLEAR WEAVE
SO. BOSTON STORE

SO. BOSTON, MASS.423 BROADVVAY,

vietos žvejai, dideliu var
gu, statydami į didelį pa
vojų savo gyvybę, nuo ‘Ne
ringos’ nuėmė visus jos į- 
gulos narius. Tokiu būdu 
per šio laivo nelaimę žuvo

Juodeikiai
Mokytojo Netaktas

Š. m. vasario 25 — 28 d.d. 
Juodeikių pradž. mokyklo-

trys jūrininkai. Dviejų la- je mokytojas S. K. per pa- 
vonus jūra išplovė į kran
tą, o trečiojo iki šiol nesu
randama. Kadangi trečiojo 
dingusio įgulos nario Jono 
Groso lavonas nebuvo iš
plautas, tai buvo manyta, 
kad Grosas, išplaukęs į 
krantą, eidamas ieškoti, čiai kartu visiems. Moky-

Ugnis Sunaikino Tris Namus
Tverai. Dalgų km. (Tve

rų vaisė.) dienos metu su
degė P. Vitkienės gyvena
mas namas, A. Doviskio 
kūtė ir gyvenamas namas 
po vienu stogu ir svirnas. 

; Nuostoliai siekią per 2.000
mokas klasėje buvo pa
kvietęs vaikus mėnesinės 
išpažinties ir Komunijos Lt. Gaisras kilo iš nevalo- 
per šv. Kazimiero šventę. mo ir apleisto dūmtraukio. 
Mokytojas pasakė: nevalia Į 
eiti į parap. salę, kur buvo 
sutarta pasiruošti išpažin-

žmonių, kur nors miške nu-i tojas klasėje uždraudė ra-
isilpo ir mirė. Todėl buvo šytis į angelaičius, grasin- 

suruoštas jo ieškojimas, damas ir tėvus ir vaikus 
Keliasdešimts žmonių, pa- nubausiąs.
sienio ir kriminalinės poli- Kovo 5 d., po vaikų šven- 
cijos valdininkai su šuni- tęs mok. K. 
mis, ;
mišką tarp Juodkrantės‘ir P4, kam pranešė pirmieji,
Klaipėdos. Bet dingusio kad mokytojas draudžia
jūreivio nerado. x ..... “ x"

Laivas “Neringa”, bangų 
arčiau primuštas prie 
kranto, pakrypęs ant šono 
ir pilnas vandens. Bangos 
laužo laivo įrengimus ir 
vis daugiau laivo dalių iš
meta į krantą; į krantą iš
mestos ir sudaužytos gel
bėjimosi valtys.

Laivas “Neringa”, 1904 
metais pastatytas, buvo 
rusų laivas. Karo metu jis 
net tarnavęs karo reika
lams. Keliolika metų tar
navo graikams, kaip pre-Į 
kybinis laivas. Šiemet 
“Sandėlio” bendrovės nu
pirktas iš graikų, ir pa
krikštytas “Neringa”, pir
mą kartą su dirbtinių trą
šų kroviniu plaukė į Klai
pėdą ir per 14 kilometrų 
Klaipėdos nepasiekęs suti
ko didelę nelaimę.

. du mokinius 
apjieškojo visą kopų nubaudė ir pastatė į kam-

rašytis į angelaičius. Be to, 
liepė vaikams tėvus atsi
vesti ir pasakė, kad jis vi
sus tėvus nubaus po 25 lit., 
kurių vaikai angelaičiai. 
Vaikai išsigando, nežino, 
ką daryti.

Tėvai tokiu mokytojo el
gesiu labai pasipiktino, nes 

į žino, kad mokytojas vai- 
ikus klaidina ir* neturi tei- 
! sės taip daryti.
i

v •

SUDEGĖ NAMAS 
SKAITYKLOS KAIMUI

Prienai

Luokė. Vasario 22 d. iš 
ryto Viekšnelių km. (Luo
kės valse.) sudegė V. Dau
gėlos senas medinis namas, 
vertės 400 Lt.

Dar Yra 11,000 ha Neišda
lintos Žemės

I

Kaunas — Kovo 25 d. Sei
mas padidino valstybinių 
bibliotekų skaičių nuo 18 
esamų iki 140 ir priėmė nu- 
kentėjusiems nuo audrų ū- 
kininkams šelpti Fondo į- 

i statymą.
_______

Žemės reformos valdy
ba Žemės fonde dar turi ne
išparceliuotos žemės apie 
11 tūkst. ha. Tai, daugiau
sia, buvusių dvarų rėžiai, 
įsiterpę tarp kaimų žemių, 
kurie likviduojami tik kai
mams skirstantis viensė
džiais. Tačiau tie 11 tūkst. 
ha per 2—3 metus būsią iš
parceliuoti. Be žemės par- 
celiacijos žemės reformos 
valdyba turi ir kitų darbų: 
išaiškinti teisminius san
tykius 8 tūkst. činčininkų, 
tvarkyti žemės perleidi
mus, daryti su naujaku
riais pripažinimo aktus ir 
kitų.

Uždarbiai Ir Skurdas

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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7 305 VV. BROADVVAY,
B/ Savininkai: A P. Neviera —:— P. Razvadauskas.

Diamond Cafe
SO. BOSTON, MASS.
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BLINSTRUBS
VILLAGE & GRILL RESTAURANTAI

' 300-308 VV. BROADVVAY,

Linksmų Velykų Švenčių

Peter Chaplik & Co.
TAVERN

Liąuors Of Ali Kinds — Highest Quality 
A Swell Place For a Ręst

157 VV. Broavvday, Tel Šou 2714, So. Boston, Mass.

I

I

Linksmų Velykų Švenčių

The Strand Cafe
SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

374-378 BROADVVAY.
Karmėlava — Karmela- 

viečiai paskutiniu laiku tu
ri neblogų uždarbių. Dau
gelis veža iš miško ąžuolus 
į Panemunę ir į Karmėla
vos lentpiūvę. Kiti vežė ir 
dabar dar veža akmenis ir 
žvyrių nat plento. Kuie ar
klių neturi, tie neblogai už
dirba akmenis skaldyda
mi. Tik labai gaila, kad 
daugumas sunkiai uždirb
tą litą atiduoda smuklei, 

j Net ir pelenų dieną Rakau
sko smuklė pilna buvo pri
sigrūdusi gėrėjų. O žmo
nos su vaikais, neturėda
mos tinkamai ko pavalgy
ti ir nepajėgdamos pačios 
vienos vyrų nuo smuklės 
atpratinti, ruošiasi rašyti 
bendrą prašymą, kad iš ti
krųjų toji ubagais išvaran
čioji įstaiga būtų uždary
ta.

I
j Linksmų Velykų Švenčių

Broadway Cafeteria
GEORGE MASILIONIS, Sav.

Kaunas — 25 d. Visiems 
Lietuvos gyventojams 
brangi jos Nepriklausomy
bė, visi suprato, kad ji pri
valo būti stipri. Pasipylė 
gausiai duosnios aukos 
Ginklų Fondui: Zarasie
čiai kariuomenei pirks pa
tranką ; Panevėžio žydai 
nutarė suaukoti pusę mili
jono litų.
New York City. 
1938-III-26 d.

f
Neblaivus Pasielgimas

Žarijų kaime, Prienų v, 
buvo P. S. vestuvės. Va
žiuodami į šliūbą vestuvi-i 
ninkai buvo tiek išsigėrę, 
kad susėdę į vežimus norė
jo iššauti, duodami ženklą, 
kad važiuoja, bet jaunojo 
brolis šaudamas nepakėlė 
brauningo ir dviem šūviais 
peršovė jaunajam koją.

Sužeidimas buvo pavir
šutinis ir jaunasai atvažia
vo į Prienus, susituokė ir 
jaunąją parvežęs namo 
pats grįžo atgal į Prienus 
pas gydytoją.

Šioje apylinkėje važiuo
jant į šliūbą šaudyti yra 
senas paprotys, bet dažnai 
baigiasi visokiomis nelai
mėmis.

377 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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Pietą Lietuvoj Visiškas 

Pavasaris

Linksmų Velykų Švenčių

William's Tavern
AND RESTAURANT 

Choicest Drinks & Quality Food 
' KAZIMIERAS TARUSHKA

227 BROADVVAY, cor. C St., SO. BOSTON, MASS. 
Telephone ŠOU 9123

Alovė — Alytaus apsk.— 
Alovės apylinkėje jau tik
ro pavasario nuotaika. 
Sniego nėra. Parskrido į- 
vairūs paukščiai, tik trūk
sta garnio ir kregždės. 
Laukai pradžiūvo ir juose 
pasirodė dzūkas artojas. 
Keliai sausi, nes rūpestin
gai žvyruojami, šiltuose 
šlaituose pražydo žibuok
lės ir bręsta medžių pum
purai.

I

Simną Pakeitė Į Mergalaukį

Linksmų Velykų Švenčių

I
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

T. J. Murphy
SIUVĖJAS

352 Broadvvay, So. Boston, Mass.

t
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Geležinkelių V-ba nuo ko
vo 1 d. per 3 km nuo mieste
lio esančios Simno stoties 
vardą pakeičia j Mergalau- 
kis, o Kalesninkų sust. vie
tai ties miesteliu duoda 
Simno vardą. Nuo vasario 
16 d. netoli Simno atidary
ta dar Gilničių sust. vieta, 
kurioje sustodinėja auto- 
motrisės.

Laukia Sugrįžtant Klebono
S. Kalvarija — Kalvari- 

jiečiai laukia iš dr. Gylio 
ligoninės grįžtant savo kle
bono kun. M. Krupavi
čiaus, kuris iš didelio uolu
mo ir rūpesčio parapijie
čiams, susilpnino savo 
sveikatą.

Didelis Palikimas Bažnyčiai
Leliūnai — A. a. kleb. 

kun. Antanas Masaitis 
daug vargo ir rūpesčio pa
dėjo bestatydamas gražią 
parapijos bažnyčią, o mir
damas jai paaukojo 10,000 
litų. Visas savo knygas pa
vedė parapijos knygynui. 
Tai didžiausi paminklai, 
kurie neleis leliūniečiams 
užmiršti to didžio gerada- 

i rio.

International Cafe
Choicest Drinks — Best Quality Food

For Ladies and Gents
150 People Can Be Served With One Tum 

BRONIUS PETRUŠEVIČIUS ir 
STANLEY NAUDŽIŪNAS

317 W. BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

Washingfon Heights Tavern
VVhere Ali Good Friends Meet 

THEODORE PAPSIS, Manager
331 VV. BROADVVAY SO. BOSTON. MASS.
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P. Petrauskas

Laiko dvasia, kaip oras mažas, toks menkas... Kaip 
pripildo visą pasaulį. Visur uodas prieš gandrą. Mūsųc* *■

Merrimack Co-operąfive Bank
264 ESSEX STREET LAVVRENCE, MASS.
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LAWRENCE, MASS.
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ji jaučiama. Aišku, kad ir 
moksleivijai ji turi daug į- 
takos. Besimokantis jauni- 
mas stebėdamasis žiuri i 
XX amžaus gyvenimą. Ar
gi jis toks, kaip prieš 1000, 
500, tegu ir šimtą metų? O, 
kad Vytautas būtų turė
jęs bent du kulkosvaidžių. 
Kitokia' ftųtųS buvus Žalgi
rio kova, padarytas šudliš, 
ne su septynių mylių ba
tais' nėiiūžengiamas. Civili
zacijos maršas, meno ir 
mokslo žydėjimas, techni? 
kos laimėjimai, kultūros 
triumfas — viskas sutelpa 
vienam XX amžiuje. Prieš 
didžiąsias šių dienų pasau
lio galybes moksleivis toks

500, tegu ir 
kad Vytautas

laikų žmogus ir gyvena 
kaip uodas. Skrenda, ten, 
kur vėjas neša. Negalvoda
mas ir nesidairydamas. 
Gyvenimo tempas neleidžia 
bent trumpam laikui sulai
kyti akių vienoj vietoj, ne
duoda įsigilinti. Manykim, 
kad vis dėlto pasaulinis 
motoras sustojo, ir mes 
vieną momentą galime pa
žvelgti į šių dienų gyveni
mo painiavas.

* z * * Z?

“TEVALGO PYRAGUS” 
' Daugiau kaip prieš 100 
metų Prancūzijoj gyveno 
karalienė Marija Antanina. 
Vieną kartą alkanų žmonių 
minia susirinko ties jos rū
mų langais, šaukdami mir-

-i-
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Ouality Brands, Inč

MEN!
FOR EASTER

Buy your clothes with confidence from a 
DEPENDABLE STORE

Curran & Joyce Co.
Mfrs. ’

i . i <y .

Sodą YVaters & Ginger Alės

LAIVRENęE, MASS. |
I Zuber-Choate Company
Z 559 ESSEX STREET LAVVRENCE, MASS
S V ■ A . - A 4- L « . *
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DISTRIBUTORS of HARVARD
a < * k • • k

LAWRENCE, MASS.

450 ESSEX STEEET LAVVRENCE, MASS.
■. , *
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The Broadvvay Savings femk

454 ESSEX STEEET,

«
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Linksmų Velykų Švenčių

Lawrence Co-operative Bank
206 BAY STATĖ BUILDING 

LAVVRENCE, MASS. >
— , a A. , . i    - - d ____________

255 ESSEX STREET
w *'-z . »* r • ». <

štą badu. Kai karalienei 
buvo pranešta, kad tie 
žmonės neturi duonos, ji 
pasakiusi: “Tai tevalgo py
ragus”. Ji pasakė tai ne dėl 
to, kad norėtų išjuokti al
kanus žmones, bet dėl to, 
kad visai nesuprato, jog 
žmogus gali neturėti ko 
valgyti. Ji gyveno visada 
turte ir nežiūrėjo už kuli
sų. Gyvenimas slenka pro 
mūsų akis, kaip paveikslai 
ekrane. Mes matome pavir
šių, bet nespėjam ir nesis- 
tengiam gilintis, pažvelgti 
už kulisų. Iš tikrųjų ne 
taip yra, . kaip mums pir
mam akimirksny atrodo. 
Šiandien net per daug aiš
ku, kad po kultūros skrais
te slepiasi didelės XX a. 
žaizdos. Mūsų dienų gyve
nimas, kaip jį charakteri
zuoja Joergensen, — tai 
bedugnė, išpuošta rožėmis, 
gausiai šampanu išlaistyta 
gyvenimo bachanalija, kur 
figūruoja įtartinės nimfos. 
Kurs neįstengia užmokėti 
už tas gyvenimo rožes, pu
tojantį šampaną ir gražias 
nimfas, tas turi skubinai 
trauktis iš gyvenimo kelio, 
kad kitiems smagumo va
landų neapkartintų. Vienu 
žmogum — vienu atomu 
mažiau. Tai nieko nereiš
kia. Gamta — amžina, gei
dulių ugnis negęsta. Saulė 
kas rytą užteka ir nokina 
naujas vynuogių kekes, 
naujus vyriškius, naujas 
rožes, naujas moteriškes. 
Šiandien pinigu viskas ma
tuojama. Pinigas — XX 
amžiaus dievas, kultūros ir 
civilizacijos ašis, dvasinio 
gyvenimo termometras, vi- 
sako pagrindas. Moralumo 
principai nustumti toliau, 
kaip į antrąją vietą. Štai 
kas galima pamatyti už 
kulisų.

ŽŪSTA PATS SAU
Laikotarpio dvasia visa

da yra didžiausia auklėto
ja. Jei ji nukreipia dėmesį 

^\į išorio gyvenimo pusę, tai 
41 jaunoji karta neišvengia

mai verčiama pasiduoti jos 
įtakai. Ta pragaištingoji 
globa nedaro išimties ir 
moksleivijai. Materialinių 
reikalų kultas įsivyravęs 
ir besimokančioj jaunuo
menėj. Moksleivį į tuščia- 
dvasiškumą daug kas pas
tūmėjo, nukreipiant jį nuo' 
tiesioginių pareigų, nukrei
piant dėmesį nuo sielos rei
kalų, paimant pagrindan ■ 
kūno kultūrą, žmogaus fi
ziologinę pusę. Šiandien 
moksleivį patraukia toks 
žaismas, kur nereikia pro
to įtempimo, bet kur vy
rauja jo paties kūno jėga. 
Kai taip moksleivis pas
kęsta į paviršutiniškumą 
ir kai ji visas siekingumas 
yra ne kas kita, anot jau
nuomenės auklėtojo Baden 
Powellio, kaip žaidimas 
pionieriais ir traperiais, jis 
žūsta pats sau. Antroji, 
svarbesnioji jo asmenybės 
pusė, dvasinis pradas, už
migdomas ir paraližuoja- 
mas. O kai prieinama to
kios stadijos, kada dvasi
nis elementas užmarinuo- 
jamas ir natūralusis sąži
nes balsas atbukinamas, 

j moksleivis tampa tik kelin
tąja dalimi asmenybės. Jo . •« 1 i * j *

LA VYRE N C E, MASS.

LAVVRENCE, MASS.
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“EOVVELE GINGER ALE”

BROLIAI PAULAUSKAI SAVININKAI

573-575 LAVVRENCE STREET, LOVVELL, MASS.
TEL. 1783

ne kas kita, kaip tik kuo tojai protestavo prieš O- 
prašmatniausias slaugy- sieckio laikymą koncentra- 
mas ir tenkinimas materia- cinėje stovykloje, bet hit- 
Iinės žmogaus pusės. Ta- ’ ’ ’ ’ ' 
čiau šis šio laiko vyraujan
tis įsitikinimas yra di
džiausioji XX' amžiaus 
klaida. Argi kūno pajėgų 
lavinime glūdi žmogaus to-

Pabaiga 22 pusi.

VISUR YRA VAGIŲ

lerininkai į tai neatsižvel
gė. Nustojus vilties Osiec- 
kį išgelbėti, buvo pradėta 
rūpintis, kad jam būtų pro- 
pažinta taikos premija. Ir 
iš tikro po kelerių metų 
Nobelio taikos dovana bu
vo pripažinta Osieckiui.

Šis faktas baisiai nepati- 
: ko hitlerininkams, kurie 
tuo metu Osieckį, kaipo 
savo priešą, laikė stovyk
loje. Ryšium su tuo, Vokie
tijos vyriausybė uždraudė 
Vokietijos piliečiams pri
imti bet kokią Nobelio pre
miją. Be to, neišleido į 
Stokholmą paties Osieckio 
gauti premijos. Sutiko tik 
jį išleisti iš stovyklos. O-

Prieš keletą metų Nobe
lio taikos premija buvo pri
pažinta žinomam vokiečių 
publicistui Karoliui Osiec- 
kiui. Laureatas Osieckis 
buvo plačiai žinomas ne tik 
Vokietijoje, bet ir visoje 
Europoje, kaipo drąsus 
kovotojas už taiką. Jo re
daguojamas savaitinis žur- sieckis, patsai negalėda- 
nalas “Die Weltbuchene” 
turėjo didelį pasisekimą.

mas nuvykti j Stokholmą, 
įgaliojo vieną vokietį ad- 

1933 metais įsigalėjus Vo
kietijoje 
Karolis Osieckis, kaip ir 
daugelis kairiųjų rašyto
jų, atsidūrė pavojuje. Kai 
kurie rašytojai išvažiavo 
iš Vokietijos, dalis neva
žiavo. Šių paskesniųjų tar
pe buvo ir Osieckis, kuris 
netrukus atsidūrė koncen
tracinėse stovyklose.

Tada viso pasaulio rašy-

vokatą Vanovą, kuris ir 
hitlerininkams, paėmė 116.000 markių. Ta

čiau dabar paaiškėjo, kad 
Osieckis iš savo įgaliotinio 
gavo tik 16.000 markių, 
bet ir šią sumą gavo iš po
licijos, kuri Vanovą suėmė, 
kaipo apgaviką, suspėjusį 
išaikvoti 100,000 markių.

Berlyno apygardos teis
mas advokatą Vanovą nu
teisė 2 metams kalėjimo.

ATSIVEŽKITE SAVO GIMINES 
IŠ EUROPOS

Jūs turite Lietuvoje giminių ir 
draugų, norinčių atvykti į Ameriką 
paviešėti ar apsigyventi. CUNARD 
WHITE STAR linija jums patar
naus paršaukti gimines ir draugus 
iš Lietuvos — suteiks informacijų 
laivakorčių ir dokumentų reikalais. 
Nuolatinis savaitinis susisiekimas 

laivais
QUEEN MARY

—naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu— 
AQUITANIA

Moderniškais motorlaiviais
BRITANNIC GEORGIC

Prašykite brošiūrėlės "Atsivežkite Savo 
Gimines iš Europos”. 

Informacijų prašykite pas savo artimiausia 
CUNARD LINE agentą arba

CUNARD WHITE STAR LINE
25 Broadway 393 Boylston St.,

New York Boston. Mass.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

tikslas — sotinti išvirši
nius savo paties norus, Į 
troškimus ar kūno reikala
vimus. Todėl savaime su
prantamas šiaudadūšišku- 
maš, stignalizmas ir nihi
lizmas, pasireiškęs šių die
nų moksleivijoje.

INGĄ MANYTI 
nes civilizacijos 

i tendencija, - — . ■ ų. *». •

% * 2 •abarl
A fc -i: vyriausioji tendencija, 

kaip sako Foerstėns, yra,
f

I
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CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose, i

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
* "

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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ŽMOGAUS KOVA SU AUKŠČIAUSIU 
KALNU .

z

z

VVESTFIELD TEL* 105-w\

“The Friendly Store”

B
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HOME APPLIANCE CO.
Radios — Refrigerators — Washing Machines 

Electric Appliances

VVESTFIELD, MASS.

Aukščiausias žemės pa
viršiaus kalnas yra Eve
restas, centriniame Įiima- 
lajų kalnyne (Azijoj). Jo 
aukštumas, manomą, yra 
8882 metrai. Ijar niekas 
nepasiekė jo apledėjusios 
viršūnės.

Kopti į Everestą jau ban
dyta prieš 409 metų. Bet 
tik 1920 metais anglams 
draugingas to meto Dalai 
Lama leido ekspedicijai 
žvalgyti priėjimą prie E- 
veręšto. Vietinės politikos 
sumetimais prie Everesto 
kalno leidžiama prieiti tik 

ds žiemių šono. Iš šio šono 
kalnas bendrais bruožais,

liūtą. Norint kopti į Eve
restą pradedadama žy
giuoti į pietus iš vietos, e- 
šančios 26 km. atstu nuo 
jo viršūnės.

Bandymai pasiekti Eve
resto viršūnę lig šiol nepa
vyko. Ekspedicijas dau
giausia rengia anglai. Di
džiausio aukštumo pasie
kė anglo Rutledžo vado
vaujama ekspedicija 1933 
m. Jos kopikai įlipo 8351 
m. aukštumo. Ligi viršūnės 
nedaug beliko. Bet dideli 
šalčiai (dažniausiai dau
giau kaip 30 laipsnių C) r 
ypač baisios sniego pūgos 
nebeleido pasiekti tos “pa-

atrodo panašus į tupintį šaulio bokšto viršūnes”.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

l M. Žala
JU < •-» ’~*51.» .

Grocerięs, Meats, Provisions

94 Meadovv St., Tel. 1356

Member N. R. O. G.

World’s Largest Food Distributors

Westfield, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Elm Cycle & Auto Supply 
Cornpany

BUDGET DEPARTMENT
%

i Linksmiausių Velykų Švenčiųi
14-15 Broad St., VVestfield, Mass

4
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CEMENT'
GLADWIN &, LANE

WESTF1ELO.MASS.

Linksmiausių Velykų Švenčių I Hamilton & Atvvater, Ine.
“The Store vvith the new front”

Commercial Distributing Co.5 Ine.
120 ELM ST., Tel. 115, VVĘSTFIELD, MASS. z

.v

Bet jus nemanykit^, kad 
nubaudęs paliausiu jus my- 
lėti ir jumis rūpintis. Ži
nau, £ad kartais teks jums 
daug skausmo paloti ir 
gyvenimas pasidarys jums 
kartus; dėl to dovanosiu 
jums turtą, štai šitą perlą. 
Jis vadinasi — ašara. Kai

Vįsoms ekspedicijoms di- ' 
džiausią kliūtį sudaro per- i 
trumpas gero oro periodas, ] 
kuris čia trunka tik apie 
25 dienas, o paskiau milži- < 
nįški vėjai ir sniegai kalnų j 
viršūnėse užvirina nepa
kenčiamą ir mirtį sėjantį 
paragarą. Prasidėję vėjai 
staiga nutraukė ir Rutle- , 
džo ekspediciją.

Everesto kopikams ten
ka nugalėti didelių sunke
nybių. Pirmiausia, tai tin
kamo metų laiko trumpu
mas. Pats kopimas negali
ma pradėti anksčiau, kaip 
balandžio mėn. vidury, o 
geras oras pasibaigia • ge
gužio mėn. pabaigoj. Per 
šitą trumpą laiką kopi
kams tenka priprasti prie ' 
deguonies stokos ore ypač 
7000 m. aukštumoj. Skys
tas oras vienus žmones 
veikia stipriau, kitus silp
niau, bet visi esti priversti 
judėti daug lėčiau, kaip 
paprastai. Didelėse aukš
tumose metrui nukopti rei
kia daryti bent kokį pustu
zinį alsavimų. Nukenčia ir 
apetitas; dėlto nusilpę ko- 
pikai vos begali nuryti 
jiems būtiną maistą, kad 
galėtų ant kojų pastovėti. 
7000 m. aukštumoj prasi
deda tikrieji vargai ir kan
čios, nuo kurių jauni ir sti
priausi vyrai trumpu laiku 
sugriūva, o nervų pakriki
mas pasiekia tokio baisaus 
laipsnio, kad, ir stiprios 
dvasinės pusiausvyros 
žmonės nustoja bet kokio 
susivaldymo ir nekenčia 
vienas kito kaip nuodų. Už 
tat ir šaunamų ginklų nie
kas nepasiima. Labai ap
sunkina kopėjus ir deguo
nies aparatas (15 kg.), ku
ris veržia galvą ir spaudžia 
nosį. O tas aparatas būti
nai reikalingas, nes jau 
6500 m. aukštumoje oro 
slėgimas net tris kartus 
mažesnis, kaip žemės pa
viršiuje. 7000 m. aukštu
moje ir geriausi alpinistai 
dažnai nustoja visos savo 
vertės; per valandą nu
žingsniuojama vidutiniš
kai tik apie 80 metrų.

Everesto kalnas jau daug 
pasiėmęs žmonių gyvybių. 
Beveik visos kultūringos 
tautos jam sumokėjo žiau
rią duoklę. Ir lietuvių tau
ta jam paaukojo bent vie
ną savo narsių sūnų — tai 
buvo Šveicarijos Friburgo 
universitetą baigęs Kon- 
čia, žuvęs prie Everesto 
prieš pat Didįjį Karą.

Galimą manyti, kad Eve
resto kalnas dar daugelį 
metų bus nepugalėtas. 
Naujos ekspedicijos var
giai bus rengiamos, nes lei
dimas kopti į Everestą, gal 
b,ūt nebus duotas. Paskuti
nis Dalai Laųia anglams 
buvo draugingas, bet da
bar jis jau yra miręs. Šiuo 
metų Tibetą valdantieji re
gentai yra nepalankiai nu- 
sstatę svetimųjų atžvilgiu. 
Naujas Dalai Lama vos tik 
gįmęs, todėl su ekspedici
jomis europiečiams teks 
palaukti bent 18 metų.

t—v.ž.

- ■»

durnas ar jo žmoųą verkė 
jiems darėsi lengviau anl 
širdies. Tai paliko jie sa
vo ya-ikams, anūkams ii 
kartų kartoms. J*Jėra pa 
šaulyje sutvėrimų, kąc 
kaip žmogus verktų, Įįęp, 
ąšąrąs. Ašarų šaltinis pa 

., slėptas yrą žmogaus aky 
jums atsitiks kokią ąeląi-; se.T£ąi būną skausmąs pėi 
mė: bus sunku e’vvcnti šir- daug didelis, skaudus, tą 

ašarų šaltinis išdžiūsta, ii 
nieks jau tąda negali nu 
raminti žmpgaus, pąįeng 
vįntį jam skausmų.

VA

mė: bus sunku gyventi, šįr-
dis skaudės arba siela bus 
suspaustą — ašaros iš
trykš iš jūsų akių ir jums į 
pasidarys lengviau”.

Taip Dievui bekalbant A- 
domo ir Ievos akyse pasi
rodė ašaros, ištryško ir nu
riedėjo per veidus ant že
mės. Tai buvo pirmosios a- 
šaros, suvilgusios žemę. Ir 
kiekvieną kartą, kai tik A-

suspaustą — ašaros

gUPREME RADIO SERVICĘ

J. R. Davkh
12 Broad St., Westfield, Mass. 

Tel. 168
R. C. A. Tubes Zenith Radios

Linksmiausių Velykų Švenčių

W. H. FENTON CO.
CHEVROLET and OLDSMOBILE

4 f -5 • i • * ‘ » A V t ’ J «
*»

“A good plaee to. b.uy a car”

•>70 MAIN ST
i

VVESTFIELD, MASS.

I

i Linksmiausių Velykų Švenčių

Westfield Saving’s Bank
Linksmiausių Velykų Švenčių

Woronoco Savings BankLinksmiausių Velykų Švenčių /

PHILIP O’MEARA & SON
WESTFIELD, MASS.

Linksmiausių Velykų Švenčių
NEW 1938 FORD

VVESTFIELD, MASS

Linksmiausių Velykų Švenčių

QUALITY BEVERAGES

i

Block’s Women’s Shop, Ine.

Knight Club Soda Co.

ii

SEARS, ROEBUCK and CO.
The Completę |>epart ment Store

f

VVholesalers and Distributors of Quality Alės— 
Larger — Porter — P.O.N. — Cremo

“The reliable store for over 100 years”

44 MAIN ST., VVESTFIELD, MASS.

173 ELM ST., Tel. 2020, VV ESTFIELD, MASS. 
Lewis J. Gregor, Mgr.

20 ELM ST.,
• • * • I • .

DOYLE & SMITH
i . * *- , » • * ’ * » «♦ » 4 * ■*

Linksmiausių Velykų Švenčių

«X3»»C%XXXXX%XX3WX!

Known for Courtesy, Quality, and Service

* * ♦
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I
t Tel. 264-VV-R VVestfield, Mass.B ' •
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Westfield, Mąss.
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Holcomb’s Motor Sales
60 H. P. 85 H. P.

TEL 1629 45 MAĮN ST.
VVESTFIELD, MASS.

I
I
J

» 
j
/

LAMBSON SjERVICE

VVESTFIELD, MASS.

PffiMOJi AŠAKA
♦

l£ąi Adopaas su Ieva pra
dėjo ųž ąavo nuodėmę gai
lutis, tai ir Dievui jų pa-, 
gailo.

“Nelaimingi mano vai
kai” — gailestavo Dievas. 
— Nuteisiu aš jus pagal 
jūsų kaitėte ię išvarau jus 
iš puikaus rojaus. Dabai; 
jūs einate į naują jums ne
žinomą gyvenimą, pilną 
darbo, vargę jr skausmo,

f , -- •

f /

gailestavo Dievas.

■■

i
Linksmiausių Velykų Švenčių

HEARN & COMPANY
The Home of Fine Furniture

and
FENERAL SERVICE

Colųmbū* BųMding, yVestfiekl, Mass.

Linksmiausių Velykų švenčių

Westfield Co-operative BankI
L

PARK SUL AKĖ, VVESTFIELD, MASS.

Linksmiausių Velykų Švenčių

I
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BWND/*GES

MEST^LD, MįĄSS,

“Mighty Good Vąlues”
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CIVILIZUOTI BARBARAI
Pradžia 20 pusi. dorybe ir paverčiama auk- 

bulėjimo idealas ir gyveni- ščiausiu žmogaus tikslu, 
mo tikslas? Nejaugi žaidi- suardoma gyvenimo pu
mas pionieriniais ir trape- siausvyra. Kraštutinis vie
nais yra pagrindinis bruo- našališkumas ir taip siau- 
žas moksleivio fizinio ir rai suprastas tobulėjimo 
dvasinio gyvenimo raido
je? Jeigu taip, tai mums 
savaime peršasi išvada, 
kad primityvūs žmonės, vi
sų laukiniais vadinami, ku
rie užsiima vien tik me-1 
džiokle ar karu, geriausiai 
atlieka tą uždavinį. Vadi
nasi, tie tikrieji traperiai 
bastūnai turi būti pavyz
džiu tobulėjimo idealui sie
kti. Necivilizuoti žmonės 
dievina kūno jėgą. Jiems 
viską nulemia kūno stipru
mas ir vikrumas. Fizinių 
galių iškėlimas žmogui rei
kalingas ir daugeliu atžvil
gių pateisinamas. Bet ka
da tai pradedama laikyti

lx

EL

E1

I

Norwoodiečiy Sveikinimaigali pasakyti, kad jo dva
sios jėga nebuvo galinga? 
O ar mūsų Kudirka, džio
vos visą laiką kankinamas 
ir per anksti nuskintas, 
nieko nepaliko mūsų tau
tai? Mes daug žinome lo
vos didvyrių, bet maža 
bent patenkinamai dorų 
žmonių, kuriems fizinė jų 
pusė yra viskas. Atsidėji
mas kūno reikalams para
lyžuoja proto logingumą, 
nustelbia dvasinio grožio 
pasireiškimą, padaro žmo- 

i barbaru.

Linksmų Velykų Švenčių
' idealo turinys nesudaro as
menybės pilnumo. Jeigu ti
kime, kad žmogus sudėtas 
ne tik iš kūno, bet ir dvasi
nės sielos, tai kodėl jos rei
kalai turi būti užmirštami ? 
Klaidinga manyti, kad žai- Į gų civilizuotu 
džiant traperiais ir pionie- Moksleiviui niekada nepa- 
riais lavinamos tuo pačiu kaks futbolo, nebus gana, 
ir dvasines galios. Tas kad ir ilgiausio laiko, pa- 
principas, kad mens sana 
in corpore sano, savo esmė
je nevisada teisingas. Iste
rija žino žmonių, kuriems 
kūno silpnumas, nebuvo

švęsto sportui.
KAS TURI VADOVAUTI?

Pačiame žmoguje vyks
ta nuolatinė kova tarp nuo-

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJA 
IrLIETUVIŲ LAIVOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją [ LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS ’GRIPSHOLM 
Išplauks Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHEN&uR.6A./neper$ėdant įKLAI PĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS, Švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA 

Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš Nęw Yorko:

Balandžio 16, Gegužis 3, Gegužis 12, Birželio 3, Birželio 9.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylstoii Str., Boston, Mass.

3
* 
*

47 DAY ST., — TEL. 0714 — NORWOOD, MASS.

PLUMBING - HEATING

Thomas F. Riley

Linksmų Velykų Švenčių

jokia kliūtis dideliems dar- demmgosios prigimties pa
barus atlikti. Kantas buvo 1Ilnk™4 lr dvaslm0 Prado- 
labai silpnos sveikatos Jai kunas prigimties 

; , , ». stengiasi nustelbti zmo-žmogus, bet kas šiandien

Norvvoodiečių Sveikinimai
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SYKES & SYKES

NORWOOD, MASS.

■0 S'

Dr. Valmore A. Pelletier, 
M. D.

38 Cottage St., Norwood, Mass,

Tel. 0459

gaus dvasią, tai savaime 
aišku, kas įvyksta tada, 
kai į ją visai nekreipiama 
dėmesio. Bloguosius įgim
tus palinkimus apvaldyti 

,B padeda sportas. Čia yra ge- 
Į roji kūno pajėgų lavinimo 
Į i pusė. Tik reikia, kad spor- 
\ i tas ir, apskritai, fizinių jė- 
Į i gų kultyvavimas nebūtų 
i tikslas pats sau, bet prie- 
i monė dvasinio gyvenimo 
Į tobulumui siekti. Nevaldo- 
Į mas įgimtas palinkimas į 
Į blogį greit žmogų priveda 
I prie katastrofos ir galuti

nai pražudo. Bet kada dva
sia ima vadovauti kūnui,

✓ kada linkimas į blogį pa- 
z daromas pasyvus, tada tik 
£ pasireiškia asmenybės pil- 
£ numas ir visų žmogiškųjų 
z galių žydėjimas. Mirk ir 
z atgimk naujam gyvenimui, 
z sako Goethe. Tai gili mo- 
z ralinio gyvenimo tiesa.

I A 9 V i . • • V _ A

£ gimimas pareina tik nuo 
a z žemųjų kūno palinkimų nu-
> 1023 VVASHINGTON ST. NORWOOD, MASS. smelkimo. Siekiant dvasios
5 z vadovavimo, susitinkama
z Mr. C. MURPHY, Prop. £ su priemonėmis nuodėmin-
z $ gajai prigimčiai apvaldyti,

būtent su asketikos prin- 
” cipais. šiandien mes, ta

čiau, su pasigailėjimu žiū
rim į viduramžių asketikos 
vergus. Argi ne juokinga ir 
natūralu marintis, žudytis 
plakimu ir įvairiausiomis 
priemonėmis. Mes tikime.

I - - - ■ ---------------
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Norwood Malt Company
Wholesale Dealer in Choice Beers, Wines & Liąuors ✓ į Aukštesniojo žmogaus at-
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i LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Arthur J. Forrest
Gas — Fuel and Range Oil

X

Et

\ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Į John A. Whittemore’s 
Sons, Ine.

New England Coke & Coal

v •

990 Washington St., Tel. 1445-1446

Nortvood. Mass.

710 VVashington St. Tel. 0764

NORVVOOD, MASS. '

Ė ■0 E' ...........-s

Linksmų Velykų Švenčių X.

v

Town Square Hardware S Supply Co.
» *

* 1

TEL. 1080r NORVVOOD, MASS.

Linksmų Velykų Švenčių

Winslow Garage
EXPERT AUTO REPAIRING

1014 VVASHINGTON ST. NORWOOD, MASS. 
Tel. 0976-VV
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

II

Frank A. Morrill Ine.
r

Complėtė Insurance Service

| 698 Wa«hington St., Tel. 0125

A

I Myopia Club Beverage Co.
i z S

G ra f ton Avė., Islington, Mass.

I III
Į

FRANCIS GERULSKIS, Owner

Tel. Dedham 13O4-W

z 
Z z

sos tautos ateities gyveni
mą. Taigi kas turi žmogui 
vadovauti, ar dvasia ar kū
nas? Kas? Ir dvasia ir kū
nas. Tik harmoninga dva
sios ir kūno reikalų sinte
zė laiduoja visos žmogaus 
didybės pasireiškimą. Kū
nas ir, apskritai, materija 
negalima neigti. Juk žmo
gaus jutimai yra lyg slen
kstis tarp dvasinės sielos 
ir išviršinio daiktų pasau
lio. Bet čia svarbu riba. 
Žemesnioji prigimtis nepri
valo varžyti dvasios troš
kimų.

BE KO ŽMOGUS NEGALI 
GYVENTI?

Šių dienų žmogus viską 
išmėgino. Daug laimėjo, 
bet daug kas ir nepavyko. 
Pamėgino gyventi be Die-. 
vo, bet pirmam žingsny su- 
klupo. Žmogus gali apsieiti 
be arklio, be vežimo, be 
žvakės. Tai gali pakeisti 
auto, lėktuvas, elektra, — 
bet negali žmogus gyventi 
be Dievo, jo nepakeičia nei1 
technikos laimėjimai nei 
vispusiškas kultūros žydė
jimas. Visoks nuukrypi- 
mas nuo Dievo priartina 
liūdną pralaimėjimo trage-1 
diją. Moksleivis, matyda
mas šių dienų pasaulio nu
sigręžimą nuo Tiesos, Gė
rio ir Grožio, privalo stot 
kovon už viešr*'* gyvenimo 

bū- 
val-

• v

domas, bet giliai tikįs ir gi
liai jaučiąs savo tautos 
dvasios giliausius virpe
sius. Jeigu lenktis, tai lenk
tis Karalių Karaliui, bet 
ne inžinierių ir diplomatų 
konstruktu o t i e m s die
vams. Pažeminimas — ne, 
tai ne mūsų kelias. Mūsų 
keliai — didvyriškumo ke
liai. Kad Lietuvos būtų 
Lietuva, jai reikia didžios 
dvasios, didžios meilės, ir 
nemeluoto jaunuomenės 
pasiaukojimo. XX.

i
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48 DAY STREET NORVVOOD, MASS.

Sheet Metai Work — Oil Burners

B-■EJ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

John P. Welch Dr.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Balboni Package Store
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Developing - Printing - Enlarginį 860 Washington St.,

Compliments of a Friend NORWOOD. MASS.
NORWOOD, MASS.

Newspapers & Magazines

Linksmų Velykų Švenčių
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

v

Dr. M. B. Robinson NORVVOOD, MASS.

NORWOOD. MASS.

The Modern Dairy
MILK — CREAM

TEL. 0084-W

kad tada pasireiškia žmc 
gaus didybė, kada jis gei-J 
dūliais degantį kūną, be 
planingo varginimosi, į- 
stengia savo dvasine jėga 
nugalėti. Bet tačiau, net 
joks XX amžiaus “virš
žmogis” negalės būti savęs 
paties valdovas, savo že
mosios prigimties nugalė
tojas, o ne vergas, jei šis 
klausimas nebus . spren
džiamas katalikiškos pa
saulėžiūros šviesoje. Tik 
religija teikia sėkmingas 
priemones kovai paties su 1 
savimi. , ,

Kalbėjau apie du, vie
nas antrą papildančius, da
lykus: apie ‘ moksleivijos 
per didelį susidomėjimą iš
viršiniais reikalais ir iš to 
einantį dvasinės kovos pra
laimėjimą prieš kūną. Jau 

, moksleivijos gyvenime 
daugely atvejų juntamas 
didelis svyravimas tarp 
kūno ir dvasios reikalų. Ti
kime, kad žaidimas pionie
riais ir trapeliais nepaten
kins alkstančios mokslei
vio sielos, kad jo kelias bus 
šviesus idėjiškumas ir jau
natviškas heroizmas. Jau
nuomenės nukrypimas nuo 
dvasinių reikalų, lengvas 
blaškymasis negiliam, bet 
pražūtingam, paviršiuje, 
nesiskaitymas su moralu
mo pagrindais, be abejo, 
neigiamai atsilieptų it į vi-

-
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

"CNERAL DIRECTOR

East Waipoie, Mass.

,<3

/ Linksmų Velykų Švenčių

\ M FARM
I MILK and CREAM
j TEL. 1168 NORVVOOD, MASS.

85 Nichols St., Tel. 1509

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Horwood Dairy
Insurance & Real Estate

Pasteurized Milk & Cream

Carroll H. Woods
r

*
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Edward V. Warabow

NORWOOD, MASS.
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

601 Washington St. Til. 0940

DREYFUS & WHITE
629 - 715 VVASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Tel. 1526

Tel. 0113, Norwood, Mass.

Norwood, Mass.

V

k

>✓<
;/■
>✓1
■z<

>✓<
«Z<

| Linksmų Velykų Švenčių
2 *

NORVVOOD, MASS.

Q„.....................................  .0 B............ .........

=

I
I
i 

j 
s 
i i 
i 

i

i
i
3

I
E

Norwood Buick Co. Funeral Director & Embalmer

1000 Washington St.

NORWOOD, MASS.

Norwood Lumber Company

NORVVOOD, MASS.
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NORWOOD. MASS.
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i

New England Coke & Coal

Grafton Avė., Islington, Mass.

Myopia Club Beverage Co.Pratik A. Morrill Ine.
r

Complėte Insurance Service

Arthur J. Forrest
Gas — Fuel and Range Oil

710 Washington St. Tel. 0764

NORVVOOD, MASS. '

38 Cottage St., Norvvood, Mass.

Tel. 0459
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Pradžia 20 pusi. dorybe ir paverčiama auk- 
bulėjimo idealas ir gyveni- ščiausiu žmogaus tikslu, 
mo tikslas? Nejaugi žaidi- suardoma gyvenimo pu
mas pionieriniais ir trape- siausvyra. Kraštutinis vie
nais yra pagrindinis bruo- našališkumas ir taip siau- 
žas moksleivio fizinio ir; 
dvasinio gyvenimo raido- Į 
je? Jeigu taip, tai mums 
savaime peršasi išvada, 
kad primityvūs žmonės, vi
sų laukiniais vadinami, ku
rie užsiima vien tik me
džiokle ar karu, geriausiai 
atlieka tą uždavinį. Vadi
nasi, tie tikrieji traperiai 
bastūnai turi būti pavyz
džiu tobulėjimo idealui sie
kti. Necivilizuoti žmonės 
dievina kūno jėgą. Jiems 
viską nulemia kūno stipru
mas ir vikrumas. Fizinių 
galių iškėlimas žmogui rei
kalingas ir daugeliu atžvil
gių pateisinamas. Bet ka
da tai pradedama laikyti

Linksmų Velykų Švenčių

Norwoodiečių Sveikinimai

rai suprastas tobulėjimo 
idealo turinys nesudaro as
menybės pilnumo. Jeigu ti
kime, kad žmogus sudėtas 
ne tik iš kūno, bet ir dvasi
nės sielos, tai kodėl jos rei- 

I kalai turi būti užmirštami? 
I Klaidinga manyti, kad žai
džiant traperiais ir pionie
riais lavinamos tuo pačiu 
ir dvasinės galios. Tas 
principas, kad mens sana 
in corpore sano, savo esmė
je nevisada teisingas. Iste
rija žino žmonių, kuriems 
kūno silpnumas, nebuvo 
jokia kliūtis dideliems dar
bams atlikti. Kantas buvo 
labai silpnos sveikatos 
žmogus, bet kas šiandien

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SYKES &SYKES

Dr. Valmore A. Pelletier, 
M. D.

Norwood Malt Company \
Wholesale Dealer in Choice Beers, Wines & Liąuors z

| 1023 WASHINGTON ST. NORHOOD, MASS. Z
i ip Mr. C. MURPHY, Prop. |

990 Washington St., Tel. 1445-1446

Nortvood. Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

John A. Whittemore's 
Sons, Ine.

Linksmų Velykų Švenčių
X

Town Square Hardware S Supply Co
♦ •

NORWOOD, MASS.

Linksmų Velykų Švenčių

Winslow Garage
EXPERT AUTO REPAIRING

1014 WASHINGTON ST. NORWOOD, MASS. 
Tel. 0976-W

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

698 Washington St.,

NORVVOOD. MASS.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FRANCIS GERULSKIS, Owner

Tel. Dedham 13O4-W

gali pasakyti, kad jo dva
sios jėga nebuvo galinga? 
O ar mūsų Kudirka, džio
vos visą laiką kankinamas 
ir per anksti nuskintas, 
nieko nepaliko mūsų tau
tai? Mes daug žinome lo
vos didvyrių, bet maža 
bent patenkinamai dorų 
žmonių, kuriems fizinė jų 
pusė yra viskas. Atsidėji
mas kūno reikalams para
lyžuoja proto logingumą, 
nustelbia dvasinio grožio 
pasireiškimą, padaro žmo
gų civilizuotu barbaru. 
Moksleiviui niekada nepa
kaks futbolo, nebus gana, 
kad ir ilgiausio laiko, pa
švęsto sportui.
KAS TURI VADOVAUTI?

Pačiame žmoguje vyks
ta nuolatinė kova tarp nuo
dėmingosios prigimties pa
linkimų ir dvasinio prado. 
Jei kūnas iš prigimties 
stengiasi nustelbti žmo
gaus dvasią, tai savaime 
aišku, kas įvyksta tada, 
kai į ją visai nekreipiama 
dėmesio. Bloguosius įgim
tus palinkimus apvaldyti 
padeda sportas. Čia yra ge
roji kūno pajėgų lavinimo 
pusė. Tik reikia, kad spor
tas ir, apskritai, fizinių jė- 

j gų kultyvavimas nebūtų 
tikslas pats sau, bet prie
monė dvasinio gyvenimo 
tobulumui siekti. Nevaldo
mas įgimtas palinkimas į 
blogį greit žmogų priveda 
prie katastrofos ir galuti
nai pražudo. Bet kada dva
sia ima vadovauti kūnui, 
kada linkimas į blogį pa
daromas pasyvus, tada tik 
pasireiškia asmenybės pil
numas ir visų žmogiškųjų 
galių žydėjimas. Mirk ir 
atgimk naujam gyvenimui, 
sako Goethe. Tai gili mo
ralinio gyvenimo tiesa. 
Aukštesniojo žmogaus at
gimimas pareina tik nuo 
žemųjų kūno palinkimų nu- 
smelkimo. Siekiant dvasios 
vadovavimo, susitinkama 
su priemonėmis nuodėmin
gajai prigimčiai apvaldyti, 
būtent, su asketikos prin
cipais. Šiandien mes, ta
čiau, su pasigailėjimu žiū
rim į viduramžių asketikos 
vergus. Argi ne juokinga ir 
natūralu marintis, žudytis 
plakimu ir įvairiausiomis 
priemonėmis. Mes tikime, 
kad tada pasireiškia žmo
gaus didybė, kada jis gei
duliais degantį kūną, be 
planingo varginimosi, į- 
stengia savo dvasine jėga 
nugalėti. Bet tačiau, net 
joks XX a'mžiaus “virš
žmogis” negalės būti savęs 
paties valdovas, savo že
mosios prigimties nugalė
tojas, o ne vergas, jei šis 
klausimas nebus . spren
džiamas kafalikiškos pa
saulėžiūros šviesoje. Tik 
religija teikia sėkmingas 
priemones kovai paties su 
savimi. , > -

Kalbėjau apie du, vie
nas antrą papildančius, da
lykus: apie moksleivijos 
per didelį susidomėjimą iš
viršiniais reikalais ir iš to 
einantį dvasinės kovos pra
laimėjimą prieš kūną. Jau 
moksleivijos gyvenime 
daugely atvejų juntamas 
didelis svyravimas tarp 
kūno ir dvasios reikalų. Ti
kime, kad žaidimas pionie
riais ir trapeliais nepaten
kins alkstančios mokslei
vio sielos, kad jo kelias bus 
šviesus idėjiškumas ir jau
natviškas heroizmas. Jau
nuomenės nukrypimas nuo 
dvasinių reikalų, lengvas 
blaškymasis negiliam, bet 
pražūtingam, paviršiuje, 
nesiskaitymas su moralu
mo pagrindais, be abejo, 
neigiamai atsilieptų it į vi- 
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LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LA1VOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija 1 Ll ET U VĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS/GRIPSHOLM 
Išplauks iš Ne v Yorko GEGUŽĖS 28 d. 

GOTHEN&UR.&Ą,nepersėdant įKLAI PĖDĄ
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 

Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUČINSKAS, švedų Amerikos Linijos lietuviu 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPfiDA 

Iš Stockhoinio laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti Išplaukimai iš New Yorko:

Balandžio 16, Gegužis 3, Gegužis 12, Birželio 3, Birželio 9.

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston Str., Boston, Mass.

sos tautos ateities gyveni
mą. Taigi kas turi žmogui 
vadovauti, ar dvasia ar kū
nas? Kas? Ir dvasia ir kū
nas. Tik harmoninga dva
sios ir kūno reikalų sinte
zė laiduoja visos žmogaus 
didybės pasireiškimą. Kū
nas ir, apskritai, materija 
negalima neigti. Juk žmo
gaus jutimai yra lyg slen
kstis tarp dvasinės sielos 
ir išviršinio daiktų pasau- 
io. Bet čia svarbu riba. 
Žemesnioji prigimtis nepri
valo varžyti dvasios troš
kimų.

domas, bet giliai tikįs ir gi
liai jaučiąs savo tautos 
dvasios giliausius virpe
sius. Jeigu lenktis, tai lenk
tis Karalių Karaliui, bet 
ne inžinierių ir diplomatų 
konstruktu o t i e m s die
vams. Pažeminimas — ne, 
tai ne mūsų kelias. Mūsų 
keliai — didvyriškumo ke
liai. Kad Lietuvos būtų 
Lietuva, jai reikia didžios 
dvasios, didžios meilės, ir 
nemeluoto jaunuomenės 
pasiaukojimo. XX.

BE KO ŽMOGUS NEGALI 
GYVENTI?

Šių dienų žmogus viską 
išmėgino. Daug laimėjo, 
jet daug kas ir nepavyko. 
Pamėgino gyventi be Die
vo, bet pirmam žingsny su
klupo. Žmogus gali apsieiti 
je arklio, be vežimo, be Ei 
žvakės. Tai gali pakeisti | 
auto, lėktuvas, elektra, — i 
jet negali žmogus gyventi i 
je Dievo, jo nepakeičia nei1Į 
technikos laimėjimai nei Į 
vispusiškas kultūros žydė- j | 
jimas. Visoks nuukrypi-' Į 
mas nuo Dievo priartina | 
liūdną pralaimėjimo trage- j! 
diją. Moksleivis, matyda-': 
mas šių dienų pasaulio nu
sigręžimą nuo Tiesos, Gė
rio ir Grožio, privalo stot 
kovon už viešojo gyvenimo 
Kristų. Lietuvis neturi bū
ti automatas, dievukų val- E'
B., 10*1 .0
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Dr.F. X. Maguire
VETERINARY

r

NORWOOD, MASS.

Q. 0 E.

Thomas F. Riley
PLUMBING - HEATING

47 DAY ST., — TEL. 0714 — NORWOOD, MASS.

Linksmų Velykų Švenčiu

Sheet Metai Work — Oil Bumers

48 DAY STREET
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John P. Welch Dr.
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Compliments of a Friend
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Dr. M. B. Robinson

NORWOOD, MASS.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ERHEST MAY
FUNERAL DIRECTOR

85 Nichols St., Tel. 1509

Nonvood, Mass.

Newspapers & Magazines

Developing - Printing - Enlarginį

NORWOOD, MASS.
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Balboni Package Store

860 Washington St.,

NORWOOD, MASS.
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The Modern Dairy
MILK — CREAM

TEL. 0084-W NORWOOD, MASS.
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GAY FARM
MILK and CREAM

TEL. 1168 NORVVOOD, MASS.v
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Nornood Dairy

Pasteurized Milk & Cream

Carroll H. Woods
Insurance & Real Estate
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601 Washington St. Tfel. 0940 Į
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DREYFUS 4 WHITE
629 - 715 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Tel. 1526 %

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

EdwardV.Warabow
Norwood Buick Co.

NORWOOD, MASS.
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Funeral Director & Embalmer

1000 Washington St Tel. 1503
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Antradienis, Balandžio 12, 1938

Raudonas Sniegas ir Juodas Lietus
Iš senovės žmonėse ir raštuose 

yra užsilikę padavimų, kad kaž
kada kai kuriose vietose lijo gel
tonas arba juodas “nelaimių lie
tus”, kitur “vanduo pavirto į 
kraują”, arba sniegas pasidarė 
kraujo spalvos. Tokie reiškiniai 
ne tik stebino, bet ir baugino 
žmones, kurie tikėjo, kad tie 
gamtos prajovai uranašauja ka
rą, marą, badą ir kitokias žmo
nijos nelaimes. Tokių nepapras
tų reiškinių kai kur pasitaiko ir 
mūsų laikais. Tačiau dabar į 
juos žiūrima kitoniškai; gamti
ninkai ir mokslininkai tyrinėja 
jų priežastis ir stengiasi išaiš
kinti moksliškai.

KRUVINI EŽERAI 
ŠVEICARIJOJ

Šveicarijoj Alpių kalnuo
se, tokių kraujo spalvos e- 
žerėlįų galima aptikti dau
gelyje vietų. Pasikėlus į 
kalnus 2.000 ir daugiau me
trų, kai kuriose vietose 
randami nedidukai tvenki
nėliai, kuriuose vanduo bli
zga raudonai, kaip krau
jas. Tuose ežerėliuose van
duo visada pastovus, jis y- 
ra likęs iš sutirpusio snie
go, iš niekur nepriteka ir 
niekur nenuteka. Žiūrint į 
jį iš aukštai, atrodo, kad

DaRBININKKS" .’1
kranteje tam tikrais laiko
tarpiais jūros vanduo pra
deda spindėti raudona 
spalva. Vadinasi, raudonas 
vanduo pasirodo ne tik gė
lųjų, bet ir sūrių jūros van
denų paviršiuje. Tuos reiš
kinius mokslininkai tyrinę-
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Norvvood Daily Messenger

tai yra kraujo klanai tarp! dono vandens ruožai. Va- (narnos sphaerella nivalis. 
balto sniego. Kai kur kai- karinėje Portugalijos pa
nų ledynuose randama 
sniego sklypai rudos arba 
raudonos spalvos. Dar 1700 į 
metais tokių reiškinių ma
tė Alpėse tyrinėtojas Saus- 
surė. Mokslininkas Ramon- 
das “kruvino snieko” plo
tus rado Pirinėjų kalnuose, 
tačiau tais laikais nepavy- jo ilgus metus. Tačiau dar 
ko išaiškinti, kaip ir dėl ko ir ligi šiol nėra visai tikrai 
toks sniegas atsiranda ir išaiškinta, kodėl vanduo ir 
kas nudąžo raudona spalva 
kalnų tvenkinėlius.

ŠIAURĖS KRAŠTŲ 
KEISTENYBĖS

Norvegijoje taip pat pa
stebėta tokių keistų gam
tos reiškinių, kuriuos apra
šė mokslininkas Kellerma- 
nas. 1818 m. keliautojas 
kapitonas Rossas rašė apie 
“kruvino sniego” laukus 
Šiaurės Amerikos Kap- 
Jorke. Ten raudono sniego 
plotai nuostabiai blizgėjo 
ir stebino keliautojus. Be
veik visi ašigalių tyrinėto
jai yra matę “kraujo snie
gą” šiaurės ledynuose, kai 
kurie tokius plotus nufoto
grafavo. Kai kuriose vieto
se ir jūroje pastebėta rau-

sniegas įgauna raudoną 
kraujo spalvą.

MAŽYTĖS BAKTERIJOS 
SUDARO SPALVAS »

Prieš 200 m. mokslinin
kas Saussurė tvirtino, kad 

' vandenį įr sniegą raudonai 
nudažo mineralinės dulkės. 
Vėliau jis priėjo išvados, 
kad tos dulkės yra augali
nės kilmės. Gamtininkas 
Vogtas reiškė nuomonę, 
kad raudoną spalvą sudaro 

i mažyčiai infuzoriniai (gė
lųjų ir sūriųjų vandenų) 
(gyviai. Vėliau, tyrinėjant 
su mikroskopu (padidina
maisiais stiklais), buvo 
nustatyta, kad raudoną 
spalvą sudaro snieginės al
gės arba bakterijos, vadi-
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The Gillis Business School \
Individual Instruction in Comptometer — Bookeeping — S 
Typewriting — Shorthand — Ediphone — Speedwriting

DAY & EVENING CLASSES

30 VV ALPOLE St., Tel. 0844, NORVVOOD, MASS. /

Norwood Auto Station, Ine.
“The House that Good Service Built”

? CARL A. JOHNSON, PRES.
J TEL. 0011—0013 NOKWOOD, MASS.
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Judge J. A. Halloran
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Judge C. B. Sanborn

NORVVOOD. MASS.
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I Norfolk Lumber Company
% 43 CANTON St., Tel. 372, STOUGHTON, MASS.

Building and Modernizing Headquarters
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STURE NELSON
SELECTMAN

Norvvood, Mass.

Harry B. Butters
SELECTMAN

Linksmų Velykų Švenčių

J. A. Moran, Ine. \
1938 FORD & LINCOLN ZEPH-YR |

SALES — SERVICE |
> 86 BROADVVAY, Tel. 1480, NORVVOOD, MASS. $
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Trianon Cafe
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Charles Holman
SELECTMAN

%
Norvvood, Mass.
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United Cooperative 
Society

Meat, Groceries. Fish, Vegetables 
Milk and Cream from our Dairy

47 Savin St., Norvvood, Mass.
Tel. 0438

478 Washington St.,

O7OOLE

Norvvood, Mass.
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Kol sniegas yra sušalęs, 
tos algės nepasireiškia. Bet 
kai jas paliečia kalnų sau
lės spinduliai, o šiaurėje 
vidurnakčio saulė, jos pa
bunda gyventi. Jos gyve
nančios smulkiomis dulke
lėmis, kurias vėjai atneša 
iš kitur. Bet jos ir be jokio 
maisto galinčios išbūti la
bai ilgą laiką, styrodamos 
sniege sustingusios nuo 
šalčio. Kai kur jos nudažo 
sniegą, žalia spalva. Tų al- 
gių randama ežeruose ir 
vandens duobėse. Pasitai
ko jų ir mūsų krašte; čia 
jos tvenkiniuose, kūdrose, 
o nuo jų vanduo įgauna žal
svą spalvą. Bet dažniausia 
jos aptinkamos aukštai 
kalnų ledynuose ir šiaurės 
kraštuose. Ligi šiol moks
lininkai laikosi tos nuomo
nės, kad “kruvino” van
dens ir raudono ar žalio 
sniego priežastimi yra tik 
šitos algės.

PRAGARO LIETUS 
MONGOLIJOJ

Bet raudonas ar juodas 
lietus atsiranda dėl kitokių 
priežasčių. Štai 1928 m. 
Mongolijoj net keletą kar
tų lijo raudonas lietus. 
Tamsūs, prietaringi mon
golai, kurių daugelis dar 
tebėra stabmeldžiai, tą rei
škinį palaikė artėjančių 
nelaimių pranašu. Jų burti
ninkai ir žyniai tą lietų va
dino “pragaro lašais”, ku
rie žada didžiausias nelai
mes už tai, kad mongolai į 
savo kraštą įsileido daug 
kinų kolonistų. Tuo būdu 
sukiršinti mongolai pradė
jo kruvinas kinų skerdy
nes, kuriose žuvo keletas 
tūkstančių žmonių. Tačiau 
mokslininkai išaiškino, 
kad tą lietaus vandenį nu- 
spalvavo nepaprastai daug 
raudonų žemės dulkelių, 
kurias vėjas atnešė iš Kini
jos raudonžemio laukų. Tų 
dulkių sūkuriai erdvėje pa
teko į sunkius lietaus debe
sis ir nulijo žemyn, išgąs
dindami mongolus.

DULKĖS KELIAUJA 
TŪKSTANČIUS KILO

METRŲ
Anglijos meteorologijos 

stotys nuo 1926 ligi 1936 
metų užregistravo kelioli
ką tokių atsitikimų, kad 
kai kuriose vietose lijo juo
das arba geltonas' lietas. 
Kiekvieną kartą ištyrus to 
lietaus vandenį, jame buvo 
randamą geltonos arba 
juodos spalvos dulkių. Bu
vo išaiškinta, kad tuo me
tu Afrikos Sacharoje arba 
Azijos Gobi dykumose 
siautė didelės audros. Vė
jas tose dykumose pakelia 
į orą milžiniškus debesįs 
dulkių ir neša juos erdvė
mis tūkstančius kilometrų. 
Kada kurioje’ vietoje tos 
dulkės patenka į liętįaus de
besis,* ten lietus krinta jau 
nebeskaidrus, be| gelsvas 
arba pajuodavęs.6 Tyrinė
jant lietaus vandenyje esa
mas dulkes, ’ mokslinin
kams net pavyko nustaty
ti, iš kokio krašto jos at
neštos, kokios dykumos 
smėlynams jos atitinka. 
1932 m. Anglijoj lijo spal
votas lietus, jame rastos 
dulkės buvo atneštos net iš 
Pietų Amerikos, iš;Indų 
kalnų. Šveicarijoj lijo lie
tus su Afrikos Saharos dul
kėmis. Pietų Amerikoj 
rausvo lietaus vandenyje 
buvo rastos dulkės iš Kini
jos. 1863 m. viesulas su lie
tum atnešė į Angliją, mili
jonus tonų Saharos smėlio 
dulkių, kurios storu sluok
sniu padengė laukus ir pie
vas. Nustatyta, kad tokios

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

DrJ. Thos. H. O’Toole, 
M. D
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John Mutch
SELECTMAN

Norvvood, Mass.
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dulkės, oro srovių nešioja
mos, gali išsilaikyti ore po 
keletą mėnesių ir nukeliau
ti į tolimus kraštus.

NAKTIES TAMSA 
VIDURDIENĮ

Toks reiškinys buvo 1928 
m. Ukrainoje. 25 d. balan
džio rytų Ukrainoje pakilo 
stiprus vėjas, kuris vėliau 
virto tikra vėtra. Tos vėt
ros metu iš rytų pasirodė 
debesys rusvai pilkų dul
kių. Jie plaukė pavėjuj ir 
kitą dieną pasiekė Charko
vo ir Poltavos gubernijos, 
o i vakarus nuslinko i Len
kiją ir Rumuniją. Ukraino
je vietomis tų dulkių buvo 
supustyta didžiulės pus
nys, o kur vėtros nebuvo, 
ten jos padengė žemę plo
nu sluoksniu. Kai kuriose 
vietose nuo dulkių taip ap
temo oras, kad' vidurdienis 
virto vidurnakčiu. Namuo
se- įr fabrikuose reikėjo į- 
žiebti elektrą arba žibali- 
-------- i._____________________________ 2_

ŠIMONI BROS. FLORISTS
118 NEPONSET ST., NORVV OOD, MASS.

Tel. 1424
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JamesJ. Curran
ATTORNEY

18-19 Bigelovv Bldg., Tel. 1493

Norvvood, Mass.

nes lempas. Bet ir lauke 
viešpatavo nakties tamsu
ma. Tai buvo nuostabus ir 
šiurpus reginys. Kai kur 
dulkės krito su lietumi, ir 
lietaus vanduo buvo juodas 
arba purvinai rausvas. Iš 
Ukrainos tos dulkės plau
kė erdvėmis į Lenkiją ir 
Rumuniją, net ligi Karpa
tų kalnų, o paskui krito že
myn. Laukai, pievos, miš
kai ir keliai buvo padengti 
dulkių klodu. Buvo apskai
čiuota, kad Lenkijoj tt 
dulkių nukrito 1 mil. 150 
000 tonų. Mokslininkai iš
aiškino, kad dulkės buvc 
atheštos iš Azijos, o dalis 
pakelta Ukrainoje, kur vie
tomis buvo išpustyti smė
lynai ir lengvesnių dirvų 
pasėliai. Kur dulkių ir lie
taus debesys slinko audros 
genami, jie. turėjo tamsia 
juodą arba rausvą spalvą 
ir sudarė tikrai klaikų var 
zdą.

r XX Amž

BROCKERT’S ALE
/

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsige/Li skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
- miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra

šykite ' BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

00 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Norwood Hursery
Herbert Brady

B.
FU NĖR AL PARLOR

> 12 FREEMAN ST. STOUGHTON, MASS.
' Tel. 236-VV Tel. 236-R

A

:•¥

SELECTMAN

Norvvood, Mass.

Hardy Plants for Ali Occasions

Neponset St., Norvvood, Mass.
I

Tel. 0526
i BOSTON BRANCH 

1410 Columbia Rd.
South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Lithuanian territory twenty 
years back, and their unjust 
possession of the šame today, 
and

ŠVENČIŲ RADIO 
PROGRAMAS

LIETUVIŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS 

ŽODIS

Kovo 27 d., Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos svetai
nėje įvyko Connecticut Lie
tuvių Katalikų Jaunimo 
organizacijos valdybos ir 
skyrių valdybų susirinki
mas, kuriame išklausę 
pranešimų apie Lietuvą ir 
Lenkijos puolimą, priėmė 
sekančią protesto rezoliu
ciją prieš Lenkiją:
We, the members of the various 
Lithuanian American Catholic 
Youth Societies banded together 
into a union known as the

“CONNECTICUT LITHUA- 
NIAN CATHOLICS”, assembled 
in the Holy Name Club Rooms, 
Waterbury, Connecticut, this 
day March 27, 1938, do offer 
unanimously and most solemnly 
the following protest and reso
lutions against the Polish Go
vernment :

ded to all peoples living within 
the confines of American liber
ty and,

WHEREAS, holding these great

WHEREAS, the League of Na
tions and Creater powers have 
accomplished very little to have 
Vilnius and other Lithuanian 

expressions of freedom so inti-; territory retumed to their right-
mately and consistently sacred fui owner, Lithuania, 
and appreciating them to the BE pp THEREFORE resolved, 
utmost and, i that we the CONNECTICUT
WHEREAS, our relations in' LITHUANIAN CATHOLICS do 
Lithuania, especially the youth protest unanimously and most 
and its organizations in Vilnius j solemnly against those injusti- 
and adjacent territory, have ces visited upon the Lithuanian 
been and are being deprived of people, and especially upon 
those natūrai rights of organi- j those members of Lithuania so 
zed activity, we hold so dear, sacred to us, to wit, the Youth 
and j and their organizations, and ask

j in the name of decency and hu- 
1WHEREAS, the Polish govern- Į manity that the Polish Govem- 
! ment offers no cessation of šame ment desist from its path of 
exploitation of our Youths’į persecution and hypocrisy and 
rights and, have normai relations restored
WHEREAS, in view of the re- t0 m°th Llthuania and Poland, 
cent unjust Polish Ultimatum to L not by “"J“31 

the Lithuanian <......... ........—
with all its accompanying in
justices and,

Govemment i e?uiyocati“n’.butby truly br°- 
i. And to accom-
Polish
for its

WHEREAS, Lithuania capitula- 
ted to the Polish Ultimatum asWHEAREAS, we the members

of the Lithuanian American Ca- a noble gesture of sacrifice for 
tholic Youth Organization of 
the Statė of Connecticut, enjoy 
every facility, privilege and 
freedom of organized activity 
and,

WHEREAS, the šame freedom, 
facility and privilege is exten-

Į therly methods. 
plish this the 
ment mušt do 
following: 
Return Vilnius 
Lithuanian territory

Sekmadienį, balandžio 17 
4:30 — 5:00 vai. po pietų, 
Juozapo parap. Vyčių skaitlin
gas choras, vad. A. Aleksiui, iš 
didžiosios Republican - Ameri
can WBRY radio stoties, išpil
dys Velykų Šventei pritaikintu 
lietuvių radio programą. Apart 
choro, dalyvaus pasižimėję vie
tiniai solistai-tės (Al. Ulinskas, 
M. Andrikytė, Al. Markus, N. 
Plangytė, P. Lazauskas, A. Grė
bliūnaitė, sesutės Lušytės, D. 
Markiutė); gros mūsų gabūs 
armonistai, (Vai. Markus ir Ed. 
Digimas), Al. Jarus orkestras, 
bus kalbų ir kitokių įvairtfmų.

Vietinis ir paylinkės lietuvių 
visuomenės prašome (pasukti 
1530 kl.) pasiklausyti.

Prie progos, visiems mūsų 
radio programų mylėtojams, rė
mėjams ir “Darbininko” skai
tytojams linkiu Linksmu Šv. 
Velykų ir iki 4:30 vai. po piet— 
Sudie!

d., 
Šv.

Krutamųjų paveikslų 
turtuolis Aleksandras Kor
dą yra vengras.

<• ; i__________________

Operos artistė Jotta Leh- 
man yra rašytoja - autorė.

Gražybė be dorybės yra 
gėlė be kvapo. .

Saugok savo kūną — bet 
jo nelepink.

auksuoti tikru auksu, kam
pai apvalūs. Maldaknygė 
tinka senesniems žmo
nėms. Jos kaina su pri- 
siuntimu $3.00. Užsaky
mus prašome siųsti “Dar
bininkui”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Informacijos Biuras 
Lietuvoje į

Kaunas — Prie Ministe- 
rių Kabineto įsteigtas In
formacijos Biuras, kurio 
vedėju paskirtas profeso
rius Izidorius Tamošaitis.

Atholiečių Sveikinimai

and

govem- 
part the

adjacent 
to Lith-

world peace, as an example for uania at once and uncinditional- 
other peoples who should coope- ly;
rate with the Lithuanians for
world peace and,

WHEREAS, all these injustices 
emanate from unjust Polish 
seizure of Vilnius and adjacent 
-------------------------------------------------- !

Atholiečių Sveikinimai
£ Phones: Res. 595-R — Office 595-W

A. K. TURNER
TRUCKMAN

Anything Anytime Anywhere
SAND, GRAVEL and W00D

Office: 300 Exchange St. — Residence: 416 Exchange St.

ATHOL, MASS.

Linksmų Velykų Švenčių

FROM

KIMBALL-COOKE,lnc 
INSURANCE 

YORK ATHOl
BUIUNNG

Linksmų Velykų Švenčių

From A Friend

Desist from its atitude of injus- 
tice, hypocrisy and eąuivocation. 
Have a sacred regard for the 
thruth whether in printed or 
spoken form or even in intima- 

j tion, and desist from unneces- 
sary propaganda.
As Lithuania’s brotherly neigh- 
bor, to protect her and not of- 
fend her by contrary pacts,
At all times to regard Lithua
nia’s rights in their fullness and 
consider Lithuania not an infe- 
rior Sister Nation to be despised 
or exploited,
Only then, having fulfilled all 
the above named conditions, will 
the Polish Govemment demons- 
trate a true brotherly feeling, 
attitude and relationship, and 
only then will the Lithuanian- 
Polish powderkeg be safeguar- 
ded from explosion and possi- 
ble inveighling of other nations 
into another World War. Then 
only will the two peoples diffe- 
rent in race, langua^e and tem- 
perement living together in 
peace and charity.
Be it further resolved that the 
greater nations of Europe and 
the League of Nations, respect 
and regard the above named 
Lithuanian reąuisitions of the 
Polish Govemment and ūse 
their copies of these protests 
and resolutions be mailed to 
the League of Nations, Secreta- 
ry of Statė, the Governments of 
Poland, France, Russia, Germa
ny, Latvia, Estonia, Italy and 
England, the Polish Ambassa- 
dor to the United Statės, the 
Lithuanian Government, the 
Lithuanian Ambassador to the 

į United Statės and the Press.

CONNECTICUT LITHUANIAN 
CATHOLICS

Charles M. Shimkus, President 
Regina T. Dilion, Secretary, 

Resoliutions and Protest 
Committee.

GALIMA SKAITYTI IR BE 
AKINIŲ

Ką tik gavome iš Lietu
vos DIDELĖMIS RAIDĖ
MIS maldaknygę — ŠVEN
TAS DIEVE”. Maldaknygė 
labai gražiai aptaisyta juo
dos odos apdarais; kraštai

Linksmų Velykų Švenčių ?

iTHE VOGUE
464 MAIN ST., ATHOL, MASS. £

The Smartest Shoį) for your complete Easter 
outfit.

’R
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Šis-Tas LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Tel. 56
v •

Claye Beauty Shop
Ansel T. Wardf Ine

415 Main St., 190 EXCHANGE ST.,

Athol, Mass.Athol, Mass.

=

HEMRY D. WOOD’S

Plumbing — Heating 
Petro Oil Burners

Radio!

■s
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ATHOL, MASS.91 PEOUOIG AVĖ. FROM
«

Dentist D. L.Talcott

FROM

Dentist Roger D. Barton t

MAIN ST.,

Jeigu, Amerikai žinomas 
poetas — kareivis Joyce 
Kilmer būtų gyvas — jis 
turėtų 54 metus amžiaus.

J. V. Prezidento F. D. 
Roosevelto sargas (body 
guard), Tarnas Qualters, 
yra katalikas.

Kapitonas Robertas Dol- 
lar davė pradžią garlaivių 
“Dollar” linijai.

Massachusetts valstybės' 
senatorius D. I. Walsh yra 
katalikas.

Cinemos ir radio artistas 
Bing Crosly yra katalikas. 
Jis renka vartotus pašto 
ženklus misijonieriams.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

The Little Folks Shop
A SPECIALTY SHOP

For Infants, Children and 
Misses Apparel

506 Main Street,
Athol, Mass.

j LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FROM

DODGE and PLYMOUTH MOTOR CARS

280 MAIN STREET, ATHOL, MASS. '
2

W.T.GRANTCO

Athol, Mass.
(ii

THE LEONARD
DANIEL O’CONNOR, PROP

Athol, Mass.
Ctothing and Fumishings for Men and Boys✓ 

✓
✓ 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z

Taipgi šilime susirinkime 
apkalbėta organizacijos 
rengiamas metinis perga
lės bankietas, Bond viešbu- 
tyj, Hartforde, gegužės 28 
d. Bankieto rengimo komi
sijos garbės pirmininku y- 
ra p. Kazys M. Šimkus; 
veikiančioji komisija: pp. 
Jedvyga Stulginskaitė, vi
ce-pirm.; Regina T. Dilio- 
nytė, sekretorius; Vincas 

' IGimas —iždininkas; ir 
į pirmininkai Hartfordo klu- 
į bų sekanti: pp. L. Morkū- 
? naitė, Jonas Kablickas, Jo- 
j nas Gaučius ir Edvardas 
į Rakauskas.

Bankieto bilietas $2.00 
* asmeniui.

Šio bankieto komisijai 
į nuoširdžiai gelbsti kun. E. 
į Gradeckis, CLC Dvasios 
' Vadas.

Rengėjai kviečia visus 
| tame bankiete dalyauti.
ji Rap.

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
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Bachelder's Service Station
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

2298 MAIN ST., ATHOL, MASS.
>.N.WN.WWN.‘

Linksmų Velykų Švenčių
Mūsų Draugams Ir Kostumeriams

z w

ATHOL COAL CO.
ATHOL, MASS.575 SOUTH ST.,

Tel. 268,

ATHOL, MASS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FROM

9

Dentist Ivor P. Muzzey

i s s
3I
SIsIi
Į 523 Main St.,

BEAUTY SALON

Athol Co-operative Store

378 SOUTH ST

> Tu f
Athoh Mass




