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KATALIKAI LAIMĖJO BELGI
JOS RINKIMUOSE

_________ ------------ -
Brussels, bal. 4, — Belgi

jos seimo rinkimuose ka
talikai laimėjo daugiausią 
vietų. Visai pralaimėjo na- 

įciai ir socialistai. Seimą 
I sudarys didžiumoje katali
kai ir liberalai. Belgija yra 
nusistačius nesidėti prie
kitų tautų, bet išlaikyti panija dėl algų 
savo nepriklausomybę. At- sąlygų. Tarp darbininkų ir 
sikratę socialistų ir nacių 
valdininkai geriau galės 
darbuotis savo šalies gero
vei ir apsisaugoti nuo prie- 

išų.

Uždarė Anglių Kasyklas

Popiežius Džiaugiasi Ispanijos

Lietuvos atstovas pulk. 
P. Žadeikis, VVashingtone, 
D. C., prisiuntė “Darbinin
ko” redakcijai telegramos 
kopiją, kurią jis pasiuntė 
“Garso” redakcijai. Tarp 
kitko rašo:

“Kovo dvidešimts antrą Į 
Lietuvos Atstovas nefor- Į - 
maliai tiktai žodžiu pain
formavo Statė Departmen- 
tą, kad svetimos jėgos ■ 
grasinimais Klaipėdos ne
tekome, kad Lietuvos vy
riausybė buvo priversta 
duoti sutikimą, pranešda
ma Seimui ir Reicho ats- Pats Mussolini jaučia, kad 
tovui Kaune. Amerikos jo didžiausia klaida yra su- 
vyriausybė dėl Klaipėdos sidėjimas su Vokietija. I- 
įvykio nėra padariusi raš- falai niekada tos unijos ne- 
tu oficialaus savo pareiš- mėgo, tai parodė jų šaltas 
kimo, tiktai muito prakti- atsinešimas į Hitlerį, kada 
kos sumetimais, vienas o- jis buvo Romoje. Jie sako, 
ficialus žmogus, 
bėjime su 1 
tais, pažymėjo 
statuto defakto pasikeiti
mą, pridurdamas, kad 
Klaipėdos perleidimas pri
klauso prie prievartos pa
vartojimo aktų, kurių at
žvilgiu Amerikos vyriau
sybės nusistatymas yra vi
suotinai žinomas. Prasi
manymams išblaškyti tei
kitės paskelbti mano šį pa
reiškimą.

New York, bal. 4 — Apie 
320,000 anglių kasyklų 
darbininkų yra be darbo, 
nes jų unija nesusitaria su 
appalachian anglių kom- 

ir darbo

darbdavių eina pasitari
mai. Reikia tikėtis, kad 
darbininkai laikydamiesi 
vienybės išgaus teisingus 

1 reikalavimus.

MUSSOLINI GAILISI SUSIDĖ
JĘS SU HITLERIU

Roma, Italija, bal. 4, —

pasikal- kad Mussolini, vietoje tvir- 
koresponden- tinti Italijos valstybę esą 

Klaipėdos tik Hitlerio pagelbininkas. 
........ Kiekvieną sykį Mussolini 

pareiškia Hitleriui ištiki
mybę, užtraukia viso pa
saulio neapykantą Italijos 
žmonėms, kurie yra nieku 
nekalti. Italija dabar norė
tų turėti draugingus san
tykius su Prancūzija, bet 
jo sutartis su Hitleriu tai 
kliudo. Ankščiau ar vėliau 
Italija atsiskirs nuo Vo
kietijos, nes dabar tik tvir
tina Hitlerio galybę Euro-

Žadeikis,
Lietuvos Atstovas”. I

Madridas Džiaugiasi Atgavęs 
Laisvę

4^---- - -------------------------------------- -

poje. Šiuo tarpu Mussolini 
bijosi, kad atsiskyręs nuo 
Hitlerio nepasiliktų vie
nas. Iškilus karui Italijos 
laivynas būtų priešų ap
suptas Viduržemio jūroje. 
Graikija ir Turkija prisi
dėjo prie vakarų valstybių. 
Italija, iškilus karui nieko 
nelaimėtų, bet netektų A- 

įbisinijos ir gal Libijos. Ji 
tikrai nori taikos ir Mus
solini gailisi susidėjęs 
vokiečiu.

SU

Popiežius Paaukštino 
Keturius Kunigus

Jo nėra čia: Jis atsikėlė. Luko 24.6.

Lenkai Ieško Mažųjų Tautų 
Pagalbos

Darbininką Unijų Vienybė 
Nesudaryta

Vatikanas, bal. 4, — Po
piežius Pijus XII pasiuntė 
laišką Ispanijos vyriausy- 

Varšuva, bal. 4, Lenki- išreikšdamas džiaugs- 
ja tikisi gauti iš Anglijos mą Katalikų Ispanijos lai- 
šimtą milijonų dolerių pa- mėjimu. Laišku į Franco 
skolą karo ginklams. Ji jo šventenybė sako: “Mes 
taip pat šiuo tarpu labai dėkojame Dievui ir jūsų 
ieško kitų tautų pagalbos, ekscelencijai už laukiamą 
Norėdama save apsisaugo- Katalikų Ispanijos pergalę 

ir meldžiamės, kad tas nu
mylėtas kraštas, suradęs 

ir Jugoslavijos taiką, uoliai atnaujintų se- 
nvhp nriAs nov-g krįkščioniškus pa-

i pročius, kuriais ji taip gar
bingai yra pasižymėjus. 
Su šiuo laišku Mes siunčia
me Apaštališką palaimini
mą jūsų ekscelencijai ir 
visai Ispanų tautai’’. Fran
co nuoširdžiai dėkojo 
Šventajam Tėvui už jo lai
šką.

i

ti nuo Vokietijos, ji prašo 
Lietuvos, Vengrijos ir Ru
munijos i
sueiti į vienybę prieš Hitle
rį. Žinoma. Anglija ir 
Prancūzija joms pažada 
pagalbą.

VELYKOS

Washington, bal. 4, —
i Vienybė tarp Amerikos 
: Darbo Federacijos ir CIO 
nesudaryta. CIO vadai bu- 

jvo pasiūlę sudaryti vieną 
| uniją, bet Amerikos Dar- 
i bo Federacijos vadai pa- 
i reiškė, kad tai esąs Mas- 
■ kvos diktuotas pasiūlymas 
ir atsisakė toliau tartis, 
tik pareikalavo, kad CIO 
likviduotųsi ir visi nariai 
sugrįžtų prie Federacijos. 
Toks Amerikos Darbo Fe
deracijos vadų nusistaty
mas darbininkams nepa
dės sudaryti vieningą fron- 

I tą prieš neteisingus darb- 
: davius. Vienybė reikalin
ga.

Franco Įsako Mokėti Darbi* 
ninkams Pragyvenimo 

Atlyginimą

Burgos, Ispanija, bal. 4. 
— Generolas Franco įsakė 
darbdaviams mokėti dar- 

; bininkams pragyvenimo 
atlyginimą. Darbininkas 
turįs didesnę šeimą gau
siąs didesnį ir atlyginimą. 
Darbdaviai ir valstybė su
darys tam tikrą fondą, iš 
kurio darbininkams su di
desnėmis šeimomis bus 

j mokoma pašalpa.

Šąlin pasitraukė šaltoji žiemelė, 
Atbudo, atkiuto pilkoji žemelė, 
Ir džiaugiasi žmonės, kad saugūs išliko 
Ir kad susilaukė šventųjų Velykų. 
Jau sniegas nuslinko, čiurlena upeliai 
Ir skamba pavasario skardūs varpeliai, 
Jų bal»ą supranta kiek viens katalikas: 
Atėjo Velykos! Velykos! Velykos!

Ir žiūri į viršų avelė paklydus, 
Kad ore nežemiška laimė pasklydus 
Masina, vilioja pakilti į dangų 
Ir lakų paukštelį, ir žmogų nerangų. 
Ir apsiautė gamtą šventadienio ūpas. 
Kurs maldą kalbėti paskatina lūpas 
Ir traukia dangun jau atgimusią širdį, 
Kurią per Velykas Dievulis sušildė.

Per kančią į garbę! — tas dangiškas šūkis. 
Jau tūkstančius kartų pasaulį apsukęs. 
Naujos pajėgos jis šiandiena įgyja 
Ir trupina nuodėmių kietą vergiją. 
Tepažvelgia mūsų pastigusios akys
Į Kristų Ganytoją, kurs yr pasakęs:

Aš Atsikėlimas esmi ir Gyvybė. 
Numirėlius prikeliu savo galybe. 
Jo dieviški žodžiai tikriausiai įvyko 
Dienoj šių šventų, stebuklingų Velykų.

i
Vatikanas, bal. 4, — Po

piežius Pijus XII paaukš
tino keturius Bostono die- < 
cezijos kunigus, suteikda
mas jiems prelatų garbės 
ženklą. Šie kunigai paskir
ti prelatais: kun. R. Cu- 
shing, kun. E. Murray, 
kun. W. Casey ir kun. J. 
Minihan. Prelatas Murray 
yra šv. Jono seminarijos 
rektorius; prelatas Cu- 
shing tikėjimo platinimo 
draugijos vadas, o prelatas 
Minihan, J. E. Kardinolo ‘ 
O’Connell raštininkas.

HITLERIS DIDŽIUOJASI 
SAVO ŽYGIAIS

Grąžins Atstovus Į Berlyną
Paryžius, bal. 4, — Di

plomatiniuose sluoksniuo
se kalbama, kad Prancūzi- 

i jos ir Anglijos vyriausybės 
i nutarusios grąžinti savo 

, ; atstovus į Berlyną, ku-
laikomos mokyklose, Hgo- į rįuos bUVo atšaukusios pa

sitarimams. Jau tuo paro
do, kad jos nori palaikyti 
draugiškus santykius su 
Hitleriu ir jo neerzinti.

Čia apaštališka delegatū- 
ra pranešė, kad Šventasis 

J Tėvas Pijus XII Clevelan- 
• do, O., vyskupą J. Schrem- 
bsą paaukština arkivysku- 

Į pu.
I 
I 
i i i

SIUNČIA ISPANIJAI ATSTOVĄ
i

Madridas, Ispanija, bal. 
4, — Pirmą sykį nuo 1936 
metų Madride buvo laisvai 
švenčiama Verbų sekma
dienis. Kadangi bažnyčios, 
kurios buvo komunistų su
naikintos, dar nevisos ats
tatytos, tai šv. mišios buvo

ninėse ar kitose viešose 
vietose. Žmonės džiaugiasi 
atsikratę komunistų vergi
jos. Bažnvčių. vienuolynų 
ir katalikiškų mokyklų at
statymo darbas jau pradė
tas.

Sovietų Komisarai Verčia 
Merginas Dirbti Sunkius 

Darbus

Maskva, bal. 4, — Mar
šalas Budenny, įsakė, kad 
100,000 merginų būtu iš
mokyta vairuoti sunkius 
laukų traktorius ir tuo bū
du, karui ištikus galėtų pa
vaduoti vyrus. Jis taip pat 
ragino visus piliečius iš
mokti karo ginklus varto
ti.

Japonai Nužudė 8000
Kiniečių

Shanghai, bal. 4, — Japo
nų žinių agentūra praneša, 
kad kiniečiai buvo smar
kiai sumušti trijuose fron
tuose ir apie 8000 jų žuvo.

Europos Karas Priklauso 
Nuo Amerikos

New York, bal. 4, — Se
natorius Nye pareiškė, 
kad Europoje karo nebus, 
nors apie tai daug kalba
ma, jei “Jungtinės Ameri
kos valstybės neprižadės. 
Dagalbos kariaujančioms I 
tautoms”. Europos tautos j 
finansiniai yra silonos, jei 
negautų iš Amerikos ban
kininkų ir valdžios užtik
rinančios paramos, jos ne
pradėtų karo.

JUNGTINES VALSTYBES

Washington, bal. 4 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė, pripa
žinus oficialiai Ispanijoje 
Franco teisėtą valdžią, už

J. K.

ANGLIJA PAŽADA PASKOLĄ
RUMUNIJAI

'vidurinę Europą. Rumuni
ją ir Karpatų Ukrainą. 
Hitleris Slovakijos dabar 
užimti nesi varo. Jo kariuo
menė, kuri buvo pasiųsta į 
Slovakiją pamažu atšau
kiama: o su Rumunijos vy
riausybe sudaryta preky
binė sutartis. Hitleriui Slo
vakija nesvarbi. Užėmęs 
Čekiją jis tikrai gavo di-

Berlynas, bal. 4. — An-,Lenkijai galėtų padėti Ru- 
glijos pažadai gelbėti ma-Įsija, bet iš jos lenkai nieko 
žas valstybes prieš Hitlerį, nesitiki. Austrija ir Čeko- 
matomai, jo nenugasdino. • Slovakija buvo daug galin- 
Savo kalboje, šeštadienį, gesnės už Lenkiją, tačiau 
Hitleris didžiavosi savo sutiko pasiduoti, o ne būti 
darbais ir pareiškė, kad sunaikintos. Ar Lenkija 
Anglija neprivalo kištis į!pasirinks kovoti? Grei- 
Vokietijos vidaus reikalus, čiausia, kad ne.
Jis sakė, kad Vokietija turi --------------
tokią pat teisę nustatyti sa Hdlljoji VyriaUSybė PriSISta* 

tė Valstybės Prezidentui
Ir taip pat pasakė, kad Vo-
kietija nebijo grumojan- Kaunas, kovo 28 d. nau- 
čių priešų. Jei jis susitari- J°Ji Vyriausybė prisistatė 
mais su tautų vyriausybe Valstybės Prezidentui, 
nustatąs naujus rubežius 
ar sudarąs naujas sutartis, 
tai nei Anglija, nei Pran
cūzija neturėtų ką apie tai 
sakyti. Ta Hitlerio kalba 
lenkai didžiai susirūpino. 
Tiesa, jiems Anglija ir 
Prancūzija pažadėjo pa
galbą. bet kaip jos, taip to
li atskirtos nuo Lenkijos, 
galės jai duoti tą pagalbą, 
tai vra neaišku. Geriausiai

Londonas, bal. 4, — An
glijos vyriausybė pažadė
jo Rumunijai suteikti pa
skolą, kad ji galėtų apsi
ginkluoti prieš Hitlerį. 
Hitleris Rumuniją tegali 
užimti per Vengrijos kraš
tą, gi Vengrija ar gi tai no-, 
retų leisti. Vengrija dabar: 
pasirodo draugingai Vo-’ 
kietijai, nes kitaip ji pati 

Ibūtų Hitlerio užgrobimo džius turtus ir garsias in- 
, gi Slovakijos 

H. Free- kad Hitleris jai paves Slo-: krašte, jokių turtų nėra, 
vakiją. Slovakijos stovis ---------------

Ra Mirė Kardinolas Sbarretti ropoję. Čekiją, tai yra Bo
hemiją ir Moraviją Hitle- 
ris užgrobė, bet Slovakija Vatikanas, bal. 4, — J. E. 
pasilieka faktinai nepri- Kardinolas Sbarretti. 82 
klausoma valstybė. Iki Vo- metų amžiaus, rastas lovo- 
kietija užgrobs Slovakiją je ryte negyvas. Jis nesir- 
Europoje taika galima sa- go, sveikas vakare nuėjo 
kyti, bus užtikrinta, bet ilsėtis, bet nebeatsikėlė. 
kai ji užvaldys Slovakiją, Į Jis yra buvęs Amerikoje, 
tada taika nebus ilgai iš-1 Havanoje ir Kanadoje. Jo 
laikyta. Nes užėmus Slo-!mirtis Kardinolų skaičių 
vakiją, ji žygiuos tolyn į sumažino iki 60.

j kelių dienų pareiškė pasių- pavojuje, o antra, ji tikisi, dustrijas, 
j šią savo atstovą, f’
i man Matthews, — Juan F.
!de Cardenas bus Ispanijos
atstovas Washingtone.

MUSSOLINI ŽADA LAUKTI 
ITALIJOS KOLONIJŲ

Reggio, Italija, bal. 4, — 
Mussolini kalbėdamas 
žmonėms pareiškė, kad I- 
talija yra pasirengus lauk
ti savo kolonijų sugrąžini
mo ir tikisi, kad su Pran

i
i

Anglija Pažada Rumunijai 
Pagalbą

Londonas, bal. 4, — An
glija pasidarė geradarė. 
Pirma pažadėjo pagelbėti 
Lenki jai. dabar pareiškė, 
kad jei Hitleris miltų Ru
muniją, tai ji ir ją stotų 
ginti. Bet tokių pažadų 
Lbndonas jau pirmiau yra 
padaręs.

Darbininkų Radio Programa

cūzija bus galima diploma
tiniais būdais susitarti. 
Tačiau taip pat pasakė, 
kad Italija savo kolonijų 
niekada neatsižadėsią.

.....................................* A-r-
I •v

šeštadienį, balandžio 8 d.. 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Velykinė radio programa. Programą išpil
dys Cambridge lietuvių parapijos radio grupė, vado
vaujant muzikui Mamertui Karbauskui.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocvcles ir 
klausykite Darbininkų programos iš VVCOP stoties, 
Boston.

Darbininkų Radio programos vadovybė sveikina 
visus ir linki malonių Kristaus Prisikėlimo švenčių.

/I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS 

VELYKŲ RYTĄ
New York. bal. 3. — Ve

lykų lyte. 6 vai. per radio 
bus galima girdėti Šv. Tė
vo Popiežiaus palaimini
mą.

Urugvajus Nori Santykių 
Su Vatikanu

Hitleris — Pasaulio Blogy 
bių Ženklas

I
i
i

u-
Pietų Ameri- 

iuasybė atsiuntė į 
Senor Jacauin

Brimingnam. Anglija. — 
Bal. 4. — Garsus rašyto
jas. kun. Drinkwater sako: 
“Žmonės sako, kad Hitle
ris ardo pasaulio ramybę, 
bet Hitleris vra ženklas tu 
visų blogybių, kuries spau
džia pasaulį ir už kurias 
mes visi esame dalinai at
sakingi. Popiežius Pijus 
XII. savo išrinkimo dienoje 
pasakė, kad visi žmonės 
turėtų sudaryti vieną žmo
nijos šeimą. Ir pasaulio 
blogybės nesibaigs iki mes 
nepaklausysimo Šventojo 
Tėvo žodžių. Mes privalo
me visų pirma rūpintis, 
kad sudarytų pasauly vie
ną šeimą, kurios galva 
tėvas būtų Popiežius”.

Vatikanas, bal. 4, — 
rugvajaus, 
kos. vyriai 
Vatikaną
Seco Illa tartis apie suda
rymą santykių. Beveik vi
si gyventojai Urugvajuje 
yra bent vardu katalikai. 
Iki šiol valdžia nebuvo pa
lanki Katalikų Bažnyčiai.

500 Atsiskyrė Nuo CIO 
Unijos

Mokyklų Vaikai Komunistų | 
Išnaudojami

Meksika, bal. 3, — Mek- 
isikos gyventojai didžiai' 
sujudo sužinoję, kad vy-l 
riausybė reikalauja iš I 
kiekvieno mokyklos vaiko 
pinigų komunistų jaunimo 

: organizacijos palaikymui. 
Mokytojai reikalauja, kad 
kiekvienas vaikas atneštų 
kas savaitę vieną oesą tam 
tikslui. Vyriausybė tai už
ginčija sakydama, kad pi
nigai atiduodami ne ko
munistams, bet studentui 
organizacijai.

Naująją Vyriausybę Sveiki* 
na Visa Lietuvos Spauda j
Kaunas, Bal. 3 d. Naują

ją Lietuvos Vyriausybę 
visa spauda nuoširdžiai 
sveikina ir kviečia visas 
sroves vieningai ją remti. 
Ministras Pirmininkas Ge- 

pareiškė.
kad Vyriausybė skatins 
jungiamuosius veiksnius, 
šalins skiriamuosius. Vie
ningo darbo vyriausybė ti
kisi, visuomenės remiama, 
nugalėti Klaipėdos atsky
rimu sudarytus sunku- 

_______________________ ___ . Vyriausybė ruošia 
tų į unijos valdybos vietas, savo darbų deklaraciją.

New York. bal. 3. — Kai- nerolas Černius 
tindami, kad CIO yra ko
munistų instruktuojama. 
United office and profes- 
sional IVorkers atsiskyrė 
nuo CIO ir prisidėjo prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos skyriaus. Darbinin
kams nereikėtų unijos ar
dyti. tik neįleisti komunis- mus.

ir

Katalikų Bažnyčia Yra 
Laisvės Gynėja

1

Beifast. Airija, bal. 4, — 
Mi. Pakenham, protestan
tas. štai ką pasakė: “Aš e- 
su protestantas. Bet noriu 
pasakyti. kad Katalikų 
krašte protestantai turi 
pilną laisvę. Aš drąsiai ga
liu tvirtinti, kad Katalikų 
Bažnyčia yra žmonių lais
vės gynėja”.

Reikalauja Roosevdto
Rezignavimo

New York. bal. 4. —Kal
bėdamas į respublikonų 
klubo narius. Gannett. lai
kraštininkas. pasakė, kad 
“prezidentas veda kraštą 
prie bankroto ir žmonės 
turėtų reikalauti jo rezig- 
navimo”. Jis sakė: “Ge
riausia pasaulio taikai A- 
merika gali pasitarnauti 
žiūrėdama savo krašto rei
kalų ir nesikišdama į už
sienių tautų reikalus”.

Lenkija Nepasitiki Anglijos

Žemaitijos vieškelio vaizdelis per vasaros darbymetę.

Buvo Vieną Velykų Rytą

Ir

l 
į I I Į

ti bažnyčion. Šiandie toks; sunku būtų išaiškinti. Var- 
! gražus Velykų rytas”, ža- 
idino sena motulė savo sū- 
'nų. “Palik mane ramybėj, 
Imama. Aš jau senai neinu 
jį bažnyčią , tai ir šiandie 
neisiu. Man nesvarbu ar 

Į tai Velykos, ar ne”, aiški
no sūnus. Karti ašara pasi
rodė ant senosios skruos
tų. Ji sūnų taip mylėjo, le- keitęs. Veide matėsi šypse- 
pino ir leido į mokslus, o na, akys 
štai dabar jis ją paniekina, 
išsižadėdamas savo tikėji
mo. Daug jau ji ašarų iš
liejo, daug maldų nusiun-

i te Aukščiausiam už savo 
sūnaus atsivertimą, bet 
šis vis labiau ir labiau ša
lo nuo tikėjimo. Senutė 
šiandie jam nieko nebesa
kė ir tyli išėjo į bažnyčią. 
Sūnus jos skausmą ir aša
ras pastebėjo. Jam kažko
dėl nesmagu pasidarė. “O 
gal ir nueiti į bažnyčią; 
vistiek šiandie miestely 
reikės būti. Pastovėsiu,! 
pažiopsosiu, juk tas mano

užgrobimui. Vokietija jau 
pareikalavo, kad Lenkija 
sutiktų atiduoti Danzigą 
be jokių statomų sąlygų ir 
kad būtų leista vokiečiams 
ištaisyti kelius per Lenki
jos koridorių sujungiant 
rytų Prūsiją su Vokietija. 
Laikraštis “Boston Ameri- 
can”, bal. 2. rašo: “Lenki
ja yra neturtinga šalis, bet 
kasmet išleidžia 270 mili
jonų dolerių karo gink
lams. Jaunuoliai noriai 
stoja į kariuomenę, nes jie 
gauna geriau pavalgyti ir 
apsirengti, kaip neturtin
guose ūkiuose gyveną”. Iš 
viso išrodo, kad Lenkija 
Danzigo neteks. Ji daug 
norėjo: užgrobė Lietuvos

Varšuva, bal. 4. — Lenki-1 
jos užsienių reikalų minis
tras Beckas nuvyko į Lon
doną tikrai sužinoti kokią 
pagalbą Anglijos vyriau
sybė užtikrina jo tautai 
prieš Vokietijos Hitlerį. 
Lenkija nepasitiki Angli
jos pažadėtą pagalbą ir bi
jo Hitlerio. Anglija ir 

-Prancūzija. paža dedamos 
Lenkijai pagalbą, daugiau 
save rūpinasi, kaip Lenki
ja. Joms labiau svarbu ži
noti. ar Lenkija joms pa
dėtų kovoti prieš Hitlerį: 
jei Hitleris eina į karą 
prieš Angliją ir Prancūzi
ją, ar Lenkija sutiktų dvie
juose frontuose kovoti? 
į Angli jos vyriausybė yra 
pareiškus,kad Danzigo krašto dalį, užgrobė dalį 
Klausimą Lenkija turi pa- Čekoslovakijos, bet mato- 
ti išrišti su Vokieti ja. Ir į ; kad sau laimės ne. 
Lenkija, jau vra pasiren- _ , ......
gus apie tai "su Vokietija ^™- Dabar J1 saukiasi 
tartis, tik pareiškė, kad į Lietuvos pagalbos prieš 

Į priešinsis ginklu Danzigo Hitlerį.
------------------ :---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brooklyno (N. Y.) lietu
viai jau antrą kartą suda
ro “bendrą frontą” Lietu
vos gynimo tikslu.

Pereitą metą, kovo mėn., 
kada Lenkija įteikė Lietu- 

1 vai ultimatumą, tai lietu- 
i vių laikraščių: “Amerikos” ( 
(katalikų), “Laisvės” (ko-j 
munistų), “Tėvynės” (tau
tininkų - laisvamanių - so
cialistų), “Vienybės” (tau
tininkų - laisvamanių) re
daktoriai sudarė bendrą 
komitetą. Tas komitetas 
tuoj pasiuntė visiems laik
raščiams ir mūsų išeivijos 
vadams telegramas su pa
rašais: Laučka, Strazdas, 
Mizara, Vitaitis, Tysliava, 
ragindamas sudaryti pa
našius komitetus.

Bet kitos kolonijos, pri
siminusios praeitį, tokių 
komitetų neorganizavo. 
Lietuviai katalikai sušau
kė masinius mitingus Fe
deracijos vardu, kuri yra 
lietuvių katalikų visuome
ninio veikimo autoritetas.

Kitaip buvo Brooklyne. 
Laikraštis “Amerika”, 

kovo 25 d., 1938 m. laidoje, ,

I

Kaunas, Bal. 4 d. — Šio
mis dienomis Vyriausybė 
nutarė įsteigti Ūkio Tary
bą. Tokia institucija bus 
labai sveikas reiškinys 
Lietuvos ekonominio gy
venimo progrese. Ji suda
rys vieningą visam tautos 
ūkiui veikimo planą ir nu
statys gaires, 
timi turi eiti
bei administracinė pažan
ga.

kuria kryp-
ekonominė

Ragina Remti Apsigynimo 
Fondą

Kaunas. Bal. 4 d. —Kraš- 
:-<■ Aj saugos Ministras ge
nerolas Musteikis, Vyriau
sybės vardu ragindamas 
paremti ginklų vajų, per 
radi ją. pareiškė, kad reikia 
vieningo sutartino darbo 
i: ryžtingo pasiaukojimo 
tėvynei. Visame krašte Ap- 
sigynirrm Fondui gausiai 
a i . ama prad ėdant mi- 

••••.• baigiant •?ili-
r.;. - • >:ninkais.

JUNGTINES AMERIKOS VAL
STYBES PRIPAŽINO FRANCO

VALDŽIĄ
--------------

VVashington, D. C. bal. 3,1 
— Amerikos vyriausybė o- ’ 
ficialiai pripažino teisėtą 
Ispanijoj Franco valdžią, 
sudarė diplomatinius san
tykius. ir nuo dabar leis iš 
Amerikos vežti karo gink
lus į Ispaniją, nes karas 
jau užbaigtas. Komunistai, 
kurie pradėjo Ispanijoje 
ikarą Dabėgo atgal į Rusi- 
| ją, arba į Meksiką.

Priėmė Didžiojo Penktadie
nio Įstatymą

Netikri Gandai Apie 
Klaipėdos Vertinimą 

Lietuvoje

Užsie-Kaunas. Bal. 3 d.
nio spaudoje pasirodžiu
sios žinios, kad atsakin
gas Lietuvos vyriausybės 
narys dėl Klaipėdos nete
kimo pareiškęs, kad Lietu
va esą nusikračiusi nerei
kalingo balasto, yra ne
draugingos Lietuvai spau
dos paleistas prasimany
mas — komentaras, su tei-East St. Louis, Mo. bal. 3,

— Miesto valdyba priėmė sybe nieko bendro neturįs.
Įstatymą. kad Didysis 
Penktadienis būtų tinka
mai praleistas. Įstatymas 
sako, kad visi miesto val
dybos rūmai būtu uždary
ti nuo 12 iki 3 vai. Didžia
jame Penktadieny. Įstaty
me pasakyta: “Didysis 
Penktadienis vra diena y- 
oatingos maldos ir at
minties Kristaus kančios, 
kuris mirė ant kryžiaus už 
žmonių laisvę”.

!

Sunkvežimy Vairuotojų 
Streikas Baigiamas

Providence. R. I. bal. 3, 
— Po 12 dienų streiko ir 
didelių nuostolių kompani
joms ir darbininkams, ga
lutinai streikas baigiamas 
ir darbininkai grįžta prie 
savo darbų.

“Sūneli, kelkiu, reikia ei- tuomet jis jautė ir manė, 

peliai nutilo, o Andrius 
kiūpojo mušdamasis i krū- 

i tinę: “Viešpatie pasigailėk, 
Į aš nusidėjėlis”. O Kristus, 
i rodos, su ranka nuo alto- 
! liaus jį laimino. Po kurio 
laiko žmonės matė prie 
klausyklos, o vėliau prie 
Dievo Stalo. Jis buvo pasi- 

1 »x^xi4zxrx TTxx:>3xx X-,«x«xxB

na, akys spindėjo. Ilgai 
dar Andrius buvo bažny
čioje ir ilgai meldėsi.

Jam išėjus laukan, apsu
po jį pažįstami. Visi stebė
jos pasikeitimu. Buvęs 
laisvamanis, dabar staiga 
atsivertė. Kalbom nebuvo 
galo. Prie kompanijos pri
ėjo ir jo draugas Petras, 
nemažas bedieviukas. “Ką, 
girdėjau, buvai bažnyčion, 
sveikinu, sveikinu. Matyt 
kunigų plepalai paveikė? 

i — tyčiojos Petras. Visi nu- 
jtilo, lyg žado netekę. An- 
! drius nusišypsojo: “Petrai, 
į geriau kunigų žodžių klau
syti, kurie skelbia Kris
taus mokslą, negu kad Ko- 
cilų batsiuvio Petkaus — 
“paskaitų” apie laisvama
nybę, kas vertesnis ar ku
nigas ar Petkus? Eik pas 
savuosius ir manęs nelau
kite, nes aš negaliu pakęs
ti vien girdėdamas šmeiž
tus, be rimtų įrodymų. 
Kalbate kuo patys nelabai 
tetikite! Sudie! Petras 
smuko iš būrio, lyg nude
gęs. Likusieji iš bedievuko 
kvatojos.

Andriaus motiną begrįž
tančią į namus pavijo kai
mynai. “Sėskis į ratus, 
kaimyne”, užprašė. Senutę 
paklausė. “Kam vaikštai 
pėsčia, arklių gerų turi”, 
šypsojos kaimynas.

“Taigi, samdinius išlei
dau į namus, Andrius nei
na į bažnyčią, negi pati 
viena važiuosiu” , dūsavo 
senutė.

“Nagi šiandie ir Andrių 
bažnyčioj mačiau, ir ko
munijos ėjo”, nusistebėjo

i

į

viai vėl sudarė bendrą ko-
mitetą. Sj kartą sudarė įsitikinimams nepakenks”,
“pastovų”, ir pavadino “A- 
merikos Lietuvių Taryba”, 
į kurią įeina komunistų, 
socialistų, tautininkų - lai
svamanių ir katalikų laik
raščių redaktoriai ir atsto
jai.
į Laikraštis “Amerika”, 
I kuris metai atgal parašė: 
' “Gal ir geriausia, kad dirb
tų kiekviena srovė ar gru- 

j pė savo ribose”, kovo 31 d., 
1939 m. laidoje vėl siūlę 
mūsų išeivijai bendrą ko- 

i mitetą — “Amerikos Lie- 
|tuvių Tarybą”. Rašo: “Su
darykime (Jau sudary
ta. Red.) tad plataus mas
to, gyvenimiškų užsimoji- 

1 mų, plačiosiosios visuome
nės pasitikėjimą turinčią 

i Amerikos Lietuvių Tary- 
Ibą”.

.( Ar gi mes lietuviai kata
likai neturime pasitikėji- 

,imo turinčių organizacijų? 
Taip, mes turime Federa- 

, ei ją, Kunigų Vienybę ir ki- 
i tas organizacijas, kurios 
dirba kilnų katalikybės ir 
tautybės darbą. Tos orga- 

su pasididaavimū’ štai’ką'“Į2?“*® turi gražią pra- 
parašė apie bendro komi- e^i- J°s tur* ir pasitikęji- 
teto žygį: mą tų, kuriems rūpi Lietu-

“Visai suprantama, kad ir katalikybė.
New Yorko lietuviai suju- 7—------ w.------ -
do stipriausiai, nes <— 
aukščiausiai pasiekė vi- rimento parašyti, 
sos žinios”. --------- » *_•----------1-----

New Yorko lietuvių ben- v}ena srovė ar SruPė savo 
dras “stipriausiasis” judė- ribose . 
jimas neilgai išsilaikė. Tąsi 
pats laikraštis “Amerika”, 
balandžio 1 d., 1938 m. lai- 
doje apie Brooklyno (N. j 
Y.) lietuvių bendrą komi< 

j tetą ir jo darbą parašei 
štai kaip:

“Visų džiaugtasi bendru 
darbu, bet neilgam. Kai
riausios srovės pasišoko 
veikti savo kryptimi, vadi
namos tautiškos organiza
cijos pradėjo organizuoti 
savo komitetus ir 1.1. Visa 
tai parodė, kad lietuviams 
amerikiečiams sunku su
rasti bendras kelias. Gal ir 
geriausia, kad dirbtų kiek
viena srovė ar grupė savoi 
ribose, bet kad kiekvienas 
darbas prieš akis turėtų 
vieną tikslą: ginti nepri-' 
klausomą ir laisvą Lietu
vą!”

Taip tai įvyko praeityje.
NA, O KAIP YRA DA

BAR?
Lietuva neteko Klaipė-i 

dos. Mūsų išeivija sujudo.; 
Brooklyno (N. Y.) lietu-1

galvojo keldamasis An- 
i drius.

Ir neilgai trukus jau jį 
■ galima buvo matyti bežy
giuojantį miestelio gat- į 
vėm. Iš jo kaimo iki mies
telio tebuvo pora kilomet
rų.

Perėjęs kelias gatveles, 
jis įsmuko į bažnyčią. 
Žmonių daug. Tiesiog 
spūstis ir jis nepasijuto at
siradęs netoli savo moti
nos. Ši jo nepastebėjo, nes 
buvo giliai paskendusi 
maldoje. “Matyt už mane 
meldžiasi”. Kažkaip jam 
dingtelėjo galvoj mintis, 
pažvelgus į klūpančią ir 
metų naštos prispaustą 
motiną.

Apžvelgė kitus žmones. 
Visų rimtai susikaupusio
se veiduose buvo galima 
drauge ir džiaugsmą iš
skaityti. Visi, matyt, 
džiaugėsi sulaukę tos Vieš
paties prisikėlimo šventės. 
Tik jis jokio džiaugsmo 
nei pasitenkinimo savyje 
nejautė. Jam visos dienos 
išrodė lygios, beprasmės ir 
vienodos.

Daug minčių sukosi to 
jauno studento galvoje. 
Suskambėjo varpeliai. Visi 
žmonės puolė ant kelių. 
Andrius neatsiliko. Ir ta 
bendra malda ir susikaupi
mas pagavo ir pavergė. Ką

I

I

IIII

į kaimyno duktė Onutė.
“J“ t.

Kažin ar “Amerikai” ne- 
teks ir po šio antro ekspe- 

“ “gal ir 
geriausia, kad dirbtų kiek-
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TAUPYMO BAKKAS GYVYBES APDRAUDA

TAUPYK LAIKĄ IR PINIGUS

STABILITY

Dcpozituokite per laiškus
Depozitai yra apdrausti Commenvveaith 
of Massachusetts įstatymais. Chapter 43 
of the Acts of 1934 ir taipgi amendmen- 
tais.
Taupyk pinigus pasta. Tai yra paranku. 

Viskas laikoma paslaptyje. Rašykite 
dėl smulkmenų.

“Ir Jurkonių Petrą pa
peikė už laisvamanybę. O 
juk buvo draugai. Miesčiu
ke visi stebisi, o klebonas, 
Andrių bažnyčioj, maty
damas, džiaugias”, pridėjo 
kaimynas.

Gerajai motinai to jau 
buvo per daug. Gi nenorė
jo tikėti, tačiau ūkininkai 
tvirtino, negi paklysti ga
lėtų.

Štai privažiavo ir na
mus. Kaimynai nuvažiavo 
toliau. Įėjus į kambarius 
ji sūnaus nerado. Netru
kus jis grįžo. Permainą jo 
veide motina pastebėjo. 
“Garbė Jėzui Kristui! Ma
mytė, linkiu tau linksmų 
Velykų ir tegul tau sutei- 

i kia Viešpats daug laimės 
ir ilgiausią amžių”, kalbė
jo Andrius.

“Ir tau, sūneli, ir tau”, 
spaudė motina sūnų prie 
savo krūtinės, o iš akių 
tryško džiaugsmo ašaros. 
“Girdėjau, 
buvai sūneli”, 
mamyte. Ir 
komunijos. 
Prisikėlimo 
prisikėliau 
pančių. Man 
aišku, ir tikėjimo į jokius 
turtus nemainyčiau”.

Motina buvo laiminga. 
Viešpats jos maldų išklau
sė. sūnus vėl tikintis.

Įvyko prisikėlimas!
Alg. Vargas.

v •

kad bažnyčioj 
“Buvau, 

išpažinties ir 
Su Kristaus 
švente ir aš 
ir bedievybės 
dabar viskas
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Velykos-Taikos Ir Meilės Šventė
Skaudi ir liūdna Kančios savaitė sugraudina ir 

apminkština net sukietėjusias širdis. Todėl Atsikėli
mo džiugesys, ir taip jau be galo kilnus ir linksmas, 
pasidaro dar linksmesnis, kada būna sugretintas su 
baisios Kristaus Kančios valandomis. Per Velykas vis
kas atbunda, viskas veržiasi gyventi, ir kas svarbiau
sia, gyvenimo viltis prasiveržia pro žemės vargus ir 
siekia amžinybės. Velykos alsuoja meile ir antgamtiš
ka linksmybe. Žmogaus siela pasilsi ir pasigamina iš
tvermės tolesnei gyvenimo kovai. Tą taikos ir meilės 
šilumą ryškiai atvaizduoja šitie šv. Tėvo Pijaus XII 
žodžiai:

“Tame mūsų tėviškam atsišaukime prie geriausių 
meilės linkėjimų Mes prijungiam viltį ir kvietimą į 
taiką. Mes kalbame apie tą taiką, prie kurios neilsta- 
mai ragino žmoniją palaimintos atminties Mūsų Pirm- 
takūnas, dėl kurios jis nuolatos meldėsi ir pagaliau 
pašventė Dievui savo gyvastį. Mes kalbame apie tą tai
ką, kuri yra kilniausia Dangaus dovana, visų gerųjų 
sielų troškimas ir meilės bei teisingumo vaisius.

“Mes kviečiame visus į taiką, plaukiančią iš ra
mios sąžinės ir vienybės su Dievu, į taiką šeimynose, 
vieningose karštoj Kristaus meilėj ir, pagaliau, į taiką 
tarp tautų, įvykdintiną brolišką kits kito parama, 
vieningu bendradarbiavimu ir nuoširdžiu supratimu 
aukštesniųjų žmonijos reikalų, kaipo vienos didingos 
šeimos, esančios Dievo Apvaizdos globoje.

“Šiose baisingose išbandymo valandose, kada tiek 
kliūčių priešinasi taikai, kurios taip karštai pageidau
ja gerųjų žmonių širdys, Mes siunčiame į Viešpatį y- 
patingas maldas už tuos, kuriems yra pavesta aukš
čiausia garbė ir sunkiausia našta vesti tautas į gerbū
vį ir pažangą”.

Tie ramūs kilnūs žodžiai skamba tarsi koks iš 
dangaus atėjęs balsas, bandąs nuraminti apsiginkla
vusias tautas ir numalšinti jų kerštingus užsimojimus, 
bent Velykų metu. Kristus nugalėjo mirtį ne tam, kad 
šimtai tūkstančių nekaltų žmonių būtų žudomi karo 
laukuose. Mums reikia taikos ir ramybės, bet tikroji 
taika “plaukia iš ramios sąžinės”. Štai kur glūdi nenu
galima pasauliui kliūtis: jis nenori taikintis su Dievu... 
Bet — kol tas nebus įvykdinta, žmonija neturės ramy
bės nei sveikatos. K.

cūzams teks skaitytis su įvykusiu faktu ir ramiai aiš
kintis, kad tos provincijos seniau priklausė Vokietijai 
ir jų praradimas nėkiek nekliudo lenkų nepriklauso
mybės... Beckas nebūtų diplomatas, jei to nepermaty- 
tų. Jis taip pat negali nepajusti, kad vokiečiai puikiai 
žino jo padėtį. Taigi, viską tą apsvarsčius, galima ir 
antraip spėlioti, t. y., kad Beckas pasiduos be mūšio ir 

i tik mėgins ko daugiausiai iš vokiečių išsiderėti. Kaip 
lenkų tauta reaguos į tokią Becko politiką, tai jau ki- 

į tas klausimas. Labai galimas daiktas, kad Becko kar
jera su šiuo žygiu užsibaigs, jei jis nesusilauks daug 
nemalonesnio dalyko 
ties.

Ar Hitleris pasiryžęs muštis? Tai labai įdomus 
klausimas. Iki šiol jis viską ėmė grasinimu, intrygo- 
mis ir siundymu vienos valstybės prieš kitą. Jis gerai 
žino esamas tarp mažesniųjų valstybių nesantaikas ir 
smulkius kaimyniškus pavydus. Naujai sukurtųjų 
valstybių diplomatai nenumato ar užsimerkia ant pan- 
germaniško pavojaus. Joms tik rūpi kaip nors išsikas
ti iš ekonominio skurdo ir draskyti viena kitą, kad at
gautų “neišpirktuosius” savo piliečius. Hitleris jas su
kiršina ir be mūšio pasiima kas jam reikia. Dabar iš
kyla visai nauja galimybė. 0 jei lenkai šoks muštis? 
Jie gaivališkai vokiečių neapkenčia. Hitleris, žinoma, 
juos vienu ypu sutriuškins, bet jei Anglija ne juokais 
įsivels į karą — kas tada? Vokiečiai jau žino, ką tai 
reiškia, ypač jei dar Amerika Anglijai padėtų. Vien 
anglų ir prancūzų sudėtinis laivynas yra dvigubai di
desnis už vokiečių ir italų. Gi ilgam kare laivynas ta
ria paskutinį žodį. Jis, neleisdamas iš toliau atvežti 
maisto, gali visą tautą badu pasmaugti. Tad Hitleriui 

i tenka labai kietai galvoti. Tačiau iš kitos pusės, kas 
bus, kas nebus, vokiečiai negali pakęsti, kad lenkai lai
kytų atkirtę Rytprūsius. Jie turi tą lenkišką pašiną iš 
savo kūno ištraukti. Jau ta viena mintis gali priversti 
vokiečius prie ryžtingo žygio, ypač kai jie mato, kad 
Anglija jau nebe ta, ką buvo 1914 metais.

Ką iš tiesų pasiryžęs daryti Chamberlainas ? Jis 
žada lenkams padėti kovot už nepriklausomybę, bet 
lyg yra prasitaręs, kad Dancigo klausimas Lenkijos 
nepriklausomybės kaip ir nepaliečia. Neaiškus čia jo 
pareiškimas, bet anglai jau spėlioja, kad jų diplomatas 
pasiliko sau skylę iš nemalonios padėties išlysti. Kaip 
ten bebūtų, bet faktas yra aiškus, kad atėjo bėda ir 
Lenkijai. Gyvenimas pradės suvesti sąskaitas. Lenki
jai jau seniai reikėjo atsiminti tą aksiomą: honesty is 

j the best policy — teisingumas geriausia politika. Nė 
ant jaučio skūros nesurašytum, ką mes turime Lenki- 

■ jai prikišti, bet šiuo atveju užteks tik kukliai pareikšti, 
kad jos politika teisingumu nepasižymėjo. Dabar pjau
na ką buvo pasėjusi: nevienas kaimynas nestos ją gel
bėti. K.

i
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Gurklianiškis.

VELYKŲ DIENOS 
EVANGELIJA

Anuo metu, Marija Mag
dalena, Marija Jokūbo mo
tina ir Salome nusipirko 
kvepalų, kad atėjusios pa
teptų Jėzų.

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

Jos kalbėjosi tarp savęs: 
kas mums atrįs akmenį 
nuo kapo angos. Bet pa
žvelgusios pamatė akmenį 
atrištą, o jis buvo labai di
delis.

Įėjusios į kapą, jos pa
matė jaunikaitį, sėdintį 
dešinėje pusėje, apvilktą 
baltu drabužiu ir jos nusi
gando.

Jis joms sakė: Nebijoki
te, jūs ieškote Jėzaus Na- 
zarėno, kuris buvo prikal
tas ant kryžiaus; Jis atsi
kėlė, Jo nėra čionai: štai 
vieta, kame jie buvo Jį pa
dėję.

Bet eikite, pasakykite Jo 
mokytiniams ir Petrui, 
kad Jis eina pirm jūsų į 
Galilieją, tenai jūs Jį ma
tysite, kaip Jis yra pasa
kęs. (Evang. Šv. 
kaus).

Mor

VELYKŲ
PREFACIJA

Tikrojo Džiaugsmo Diena
Visi švenčia Velykas. Tie,, jis nebegalėjo ilgiau sėdėti 

kurie netiki į Kristaus pri- prie savo mirštančios duk- 
sikėlimą švenčia gamtos relės, turėjo išeiti į kitą 
prisikėlimą po ilgos žie- kambarį, verkti ir liūdėti, 
mos mirties. Mes švenčia-. kad negali jos prašymo iš- 
me garbingą Kristaus pri-Į pildyti nei jos suraminti, 
sikėlimą. Tarp mūsų ir jų 
yra didelis skirtumas. Jie, 
vargšai, turi pasitenkinti 
pradedančia žaliuoti žole
le ir sprogstančiais mede
liais, žinodami, kad už ke
lių mėnesių rudens šaltis tik verkė ir man nieko ne- 
vėl visa sunaikins. Bet 
mes, Kristaus prisikėlime, 
švenčiame mirties nugalė
jimą ir užtikrinimą amži
nojo gyvenimo. Kaip Kris
tus prisikėlė, taip mes pri
sikelsime; per mirtį mes 
rasime naują gyvenimą, 
gyvenimą nesibaigiančio 
džiaugsmo, nes Kristus 
mano Išganytojas ;
“Aš žinau, kad mano At
pirkėjas yra gyvas, ir pa
skučiausioje dienoje aš at
sikelsiu iš žemės, ir vėl 
būsiu apvilktas savo oda, 
ir savo kūne aš matysiu

pildyti nei jos suraminti.
Prie mažosios ligonies a- 

tėjo jos motinėlė. Ir moti
nėlei ji tarė: “Mamyte, aš 
prašiau tėvelio, kad eitų 
sykiu su manimi į kapą, 
kaip aš numirsiu, bet jis

i

i j atsakė. Mamyte, tamsta 
eisi su manimi ar ne? Ma
myte, tamsta būsi su ma
nimi, ar re? Jei tamsta 
būsi prie manęs, tai aš nie
ko nebijosiu”.

Tuo metu atėjo kunigas. 
Jis išklausė ligonies išpa
žinties, paskutinį sykį jai 
davė priimti šv. Komuniją, 

!’'V^‘ suteikė paskutinį patepi
mą ir paskutinį palaimini
mą ir jauste jautė, kad jis 
šventąją 
mirties.

Kada

I

prirengia prie

mergytė priėmė
savo Dievą: aš pats Jį ma- šventus Sakramentus, jos 
tysiu, ir mano akys matys, veidelis pasidarė ramus ir 
o ne kitas; ta mano viltis skaistus. Žiūrėdama į klū-skaistus. Žiūrėdama į klū- 
yra paslėpta mano sielo- pančius prie lovos savo tė
ję”. (Jo. 19, 25 sq.). i vėlius ji meiliai jiems ta-

Septynių metų mergytė, ’rė: “Tėveli, Mamyte, da- 
vienatinė tėvų duktė, mir- bar jums nereikės eiti su 
tinai sirgo. Ji, rodos, jautė manimi į duobę. Jėzus te- 
artėjančią mirtį, karstą ir nai eis su manimi. Su Juo 
šaltą kapų duobę. Jos nu- a® nieko nebijosiu. Aš da- 
liūdę tėveliai, kiek galėda- bar nebijau mirti, nebijau 
mi, ramino ją. i duobės, nes Jėzus yra su

Žiūrėdama į apsiašaroju- manimi .
sį savo tėvelį ji tarė: “Te- ■ Taip ir kiekvienam Jė- 
veli, jei aš numirsiu, ar zaus mylėtojui mirtis yra 
tamsta eisi sykiu su mani- nebaisi, nes žino, kad tai 
mi į kapą, aš bijau viena, yra tik perėjimas į kitą 
duobė bus šalta ir tamsi, gyvenimą, gyvenimą amži- 
Tėveli, eik su manimi”, nos laimės danguje, kurį 
Suvirpo tėvo širdis; gailės- Jėzus per savo prisikėli- 
čio ašaros aptemdė jo akis;

as nieko nebijosiu. Aš da-

Iš tikrųjų verta ir teisin- i 
ga, reikalinga ir išganin
ga: Tave, tiesa, Viešpatie, 
kiekvienu metu, tačiau y- 
patingai šiuo metu,’ dar iš
kilmingiau garbinti, kai 
Mūsų Velykų Avinėlis 
Kristus paaukotas.

Nes Jis tikras Avinėlis, 
kuris panaikino pasaulio 
nuodėmes; kuris mirda
mas sugriovė mūsų mirtį 
ir atsikeldamas atitaisė 
gyvybę.

Todėl su 
kangelais, 
Galybėmis 
giškosios kariuomenės ka- 
reivija giedame Tau gar
bės giesmę...

mą mums atidarė. T.

^Okupuotoje Lietuvoje
Visos tautos labai iškil- mas — sako apaštalas Po- 

mingai švenčia savo lais- vilas. Kad Kristus prisikė- 
vės šventę. Tatai mes ma- lė iš numirusių 
tome visose šalyse, visose 
valstybėse. Senais laikais, 
kai žydų tauta vergavo Ei- 
gipto faraonų nelaisvėje ir 
toji nelaisvė galiau pasida
rė beveik nebepakeliama 
— Apvaizda atsiuntė žydų 
kenčiančiai tautai, Dievo 
įkvėptąjį vadą Mozę, kurs 
pasiryžo savo tautą išvesti 
iš nelaisvės nagų. Ilgai ė- 
jo žydai beieškodami ža
dėtosios žemės, net visa 
karta išmirė beklajodama, 

į ir dar nepasiekusi galuti
nio tikslo,
Mozė, o kitas vadas — Jo- 
zue — žydų jaunuomenę 
nuvedė iki žadėtosios že
mės. Žydai tą taip sunkų

I

i

Angelais ir Ar
šu Sostais ir 

ir su visa dan-

Lietuviams Neleidžiama 
Nusipirkti Žemės

v •

LINKSMA DIENA

bet jau nebe

Lenkai, besvaidydami ultimatumus, patys jų su
silaukė, ir tai nuo to žmogaus, kuriam padėjo įsigalėti. 
Dabar jie vargu bedžiūgauja, kuomet jų neapdairios 
politikos vaisiai juos pačius įvarė į kritingą padėtį. Ta
čiau laikinai, bent šiuos žodžius berašant, atrodo, kad 
lenkų premieras Beckas būtų lyg Hitlerį užšachavęs. 
Pirmą syk savo karjeroj Hitleriui tenka gerai palau
žyti galvą, kaip suplanuoti žygį prieš Lenkiją, kad jis 
būtų ir sėkmingas, ir nekaringas, vadinasi, be kraujo 
praliejimo. Kad žygis bus sėkmingas. Hitleris apie tai 
neabejoja: jis gali lengvai užimti ne tik Dancigą, bet 
ir visą Lenkiją. Bet kaip padaryti, kad tai įvyktų be 
karo, vien grasinimo būdu?

Atrodo, kad lenkai pasiryžę muštis. Perdidelis bū- išsivadavimo žygį minėda- 
tų jiems nuostolis netekti Gdynios, į kurią sukišo ka
pitalo kelis šimtus kartų daugiau, negu lietuviai į Klai
pėdą. Be Gdynios, vienintelio jūrų uosto, Lenkijai ne
gyvenimas. Bet muštis su Hitleriu, ar tiksliau pasa
kius, su atkakliu ir sumaniu Goeringu, ne taip jau 
lengva. Pastatyta prieš vokiečių kariškąją mašiną, 
lenkų armija tai tik vaikų žaislas. Beckas tai žino ir 
dėlto desperatiškai puola į Anglijos glėbį, kad jį gelbė
tų. Anglija ko rimčiausiai pasižada, bet... Beckas atsi
mena Čekoslovakijos likimą. Ir ten yra buvę rimtų An
glijos ir Prancūzijos pasižadėjimų, bet kritingoj va
landoj čekai buvo vienų vieni palikti Hitlerio malonei. 
Beckas nujunta, kad ir Lenkija gali susilaukti tokio 
likimo, taigi jis... mėgina vaidinti Hitlerio rolę: blio- 
fuot ir gąsdint iki paskutino momento, kad šoks muš
tis. Priešininkas nusigąsta ir pasiduoda. Bet čia yra 
skirtumo. Bepigu Hitleriui bliofuoti, kai užnugary 
turi tokią mašiną, kurios visi bijosi. Beckas jos neturi. 
Tiesa, jo užnugary stovi Anglija ir Prancūzija, bet 
taip pat tiesa, kad tos valstybės stovėjo ir Čekoslova
kijos užnugary, o kas iš to išėjo? Gal Anglija dabar iš 
tiesų rimtai užsimojusi, tačiau kol ji ar Prancūzija a- 
teis lenkams į pagalbą, Dancigas, Pomorze ir Šlions- 
kas jau bus vokiečių rankose. Tada anglams ir pran-

arba Velykų

už šio 
fakto teisingumą — jo A- 
paštalai ir mokiniai drąsiai 
praliejo savo kraują.

Nors krikščionybės sėk
la paplito po pasaulį, bet 
joje atsirado ir raugių. 
Raugių sėkla buvo paberta

i ir atėjus patogioms pikt
žolėms sąlygoms — ji su- 

; digo.
Kas padėjo raugėm s 

tarpti, ar skurdas, ar gei- 
' dūlių ir malonumų ieškoji 
mo noras — bet tos pikt
žolės labai suteršė Dievo 
žodžių sėklą. Nematytos 
blogybės slinko sykiu su 
stebėtinais civilizacijos 
laimėjimais...

1933 metais, viena 20 
metų jaunuolė, Kaune, dėl 
piktų liežuvių netekus sa
vo tarnybos, ieškodama 
darbo vaikščiojo visur po 
miestą. Ji sutiko, kokios 
30 metų jaunuolį, kurį iš 
veido pamačiusi suprato, 
kad jis daug kenčia. Pra
kalbinus jį ji sužino, kad 
jis jau net trečia diena 
kaip nieko burnoje neturė
jęs. Tik prieš savaitę esąs

i

vo Pascha 
švente.

Žydai šventė Paschą — 
neraugintos duonos šven
te ir laukė žadėtojo Mesi
jo, apie kurį, jie savotiškai 
vaizdavosi. O kai gimė 
Kristus — jie Jo nepažino 
ir labai piktai Jį sutiko: 
skundė, persekiojo, kol 
galiau jie ir pasiekė savo 
tikslą — jie Kristų nukan- ____ t_________ ,
kino ant Golgotos. paleistas iš sunkiųjų dar-

Tačiau krikščionybės bų kalėjimo. Kilniaširdė 
saulė nušvietė platų civili-'jaunuolė —parsiveda jį 
zuotą pasaulį. Krikščiony-1 namo, duoda pavalgyti ir 
bė paplito po visas pašau-, paskui dar jam paskolina 
lio tautas, todėl, kad pri-'išsavo sutaupytų pinigų 
kaltąsis prie kryžiaus. keletą litų. Bet dar labiau, 
Kristus — po trijų dienų į jaunajai apaštalei — parū- 
prisikėlė iš numirusių. “Jei po jaunuolio siela. Jo būta 
Kristus nebūtų atsikėlęs baigusio šiek tiek mokslo 
iš numirusių —dykas ir ir amato mokslą, tik tikė- 
tusčias būtų jūsų tikėji-ljimo dalykuose jis buvo

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

Sveikas Karaliau Šviesybės, 
Viešpatie didžios galybės,
Gelbėk mus Tu iš tamsybės, 
Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja.

Per šventą atsikėlimą
Duok mums kalčių atleidimą. 
Tegu ir mus džiaugsmas ima, 
Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja.

,staigą — gautas priešin
gas atsakymas. Vaivadijos 
įstaiga šiomis dienomis 

i pranešė, 
kad ir jiems žemės nusi
pirkti draudžiama.

Neseniai keli Dieveniškio fu^a^iskiecian^s 
valsčiaus (Ašmenos aps
krities) lietuviai gyvento
jai yra gavę Vilniaus vai-i 
vadi jos įstaigos praneši- į 
mą, kad jiems draudžiama į 
yra iš vieno artimo dvaro' 
nusipirkti žemės. Įdomu 
pažymėti, kad tie žmonės 
faktinai tą žemę yra nusi- 

i pirkę 1928 metais, vadina
si, prieš 10 metų. Bet ne 
visi buvo sumokėję pinigus 
ir todėl pardavėjas iki šiol 
nebuvo jiems išdavęs for
malių dokumentų. Dabar 
Vilniaus vaivadijos įstaiga 
apie tai sužinojo ir prane
šė, kad tiems lietuviams 
gyventojams žemė pirkti 
draudžiama.

Suprantama, tiems že
mės pirkėjams padarytas 
didelis smūgis, nes dabar 
kai kurie negali atgauti 
sumokėtų pinigų. Vienas 
kitas jų bandė teirautis 
vaivadijos įstaigoje. Ten 
jiems pasakyta, kad tai y- 
ra įstaigos paslaptis ir ji 
uždraudimo priežasties pa
sakyti negalinti.

Panašiai yra ir švenčio- kišimu” 
nių apskrityje. Pavyzdžiui viršininkas Jasinskis iš- 
Rusališkės kaimo mažaže- aiškino, kad Lietuvių Mok
iniai lietuviai ūkininkai ;sio Mylėtojų Draugija, pe

rimdama anos Draugijos 
turtą, turėsianti priimti 
savo sąskaiton skolų ne 
11.000, bet 9.000 auks., ku
rių dalis reikės išleisti ligi 
šiol nesumokėtai buto nuo
mai, atleistiems tarnauto
jams ir kt,

J

Į
permaža išsimokslinęs. O 
kai kalinys pasisakė nebu
vęs net visą 10 metų išpa
žinties. — Uolioji Jėzaus 
širdies tarnaitė — ėmė dar 
labiau rūpintis jau ir jo 
sielos reikalais. Jos žodžiai 
trikšta, iš artimą mylin
čios širdies— pralaužė pir
muosius ledus. Ir štai, ka
da Kauno radio stiebuose 
anksti rytą žėrėjo, iš 110 
metrų aukštumos, kryžius, 
skelbdamas šventųjų metų 
Velykas — tuomet ir kali
nio širdyje nušvyto kry
žius, sunki nuodėmių naš
ta nusirito nuo jo išvargin
tos krūtinės. Ir po daugel 
metų jis džiaugsmingai 
giedojo “Aleliuja”. Mat 
Šventųjų metų Velykos 
buvo ir jo prisikėlimo 
šventė.

Dėl Lietuviškojo Turto 
Išpirkimo

. Ryšy su Lietuvių Moks
lo Draugijos likvidatoriaus 
pranešimu, kad naujoji 
mokslo draugija, norėda
ma perimti senosios drau
gijos turtą, turi sumokėti 
kuratoriui 11.000 auksinų, 
— Vilniaus “Aidas”, kaip 
jau buvo minėta, parašė 
gana aiškų ir atvirą straip
snį.

Tas straipsnis atsakin- 
? giems Vilniaus vaivadijos 

įstaigos valdininkams la
bai nepatiko. Ryšium su 
tuo vasario 28 d. į vaivadi
jos įstaigą buvo pakviesti 
Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugijos valdybos nariai: 
pirm. A. Juškevičius, inž. 
M. Kraužlys ir V. Žilėnas. 
Jiems buvo prikišama, kad 
iš jų kuris nors tai yra pa
rašęs, o kai jie tokį prie
kaištą paneigė, kaltino 
“inspiraciją”, “minties pa- 

ir t.t. Ginčo metu

I

miai lietuviai i 
pernai pasiryžo nusipirkti 
komasuojamos valstybi
nės žemės, Švenčionių aps
krities Žemės Ūkio Įstaiga 
tuo reikalu rusališkiečių 
prašymą išsprendė teigia
mai. Bet kai visa byla nuė- 

Ijo į Vilniaus vaivadijos į-
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Marija Aukštaitė

MONTREALO BANGOS
ŠĮ SKYRIŲ VEDA

K. P. J.

Mielasis, kaip saldu tau 
pasakyti, kad artėja Vely- kam Velykos, 
kos. Taip, artėja... Artėja bonkų, 
Velykos, kyla iš fabrikų 
grabo šautuvai, rikiuojasi 
patrankos, galandžiasi pei-• 
liai, marginami palaku ir 
dujomis kulkų kiaušiniai, 
ir kam tas viskas?... Nagi, 
žmogui! Artimui! Kaimy
nui ir broliui!

Kaip Tu laimingas Mie
lasis, kad gali justi Vely- I 
kas... O aš?... Mano Vely
kos kruvina širdis, klūpo 
skausme suspausta, o sie
la rankas laužydama Klai
pėdos jūros pakraščiu ieš
ko ištremtųjų brolių bė
gančių su ryšuliais, alka
nų ir nusigandusių nežino
mu likimu.

O, Mieloji Jūra, Baltijos 
bangos! Kam ošite Velykų 
rytą?! Kam ošite, kai te
kės saulė pro kalnų kete
ras, kai bučiuos iškilų bok
štą, lietuvio prakaitu nu
laistytą uostą?...

Mielasis, Tu sakai, “ra
šyk apie Velykas”. Taip, 
aš rašau apie Velykas, tik 
ne apie tas. ką Jėzus kėlė 
iš grabo, ką minios viso 
pasaulio triumfavo ir šau
kė: 
“Linksma diena mums prašvito. 
Visi troško džiaugsmo šito. 
Kėlės Kristus mirtis krito.
Aleliuja'. Aleliuja’. Aleliuja'.” 
Šiandien pasaulis šaukia 
kitus šūkius. Aidi etero 
bangomis kas valanda, kas 
minutė šauksmai skriau
džiamųjų. Užgrobtos že
mės, išguiti žmonės, pa
vergtos tautos, iškeltas 
kardas!

Užmiršo, užmiršo žmoni
ja tyro džiaugsmo aky- 
mirkas, šiandien kumštis, 
peilis, dujos, patrankos, 
kulkosvaidžių muzika, vi
sų tautų lūpose, mintyse, 
galvose.

Ką svajoti apie Vely
kas?.. Dienų dienelės į- 
temptos naujais įvykiais... 
Išskersta Ispanija, dar ga- ti, pakeiti, pavesti... 
ruoja kraujas, tūkstančiai 
be pastogių, o kiek našlių, 
našlaitėlių?! Ir vėl... ren
giasi pasaulis mirties šar
vais, plienas triumfuoja 
ne sąžinę, ne širdis.

O kas sudraus? Kas iš
drįs taip pat motinos au
gintą kūdikį — tautos va-' 
dą, švaistytis giltinės plos- 
čiuose?...

Žemė primirko krauju ir 
pražydo neteisybėmis. Per
daug įsisiūbavo kerštas ir 
pagieža, nustūmė brolis 
brolį.

j
Velykos... Ir šiandien kai 

Pilni stalai į 
bakalų, juokų ir 

prabangos. Bet, ar ten
dvasioje Velykos?... Vis-i 

■kas skraistė, kaukė, baisi! 
juoda pasaulio kaukė ap
supus žemę...

Kur šiandien rasime ty
rus, gražius papročius, Ve-Į 
lykinius nusiteikimus?... 
Tiesa, pilnos bažnyčios 
žmonių, atlikusių misijas, 
velykines išpažintis, bet 

I pasiklausykim sueigose, 
pokyliuose, kokios kalbos, 
dainos, anegdotai ir juo
kai?...

Daugiausia krečiama 
šposai tik apie “gaspadi- 
nes ir burdingierius”. Ne; 
tik eilinės liaudies sueigo-į 
se, bet ir inteligentų poky
liuose.

Šiandien * nesigėdijama I 
viešai pasitarti katalikui! 
su kataliku, kur vasarą 
kokius “namus atsidarys”,! 

Įsu kuo “aviečiaus”, ar
■ i “grybaus”. 
,; Tai faktai, tai švenčių 
:; pokylių pasitarimai. O
■ kiek stypso jaunuomenės 
> ant gatvinių kampų? Už- 
• sigrūdę siauri urvai i
Įtauranėliuose čiulpia “ko-' 
lą ’ ir dviprasmiškai mirk-įčiu žėravo, lūpos spragėjo,

I
i

Muzika, muzika, gražus kūrinys,
Tai vėju švilpia, tai vingės bangų...
Tai šniokščia, šnarena, puikus junginys,
Tai paukščiais ulbena prie širdies langų.
Ir arfos ir kanklės, pijanai, smuikai, 
Ir būgnai, trimitai, skudučiai, varpai,
Ir triūbos, vargonai, citros, saksafonai — 
Sutilpsta į dvasią, užburia kaip monai.
O, kad aš galėčiau, skambėt kaip varpai, 
Glustelėt krūtinėj kiekvieno žmogaus!
O, kad aš vaitočiau, kaip kanklių aidai! 
Kaip malda vargonų, kaip vikrūs tinklai.
Tu brangi, bežade, muzika viliokle! 
Tiek kartų jau šokai ant mano jausmų, 
Prilenk arfų maldą į širdį klajoklę, 
Dar kartą, dar šimtą! Žavingų griausmų.

Marija Aukštaitė

; Prieš Velykas toji savai- 
tė yra vadinama “Didžioji 

Į. Savaitė” dėlto, kad joje 
| minime didžiausią Išgany- 
1 mo paslaptį, įsikūnijusio 
| Dievo kančią ir mirtį už 
pasaulio nuodėmes. Ši sa
vaitė taipgi’ vadinama 
Šventoji, o kaip kur Nuliū
dimo savaitė, nes joje baž- septynias bažnyčias, 

i nyčia stato tikintiemsiems pelnyt visuotinus atlaidus, 
j prieš akis tiesą, kad Jėzus 
kentėjo, ir mirė už žmonių 
nuodėmes. Pridera todėl ir 
žmonėms liūdėti bei atgai
lą daryti, kad gerai prisi
rengti prie Jėzaus mirties į 
ir prisikėlimo švenčių, tai- 

i kant prie savo dvasinio
prisikėlimo.

I Kaip Tą Savaitę Praleisti
į Pirmieji krikščionys net 
iki septintam amžiui Di
džiosios savaitės metu su
silaikydavo nuo sunkių 
darbų, o atsiduodavo aš
triam atgailos gyvenimui. 
Jie kasdien dalyvaudavo 
bažnytinėse pamaldos. Pa
skutines tris dienas švęs
davo taip, kaip sekmadie- 

: nius. Tikintieji šioje savai
tėje rūpindavosi skolas at- 

jsiteisti ir daryti gailestin- 
Igus darbus: kalinius iš
pirkti, atgailaujantiems

Ši diena pilna didžiausių 
prisiminimų. Per “Gloria” 
suskamba visi varpai, ku
rių nebesigirdi iki Didžia
jam šeštadieniui. Po šv. 
mišių Švč. perkeliamas į 
papuoštą šoninį altorių — 
vadinamą “kalėjimu”. 
Daugelis toj dienoj lanko 

................... , kad

Didysis Penktadienis
Ši diena anglų kalboj 

vadinama “Geruoju Penk
tadieniu”. — “Good Fri
day”, —dėlto, kad ant Kal
varijos kalno mirė už mus 
Dievo Sūnus. Savo mirti
mi Jėzus parodė 1) kaip 
baisi yra mirtina nuodė
mė; 2) kokia didele meile 
Jis mus yra numylėjęs ir 
3) kaip brangi yra žmo
gaus siela Dievo akyse.

Gerai ir vertai reikia pra
leisti šią dieną: 1) tyliai 
liūdėti, aštriai gavėti, uo
liai pamaldas lankyti; 2) 
rūpintis kaip reikiant su
prasti prasmę ir reikšmę 
apeigų bei pamaldų; 3) 
Mąstyt apie Jėzaus kančią 
ir mirtį.

-

Velykų Lelija
Didysis šeštadienis

Kaip Dievas, kūręs pa
saulį per šešias dienas, 
septintą ilsėjosi, taip se- 
niaus šią dieną minėdavo 
kaipo Viešpaties ilsėjimosi 
diena. Išganytojas pabai
gęs atpirkimo darbą irgi 
ilsėjosi. Visos pamaldos 
primena senovės apeigas. 
Visu pirma šventinama 
ugnis, Velykinė žvakė, 
šventinamas vanduo, taip
gi ir Šv. Krikšto vanduo. 
Visos tos apeigos turi gi-

' didus Montrealas simetri- dovanoti įžeidimus ir tt.
• joj šviesų, iš kalno žvelgė 
ištiesęs rankas kryžius, 
mėnulio lankelis kabodavo

. virš bokštų tūnančių sute
mose, o ji vis šalę manęs

Baltoj, sniegą primenan-i taškelis nusidriekusio j bokštų tūnančiu sute-
jčioj lovoj, gulėjo ligos par-, virkščioj — ji mane visuimose> o jį vis šaIe manęs 

res_. blokšta mano senele. Akių balsu šaukdavo, išvargusia pr-Įinkus tūnodavo suole- 
ly, kartais net nieko nekal- 

— Štai, žiūrėk! Koks gel- bant.
! Taip ir 

Dar pa
matys vaikai, nuskins! — 
Ji grubiais pirštais su
graibydavo žolių, ; ~ 
davo, apžerdavo lapais, ir 
kai už kelių dienų kiauši-

jos vadinamas padarėlis, , _
senelė džiūgavo ir laistė; 
vandeniu, vėl dangstė vėl 
glostė.

Baltoj, sniegą primenan-1 taškelis

Daugeliui ši savaitė buvo 
rekolekcijų laikas. Taip 
privalėtų būti praleista ši 
savaitė ir mūsų laikais.

vokai užvošti, veidai karš- • ranka modavo.

si jaunuolis jaunuolei...
O, jaunime! Sustok! Kur' 

būsimi tėvai, kur motinos 
auklėtojos?’. Dar ne viskas 
paaukoti Jėzui gėlę, pa- 

l veikslui ar altoriui, ne vis
kas patūnoti bažnyčioj, 
pasirodyti naują skrybėlę, 
bet kur ta pati skrybėlė 
mirga naktų sūtėrnose?... 
Pilni griiiai, kabaretai, sa- 
liūnai ir tamsios užkam- 
pės.

Šiandien mokama iš pa-1 tas viltis, o man širdis de- 
dūkimo šokti įvairiausiusį gė troškuliu matyti savo 
“rumbus”, “fakstrotus”, senelę sveiką ir linksmą; 

’ I “1
mokama gražiai, s 
pasisukinėti apie sergan
čios motinos lovelę?... Už
jausti artimo vargą, pade-

giliai be atvangos ji alsavo svas padarėlis! 
numesdama skundo žodį, stiepiasi į saulę! 
spaudė man ranką:
— Entonija, gelbėk ma- 

Į ne... — šiurpiai nuaidėda
vo nakties tyloj, laikrodis 
tuksėjo minutės persisve- 
riančias su mano senelės 
gyvybe, buvo gaila ir bai
su.

Prieš valandą buvęs gy
dytojas, paliko labai pras-

Ir šis prisirišimas mus 
suartino kaip tikrą vaiką 
su motina, ir negalėjau pa- 

aodeng- k?sti» kad mano senelė 
kentė sopulius. Visos ma
no pastangos, naktų nemi- 

didumo'''iš‘Siverždavo budėjimas ir slaugy- 
mas per keletą menesių — 

: gavė
ki nios pabaigoj, mano senelė 

nors ir silpna, bet baltuose 
Tarp ugninių nastūrčių pataluose tūnodama jau 

į— įtaisiau jai suolelį, apsi- ' šypsojosi.
vijusį kaip ji vadino “Glo-! Velykoms nupirkau jai 
rijomis”. Tai buvo balti'baltą, gražią, su keliomis

Palmių Sekmadienis
Didžioji arba Šventoji 

Sąvaitė prasideda su Pal
mių sekmadieniu. Toje 
dienoje Bažnyčia šventina 
palmes ir dalina žmonėms. 
Daroma procesija su pal- I X „ -

mėmis. Tas daroma primi-įiias ir reikšmingas mintis, 
nimui Kristaus į Jeruzalę 
įjojimo.

Šv. Bažnyčia šventinda
ma palmes meldžia mums 
iš Dievo malonių ir teikia 
pamokymų, kad maldingai 
laikančius palmes 1) ap
gintų nuo blogo, laimintų 
tuos gyvenimus, kur pai
nios bus laikomos; 2) mo-

Velykos
“Kristus ištikrųjų kėlės”. 

Ši mintis yra tai Velykose 
vadovaujanti. Visam krik
ščioniškam pasauliui yra 
didžiausias džiaugsmas, 
kad Kristus savo mirtimi 
nugalėjo mirtį. Jo prisikė
limas yra mūsų tikėjimo 
pamatas, mūsų vilties ir 
džiaugsmo šaltinis. “Nes 
kaip tikra, kad Kristus kė
lėsi, taip tikra, kad jis yra 
Dievo Sūnus, o jo mokslas 
yra Dievo mokslas, jo Baž
nyčia R. K. yra tikra. Kris
tus yra mištiško kūno gal
va, mes esame sąnariai, 

j Jei Jis kėlėsi, ir mes pa- 
mą ir teikti malones, kad • šaulio pabaigoje kelsimės 

— Žiogeli, kur-gi eini?— mes nešdami palmas ža- “ 
paklausiau. Ji atsirėmė į liuotume teisybės vaisiais 
mano krūtinę, pailsėjo, ir, ir gerais darbais, 
lengvą šypsnelį parodžius, j Pirmadienį, antradienį ir 

stebau. kada ji sulinko ant maldose nieko ypatingo.

-------- , ----------- , - - rijūnus . įtu uuvu oaicą, gražią, su Keliomis *—~ —------—» ---
tango ir kitokius, bet ar | kaip visuomet kiutinejan- vįjokiiai? pilni skanaus a-Į žydinčiomis taurėmis leli- ko mus, kaip Dievas negy-j

i

Užtad, pasaulis ir šoka 
“rumbas” karų skerdynė
se, maišaty, chaose, nes 
dvasinės Velykos sutryp
tos, užmaskuotos.

Nesvarbu rėkti, “aš ka
talikas!” Bet, svarbu: “ar 
aš žmogus” pilnoj žodžio 
prasmėj. Velykos ir yra 
prisikėlimo šventė. Pamil
kime dvasinį prisikėlimą... 
ne tik dėl savęs, juk daug 
laukia iš žmogaus tautos, 
laukia Dievas, laukia iš- 

i vargus žmonija. Lai sus- 
; kamba galingai mūsų dva-

švelniai, čią. apie savo lovelę triū-
~~—-.[siančią.

Vasarą, taip buvo su ja svetima, — ji kalbėjo. Aš 
smagu... Daržely prisodi- protestantė, o tu katalikė, 
nau jai mėgiamų dynelių, bet žiūrėk, ar vijoklį Die- 
ir vos užsimegzdavo mažas vas ne visiems sutvėrė?...

— ji glostydavo baltas 
prasišiepusias taures, gro
žėjosi rausvomis rėplio
jančiomis boruškėlėmis. 
saugojo kiekvieną 
užsimezgantį, ir nužudintį. 

Vakarais dunksodavo iš-

sios varpas su milijonais 
varpų Velykų angoje, pro 
skausmą į pasaulio taiką 
ir džiaugsmą, į pilną žmo
niškumą.

Marija Aukštaitė.

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino UDARNIKAS

Ką tik išėjo iš spaudos labai idomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50egz. duoda
me 50'nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

A-* 
f’

vais daiktais nurodė Jė
zaus nugalėjimą tamsybės

romato. j ją. Koks jai buvo džiaugs-
— Tai kas, kad tu man i mas! Žiūriu, kad pro šim

tus susivijusių veide rauk- kunigaikščio; 3) pataria ir j 
šlelių, nubėgo šypsnis, ir 
nusiraitė ašara. Kiek nu
rimus, ji prašo:

mums melsti Dievo malo
nės, kad nugalėtume savo 

_____ priešą ir su paima — per-
—Kelk, mane... Aš eisiu., galės ženklu — įžengtume Į 

— Ji parimo ant mano pe- i dangišką Jeruzalę; 4) pa-j 
ties, ir apsikabinus glėby galiaus ji meldžia Dievą į 
baltą leliją, virpėdama padauginti mumyse tikėji-j 

žiedelį Žengė salionėlio link. 1 _

KUKLI ŽIBUOKLĖLĖ

iš numirusių.
Su Velykų diena Kristus 

pradėjo naują gyvenimą. 
Kiekvienas krikščionis pri-

Prie balto lakšto, siūlu prisekta, 
Atnešta laivo per jūrų tolius... 
Iš mielo šilo rankos išvogta. 
Palikai brangius gimtinės gojus.
Ir kad ne laiško urna kieta, 
Būtum palikus žydėt tvirta.
Kur tas kamienas — stiebelio rūmas?
Kur tavo sesių liko šimtai?!
Kur žalialapis tas lopšys krūmas, 
Kurio krūtimis augai, mitai? 
Ir kad ne jūra judri, putota, 
Šiluos žydėtum grakšti, lapota.
Dabar, prie lakšto siūlu prisekta...
Ir tu kalinė išeivės daly...
Su melsvu žiedu laisvė išverkta...
Visų užmiršta... svetimoj pily...
Ir kad ne mano troškimai platūs, 
Kažin ar būtum man viešnia tapus?
Tad, pasek mano liūdnas akis — 
Mirusiam žiedui rasa nukris.

Marija Aukštaitė.

pasuko vėl... Ir kaip aš nu-1 trečiadienį bažnyčios pa- valo su Velykomis pradėti 
stebau. kada ji sulinko ant maldose nieko ypatingo, irgi naują dvasinį gyveni- 
tirpstančių kelių po Jėzaus Antradienio ir trečiadienio mą. Jis privalo prašalinti 
širdies paveikslu, ir pasta- , šv. mišiose skaitoma Kris- paskutinį nuodėmių raugą, 

kančios aprašymai pasiliuosuoti iš blogų įpro-. taustė baltą Velykų leliją.
— Kūrėjau, ir mano Vieš-J pagal šv. Morkaus ir Šv. 

oatie, tai Tau... Tau, Tau Luko evangelistų, 
skaisčioji balta lelija —tai 
mano Entonija! — Senelė! 
pravyrko, vėl nulinko į 

i mano glėbį, bučiavo mano] 
'krūtinę, veidą, plaukus, iri 
vis kuždėjo: “Mano Vely-i
kų lelija, Velykų lelija...”

Supau ir migdžiau ją kai 
kūdikį, glosčiau jos sidab- 

! rinius plaukus, o balta Ve- 
ilvkų lelija, pasiliko mano 
j širdy amžiams.

Marija Aukštaitė.

čių. Šioje šventėje minime 
sunaikinimą velnio galy- 

Su didžiuoju Ketvirta- bės išsivadavimą 
dieniu prasideda nepapras-] sios vergijos, 
tos pamaldos. Šv. mišios 
tik vienos toje dienoje lai
komos, nors ir daugiausiai 
kunigų parapijoje būtų. 
Toje dienoje paskutinės 

i vakarienės metu, Jėzus į- 
statė Švč. Sakramentą. 

į Kaip bažnytinis himnas 
sako:
“Paskutinės vakarienės
Naktį, tarpe mokytinių. 
Įstatus pilnai užlaikant. 
Leistus valgius tik vartojant 
Dvylikos saviškių būriui 
Rankomis save pats davė”.

iš dva- 
išsigelbėji- 

! mą iš amžinos mirties, pe
rėjimą į malonės karalys
tę, trumpai tariant, Vely
kos yra visų tautų iš gany
mo šventė. Giedokime Ale
liuja netik lūpomis, bet ir 

I širdimis. Lai šios šventės 
būna visiems, džiaugsmo, 

i laimės ir Dievo malonės 
šventėmis. Aleliuja!

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.
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gas,

darbininkus,

Reikalinga Pagalba

Antradienis, balandžio 4,1939

ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 
KOMUNIZMĄ

5. Komunizmo Kova Prieš Tikybą
Deja, tai mes šiandien kaip tik ir pergyvename. 

Pirmą kartą istorijoje mes esame liudininkai šaltai 
suplanuotos ir apgalvotai paruoštos žmogaus kovos 
prieš visa, kas yra Dieviška. Komunizmas savo prigim
timi yra antireligiškas ir religiją laiko žmonijos nuo
dais, nes religijos mokslas apie pomirtinį gyvenimą 
kliudo proletarams siekti sovietiško rojaus, kuris tu
rįs būti šioje žemėje.

Komunizmo Terorizmas
Bet atkaklus priešinimasis gimtajai teisei ir jos 

Kūrėjui nelieka nenubaustas. Komunizmas nepajėgė 
ir nepajėgs įvykdyti savo tikslo net grynoje ūkio srity. 
Tiesa, Rusijoje jis yra prisidėjęs išjudinti žmones ir 
dalykus iš šimtmečius trukusios inercijos ir, pavarto
jant visas galimas, dažnai beatodairiškas, priemones, 
pasiekti šiokios tokios materialinės pažangos; tačiau 
Mes žinome iš neįtartinų liudytojų, net iš pačių pasku
tinių laikų, kad faktinai nė čia jis nepasiekė to, ką bu
vo žadėjęs, išskyrus vergovę, kurią terorizmas yra už
dėjęs milijonams žmonių. Net ekonominėje srityje ne
galima apsieiti be moralės ir atsakingumo jausmo, ku
riems tačiau tokioje materiališkoje sistemoje, kaip 
komunizmas, nėra vietos. Jiems pavaduoti belieka tik 
terorizmas, toks, kokį šiandieną matome Rusijoje, kur 
senieji konspiracijų ir kovų draugai žudo vienas kitą: 
terorizmas, kuris negali sustabdyti papročių gedimo, 
nekalbant jau apie socialinės struktūros irimą.

Meile Rusijos Žmonėms
Taip kalbėdami, Mes visai nenorime pasmerkti 

visų sovietų sąjungos tautų, kurioms mes jaučiame 
tėviškos meilės. Mes žinome, kad daugelis iš jų dejuo
ja nešdamos jungą, prievarta joms uždėtą žmonių, ku
rių daugumui yra svetimi tikrieji krašto reikalai. Mes 
taip pat žinome, kad daugelis jų yra suvedžioti apgau
lingų vilčių. Mes tik kaltiname pačią sistemą, jos au
torius ir propagatorius, kurie Rusiją pasirinko kaip 
tinkamiausią kraštą praktikoje- išmėginti jau kelios 
dešimtys metų sugalvotai teorijai ir kurie iš ten ją 
platina visame pasauly.

Šviesus Bažnyčios Mokslas
Išdėsčius bolševistinio ir bedieviško komunizme 

klaidas ir smurtiškus bei apgaulingus jo veikimo me
todus, atėjo laikas, Šlovingi Broliai, priešais ji trum
pai pastatyti žmonių visuomenės sąvoką, tokią, kokią 
Jūs jau pažįstate ir kokią mums skelbia protas ir Ap
reiškimas, tarpininkaujant Bažnyčiai, tai žmonijos 
Mokytojai.

Aukščiausia Esybe-Dievas
Virš visų esybių stovi viena aukščiausia, suvereni

nė esybė: Dievas, visagalis, visų daiktų Kūrėjas, bega
lo išmintingas ir teisingas visų žmonių Teisėjas. Šita 
aukščiausia Esybė, Dievas, yra begėdiškų komunizme 
melagysčių pasmerkimas. Tiesa, Dievas yra ne todėl, 
kad žmonės į Dievą tiki, bet priešingai, todėl, kad Jis 
yra, į Jį tiki ir Jam meldžiasi visi, kurie iš nusistaty
mo neužmerkia akių tiesai.

Žmogus Tikėjimo Šviesoje
Tai, ką apie žmogų sako protas ir tikėjimas, mes 

jau trumpais bruožais išdėstėme Mūsų enciklikoje a- 
pie krikščionišką auklėjimą. Žmogus turi dvasišką ir 
nemirtingą sielą. Jis yra asmenybė, paties Kūrėjo nuo
stabiai apdovanota kūnu ir dvasia. Jis yra tikras ma
žas atskiras pasaulis, savo verte toli pranešąs milži
nišką negyvą pasaulį. Ir šioje žemėje ir aname gyve
nime paskutinis žmogaus tikslas yra Dievas. Pašven
tinamos malonės jis yra pakeltas į Dievo vaikų skai
čių ir, tarpininkaujant Bažnyčiai, įskaitytas į Dieve 
karalystę. Štai kodėl Dievas yra jam suteikęs daug ir 
įvairių dovanų; teisė gyventi, teisė kūno neliečiamu
mo, teisė į būtinas gyvenimo priemones, teisė siekti 
paskutinį savo tikslą Dievo nurodytu keliu; teisė gy
venti bendruomenėje, turėti nuosavybę ir ta nuosavy
be naudotis.

Kadangi moterystė ir teisė ja natūraliai naudotis 
yra dieviškos kilmės, todėl ir šeimos institucija bei 
jos pagrindinės teisės yra duotos ir apspręstos paties 
Kūrėjo, bet ne žmogaus nuožiūros ar gyvenimo aplin
kybių. Plačiai apie tai esame kalbėję Mūsų enciklikoje 
apie krikščionišką moterystę ir aukščiau paminėtoje 
Mūsų enciklikoje apie krikščionišką auklėjimą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas yra religija pagal komunizmo mokslo? Ar 

komunistai kovoja prieš religiją? Paminėk faktus.
2. Ar Katalikas gali būti komunistu? Ką religija 

sako apie žmogų?
3. Ar Rusijoje komunizmas turi pasisekimo? Kaip 

jis vykdomas?

į te.
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piešia pats salies preziden- dinti savo turtą. Mes ais- 
tas. Tikrai šiandieną dar- kiai matome, kad reikia 
bininkas yra nukryžiuoja- surasti priemones ir paša- 
mas. linti tuos vargus, kurie

Popiežius Pijus XI sako: spaudžia darbininkus žmo- 
“Reikia dėti visas pastan- nes. Mes matome, kad ma- 

kad tos blogybės bū- žas skaičius turčių uždėjo 
tų pašalintos”. Tos blogy- darbininkams žmonėms 
bes tai yra skriaudos daro- jungą nedaug ką lengvesnį 
mos darbininkams. Popie- už pačią vergovę”. Taip 
žius Leonas XIII sako: — Popiežius rašė virš ketu- 
“Yra begėdiška ir nežmo- riosdešimtys metų atgal ir 
niška naudoti darbininkus šiandieną turtuoliai dar te- 
kaip kokius padarus, k u- bekryžiuoja 
riais tik būtų galima di-ijų naštų nepalengvina.

KAUNO SENAMIESTIS Nemuno ir Neries santakoje. Čia kai kurie pasta
tai ir bažnyčios yra statyti prieš 500 metų. Šiam rajone yra arkikatedra, bazilika, 
Vytauto bažnyčia, kunigų seminarija. Kauno pilis. Neseniai pastatytas Vytauto 
Didžiojo tiltas per Nemuną jungia Kauną su Aleksotu ir Suvalkija. VDV.

Darbininko Nukryžiavimas
Darbininkas padėjo kir-: lingus daiktus, bet dabar 

vį į šalį, atsitiesė ir išėjo] 
iš dirbtuvės į kurią dau
giau nebegrįžo. Daug me
tų Jis dirbo dailydės dar-į 
bus: žiema ir vasara, diena 
iš dienos Jis taisė iš kieto 
medžio gyvenimui reika-

Darbininko Pasisekimas

atėjo laikas visą tai palik
ti ir eiti į žmones. Iki šiol 
nedaugelis Jį tepažino, o 
kurie ir pažino, tai kalbė
jo apie Jį, kaip apie Naza
reto dailyaę — Darbinin
ką.

i

tekūnai pavalgyti ir apsi
rengti, ar jis sveikas ir vi
sa turįs? Darbdaviui tas 

į nerūpi. Jei vienas darbi- 
, ninkas nebepajėgia atlikti 
: paskirto darbo, jis atme
namas ir į jo vietą kitas 
pristatytas.

Jei darbininkas, nebepa- 
nešdamas savo kryžiaus, 
pareikalauja sau žmoniš
kesnio gyvenimo, nekartą 
jis netenka savo gyvybės 
už tai.

Tiesa, yra daug kalbama!darbdavių santykius, gai- 
apie darbininko išlaisvini-! vinti ir stiprinti abiejų 
mą, net sakoma, kad jis luomų žmonių širdyse 
būsiąs pasaulio valdovas.1 priedermių supratimą, ir 
Daugelis pranašauja dar-'laikymą Evangelijosįsa- 
bininko valdžią; jie įsivaiz- kymų, kurie suvaikydami 
duoja rojų žemėje. Bet Po- žmogų, draudžia peržengti 
piežius Pijus XI pasakė,: saiką, ir užlaiko valstybėje 
kad darbininko naštą pa-j santaiką, nors yra didžiau-
lengvins Kristaus moks-j šių skirtumų užimamų 
las; darbininko klausimoj tarnybų ir turtų atžvilgiu, 
išsprendimas yra Katalikų “Tais reikalais, mes ma- 
Bažnyčios moksle. Ir Po- tome dažnai garsius vyrus 
piežius Leonas XIII gyrė;suvažiuojant pasitarti kas 
tuos katalikus, kurie ėmė- reikia ir galima daryti. Ki
ši lengvinti <’

: kryžių. Jis sakė: 
talikai užsipelno

•šio pagyrimo, kurie, su- ir rūpinasi, kad netruktų 
įpratę gerai laiko reikalus,'padoraus ir pelningo dar- 
1 ieško
; būdais gerinti darbininkų I pi 
j būvį. Susirūpinę darbinin-, ..
| kų reikalais, jie stengiasi - 
Skelti šeimų ir atskirų žmo- 
i nių gerovę, teisingai Su
tvarkyti darbininkų i

darbininko ti jungia darbininkus į tin- 
• ‘‘Tie ka-: karnas draugijas, padeda 

didžiau- jiems patarimais ir darbu 
kurie, su- ir rūpinasi, kad netruktų 

visokiais, padoriais Vyskupai duoda ragi- 
-. nimų ir teikia globos; 
j1 jiems leidžiant ir prita- 
iriant, daug kunigų ir vie

šu- nuolių dirba atsidėję drau- 
ir gijų narių sielos gerovei”.

Ir išėjo Darbininkas kai-1 gyvenimo įvykiai patvirti- 
bėti žmonėms apie svar- ’ no. 
blausius gyvenimo reika- ’ 
lūs. Daugybė žmonių, dar
bininkų žmonių, rinkosi iš į 
visur Jo klausytis ir sekė 
paskui Jį. Iš tų Jis išsirin-i 
ko keletą sau prietelių, ku
riuos mokė kasdieną ir pa
žadėjo jiems savo karalys
tės sostus ir valdančiųjų 
vietas. Jo žodžiai buvo to
ki nuoširdūs, kad Jo pase
kėjai net ginčijosi, kuris 
jų bus didesnis naujoje ka
ralystėje. Jie tikrai įsivaiz
davo galingą žemišką ka
ralystę ir tas jų mintis

Tūkstančiai žmonių išė
jo pasitikti savo Vado. 
Kaip iškilmingai ir su ko- 

i kiu džiaugsmu ir triumfu 
jie įvedė Jį į Jeruzalės 
miestą! Vieni jų klojo sa
vo drabužius Jam po kojų, 

į kiti laužė medžių šakas ir 
mosuodami šaukė: “Palai- 

į mintas, kuris ateina vardu 
I Viešpaties”.

Ir nudžiugo Darbininko 
pasekėjai. “Teisingai Jis 
bus mūsų Karalius, o mes 
Jo karalystės valdovai”.

Darbininko Mirtis
Tik staiga viskas pasi-< kas buvo nukryžiuotas: Jo 

keičia. 
prieteliams, kad valgąs su 
jais paskutinį sykį. Už ke
lių valandų Jis buvo prie
šų suimtas, sumuštas ir iš
niekintas, apkaltintas ir 
nuteistas ant mirties, mir
ties kryžiaus. Ir Darbinin-

Darbininkai Sušaudyti
Keliosdešimts metų at

gal. Lattimero kasyklų 
darbininkai pareikalavo 
didesnio atlyginimo, o ga
vę darbdavio kietą atsa
kymą, išėjo į streiką. 
Streikieriai ėjo į artimą 
miestelį prikalbinti kitus 
darbininkus prisidėti prie 
jų streiko. Tie žmonės ne
turėjo ginklų, jie buvo ra
mūs darbininkai iešką sa- j 

■vo pragyvenimo teisių.
Bet nusamdyta policija; 
pastojo jiems kelią, netoli 
Hazleton, Pa.; “Grįškite 
atgal!” sakė policija. Ir ka
da streikieriai nepaklausė 
buvo pradėta į juos šaudy
ti. Išsigandę darbininkai 
pradėjo bėgioti į visas pu
ses, o policija į juos bė-

iI

Jis pasako savo kietos nuo darbo rankos, 
kurios užsidirbo menką 
pragyvenimą, buvo prikal
tos prie medžio kryžiaus. 
Tačiau ir taip baisiai mir
damas Jis visus mylėjo ir 
sakė: “Tėve, atleisk jiems,jt‘u’“ut“ “ ~i i „ i žeista. Tarp žuvusiu darbi-1 nes nežino ka aaro . . . , 1■ ninku buvo šie lietuviai: 

Antanas Grikis. Jonas 
Tarnavičius, Pranas Kei- 
delis, .
nas ir Rapolas Rakevičius. 
Ir už tokią žmogžudystę 
teismas policiją ir kompa
niją išteisino. Ir ar ne tas 
pat pasikartoja kiekviena
me darbininkų streike?

Senovės Darbininkų Kančios
Darbininko nukryžiavi^už gyvulį ar kokį padarą”, 

mas nepasibaigė ant Kai- j Darbininkas neturėjo tei- 
varijos kalno. Darbininkas I sės apsivesti, negalėje 
ir šiandien yra nukryžiuo- i rinkimuose balsuoti, netu- 
jamas. Tiesa, šiandien nie-1 rėjo teisės pasiskųsti prieš 
kas jo prie medžio kry-i savo skriaudėjus. Turčiai 
žiaus neprikala, bet jis yra | laikė darbininkus už gy- 
paniekintas. pažemintas, i vulius. Jie užnerdavo dar- 
nuskriaustas ir atstumtas bininkams ant kaklo gran- 
ir jo gyvenimo kančios ir dines prie kurių prisekda-. 
vargai nedaug ką yra leng- vo parašą kieno jis vergas.! 
vesni už paties kryžiaus' 
kančias.

Senovės Germanų ir Ro
mėnų įstatai 
“darbininkas 
mas nė kiek

liudija, kad 
buvo laiko- 

ne aukščiau i

i

Darbininko Išlaisvinimas
Darbininkas žino, kad jo tikras išlaisvinimas, 

išlaisvinimas iš kapitalisto Jėzau Darbininke, palai- 
priespaudos yra Katalikų mįnk katalikus darbinin- 
Bažnyčios moksle. Taigi kus, kad per juos ateitų 
jis neieško žemiško rojaus. Tavo karalystė žemėje. T. 
bet turi akis nukreipęs į 
aukštesnę pergalę. Katali
kai darbininkai susispietę 
prie Motinos Bažnyčios, 
susidėjo į katalikų darbi
ninkų sąjungą. Jau beveik 
dvidešimts penki metai, 
kaip lietuviai darbininkai 
turi savo katalikų darbi
ninkų sąjungą ir laikraštį 
“Darbininką”. Jie žino, 
kad jiems daug tenka ir 
teks nukentėti nevien nuo 
kapitalistų, bet ir nuo 
draugų darbininkų, kurie 
nepripažįsta Vyriausiojo 
Darbininko — Kristaus.

t

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

JOS GALITE SUTAUPYTI 
PINIGŲ. PERKANT

GOLD SEAL ANGLIS
Pirmos rūšies Amerikoniški 

kietieji angliai 

$11 .50 už toną 

Kodėl neužsisakyti šiandien!

gančius šaudė. Dvidešimts!kadangi jie yra ištikimi
vienas darbininkas buvo 
nušautas ir 50 sunkiai su-

Kristaus Bažnyčiai. Mas
kvos agentai juos niekina, 
išjuokia, sumuša ir apšau
kia darbininkų išdavėjais. 
Ir eina kova tarp katalikų 
darbininkų ir tų. kurie ei-

Jokūbas Tamošių- jna P° Maskvos vėliava. Ir

Darbininkai Apleisti
Prezidentas Rooseveltas, 

arba išdegindavo ant jo kalbėdamas sausio mėne- 
kūno valdovo vardą, kai 
dabar ūkininkai daro gy- kad apie 40 milijonų žmo- 
vuliams. Darbininko gyve
nimas tikrai buvo apverk
tinas.

sy, 1937 metais pasakė,

I

kada ta kova įsigalės, ta
da bus didis kataliko dar
bininko nukryžiavimas.1 
Ta paskutinė kova bus 
tarp šventųjų ir Dievo 
priešų.

LDS nariai visa tai ge
rai supranta. Jie žino, kad 
pasirinkę Kristų už savo 
Vadą, jie bus priešų nu
kryžiuoti, bet jie taip pat 
žino, kad Kryžius yra jų 1

Šių Dienų Darbininkas
I ________________________

Bet ir dvidešimtojo am-‘kuose, o sugrįžę į poilsio 
žiaus darbininko gyveni-: vietą randa vargą ir skur- 
mas nėra lengvesnis ir da-idą. Daugely 
bar, mokslo ir išradimų 
amžiuje, jis yra nukry
žiuojamas. Tūkstančiai 
darbininkų, vyrų, moterų' 
ir vaikų, ilgas valandas; 
prakaituoja ir dirba fabri-'

nių Amerikoje neturi žmo
niško pragyvenimo. Jis 
sakė: “Aš matau milijonus 
neturinčių progos nei pa
jėgų suteikti vaikams tin
kamą išauklėjimą; aš ma
tau milijonus, kurie neturi 
iš ko nusipirkti savo pra
gyvenimui reikalingų dai
ktų; aš matau vieną treč- 

gyventojų 
kokioje turčiai save be tinkamų namų, išbadė- 

ir nus- 
_______ _ . _________  _______ . Taip Amerikos 
ti ar darbininkas turi už-i darbininkų gyvenimą nu-

• Y ]

vietų darbi
ninkas yra priverstas var
go gyventi šaltoje lindynė- dalį Amerikos
je,
šunų nelaikytų. Kuris iš jusiu, suvargusių 
darbdavių rūpinasi sužino- kūrusių”.

AUTOMATIŠKAS 0IL 
BURNERIS 

$175 .00 pilnai įrengtas

Maži mėnesiniai išsimokėjimai 
Galite pradėti mokėti Spaliu 1 d. 

Klauskite mus apie 5 metų 
Service Plan

STETSON FUEL
CORPORATION

Tel. SOl'th Boston 1510

Užsisakyte anglis per

Darbininkas
366 W. Broadvvay. So. Boston.

Tel. SOUth 2680

Šv. Velykų Sveikinimas
5
4
I

i

' atlaikytos šv. Mišios mūsų koplyčioje.
/ Šv. Kazimiero Seserys.

Linksma Viešpaties Prisikėlimo švente sveiki
name gerbiamus Dvasininkus, mūsų Rėmėjas, 
Geradarius ir Prietelius. Linkime ii meldžiame 
Pergalės Karalių suteikti Jums ramybės ir tikrą 
Velykų džiaugsmą.

Priimkite iš mūsų dėkingų širdžių didelį AČIŪ, 
už prisiųstas aukas Vajaus metu.

Melšime, kad Aukščiausiojo palaima visuomet 
būtų su Jumis. Ta intencija Velykų antradienį bus
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vakare.

NORWOOD, MASS.

i
i

VELYKŲ ŠVENTĖS 
PAMALDŲ TVARKA

MOHTILLO, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LDS Gegužinės Reikalu 
Susirinkimas

LDS Naujos Anglijos ap
skričio atstovų ir šv. Roko 
parapijos veikėjų susirin
kimas Įvyks trečiadienį, 
balandžio 12 d.. 7:00 vai. 
vakare, šv. Roko parapijos 
naujoje salėje. Montello. 
Mass. Susirinkimo tikslas 
išrinkti prezidiumą ir ko
misijas, 
rengimu 
PIKNIKO 
Romuvos 
Mass. Į 
kviečiami
A. apskričio išrinktieji at
stovai ir šv. Roko parapi
jos veikėjai.
LDS N. A. A. ir Šv. Roko 

Parapijos Vadovybė.

LDS 2 kp. susirinkimas nukel
tas į balandžiu 11 d. iš priežas
ties šv. misijų, kurias skelbia 
kun. A. Morkūnas. MIC.

Kviečiame visus LDS narius 
ateiti į susirinkimą balandžio 11 
d.

Linksmiausių Velykų Švenčių!

ŠV. ALFONSO PAR. 
BAŽNYČIA

kurios rūpintųsi 
GEGUŽINĖS — 

gegužės 30 d..
parke. Montello. 

šį susirinkimą 
atvvkti LDS N.

Sykes & Sykes
P A. SYKES ir B G. SYKES

LIETVVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Bloek
Washington St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNVT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

Pope Optical Co.
Al bert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St.. Webster. Mass.

Sekmadienį, bai. 9 d. t Vely 
koše), šv. Jurgio lietuvių par 
bažnyčioje pamaldos įvyks 
tvarka:

6 vai. ryte — Rezurekcija 
Prisikėlimas — procesija ir gie
dotos šv. mišios už visą parapi
ją: S vai. ryte skaitytos šv. mi-i 
šios ir 10:30 vai. ryte giedota ; 
Suma už parapiją, pamokslas ir 
palaiminimas šv. Sakramentu. 
Mišparų nebus.

Bernardas Koraitis

i William J. Chisholm į
! GRABORIUS į

» “Asmeniškas Patarnavimas” S

J 331 Smith St., :■

s

PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286
į

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

STUDENTŲ VAKARAS
Sekmadienį, bai. 2 d. vakare į- 

vvko ALRK Studentų kuopos 
vakaras šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje.

Studentai (ės > mėgėjai < jos) ir 
moksleiviai (ės I. Seserų moky
tojų išmokinti ir vadovaujami, 
suvaidino tikybinį veikalą iš 
pirmųjų krikščionių gyvenimo.

Vaidinime Dalyvavo šie:
Stabmeldžiai: Jonas Perekš- 

lis — Aurelijus. Romos viršinin
kas; Antanas Macelis — Seve-j 
rus. senatorius. Martinos ir i 
Marcelės tėvas: Vincas Kudir-i 
ka — Metelius, kareivių virši
ninkas: Gasparas Pazniokas —j 
buvęs krikščionis. Fulvijus:' 
Antanas Kneižys. Jr. — < Ry
mietis vaikas) Primuš: Alfon-Į 
sas Antanaitis. (Rymietis vai
kas) Sekundus: Eduardas Ka
valiauskas (Rymietis vaikas) 
Trec i jus: Vytautas Vaikazas —; 
Festus. Rymietis: Stasys Kuli- 
šauskas ir Sargai: Vytautas 
Grudinskas.

Krikščionys: Adomas Smols- 
kis — Tarsicijus. krikščionis — 
našlaitis: Juozapas Pazniokas— 
Dionyzas, kunigas: Anielė Gru- 
dinskaitė — Fausta, elgeta: 
Pranas Cvilikas — Paulius, a- 
matninkas: Danielius Milius — 
Antanas, duonkepis: Julijona 
Babilaitė ir Virginija Vasiliū- 
naitė. — Seserys: Bronys Ma
čys — Probns. pasiuntinys: Jo
nas Pazniokas — Kvadratas, 
krikščionis kareivis.

Krikščionės Moterys ir Vai
kai: Anielė Grudinskaitė. Joa- 

; na Dokaraitė. Lilijana Kasaus- 
J kaitė. Angelą Kneižytė. Eduar- 
'das Okulevičius.

į
Lietuviu KalboscGRAMATIKA

a SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

I. J. Fox, Ine. moteriškų kailinių firma 
'ir jos atstovas BERNARDAS KORAITIS 
sveikina visus lietuvius Velykų švenčių 
proga ir linki visiems ir visoms geriausio 
pasisekimo!

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

šokėjos — Anielė Smelstoriū- 
tė. Elena Cormier. Gertuda Min- 
kevičiūtė. Sofija Aidukonytė. 
Pranciška Cironkaitė. Ieva Jur- 
gevičiūtė. Ona Vitartaitė. Elena 
Pazniokaitė.

Visi vaidintojai gyvai vaidino 
ir gražiai vartojo lietuvių kal
bą.

CLEVELAND, OHIO

Šv. Jurgio Parapija

damas, simfoniniai orkestrai 
pritariant. Mokinant šį veikalą, 
smuikininkas Vincas Greičius į- 
dėjo savo gabumą ir sunkų dar
bą.

darius, pasveikinti ir kįekvie- I 
nam palinkėti brangiausių Kris- Į 
taus atsikėlimo sukaktuvių ma- I 
lonių. Sveiki tad visi sulaukę 
šios garbingos Velykų šventės! 
Lai tikras velykinis džiaugsmas 
užpildo jūsų katalikiškas širdis! 

Šiuos savo nuoširdžius sveiki
nimus. mylimieji, mes tačiau ri- ■ 
šame su mūsų širdies didžiau- ■ 
šių geismų, būtent, kad jūs vai- i 

1 gytumėt drauge su mumis tik- 
i rąjį Velykų Avinėlį. Kviečiame l 

visus prie Dievo Stalo. Meldžia
me visų dalyvauti tame šventa
me pokyly, kuriame Kristus pri- 

8:00 v. ryte Didžiojo Penkta- imamas, jo kančia minima, sie- 
dienio Apeigos. Nudengimas ir ja malonės pripildoma 
Pagarbinimas Kryžiaus. Proce
sija į Kristaus kapą. 7:30 v. v. 
Tamsioji Aušrinė: Stacijos.

ŠEŠTADIENI
7:00 v. ryte šventinimai ug

nies. Velykų žvakės ir Velykų 
vandens. 8:30 v. ryte mišios. 
7:30 v. v. Kompleta. Išpažintis 

į po pietų ir vakare.
VELYKŲ RYTĄ

6.00 v. ryte Atsikėlimo proce
sija: Rezurekcijos mišios. 9 v J 
10 v. mišios skaitytos. 11 v. 
Suma, palaiminimas.

Didžiosios Savaitės 
Pamaldų Tvarka

TREČIADIENI
7:30 v. v. Tamsioji Aušrinė. 

Išpažintis po pietų ir vakare.
KETVIRTADIENĮ

7:00 v. ryte šv. Komunija: 8: j 
00 v. ryte mišios ir procesija. 
7:30 v. v. Tamsioji Aušrinė ir 
pamokslas.

PENKTADIENI

I
Gintarė.

ir būsi
mos garbės duodamas mums už
tikrinimas.

Tai darydami be abejo jauste 
Kristaus ramybę savo sielose ir 
jūsų Velykos bus tikrai džiaug
smingos. Dieve duok, kad mūsų 
malda ir troškimas išsipildytų! 
Jūs mylintieji tarnai Kristuje,

Kun. Klebonas J. Lietuvnikas,
Kun. dr. Liudas J. Mendelis, 
Kun. Antanas J. Dubinskas.

HASHUA, N. H Juozas Kasinskas
Ine. ;

' Laidotuvių Direktorius ; 
i Patarnavimas Dieną ir Naktį; 

: 602 Washington Blvd. : 
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 I
1 Limosinai dėl visokių reikalų. J

i
I 
I
II 
įI 

Linksmai dienai dar kartą 
mums nušvitus, sulaukus vėl to 
didelio velykinio džiaugsmo, i 
mūsų širdis geiste geidžia jus 
visus, mūsų brangiausius prie- 
telius. bendra-darbius ir gera-1

Mylimieji Kristuje!Kovo 26 d., p. Julės Jenuške- 
vičienės namuose įvyko “sur- 
prise party” p. Marijoną Ulčic- 

... . kienę pagerbti, jos 35 metų gi-kleboną kun. \ įlkutaiti. ; ,.„ on j , ~ ,- mimo dienos proga.Kovo 29 d., laike Graudus « _ ........ „, . ,, , i Surengė p. Llcickienes sesuteverksmai pamaldų, p-le art. , T - T •_,, , \ . i p. Jule Jenuskeviciene. Jai pa-Kaskas šv. Jurglo par baany-; 0. skirkevi£ien£ ir
;čio> giedojo -O Salutaris .. Dvareckjenė
Vargonais pritarė parapijos 
vargonininkas V. Greičius. Sr.

Su džiaugsmu ir pagarba pa
reiškiu. kad p-lė Katkauskaitė 
— Ona Kaskas savo giedojimu 
palietė netik mano širdį bet ir 
visų, kurie ją girdėjo. Jos bal
sas stiprus, turtingas contral- 
to. Jinai giedojo jausmingai, 
žavėjančiai. Mes esame labai 
dėkingi p-lei Kaskas už jos ma
lonų pasitarnavimą — giedoji-' 
mą bažnyčioje. Art. Ona Kas
kas koncertas jau arti. Apart 
artistės dainininkės, koncerte 
dalyvaus smuikininkas V. Grei
čius. Bilietai eina sparčiai, bet 
kad neprasilenkti su teisybe. I 
nuo rengimo komisijos sužino
jau. kad bilietų dar galima gau-Į 
ti pas komisijos narius ir nuro- 

1°' dytose vietose. Taigi Clevelandoi 
lietuviai malonėsite neatidėlioti

ART. KATKAUSKAITĖ 
GIEDOJO BAŽNYČIOJE 
Art. Ona Kaskas. kuri buvo 

atvykus su operos kompanija į
Studentai-ės užsitarnavo pa- šį miestą, kovo 28 d., išbuvo čia 

gyrimo. Jie labai sumaniai su- kelias dienas. Ji dainavo opero- 
rengė tą vakarėlį. Pasikvietė je. Taipgi lankėsi ir viešėjo pas 

! Seserys mokytojas, kad išmo
kytų vaidinti ir vadovautų. Se
serys įdėjo labai daug darbo. 
Tai tikras vienuoliškas pasiau
kojimas. Žmonės, kurių buvo

i gana daug, gėrėjosi vaidinimu.
Studentų kuopos pirmininkas 

stud. D. Milės dėkuoja visiems 
už paramą. Keliolika studentų 
buvo atvykę iš VVorcester. Iš 

■ So. Bostono buvo atvykę pp. 
Siauriai, p. Antanas Gaputis. L. 
Vyčių kp. pirm, ir kiti.

Po vaidinimo Studentų vaka
ro rengimo komisija pavaišino 
vaidintojus ir svečius studen
tus skaniais užkandžiais.

B
I

!

Dalyvavo šie: pp. A. Tamulio- 
nienė. K. Kazlauskienė. A. Ba- 
nuškevičienė. A. Gaidienė, A. 
Valantukevičienė. J. Andreikie- 
nė. O. Zapenienė. A. Maksalienė.

. T. Mitchel’ienė, Venčienė. Au- 
gunienė. C. Zapėnienė. Bizienė.

' J. Gaidienė. L. Svaklienė. E. 
Šaulienė ir H. Saulenytė iš Lo- 
well. S. Davulienė. H. Paznio- 
kienė. O. Skirkevičienė. T. Vai
čiūnaitė. Dvareckienė. 
lienė.

Visos sveikino p. 
Ulčickienė ir linkėjo 
sėkmių, p. Ulčickienė
mylima, malonaus būdo ir gera 

i katalikė. Priklauso prie katali- 
j kiškų draugijų.

Ilgiausių metų! Kaiminka.

Detroito Žinios
VELYKŲ PAMALDOS ŠV. 

PETRO PAR. BAŽNYČIOJE

A. Žiede-

Marijoną 
geriausių 
yra visų

WORCESTER, MASS

Mėgėjų (amateur) vakaras, 
balandžio 30 d.. Šv. Jurgio par. 
svetainėje bus tikrai įdomus ir 
turiningas. Jau užsiregistravo 
keliolika mėgėjų iš So. Bostono 
ir Norwood’o. Vakarą rengia 
visos katalikiškos draugijos 
Federacijos skyriaus vardu ir. 
pelną skiria “Darbininko” 
tertype Fondui.

Mes žinome, kad visose kolo- ,r įsigyti koncerto bilietų iš ank- 
nijose yra dainininkų (ių). mu- sto Koncertas įvyks balandžio 
zikų. šokėjų iš senesniųjų ir 21 d. miesto auditorijoj, 
jaunesniųjų, 
kur viešai pasirodo. Dabar ge
ra proga pasirodyti.

L žsiregistruokite pas rengė- ]jmo mišios Velykų rytą įvyks ko. kuris deda visas pastangas, 
ius ir dalyvaukite. CSN.

Visas Aušros Vartų parap. 
iš senesniųjų ir 21 d. miesto auditorijoj. jaunimas energingai ruošiasi
kurie labai retai Gintarė, prie metinio “Minstrel Show”,

----------------- kuris įvyks gegužės 3 d., vado- 
Mūsų par. bažnyčioje Prisikė- vybėie komp. muz. Jono Čižaus-

jus ir dalyvaukite.

Keliaukite i Lietuvą
PER

HOLLAHD-AMERICALIHE

Prašome vyrų prie karsto pa
silikti per naktį, vadovybėje 

■ Šv. Petro draugijos.—
Velykose. Prisikėlimo Šv. mi

šios bus 5 vai. ryte. Prašome 
motinėlių prirengti mergaites 
procesijai. Antros šv. mišios 
bus 8 vai.: trečios — 9 vai., ket
virtos — 11 vai.

Didžiajame Penktadienyj į- 
vyks pamaldos nuo 12 vai. vidu
dienio iki 3 vai. po pietų. Tai 
bus trijų valandų pamaldos Jė
zaus merdėjimo ant kryžiaus. 
Bus keturiolika pamokslų. Gie
dos Sodalicijos choras.

šeštadienio vakare prie Kris
taus karsto giedos “Compline 
ir bus pamokslas. Giedos didy- Tą dieną šv. Vardo dr-jos in- 
sis choras. tencijai šv. mišių nebus. Nariai

■— gali atlikti pareigą kada kuriam
landžio 23 d., 2 vai. po pietų, geriau. Laike Prisikėlimo šv. 
lietuvių svet.. 12 Vernon St. Vi- mišių giedos didysis choras: 8 
si lietuviai respublikonai kvie-’val. — Sodalicijos choras; 9 
čiami dalyvauti. M. vai. — Marijos Vardo choras.

i Į Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

Seniai lauktoji lietuviu kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir. kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai. kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausia? 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.

i

S. S. Nlieuvv Amsterdam
Flagship of the Holland-America 

Line
šiuo laivu išplauks iš N'ew Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija per 

ivouerdamą į Lietuvą.
Kiti išplaukimai iš New Yorko: 

VEENDAM Balandžio
ZAANDAM Balandžio
STATENDAM Balandžio
NOORDAM Balandžio
NEVY AMSTEROAM Gegužės 
ZAANDAM ............... Gegužės
VOLEN’DAM Gegužės

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street. Boston. Mass.

8.
15.
21.
29.

2.
13.
20.

A

6 valandą, kurias atnašaus kle- kad pavyktų.
bonas kun. Vilkutaitis. Asistuos Choro pirmininkas Juozas Ma- 
kun. Bartis ir kun. Sofranec. tačinskas tapo išrinktas komi- 
Procesijoj dalyvaus ministran- teto pirmininku. Šie sudaro ren
tai ir par. mokyklos mokiniai. ■ gimo komitetą:
viso apie 300 asmenų. , Programos ir muzikos —muz.

Bažnytinis choras giedos Mo- Jonas Čižauskas. Bernardas Ba- 
zarto mišias ir per offertorium risas. Jonas Marcinkus, 
giedos Handelio “Alleliuja" (vi
sa).
simfoniniu orkestru (15 asme-Į 
nų). Chorui ir orkestrai vado
vaus smuikininkas Vincas Grei
čius.

PASTABA:
nesni žmonės.
vietą atsisėsti, 
teiti nors puse
čiau. Kad išvengus susigrūdimo, 
yra pristatyta apie 300 “extra” 
sėdynių prie sienų ir vargonų 
galerijoj.

Kostumų — Albertas Veraitis. 
Visas giedojimas bus su Pirmininkas: Liliana Akstinai- 

tė. Izabelė Balakonyttė. Marė 
Bagdžytė. Stasė Grasytė, Juo
zas Varaška. Antanas Trumpai
tis.

Skelbimų — Elaria Džiaugvtė, 
Danelis Burda.

Tvarkos Prižiūrėtoja — Kazi
mieras Katinas. Bernardas Ba- 
risas. E. D.

’ Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
j Priedermes
i Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
? jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
Į Kaina Tik 25c.
' Siųskite užsakymus:
’ “DARBININKAS”
s 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Senesni ir silp-Į 
norėdami gauti 
būtinai turi a- 
valandos ankš-:

1

Visi lietuviai, kurie atsilankys 
į Prisikėlimo pamaldas išgirs 
vieną gražiausių pasaulyje vei
kalų. tai Handelio “Alleliuja", 
kurį bažnytinis choras jau pora 

j mėnesių kaip mokinasi. Šis ste- 
(bėtinos grožės kūrinys bus gie-

i

Kovo 26 d. susiorganizavo A-; 
merikos Lietuvių Respublikonų 
klubas. Išrinkta valdyba:

Pirm. S. Čivinskas: vice-pirm. 
V. Vieraitis: sekr. J. Montvila: 
ižd. J. Galiackas; auditorius — 
V. Pajaujis. Direktoriai: J. A. 
Rudis. J. Emco, Dr. F. Vaišno
ra. V. A. Česna.

Kitas susirinkimas įvyks ba- l 
i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St„ So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Farkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINPS 
DRAUGIJOS VAL0Y8A

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

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

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

j Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mns.« I

i Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St., So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49 
E. 7th St.. So. Boston, Mass.
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]VIETINĘS ŽINIOS] ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŽINUTĖS

Šv. Petro parapijos veikimo! 
komisija sielojasi didindama 
parapijos Metinio išvažiavimo 
(birž. 18 d.) fondą, jo progra-

• par. bažnyčioje, padėjo kuni- 
j gams darbuotis kun. Juozapas 
■ Paulikonis, MIC., Ph. D.

KONCERTAS
Bažnytinis Koncertas, kurs į-

mą ir turgų. Norima sudaryti v>'ko Verbų sekmadienio vaka- 
išvažiavime tokią programą, re’ ®v- Par- bažnyčioje,
kad kas 20 minučių suvažiavu- Pavyko. Choras vadovybėje ga
išieji turėtų gero ko klausytis ir ^aus muziko R. Juškos, galin- 
matyti gai ir harmoningai sugiedojo

Vyčiai vra nutarę netik tur-! kantatą “Kryžiaus šešėlyje” ir 
guje triūsti, bet dalyvauti ir kita* giesmes. Atitinkamą ir 
mėgėju (Amateur) programoje. pamokslą pasakė kun. F.
Taip pat ir ponia Ona Ivaškienė, į Norbutas. Palaiminimą šven- 

v^ioii.ičiausiu Sakramentu suteikė 
mą, 
pranešti, kad sutinku vaikučių 
grupę paruošti ir dalyvauti 
“Mėgėjų Valandoje” su įdomia 
programėle. Dėsiu pastangas, 
kad programėlė būtų įdomi ir į- 
vairi. Dirbsiu ir kitur, kur rei
kės”.

Grab. J. Kasparas samdo jū- 
džius — “Spain in Arms” ir pa
veda Tretininkams vadovauti, 
geg. 29 d., kad išvažiavimo fon
dui įeitų ekstra šimtinė. Kitus 
dalyvius paminėsime po Velykų. 
Atsiliepkite visi!

Verbų sekmadienį. Šv. Petro

tokią programą, re’ Šv. Petro par. bažnyčioje,

Dvylika Tūkstančių Pabege-
ReRtaižgi hįalm

Kaunas, Bai. 3 d. Pirmo
mis Klaipėdos perleidimo 

I dienomis tūkstančiai žmo
nių paskubomis neorgani
zuotai pabėgo į Kretingą, 
Palangą, Tauragę ir Kau
ną. Dabar vyksta tvarkin
gesnis likusių valdininkų, 
įvairių įstaigų ir mokyklų 
evakuavimas. Priskaito- 
ma, kad pabėgėlių yra per 

• dvylika tūkstančių. Daugį 
lietuvių darbininkų pasi- „

i lieka Klaipėdoje. Raudona- Ikurtl Patnjotinj 1 romu
sis Kryžius, (siūlių 8»jun- 
ga ir kitos Organizacijos 
bei įstaigos sudarė Klaipė
dos pabėgėliams šelpti ko
mitetą. Lietuvos visuome
nė gausiai aukoja pabėgė
liams remti. Juos visus 
reikia aprūpinti maistu, 
butais ir darbu. Sunkioje

i

į
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atsakydama komisijos kvieti- i ciaus»u
rašo: “Turiu malonumo kun- P- Virmauskis, asistuojant

i kun. J. Petrauskui ir kun. J.
; Paulikoniui. MIC. Kun. K. Jen
kus buvo ceremonijų vedėjas. 
Kun. A. Morkūnas, MIC buvo 
diakonu įstatymo. Kun. K. Ur-j 
bonavičius dalyvavo sanktuari- 
joje-

Kun. J. Plevokui, kuris dabar 
randasi Šv. Elzbietos ligoninėje,, 
Brighton. Mass. bus įteikta do-l 
vanėlė su Velykų sveikinimais ’ 
ir greito pagijimo linkėjimais. į Lietuvai valandoje tikima- 
Garbė chorui už gražų pasirody- j gi Amerikos lietuvių vie-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshis, M.D.
(RfPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
0PT0METR1STAS

Išcgzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;osc (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis,!). D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

101

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

NAMŲ:
Baxter St.. So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

Buvęs Lenkijos Ministras 
Nusižudė

Varšuva, bai. 4, — Buvęs) 
Lenkijos valdžios minis
tras, Walerian SIawek, 60] 
metų amžiaus, nusižudė — 
Maršalo Pilsudskio laikais 
jis buvo vyriausybėje.—

i

dalinama tik laike mišių. 
Po piet išpažintis 4—6; 7— 
9 P. M. Vakare 7:30 pamal
dos: pamokslas ir Šv. Kry
žiaus adoracija.

Velykose — Prisikėlimo 
pamaldos 6 vai. ryte. Tuoj 
seks šv. mišios. Kitos mi
šios bus 9 ir 11 vai. ryte. 
Po piet 4 vai. Mišparai ir 
vaikams dalinama Velykų 
“margučiai”.

CAMB. Stotis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

OįTURA-
k PA'.ĄNAVIHA'.

GRABORIAI

1

Kaunas, Bai. 3 d. Savano
rių Sąjunga sudarė orga
nizacijų atstovų komitetą

I 
i 
I 

i I 
mą ir rengimo komisijai UŽjningU veiksmu moralės ir į 
dviejų savaičių ir dviejų dienų materialės tėvynei para- ■ 
sėkmingą labdarybei darbą. ) mog

organizaciją saugumui, 
kultūrai ir gerovei kelti. 
Visų srovių studentai pir
mieji susijungė Patrijoti
niam Fronte. Vykdomas 
platus aukų rinkimas šau
liams stipriau apginkluoti 
Visuomenė didelių pavojų 
akivaizdoje gausiai auko
ja.

MIRĖ
Alena Santackaitė, 21 

!metų amžiaus balandžio 1, 
pasimirė. Ji sirgo tik apie 

f savaitę laiko. Padaryta a- 
jpendicito operacija. Kom
plikacijoms susidėjus, mi
rė. Palaidota balandžio 1, 

! 3 vai. iš Nekalto Prasidėji- 
I mo bažnyčios. Paliko nu- 
; liūdime tėvus, du brolius 
— Juozapą ir Joną ir seslę1 
Anelę. Lai Dievas suteikia! 
jos vėlei amžiną laimę 
danguje. Nuliūdęs.

i

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU šcston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

i

Bai. 5 d., 4 vai. p. p., vaikų ir 
jaunimo klausoma išpažintys. 
4:75 vai. bus Marijos Vaikelių 
draugijos pamaldos.

7:30 vai. vak., bus klausomos 
išpažintys suaugusių žmonių 
prieš Didįjį Ketvirtadienį, kuo
met, kas tik gali, priima Šven
čiausi Sakramentą, minėdamas 
įsteigimo dieną. Išpažinčių 
klausyti pribus vienas Tėvų 
Marijonų iš Thompsono.

Bai. 6 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, Šv. Komunija bus dali
nama 6 vai., 7 vai., ir per šv. 
mišias, kurios su asista bus lai
komos 8 vai. ryte. Per visą šią 
brangią dieną žmonės garbins 
Švenčiausį Sakramentą.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Kunigas Stoja Į Debatus 
Su Komunistu

Ta.IO.BO/TDfl2680.
, •
I
lietuvių par. bažnyčios su 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis.

PAVYZDINGA UŽUO
JAUTA

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VVALTER JAKŠTAS 
MARKET

308 W. 4th St., So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1224

j PARSIDUODA lietuviška bu- 
■černė geriausioje gatvėje, Cam- 
■ bridge, Mass. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Biznio vieta 
įrengta puikiausiai. Kas šią vie

ptą paims, turės geriausį biznį. 
' Atsišaukite: Tel. Eliot 9290.

(28-31-3)

Boston, Mass. bai. 3, — 
Kun. Edward L. Curran, 
Ph. D. Brooklyn, N. Y. sto
ja į debatus su komunistu 
Granville Hicks, Harvardo 
universiteto profesorium. 
Tema: “Komunizmas yra 

, demokratijos priešas”. 
Kunigas Curran tvirtins 
pozityviai*

Bai. 3 d. mirė Alena Gend- 
vilienė (Lenkauskaitė), 
jauna apie 29 metus am
žiaus moteris, kuri tik du 
metai kaip ištekėjus. Sir
go apie 4 mėnesius. Laido
jama bai. 5 d., 9 vai. ryte, 
iš

I1
Į

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos geraširdžiai para
pijiečiai ir kunigai, Vely
kų švenčių proga, sudėjo 
$170.00 ir įteikė savo pa
rapijos buvusiam vikarui, 
kun. J. Plevokui, kuris jau 

i nuo Naujų Metų sunkiai
■ serga ir dabar guli šv. El
zbietos ligoninėje, Brigh-

■ tone. Tai kilni ir pavyzdin-
Nekalto Prasidėjimo ga užuojauta. Rap.

Valsčių Tarybų Rinkimai

Bai. 7 d., rytmetinės pamaldos 
prasidės 8 valandą. 4 vai. p. p., 
ir 7:30 vai. vak., bus vaikščio
jamos Stacijos.

l

Bai. 8 d., pamaldos prasidės 
8 vai. ryte. Atnešti Velykų val
giai bus pašventinami valando- 

.mis 5—6 ir 8:30. Vakarinės pa- 
{maldos prasidės 7:30 vai.

PARSIDUODA 9 kambarių 
namas, West Roxbury. Moder
niški plumbingai, aliejum auto
matiškai apšildomas, tris fire- 
places, kieto medžio grindis. 
Atsišaukite: James V. McCorri- 
son, 85 Old Harbor St. So. Bos
ton. Telefonuokite po 5 vai. va
kare. Tel. ŠOU 3951. (24-28-31)

Balandžio 9 d.. Prisikėlimo l 
Šv. mišios bus giedamos 6 vai. 
ryte. Kitos šv. mišios bus va
landomis 8:30, 9:30 ir 11. Vie
tiniams kunigams gelbės kuni
gas dr. J. Paulikonis, MIC.

7:30 vai. vak. Broliai Motuzai 
rodys, bažnytinėje salėje. W. 
5th St., antrą dalį savo parink
tų ir vykusių iš Lietuvos pa
veikslų.

IŠSIRENDUOJA poolroom 
30 X 70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi; 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė-' 
je, 261 W. Broadvvay, So. Bos
ton. (5-5)

j Kai kuriose Vilniaus 
krašto apskrityse jau pra
sidėjo valsčių tarybų rin- 

, kimai. Kai kur rinkimai 
jau įvyko.

Galutini rinkimai įvyko 
(Suvalkų apskrities Seinų 
; ir Andriejavo valsčiuose. 
! Seinų valsčiuje išrinkta 4 
lietuviai ir 12 nelietuvių— 
lenkų, rusų, žydų ir vokie
čių. Andriejavo valsčiuje 
išrinkta 6 lietuviai ir 6 ne
lietuviai. Daugiau galėjo 
būti išrinkta lietuvių ir 
Seinų valsčiuje, bet taip 
neįvyko todėl, kad mažiau 
susipratusių lietuvių rin
kikų balsai nukrypo ten, Į 
kur buvo pažadėtos vaišės, i

SUSILAUKĖ DUKTERS i

jBiznieriai pp. Juozas ir Mari
jona Švagždžiai. kovo 27, susi
laukė gražios dukrelės. Motina 
ir duktė jaučiasi gerai. P-nas J. į 
Švagždys yra Šv. Jono Dr-jos? 
pirmininkas ir veiklus katalikiš
kose organizacijose darbuoto- i 
jas. Linkime naujagimei dukre
lei sparčiai augti. Rap.

GR|ŽO Iš LIGONINĖS
Penktadienį, kovo 31 d. grįžo 

iš Rutland Statė Senatorijos į 
namus visiškai sveikas p. Al
fonsas Jakštas. 22 m. amžiaus, 
sūnus p. Vlado Jakšto, biznie
riaus. pp. Jakštai gyvena 
Bostone, 65 G St.

So.

i

I
t
*

PASKUTINI KARTĄ 
SO. BOSTONE

Broliai Motuzai rodys 
savo gražius paveikslus, 
antrą ir paskutinę dalį 
(ruduo ir žiema Lietuvoj), 
balandžio 9 d., Velykų die
ną, 7:30 vai. vak. Šv. Petro 
liet, parap. bažnytinėj sa
lėje, W. 5th St. So. Boston.

Lietuvis Piumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

CAMBRIDGE, MASS

DIDŽIOJOJE SAVAITĖJE 
PAMALDOS

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir dcmonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

GELBĖK

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų. 
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO BOSTON, MASS.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

! 1939 Nauji Nash Automobiliai
i

NASh automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivįnti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINI. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

♦
I

Trečiadienį — Šv. Mišios
7 ir 8 valandomis. Išpažin
tis klausoma 4—6; 7—9 P. 
M.

Ketvirtadieni, Šv. Komu
nija bus dalinama 5:30, 7,
8 ir per 9 vai. mišias.

Po mišių bus procesija. 
Švč. Sakramentas bus per
keltas į “kalėjimą”. Toj 
dienoj lankymas bažnyčių 
ir adoracija Švč. Sakra-j 
mento. Už aplankymą 7 i 
bažnyčių visuotiniai atlai
dai.

Penktadieni, 7 vai. ryte 
“Presanctified Mass” pa
maldoms Švč. Sakramen
tas bus perkeltas į “kars
tą”. Po pietų 3 vai. Staci
jos. Vakare 7:30 Stacijos, 
pamokslas ir Šv. Kryžiaus 
adoracija. Kolekta Šv. Že
mei.

šeštadienį, pamaldų pra
džia 7 vai. ryte: Šventina
ma ugnis, velykinės žva
kės, krikšto vanduo ir Šv. 
Mišios. Šv. Komunija bus

1Į
j

I

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

TEL. GEN 9296

f

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kun> 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma 
ioniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbiau 
matėte “Darbininke”. i

Povilas Bushroas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

23 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

I K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramoaio 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 

i lai verti skaitytojų paramos. 
1 Visi skelbkitės “IVarbiniuke”

TAUPYS! PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the
hite

PROTECTION PLAN

' New/MmMV

®.ko»»oouri

496 First Street,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston 1540

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

{VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytoja*. 
Taiso ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos Žemo* 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų tikHr- 

byščių čeverykus: vyrama 
moterims ir vnilrama

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasolme Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojam 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

QueenAnnLaundry,lnc. J
7—9 Ellery St., !■

So. Boston. Mass. !;
Tel. ŠOU 2939 !•

Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į> 
būtų švariai išplauti, Į>

paveskite Si darbą mums. Į >

I
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y

VAIDINIMAS PAVYKO
Šv. Jurgio par. choro narės 

gražiai pasirodė su "Piloto 
Dukters" vaidinimu. Maspethe. 
Elizabrthe ir Patersone turėjo 
didelį pasisekimą. Matantieji šį 
vaidinimą, netik moterys, bet ir 
vyrų nemažai ašarojo. Svarbes
nėse rolėse labai atatiko aktor- 
kos savo rolėms. Ir ištikrųjų. 
nors ir keletą kartų šį vaidini
mą mačiusiam padaro didelį į- 
spūdį. Tad tenka didelė garbė 
šiai darbščiai ir drąsiai grupei 
bei jų mokytojams pp. Brun- 
dzams. kurie ėmėsi šio didelio 
darbo ir kurie atnešė gražių 
vaisių. Veikalą pagražino tinka
mi ir gražūs rūbai. Kadangi šia
me veikale dalyvauja virš 30 
vaidintojų, tai ii- jo priruošimas 
nemažai visko reikalauja.

Daugelis stebėjosi, kad jauni
mas - vaidintojai, taip puikiai 
vartoja lietuvių kalbą, kas jau 
išeivijoj yra retenybė. Veikalo 
turini buvo lengva suprasti, 
nes gražiai ir nuosekliai jį aiš
kino Elizabethe 
šis. o Patersone 
nis. Šv. Jurgio
kuris daug visu kuom prisidėjo 
prie šio vaidinimo.

Pasirodo, kad žmonėms vaidi
nimas labai patinka, o jauni
mui gera mokykla lavintis lietu
vių kalboje, nes šiaip jaunimas 
nelinkęs iankvt lietuvių kalbos 
pamokų, o kuomet vaidinime 
paima rolę, turi tinkamai ją iš
mokti. Lai ir ateityje šios para
pijos jaunimas parengia pana
šių vaidinimų. Lauksime.

Teatro Mėyėjas.

VELYKOS
Velykų rytą pamaldos

i dės 5 vai. ryte. Jeigu tik pasi
taikys gražus oras, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais baž
nyčią perpildvs tikintieji. Šven
tės žada būti iškilmingos.

I

prasi-

Chorų sąjungos šokiai, kurie 
įvyks balandžio 15 d., šeštadie
nį. Apreiškimo par. svetainėje, 
turėtų sutraukti jaunimą iš viso 
Brooklyno ir apylinkės, tad ir 
pati ši organizacija daugiau su
stiprėtų. kaip medžiaginiai, 
taip ir moraliai.

 - -
PADĖKA

Šiuomi reiškiame gilią padėką 
už malonų mūsų priėmimą atsi
lankant pas Jus su "Piloto Duk
tė" vaidinimu, šių parapijų cho
rams: Atsimainymo Viešpaties 
Jėzaus. Maspeth’o; šv. Petro ir 
Povilo. Elizabeth’o ir šv. Ceci
lijos. Patersono.

"Pilotu Ihiktė” Vaidintoju 
Grupė.

i

«

kun. M. Keme- 
kun. K. Pauiio- 
par. klebonas.

ROCHESTER, N. Y
JUDAMIEJI PAVEIKSLAI
Kovo 31 d., tuojau po pamal- i 

dų. parapijos auditorijoje įvyko Į 
Januškevičiaus judamieji pa
veikslai iš Lietuvos. Paveikslai 
spalvuoti ir gražūs. Ypatingai 
liūdną įspūdį darė matant gra
žų Klaipėdos miestą po Lietu
vos vėliava. Liūdna ir graudu 
buvo žiūrėti, kad dabar tas mie
stas yra valdomas plėšrių teu
tonų.

—
SVARBUS LDS SUSIRINKI

MAS
Didįjį Penktadienį, tuojau po 

vakarinių pamaldų įvyksta LDS 
kuopos susirinkimas. Kviečia
mi netiktai nariai dalyvauti ta
me susirinkime, bet ir visi “Dar- 

G ž kad is laukė skaitytojai. Nepamirš-razu.^ a- jas an e

2 8T rV -

1 buojasi mūsų parapijoje. Ne tik J 
vaikučiai priėmė Sutvirtinimo Į 
Sakramentą, bet ir gana daug ■ 
suaugusių. Tai labai gražus ir! 
pagirtinas pavyzdys.

Juozas Puvėsis.!

ŠV. KAZIMIERO PAR. 
CHORAS

PITTSBURGH, PA

Lietuvių Kambario Žinios

i
L,

Už
f® Hm

■ 1 ’S

Mes Lietuvos kareivėliai niekad nedejuojam, 
Visad sveiki, visad linksmi sau dainas dainuojam.

Penktojo Didž. Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio pulko kuopa žy
giuoja iškilmės maršu. Viršuje kariuomenės vadas gen. Raštikis (ant
ras iš dešinės) ir pulko vadovybė priima paradą.

Pennsylvanijos Žinios rųjų laiminga, susilaukus tokių 
gabių ir iškalbingų misijonierių.

MISIJOS
Dviejų savaičių misijos prasi

dėjo kovo 26 d., moterims ir 
merginoms, kurios pasibaigė 
dideliu pasisekimu Verbų sek
madienį, 
daug jaunų merginų. Kas vaka
rą veik pripildydavo artipilnę' 
bažnyčią. Gabaus misionieriaus 
kun. J. Kydiko, (jėzuito! gra
žūs ir pritaikinti pamokslai, ti
krai nevieną suramina ir paguo
džia bei pamokina. Teko patir
ti. kad ir čia augusius merginos 
labai patenkintos jo pamoks
lais. Kitą savaitę bus vien vy
rams. kurie irgi, tur būt. neuž- 
sileis moterims.

I

VELYKŲ PAMALDI 
TVARKA

Velykų rytą Prisikėlimo mi
šios bus 6 vai. ryte. Prieš mišias 
Prisikėlimo procesija. Kitos mi
šios bus paprastu laiku, t. y. 
8-tą. 9:30 ir 10:30 vai. Linksmų 
Velykų švenčių vėlina šių žine- 

; i lių rašytojas netiktai “Darbi
ninko" skaitytojams, bet ir vi
siems

i 

PANELĖS ŠV-S1OS ŠVEN- j
TYKLA

Kun. Paulionio rūpesčiu, norima 
įrengti Panelės Švenčiausios I 
šventykla. Randasi geradarių.' 
kurie tam tikslui net po S20.00 
aukoja. Lai ir toliau plaukia 
taip gausios aukos, tai greitu 
laiku vėl mūsų bažnyčia pasi
puoš nauju kuriniu.

tikintiems lietuviams!
Vyturys.

NEWARK,N.J
Kovo 30 d. įvyko L. Vyčių 21 

kp. bowling mišrių ratelių ban
kietas bowling sezono užbaigi
mo proga ir pagerbti laimėjusį 

į ratelį.
• p. Vitas Daukšys. bowling ra-

SHENANDOAH, PA. Neverausko varduvės. Ir jo ne
užmiršo.

Šv. Jurgio parapija didžiai į- 
vertina savo gerą kleboną. Šv. 
Juozapo dienoje, klebono kun. 
Juozo Karaliaus, varduvių pro
ga, kaikurie parapijiečiai ir or
ganizacijos įteikė gražų dova
nų. Klebonas dėkojo visiems už 
jų prielankumą.

Taip gi buvo ir kun. Juozo!

Parapijos benas sparčiai auga 
ir didėja. Vaikai gerai mokosi ir 
iš pat paskutiniųjų pučia dū
das. Nors per misijas pamokos 
turėjo būti pertrauktos, vienok, 
mokytojai ir mokiniai, galais 
negalais, kitokiais būdais ir ki
tose vietose laikė savo pamo
kas ir visomis jėgomis kaip pū-

I

S3.00 S3.00

Liet. Kambario darbas Pitts- 
burgho Universitete ilgai buvo 
sustojęs. Komitetas ilgai nega
vo užsakytų iš Lietuvos daiktų, 
net nė tikrų žinių. Nebuvo kas

Ne dažnai matote žinių iš šv. tikrai veikti, turėjom laukti. 
Kazimiero parapijos choro vei- Nebuvo kas pranešti visuome- 
kimo. Rodos, kad pas mus jokio nei. Dabar gavom tikresnių ži- 
veikimo nėra. Tai ne tiesa, prie-į nių iš Kauno. Tikimės neužilgo 
šingai, mūsų shoristai yra labai j gauti iš ten juodojo ąžuolo ir 
darbštūs ir pasišventę darbinin-Į audinių. Esame seniai nutarę už 
kai. Jiems nė jokis darbas nėra' 
persunkus. Štai balandžio 16-ta, me sąskaitos, 
rengia viena iš didžiausių pa
rengimų — KONCERTĄ - TE
ATRĄ - ŠOKIUS. Visi darbuo
jasi jau nuo Naujų Metų, kad 
šis parengimas būtų netik sėk
mingas, bet sėkmingiausias. 
Choras yra pasižadėjęs daly
vauti Lietuvių Dienoje — Pa
saulinėje Parodoje — New Yor- 
ke, todėl pelnas šio vakaro yra 
skiriamas tam tikslui. «

Koncertas susidės iš gražių 
Lietuviškų dainų. Vadovaus pa
rapijos vargonininkas muz. J. 
Mickūnas.

Pasibaigus koncerto progra- ■ 
mai, mūsų choristai parodys sa
vo dramatiškus gabumus, suvai
dindami dviejų veiksmų kome
diją. vadovystėje kun. dr. Mar- 
tusevičiaus, kuris taip suma
niai moka išlavinti aktorius jų
jų paskirtose rolėse. Sekantieji 
vaidintojai dalyvaus šiame vei
kale: O. Rimdeikiūtė, J. Tribu- 
liūtė, E. Norkus, P. Burokas, A. 
Balilionis. E. Zalnieraitis, K. 
Baltrukonis, V. Jurgaitis, A. 
Rupsis, P. Kryžianauskas ir A. 
Naujokas, šie artistai jau yra 
ne kartą pasirodę scenoje, tad 
ir šį kartą užtikrina, kad visus 
gardžiai prijuokins. Jeigu neti
kite — ateikite ir patys persi
tikrinkite.

Po to seks šokiai, kuriuos 
gros populiarus ir visiems žino
mas orkestras.

Šia proga choras nori padė- 
kuoti širdingai visiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų parengimo, 
ar tai darbu arba suteikė fi
nansinę pagelbą skelbimais mū
sų programos knygoje.

Kviečiame visus atsilaikyti 
balandžio 16-tą, puse po šešių 
vakare. į Šv. Kazimiero salę 331 
Earp Street. Atsilankę džiaug
sitės. kad nepatingėjote ateiti. 

| Lauksime visų! Iki pasimatymo 
• balandžio 16. Choristė.

tai iš anksto užmokėt. Laukia-

Įgaliojom Universitetą paduo
ti Kambario reikalą rangovų 
(kontraktorių) varžytinėms. 
Deja, belaukiant per pusantrų 
metų, viskas pabrango. Viena 

: kompanija liuosai “estimates” 
padarė: kambarys lėšuosiąs net 
7.850 dolerių. Varžytinėse gal 
bus mažiau. Bet vargiai užteks 
5,000 dol., kurie jau yra fonde. 
Reikės daugiau aukų, nes kam
barį padaryt prastesniu būtų 
labai nemalonu ir netikslu: nau
ji planai-braižiniai labai daug 
lėšuotų.
14-tas Sąrašas Aukavusių Lie

tuvių kambario fondan
( Per metus su viršum )

259 Liet. Laivakorčių Agen
tų Sąjunga. Ine., Newark, N. J.
į$10.00; 16-11 Stirnos Vakariene 
Pittsburgh 63.80; 1106 Lietuvos 

; Nepriklausomybės Diena. Pitts- 
; burgh 14.30; 1105 Lietuvos 
Sportininkų Komitetas. Pitts
burgh 120.07; 46 Juozas Simon. 
Pittsburgh 5.00: 1305 SLA. per 
iždininką K. Gugį, Chicago 225. 
00: 1462 S. Pikturna, Hartford, 
Conn. 5.00; 1463 J. J. Raymond, 
Putnam. Conn. 1.00; 1460 A. M. 
Markauskas, Forest City. Pa. 
1.00; 1461 J. J. Rimavičius-Ray- 
mond. Putnam. Conn. 1.00: 1153 
K. Paulauskas. Dayton, Ohio 
1.00; 1154 Ig. Gužauskas, Day
ton. Ohio 1.00; 1155 A. Urbonie
nė. Dayton, Ohio 1.00.

L. K. Fondo Komitetas. 
J. Baltrušaitis, Sekr.

I

2 Asmeniškai Lydimos

šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčia yra taisoma, pleisteruoja- 
ma. Po Velykų pradės vidų ma- 
liavoti; jau grindines plytas į 
“vestibule” deda. — Klebonas
atsišaukė į parapijiežius. ar ne-, tė savo ūa-ūa-ūa-ūa-ūa taip ir 
atsirastų tokių gerų žmonių. Į 
kurie įtaisytų du nauju altorių. 

I Tuoj atsirado net trys šeimy-! 
;nos! j

—
Parapijos choras tariasi ir 

rengiasi važiuoti į New York’o 
Pasaulinę Parodą dalyvauti 
Lietuvių dienoje. Pirmadienį į- 
vyko speciališkas susirinkimas, 

i kad galutinai nutarti, kaip sa- 
! koma, “ways and means” va- 
žuoti. Kadangi klebonas pats la
bai interesuojasi šiuo dalyku, 
tai be abejo bus sėkmingas.

pučia. Beną suorganizavo, veda 
ir mokina Pranas Saratavičius. 
Feliksas Šliogeris ir jų draugai. 
Ne tig benas. bet ir visa parapi
ja yra nuoširdžiai dėkinga ši
tiems vyrams, kurie nesigaili 

, nei laiko, nei triūso, nei savo pi- 
i nigų. kad parapijoje įsteigus 
beną.

telio kapitonas, buvo toastmas- 
teriu. Jis įteikė medalius laimė
jusių ratelių atstovams p. Pra
nei Bernotaitei, p. Juozui Gri- 
malauskui ir p. Vincui Sabatui. 
Taipgi įteikė medalius poniai 
Ievai Savickienei už merginų 
lukščiausį punktų skaičių ir p. 
Juozui Sakevičiui už berniukų 
lukščiausį punktų skaičių.

Bankiete dalyvavo L. Vyčių 
90 kp. iš Harrison - Kearny ats- j 
tovai — svečiai pp. Antanas Sa
vickas ir Jonas Vilkis.

Mes šia proga sveikiname lai
mėjusį ratelį ir visus jame da
lyvavusius bovvlerius. ir linkime 
visiems kitais metais geriausių 
sėkmių.

Sprendžiant iš entuziazmo, 
į kuris pasireiškė, kitais metais 
bus didesnė lyga.

Mes taipgi dėkuojame p. V. 
Daukšiui, nes jo pastangomis 
mišri bowling lyga išsilaikė.

Newarkiečiai šia proga svei
kina visas Vyčių kuopas ir jų 
rėmėjus Velykų šventėmis. K.V.

NAUJOS KNYGOS

i

Didysis choras prisirengęs 
giedoti gražias naujas mišias 
Velykose 
Stelil’io.

i

— “Salve Regina”, į

Sąjungos kuopa ren-;
savo seimo (žinomai

I

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant 
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. Vajaus metu 
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams............................
Pusei metų...................
Sykį į savaitę metams ....

UŽSIENIN:

Moterų 
giasi prie 
dar toli). Diskusuojama delega
čių siuntimas.

Pereitame susirinkime nutarė 
įteikti auką Sesutėms Kazimie- 
rietėms. jų naujų rūmų fondui. 

Enė.

PHILADELPHIA, PA.

PRANEŠIMAS Šv. Jurgio Parapija

Į Lietuvių kalbos pamokos yra i 
1 skaitlingai ir uoliai jaunimo j 
i lankomos. Tik kas tai yra. kadj 
mergaitės kur kas skaitlingiau , 

i lanko, negu vaikinai? Mokinių ’ 
daug daugiau prisirinko, negu '■ 
buvo tikėtasi. Dabar kun. Bag- i 
donas žada paskirstyti mokinius 
į dvi ar tris atskiras kliasas. 
kad būtų galima geriau ir grei
čiau visus mokyti. Ir tai ne tik 
mūsų parapijos jaunimas lanko• 
pamokas, bet ir kitų apylinkės į 
parapijų jaunimas prašo, kad ir 
juos priimtų. Kol kas. misijos iri 
artėjančios Velykų šventės j 
trukdo paprastą pamokų eigą 
bet kai tik po visų švenčių pa-

i mokos vėl eis visu spartumu 
Pamokose daugiausia vartoja 

| mas laikraštis “Darbininkas’ 
! skaitymui ir diktacijai.

$3.00
$1.50
$1.50

Metams.....................................
Pusei metų............................
Sykį į savaitę metams............

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

$4.00
$2.00
$2.00

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

Šiuomi pranešu visų kuopų ži
niai. kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskrities pusmetinis su
važiavimas įvyks balandžio-Ap- 
ril 30 d., 1939, Vyčių Name, 
Greene gatvės. VVaterbury, Ct. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kadangi šis suvažiavimas bus 
priešseiminis ir priešgegužinis, 
tai svarbu, kad visos kuopos 
skaitlingai atstovių atsiųstų. 
Kviečiu kuopas gaminti įneši
mus seimui ir apskričiui. Reikia 
apsvarstyti naujų narių vajaus 
eigą mūsų kuopų tarpe.

JI. Jokubaitė, 
Mot S-gos Conn. Apsk. rašt.

OU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas. MIC. Kaina............

Iškaityk — Rasi užslėptą 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...........

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .....................

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas židanavičius. Sios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus. Si kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik .. $1.00

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 VVest Broadtvay, 
So. Boston. Mass.

į

karienė. Moters jau seniai ren

; Diena po dienai artnasi mūsų 
Misijos, jauno Marijono, misi- parapijos metinis bankietas, va- 

jonieriaus, kunigo Vincento 
Andriuškos vedamos, buvo la- giasi ir darbuojasi, kad ši va-
bai sėkmingos. Nemaža žmonių į karienė būtų kuo didžiausia ir 
lankėsi rytais ir vakarais pasi- gražiausia. Bilietus po namus 
klausyti ir pasigerėti būdinga pardavinėja moterys, renka ir 
ir vaizdinga misijonieriaus kai- prašo bent kokios pagelbos bei 
ba. Žmonėms buvo gera proga aukos. Kai pas jus užeis, neatsi- 
išklausyti misijų ir atlikti savo sakykite, nes žinote, 
velykinę.

Kunigas Mačiulionis,
Marijonas, veda misijas anglų 
kalba mūsų jaunimui. Jaunimo 
stebėtinai daug lankosi ir klau
sosi pamokslų ir pamokinimų.

Visa parapija džiaugiasi susi
laukus tokių gerų ir iškalbingų 
pamokslininkų. Geras pamoksli
ninkas tai, kaip paparčio žiedas, 
retenybė. Mūsų parapija iš tik-

jog visa 
tai yra daroma labai geram tik- 

taipgi slui. Bet apie visa tai kiek vė
liau.

i
Jo Ekscelencija, vyskupas 

Hugh Lamb suteikė mūsų para
pijos vaikučiams Sutvirtinimo 
Sakramentą. Vaikučiai buvo la
bai gražiai ir gerai prirengti 
Sesučių Pranciškiečių, kurios 
labai uoliai ir pasekmingai dar-

’■ I

NEWY0RK-KLAIPEDA
PER GoTHENBUMU/vEDUĄ

Pirmoji Gegnžės-May 31 d.
(nepersėdant iki Klaipėdos)
Antroji IJepos-Iuly 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins
kas. Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” j 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorkos

DROTTNINGHOLM bal. 15geg.13
GRIPSHOLM geg. 4, geg. 31
KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston. Mass.

Parduodame I
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

Taipgi per mus galite pirkti Stokers —automatiš- 
ka angliams kūrenti mašina. OIL BURNERS. 

Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus,
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. $

DARBININKAS" |

? 366 W. Broadwayf Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

v
v
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Gurklianiškis.

Mes Bėgame Nuo Golgotos
Kristus mirė. Mirė ant, 
kryžiaus taip, kaip 
kad žmonės norėjo, 
Sūnus pasirinko ir Tė
vas sutiko...

G. Papini.

kad jam ko
Maži 

jie jau kartais

kas neklausė Kristaus pa
veikslo, kurs čia pat kabo* 
jo. Skirstantis turgui — 
pro šalį ėjo aklas elgeta su 
vaikiuku vadovu. “Juziuk! 
Kur palikai?” — klausia 
aklasai savo mažąjį vado
vą, “Ach, aš matau Išga
nytojo paveikslą, kurio čia 
niekas nenupirko...”
— “Kiek kainuoja tas pa- 

Pa veikslasveikslas?” 
buvo nebrangus ir aklasis 
nupirko Nukryžiuotojo pa
veikslą už surinktus beel- 
getaujant pinigus. “Bet gi 
tu jo nematai!” — tyčioda
masis tarė pardavėjas. “Ir 
dar kaip! Aš aklas būda
mas, jį matau, bet matan
tieji jo nemato”. ...Ir minia 
glegėdama bėgo pro šalį...

Mūsų gadynės žmogus 
yra labai susirūpinęs ne 
įtik šios dienos degančiais 
reikalais, ne tik kasdienės 
duonos reikalais, bet ma- 

jmona. Jo žvilgsnis nukrei
ptas ne į spindantį padan
gėje katedros kryžių, kaip 

* buvo viduramžiais, kada 
kiekvieną žavėjo varpų 

! gaudimas, kviečiąs žmo- 
' nes Šv. Mišioms ir maldai

Dievo Angelas. — Šių

Užgimęs kūdikis — su
rinka; jis nors dar mažas, 
tik keletos savaičių — pra
deda verkti ir su ašaromis; 
jis verkia,
trūksta ir negera, 
vaikučiai, 
nubėga patys kur nori, bet 
jiems ne viskas galima:— 
jie skundžiasi, kad dar to
kie maži, ir jiems daug ko 
draudžiama.

Kuomet išaušta skaistus 
rytas ir pateka jaunuolių 
gyvenime akinanti saulė, 
bet visa nelaimė yra tada, 
kad tatai tęsiasi viena, ro
dos tik, akimirka... Ir vėl, 
ir dar jau, — naujų rūpes
čių, naujų sielvartų krau
nasi naštą jo taip trumpo
je kelionėje.

Nors žmogus nuolatos 
tegalvoja apie savo gied
resnę ateitį, net apie lai
mę svajoja — tačiau žmo
gų lydi daug skausmo. Ir 
kaip žmogus skausmų ir _ Dievo Angelas. — Šių 
rūpesčių kratosi — tačiau' dienų žmogus susirūpinęs 
jie jam niekur neduoda ra-; yra asmeniniais patogu- 
mybės. Nuo jo negali pasi- mais ir bėgančiomis sąs- 
liuosuoti vargšai ir pabėg- kaitomis, arba geru, tik 
ti turtuoliai... pakankamu atlyginimu.

Aną saulėtą vidudienį,' šių dienų civilizuotas žmo- 
kai ištisos minios, ištroš- gus dažnai bėga, bėga su- 

j sirūpinęs ir nebemato... 
i Nukryžiuotojo paveikslo, 
nors jis stovi išstatytas 
aikštėje, šalę didelio tako, 

' kuriuo skubinasi minios 
i žmonių...

Taip. O argi žmogus bent 
valandėlei negalėtų susto
ti, besivydamas paskui 
tuos praeinančius dabar 
tik būtinus reikalus; jis 

Jo‘papratęs bėgti, bet ir ne- 
... skubėdamas — jis labai 

greitai prieina savo kars
tą!... Tuojau pastebės jis, 
kad daug daug laiko pra
leista veltui.I

Ką šios dienos mums pri
mena ? Prieš Velykinės sa
vaitės mums turi priminti 
tą didžią Auką ant Golgo- 

! tos sudėtą, dėl žmonijos iš
gelbėjimo. Mes nebėgsime 
daugiau nuo Galgotos, mes 
stengsimės nepraeiti pro 
šalį nenusilenkę didžiajai 
kryžiaus aukai...

kusios žiaurių pramogų, ir 
pilnos pasityčiojimo ir ne
apykantos — lydėjo Tei
singąjį Jeruzalės gatvė
mis. Ir vidudienį saulė 
temsta... Ten, ant kalvos, 
— jau kabojo prikaltas 
prie kryžiaus Kristus... 
Pasmerktas, paniekintas, 
apleistas — išskirus kele- 
tos savo artimųjų — sykiu 
Temsta... Išbėgiojo 
su dviem pyktadariais. 
priešai ir Jo mokiniai. Ir 
pasislepia...

...Dabar šimtams metų 
praslinkus, viename mies
te nemažas judėjimas, kle
gesys ir triukšmas: Turga
dienis, daug palapinių ir 
balaganų. Tarp kitko tur
gavietėje stovėjo vienoje 
budelėje paveikslų parda
vėjas. Žmonės grūdasi ir 
perkasi, kas prezidento, 
ministerio( kas gyvulių ar 
gamtos paveikslų, bet nie-

i

GOLGOTOS PAVEIKSLAS
Kiek kartų žiūrėjau į Kristaus Golgotą, 
tiek atgaila spaudė krūtinę ligotą; 
širdis paveldėjo gyvenimą naują, 
o džiaugsmas sužadino ramųjį kraują! 
Drauguži! paveikslas ir tau pranašauja 
ne rūstų, bet švelnų gyvenimą naują! 
Kiek kartų žibės tau mintis nuniokota, 
tiek kartų žiūrėsi į Kristaus Golgotą. 
O, Kristau! Pasaulis keikimais patvinęs, 
bet Tavo paveikslas — malonių šaltinis 
iš skausmo garbingą vainiką nupynė! 
O žmonės taip klysta, jiem tolimos vinys!... 
Kaip skausmas Madonnos, kaip tvano mėlynė, 
O, Kristau! Plati Tavo meilės krūtinė!

Faustas Kirša.

Sausio 3 d. — Diena gie
dri. Jūra rami. Dangus at
sispindi jūroje. Palaimin
ta! Visur džiugu ir links
ma! Žmogus jautiesi palai
mintoje nuotaikoje.

Kuomet dangus ir jūra 
susija, junti esąs, tarsi Ge
rojo Dievo prieglobstyje.

Visa, taip labai palaimin
ta!

Sausio 4 d. — Saulė spin
di. Padangės atsispindi į 
vandenyną.

Iš mėlyno vandens kilsta 
skrajojančios baltos žu
vys, ir vėl pasineria... Taip 
pat matėme ir dolfinų...

Kas dien realizuojasi kas 
nors naujo. Na, o keleivių 
veidai šypsosi laime.

Žmogus stebiesi, ir turi 
dėkingumo maldą siųsti 
Kūrėjui, kad yra Gerasis 
savo tvariniams.

Sausio 5 d. — Ta 
tikrai majestotinga.

Čia vasara tur būt amži-.. noji.
Ji gaivina visus.
Keleiviai kepinasi saulė

je.
Visi įgauna naują gyvy

bę ir naują sveikatą.
Kai vandenynas susilie

ja su padangėmis, kaip 
palaiminta tvariniams! 
Nes primena, kad reikia 
susivienyti su Dievu, gy
venti su Dievu ir Dievuje.

I
i (

saulė

Kristus Kėlės
Kristus prisikėlė! Kokia 

tai maloni naujiena vi
siems krikščionims. Penk-

kaitį, kurs pranešė apie 
Kristaus prisikėlimą ir lie
pė tą linksmą naujieną

tadienį Jis mirė ant kry- pranešti Jo mokytiniams, 
žiaus, bet sekmadienio ry- Tada jaunikaitis išnyko iš 
tą Marija Magdalena ir ki- jų akių.
tos moterys jau neberado 
Jo švenčiausio kūno grabe. 
Pamaldžios moterys, kaip 
šv. Veronika ir kitos, ve
dant Jėzų ant Kalvarijos 
Kalno, dabar jos verkė iš 
džiaugsmo, išgirdusios, 
kad Jis atsikėlė.

Kristaus prisikėlimas 
džiugino visus, kuriuos Jo 
mirtis nuliūdino. Apašta
lai, persekiojant Jį nežino
jo ką bedaryti, išlakstė, 
tik viena Motina Marija 
stipriai tikėjo, kad Jos 
Mieliausias Sūnus įvykdys 
savo žodžius, kad Jis prisi
kels.

Ir trečioje dienoje. Vely 
kų rytą, sudrebėjo žemė, 
išsivarčiojo sargai, nužen
gė iš Dangaus Angelas ir 
atritino nuo karsto akme
nį. Kristus kėlės. Anksti 
atėjo pamaldžiosios mote
rys, atnešė kvepalus bet... 
jos rado tik tuščią karstą 
ir besėdinti skaistų jauni-

Nors žydų vyresnybė 
prašė, kad romiečiai kariai 
stovėtų sargyboje, nes jie 
labai bijojo, kad Kristus 
neatsikeltų. bet tas nieko 
negelbėjo. Bet kas iš to? 
Kristaus galybė viską nu
galėjo. Jis prisikėlė! Jis 
prisikėlė ir visus įtikino, 
kad Jo pasakyti žodžiai 
buvo teisingi, Jis įtikino, 
kad ir visi turi prisikelti 
iš savo nuodėmių. Jis savo 
gyvenimu žemėje parodė 
pavyzdį, kaip žmogus turi 
gyventi.

Džiaugdamiesi Kristaus 
prisikėlimu, prisikeikime 
iš savo ydų, iš savo puiky
bės, iš pavydo. Gyvendami 
Velykų nuotaika, bent kiek 
pakilkime iš savo kasdie
niškų reikalų, iš tų žemiš
kų smulkmenų ir visuomet 
siekime Kristaus gyveni
mo idealo.

Julija Meciūnaitė, 
Providence.

Rašo Kun. A. Tamoliūnas.

Mano Kelionės Įspūdžiai
Mano Vykimo Į Urugvajų Tikslas

į Urugvajaus respubli
kos sostinę, Montevideo, 
aš atvykau ne kokiais ki
tais sumetimais, bet vien 
antgamtiniu tikslu, žino
damas, kad reikia dėti pa
siaukojimo ir reikės pakę
sti labai daug vargų.

Kuomet lietuvių laik
raščiuose įsiskaičiau, kad 
Urugvajuje lietuviai ap
leisti ir jų dvasiniai reika
lai neaprūpinti, tada man 
atėjo šventasis įkvėpi
mas... ir aš regėjau mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų, kurs 
vieną dieną buvo galingai 
pasiilgęs, ir troško ir alko 
dėl negro ar indiečio salos, 
ir už ją davė Savo gyvybę 
ir mirė ant Kryžiaus.

O mano tautiečiai Urug
vajuje yra be savo dvasios 
vado. Juk jie buvo atpirkti

“ne gendančiais auksu ir 
sidabru, bet Brangiausiu 
Krauju Kristaus”. Kiti 
garbingi dvasiškiai, Kris
taus sekėjai ir apaštalai, 

'apleidžia savo tėviškę ir 
namus, ir važiuoja į Indi 
jos raistus arba į raupsuo
tųjų kolonijas Filipinų sa
lose, ir jie gyvena skur
džioje vienatvėje, trūku
muose, varge ir skurde, ir 
darbuojasi sielų laimėti 
Kristui Karaliui.

Dėl ko gi ir aš negalėčiau 
pasiaukoti savo broliams 
tautiečiams ir važiuoti pas 
juos į Urugvajų, su jais 
kartu kentėti arba džiaug
tis, jiems pasiaukoti, jų 
sielas laimėti Kristui Ka
raliui, iš vieno dirbti ir 
veikti Dievo garbei, kad 
visi kartu pelnytume Die-

vo Karalystę danguje ?
Ir aš padariau intenciją 

melstis: “Jei Dievo yra to
kia valia, aš būsiu tarp sa
vo tautiečių Montevideo 
mieste”.

Daugelis patarė man ne
važiuoti, sakydami: “Jei 
važiuosiu į Urugvajų, rei
kės kęsti daug vargo ir 
skurdo”. Aš to nežiūrėjau, 
ir atsidaviau Visagalio 
Dievo valiai.

Tada rašiau Jo Ekscelen
cijai arkivyskupui Arago- 
nei. Jis atrašė, jei atva
žiuosiu, jis priimsiąs ma
ne su dideliu džiaugsmu. 
Gavęs mano vyskupo leidi
mą, ot dabar aš ir esu čia, 
Urugvajuje, kad su čio
nykščiais lietuviais gyven

ti ir darbuotis, kad išgany
ti savo ir jų nemirtingą
sias sielas; taip pat pasi
darbuoti, kad visų širdyse 
klestėtų ir Tėvynės Lietu
vos meilė.

Reikia nepamiršti, kad 
pasidėkojant kunigams:— 
Pranciškui M. Jurui ir 
Pranciškui A, Virmaus- 
kiui, laivakortė į Montevi
deo buvo užtikrinta. Be 
tariamų geradarių, kas žin 
ar būčiau galėjęs atvykti į 
Urugvajaus respublikos 
sostinę. Taip pat esu dė
kingas ir šiems kunigams: 
K. Urbonavičiui (Jonui 
Kmitui), Jonui Balkūnui 
ir Norbertui Pakalniui. 
Jiems visiems esu be galo 
dėkingas.

Apleidžiant New Yorko Uostą
Į laivą “Brazil” palydėjo pėdų ir pločio 80 pėdų. Juo 

mane keletas kunigų ir aš- j keliavo su viršum 300 ke- 
tuonios Pranciškietės Se- leivių.
serys. Apie 1 vai. po piet Aš čia nemėginsiu deta- 
atsisveikinęs su visais, liai aprašyti mano kelio- 
New Yorko uostą aplei- nės į Pietų Ameriką įspū- 
dau praėjusių metų gruo- džių, bet paliesiu vien tik 
džio 31 dieną. Ir milžinas paviršutiniai; ir vėliau tam 
laivas išsijudino plaukti tikrais straipsniais visą 
Atlantiko vandenynu į Pie- dėmesį kreipsiu į apgailes- 
tų Ameriką. i tautiną mūsų lietuvių išei-

Laivas “Brazil” į Pietų'vijos padėtį Urugvajaus 
Ameriką darė vos trečią, respublikoje. į kur pas sa- 
kelionę. Jo įtalpa apima vo tautiečius važiavau 
33,375 tonų, ilgio turi 613'vien antgamtiniu tikslu.

Nauji Metai Atlantiko Vandenyne
Sausio 1 dieną, 1939 me

tais, Naujieji Metai Atlan- 
tiko vandenyne. Šventa ir 
laiminga diena.

Aš vienintelis kunigas 
ant laivo “Brazil”. Šv. mi
šių auką laikiau lygiai 9 
vai. ryte. “Parapijonų” 
buvo arti 40. Veidai pamal
dūs. Visi puikūs ir malo
nūs žmonės.

Iš ryto sirguliavau. Ta
čiau, mano gyvenime gra
žiausias rytmetis. Saulė
tas ir maloningas. Tikrasis 
pavasaris. Taip pat pava
saris ir gyvenime.

Išorėje, matei tik jūrą ir 
dangų.

Čia žemai esi. vien tvari
nys, ir viršuje yra Dievas.

New Yorke palikome 
žiemą. O čia jau pavasaris.

Šiluma siekia 68 laipsnius 
F. Tačiau, apie vakarą, 
pradėjo lynoti.

Tą dieną prasidėjo susi
pažinimas su keleiviais.

Sausio 2 d. — Iš nakties 
lyjo. Tur būt dėl to visą 
dieną buvo šalta. Dangus 
apsiniaukęs. Pertrauko
mis lyja. Atrodo lyg ru
duo.

Ateina mintys, kad iš 
gražios vakarykštės die
nos šiandien toki nesmagi 
diena, tur būt gal taip pat 
bus ir nuvažiavus į Urag- 
vajaus sostinę, Montevi
deo miestą... Iš pradžios 
giedra ir džiaugsmas, pas
kui ūkanos, vargai, nuliū
dimas, ir gal kartusis nu
liūdimas iš nesitikėto nu
sivylimo.

Kitaip, juk nepelnysi am
žinosios laimės!

Sausio 6 d. — Šiandien 
Pirmasis Penktadienis.

Mišios 8 valandą.
Šią dieną, maldininkų 

susirinko kaip sekmadienį. 
Daugelis ėjo prie išpažin-

■ ties, ir šv. mišių metu pri
ėmė Šventąją Komuniją.

Aš jaučiaus labai laimin
gas, kad galėjau pasitar
nauti toms pamaldžioms 

(sieloms, kurios trokšta į 
; savo širdį priimti Dievą.

Ir Dievas yra Gerasis 
man. Nes tvariniai dėkin
gi Jam ir Jo tarnui.

Sausio 7 d. — Sekmadie
nis. Mišios 9 vai. ryte. 
Šiandien maldininkai ne
telpa erdvioje bibliotekoje. 

; Visi įsirėdę puošniai, aris
tokratiškai. Po evangeli
jos, skelbiant pamokslėlį, 
jutau esąs palaimintame 
pagavime.

Prieš mišias klausiau iš
pažinčių. Mišių metu dau
gelis priėmė Šv. Komuni- 

Į ją. Tikrovėje, ne visada pa- 
> sitaiko jaustis taip laimin- 
gu. kaip dabar. Na, ir k 
leiviai tikrai gerbia savo 
kapelioną.

Šį rytą plaukėme pro ek-
(vatorių.

Ekvatoriaus Padangėje
Sausio 8 dieną buvo sau

lėta ir kepinanti. Tą dieną 
.įvyko didelės iškilmės pa
gerbti Neptūną. Po jų

■ kiekvienam keleiviui įteik
tas diplomas su parašu 
Neptūnus Rex.

Nuo sausio 9 iki 12 d. ne
sijaučiau gerai. Lumbago 
pradėjo kankinti mane.

Į Sausio 12 dieną pasiekė- 
i me Rio de Janeiro uostą, 
kur laivas “Brazil” išbuvo 

i visas dvi dienas. Todėl, tu
rėjome progos pasidžiaug- 

į ti to uosto grože, aplanky
ti Korkovado kalne Kris
taus majestotingą statulą, 

j pamatyti “Sugar Loaf” 
j kalno smailią viršūnę ir 
stebėtis paties Rio de Ja
neiro žaviomis vietomis, 

i Apie tai visa spaudoje pui
kiai aprašė gerb. Sesuo Ju

di ja. Gi tuo tarpu, nusilen
kiame prieš ją ir pager- 
•biame jos didelius literati-

nius talentus; ir tik vėliau, 
jei turėsime laiko, gal pa
sistengsime atskirais 
straipsniais apibūdinti to 
gražaus uosto ir miesto 
aplinkumas.

Sausio 13 dieną apleido
me Rio de Janeiro uostą. 
Tai buvo Penktadienis. 
Mieste buvo be galo karš
ta ir kepinančia. Gi be
plaukiant, atšalo. Per tris 
valandas man besėdžiant 
ant dėko, šaltas vėjas per
pūtė mane įkaitusį ir per
šlapusį, ir aš pradėjau jau
stis ligonis.

Sausio 14 dienos ryte 
pasiekėme Santos uostą. 
Čia mane patiko kun. Pijus 
Ragažinskas ir dvi Pran
ciškietės Seserys: Julija ir 
Norbertą. Dėl karo stovio, 
jie negalėjo be specialaus 
leidimo iš valdžios įeiti į 
laivą. Todėl, aš juos pati
kau išorėje, ir Seserims į- 
teikiau atvežtas dovanas, 
kurias man buvo įdavusios 
Pranciškietės, apleidžiant

New Yorko uostą.
Kun. Pijus Ragažinskas 

buvo taip maloningas, kad 
pakvietė mane į nusamdy
tą auto ir aprodė Santos 
gražųjį miestą ir apylin
kes. Ties žymesniomis vie
tomis nusitraukta mūsų ir 
Seserų paveikslai. Jų ma
lonioje draugystėje įgyjau 
maloniausių įspūdžių, ku
rie ilgai pasiliks neišdildo
mi mano atmintyje. Beje, 
kun. Ragažinskas pasiža
dėjo apie rudenį atsilanky
ti į Montevideo pas lietu
vius. Aš tikiu, kad čionyk
ščiai lietuviai lauks gerb. 
svečio ir jį pasitiks su di
deliu malonumu.

Prieš Santos uosto ap
leidimą, lumbago taip suė
mė mane, kad gydytojo į- 
sakymu turėjau atgulti į 
lovą kajutoje. Ryt dieną 
buvo sekmadienis. Neno
rėjau, kad keleiviai pasi
liktų be mišių. Todėl, sirg
damas. ryžaus jas atlaiky
ti.

Urugvajaus Sostinėje
Sausio 17 

pasiekėme 
respublikos sostinę, Mon
tevideo gražųjį miestą. Ir 
aš turėjau išlipti kaip li
gonis. Tačiau J. E. arki
vyskupas Aragone priėmė 
mane su dideliu džiaugs
mu. Jis pats malonėjo ap-'viai gausiai lankosi į baž- 
rodyti Montevideo gražias nvčią kas sekmadienį ir 
vietas. O kadangi aš labai rodo nepaprastą pamaldu-

dienos ryte į kas, Juozas Musteikis ir 
Urugvajaus • kiti.

Pirmąsias pamaldas lie- 
' tuviams pradėjau laikyti 
■ sausio 29 dieną TT. Kapu
cinų dailioje bažnyčioje, 
Vilią dėl Cerroj.

Ir nuo tos dienos, lietu-

sirgau. jis pats nuvežė 
mane į Hogar Sacerdotal 
ligoninę, kur, išbuvęs pen
kias dienas, atsitaisiau 
gana gerai.

Pirmieji, kurie atėjo ma
ne pasveikinti ir išreikšti 
užuojautą dėl mano ligos, 
buvo D-ro Basanavičiaus 
lietuvių mokyklos mokyto
jai: Kazys Vilkas, Feliksas 
Kairaitis ir Bronius Savic
kas.

mą.
Aš tikiu, kad. Dievui pa

dedant. su laiku visa bus 
patvarkyta: ir visa eis Die
vo didesnei garbei ir pačių 
žmonių dvasiškai naudai.

Nuo savęs, vėliau steng
siuos. kiek galėdamas, 

j dažniau rašinėti apie U- 
rugvajaus lietuvius ir jų 

! veiklą. Tuo tarpu SU DIE- 
įVU! ir Gerasai Dievas te
palaimina visus!

Po to mane atlankė lie
tuvių katalikų draugijų at
stovai su pasveikinimais ir 
užuojauta. Jų vardai, kiek 
atsimenu, vra šie: Vladas

*

Svilainis, Stasys Šiupinys. 
Vladas Bankauskas. Jur
gis Klimas. Antanas Meš
kauskas, Petras Kamins-

Mano apsigyvenimo da
bartinis adresas yra šis:

8 de Octubre 2757.
Montevideo. Uruguay.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.
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South End Hardware Co.
The Generai Store

N. ABDALLAH. Prop.

Antradienis. Balandžio 1. 1939 DARBININKAS

Filo de patrujo.
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NEVV ENGLAND COKE
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Norvvood Malt Company
VVholesale Dealer in Choice Beers, Wines and 

Liquors
Mr. C. Murphy. Prop.

Kaip roges per ledą. — 
Išponėjo ir vaikai. — 
Ūkininko rūpesčiai. — 
Tam tikra "pramonė”. — 
Vargai su paragrafais.

į
Žiemužė jau prabėgo, 

kaip rogės per tirpstantį 
ledą. Lietuvoje jos tartum 
nė nepastebėjom! Sniego, 
rogių kelio — nebuvo dau
giau poros savaičių. Šalčio 
taip pat. O lyjo tai ne vie-i 
na sykį. Lyjo : 
daugiau, kaip pereitą vasa-i 
rą ant ištroškusių augalų. ';

Su mišku vežimu — kai-!‘ į
miečiai ir labai skundėsi.' 
Vieni mokyklų vaikai tesi-’ 
džiaugia tokia žiema, tik 
jau ir vaikai “išponėjo”. Į 
mokyklas nebenori beeiti 
su klumpėmis: jie jau ba
tuoti. kaliošuoti. O jei ku
ris ir ateina mokyklon su 
klumpėmis — tokį net mo
kytojai pajuokia ir klasėn 
nenori įsileisti. Tai matot 
kokie laikai!

O pabalusių vaikų ateina 
taip pat, tatai ir gydytojas 
yra pastebėjęs. Mat, perei
tos vasaros sausros, dau
gely vietų pražudė daržo
vių derlių ir ištisos šeimos 
su mažais vaikais paliko 
ištisai žiemai be daržovių 
ir žinoma, be vitaminų.

i Dabar kaime eina vienos 
didelis “vajus”, tai samdi
nių apsirūpinimo vajus. 
Samdinių, ūkio darbinin
kų jaučiamas trūkumas. • 
samdiniai dėl tos priežas- 

lrzilio clrroc rv ii Ir i y> i r» _

| dėl įstatymų ir jų para
grafų. Jau šioje vietoje 
buvau minėjęs, kad dėl pa- 
r a grafų kaltės, vieni nu
kentėję ūkininkai šelpiami 
dėl nederliaus, kiti ne. Bet

I dabar dėl to menka bėda: 
—gal kita met nebeuždžio- 

Įvins — ir viskas puikiau
siai užderės! O badu dar 
niekas nemirė ?

Bet čia dar vienas “para- 
Lietuvoje dabar 

įstatymas, kurs 
darbininkus ir 
ūkininkus nuo

jokios pagel- 
, kai įstaty- 

pinigų

statymo „ 
bos. Vadinas, 
mui reikalingas 
mokėtojas — tai įstaty- i 
mas jį suranda, bet kai 
nukentėjusiam reikalinga 
pagalba — reikalas užkliu-H 
va už “paragrafo”.

Gal tatai ir ne būt reika
lo daug kalbėti amerikie
čiams, bet kartais “D-kui” 
pavyksta, kaip tam jau
čiui — ir pro adatos skilu- 
tę — pralysti Lietuvon — 
tai iš jo kai kas gal išgirs
tų. Mat mūsų (Liet.) laik
raščiai nebededa autokri
tikos raštų.

i

Myopia Club Beverage Co. I
FRANCIS GERULSKIS, OWNER t

Grafton Avė., Tel. Dedtam 1304-W, Islington, Mass.
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Frank A. Morrill, Ine.
Complete Insurance Service
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Charles Holman
REPRESENTATIVE

Norvvood. Mass.
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Gay Farm
MILK and CREAM

Produced Under Sanitary Conditions

Tel. Norwcod 1168 Ncrwood, Mass.

žiemą gali^afas ?
! išleistas 
i draudžia 
, smulkius 
‘nelaimingų atsitikimų. Į- 
1 statymas pradėjo veikti 
nuo 1939 m. sausio 1 die
nos. Štai vienas pavyzdis: 
Ūkininkas prieš kelis me
tus nukentėjęs nuo nelai- _
mės, ūkis pairo ir kenčia į yra griežtai reikalaujama, 
jo šeima — vaikai. — To-Įkad kiekvienas darbinin- 
liau dar antras pavyzdys:1, 
1938 m. gruodžio 15 dieną, 
jaunas arklys sulaužė šei
mininkui koją. — Tuodu 
ūkininkai su žemės mokės- į 
čiu moka ir draudimo mo-| 
kesčio %-tį. Bet kadangi; 
jiems teko nukentėti prieš i 
sausio 1 d. 1939 metų — jie 
negaus iš to draudimo į-

I
I

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų

698 Washington St.f Tel. 0125, Horwood, Mass.
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| Dreyfus S White S
f Fruits & Vegetables VVholcsale — Retail

z 629 £715 VVashington St. Tek 1526, Norvvood. 
£%«%XX%XXX'XX%XXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%X%%XX%'XXXX1S

kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate- 
kizmas”. kuri padės Jums £ 
tapti Amerikos piliečiu. | 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

I
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, ties kelia algas, o ūkinin
kai bijodami nebegauti 
samdinių — duoda, kiek 
prašo, beveik nebesiderė
dami. Pavyzdžiui, vyrai 
suaugę — bernai gauna 
600—700 lit. metams. Mer
ginos — 300-400 lt. net 
piemenys — 100-150 litų 
metams. Be to, čia dar rei
kia ūkininkui duoti darbo 
rūbus ir maistą.

Ūkininkai, dabar dau
giausia turi pajamų už 
pieną. Toliau bekonai, grū
dai ir linai bei kiaušiniai, 
bet visi nusiskundžia, kad 
darbininkams daug išeina.

Pakilo gyvulių kainos, y- 
pač brangūs geri arkliai. 
Žinoma prie visų tų kainų 
— pakila ir nuotakų dalys 

(— taip sakant — pasogos. 
• Dabar jau figūruoja paso
gos nebe šimteliais, bet — 
tūkstančiais.

Dabar Lietuvoje tarp 
tam tikros “pramonės” 
konkurencija “žiaurėja”?

1 Įpratimas, sakoma — ant
ras prigimimas. Turi būti 
degtinės nežiūrint kas ją 
darytų — valstybė — ar 
šiaip gudrūs mechanikai! 
Bile nuo skystimo kaista 
galva — tai ir gerai! Bet 
čia valstybė ir teismas jau 
ne juokais susirūpino. Da
bar už gaminimą "sama-, 
gono” — įstatymas skyriaĮ 
bausmę nuo 600 iki 6000 
litų. Pardavinėtojams — 
tas pat. Bet čia dar nevis
kas: Bus nubaustas ir tas 
pilietis, kuris ragaus slap
tai pagamintos degtinės — 
nuo 300 iki 3000 litų! — 
Čia tai nekokie juokai?!

Dabar jau taip kaimie
čių tarpe kalbama: “Ką 
jau policija pagaus ir teis
mas nuvirkdins — tai ir 
bus galas! Daugiau niekas 
nebedrįs varyti su valsty
be konkurencijos dėl deg
tinės! Kuo pasibaigs toji 
“kova” — netrukus pama
tysime.

Dabar dar keli žodžiai

SAND&GRAVEL
I

2 I
iIj

I i<*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>:

Horwood, Mass.

Anthony W. Gasson, M. D.
937-Washington St., Tel. 1460 Norvvood, Mass. z

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvF“""””------ '1I
I
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Okon & Lepper, Ine

I

i

J«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM4XX%XXXXXXXXXXX%X%XX%XX^

; Norwood Taxi
Z Day and Night Service

z Phone 400 Norvvood, Mass.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
3R%XXX%X%XX%XMXXXXXX%XXXXXXXX%XXXXX%XXX%XXXXX%X.*%«S«M^ 
I

Dr.J.Thos.H.O'Toole,M.D.
Chevrolet Sales and Service

519 Washington St., Tel. 0440, Norwood, Mass. 478 Washington St. Tel. 0010, Norwood, Mass.

i

I
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' t Win$low Garage |
y Expert Auto Repairing Z

Z Official Brake and Light Testing Station £

/ 1014 VVashington St. Tel. 0976-VV, Norwood, Mass. | 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
>^C%XXXXX%XX%XXXXX%XXXXXXXXVXXXX%XXXXX%X%X'<XXXX%X%%Sixy z z

Dr. Ernest C. Badger z
OPTOMETRIST — Eyes Examir.ed £

Z
Norvvood Theatre Building Z

l’AXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXX’.X'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-
'>XXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-Z

Fred C. Browne
• Ford & Mercury — Sales — Service

1426 Main St. 
VValpole, Mass.

s Milk and Cream and other Ouality Dairy Products
I
i JXx'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%%'%«%%%%xxxxxxxxxxxxxxs«360 Statė Highvvay £ 

Norvvood, Mass. z

Norwood Recreation Bowling Alleys z
1035 VVashington St., Norvvood, Mass.

£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* 
£%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?į

“Visit our new Store-’

Baker's Dress Goods Shop
611 Main Street Norwood, Mass.

Thrift Fumiture Company
Norvvood, Mass.

Td.Norwood0084W

r
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*Z

Jack's Taxi Service z
< Norvvood, 0022. <
z zZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

Norfolk Lumber Company
Buiiding and Modernizing Headquarters

i

-/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

43CantonSt. Tel. 372, Stoughton, Mass.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

z Šimoni Bros., Florists |
Z Flowers for all Occasions £

118 Neponset St., Tel. 1424, Norvvood, Mass.
Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxx<

XXXXXXXXX%XV>XXSXXXXWIVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

James Boyd Jeweler
Expert VVatch and Clock Repairing 

Jewelry Repaired Beads Restrung 
121 CENTRAL ST. NORVVOOD, MASS.

Norvvood Theatre Block

>xxxvI
1 

z ? ♦

I 
i

Walter F. Tilton
Norwood, Mass.
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Tie, kurie gerai pažįsta kutinius trejus metus per- 
dabartinę Prancūziją, ste- gyveno jei ne revoliuciją 
bisi jos nepaprastu kata- tai labai greitą evoliuciją, 
likybės atgimimu. Kasdien Darbininkų vadų įtaka ne
vis aiškėja, kad Prancūzių 
jos valdžia labiau ir labiau 
vertina katalikų protinį • 
gabumą.

Prisiminkime 1937 m. 
liepos mėnesio kardinolo. 
Pacelli vizitą ir garbingą 
jo priėmimą Paryžiuje, Li- 
sieux — taip priima tik 
mylimus ir reikšmingus 
kitų valstybių svečius. At
siminkime valdžios palen
gvinimus įvairioms kata
likų demonstracijoms, — 
kaip tai, kada premieras 
M. Chautemps atšaukė 
prailginimą įstatymo, ku
riuo buvo papiginti gelžke- 
lio tarifai į J.O.C. kongre
są 1937 m.

Šitie ir daug kitų faktų 
aiškiai rodo, kad Prancū
zijoj yra žymus pasikeiti
mas.

Iš kitos pusės, kartais 
užsienio 
sunku x x .
Prancūzijos Katalikų sto- nėmis iškristalizuoja visos 
vį. Kai kas susidaro įspū- tautos skubią socialinę ei- j 
dį, kad tie valdžios veiks- gą. šito pasekme yra J. O. 
mai, gal būt, yra gundą C. darbininkų sąjūdis, 
katalikus prisidėti prie J. O. C. ruošia kelią kata- 
marksizmo. Pavyzdžiui, likų laimėjimui. Dabar peri 
kiekvienas žino, kad Pran- spaudą šis judėjimas pa- 
cūzijos katalikai neprita- siekia net 300.000 jaunų 
ria ir nepadeda Ispanijos, darbininkų ir darbininkių, 
katalikams jų kovose su ‘ Nei komunizmas nei socia- 
vyriausybininkais; ir dau-; lizmas niekuomet nepajė- 
gelis žmonių tuo šaltumu gė suorganizuoti tokį ga- 
yra pasipiktinę. Jingą jaunimo sąjūdį. Ko-

Bet Prancūzija per pas-1 munizmas daugiausia turi

normaliai padidėjo, net į- 
gavo daugiau reikšmės, 
kaip Prancūzų Akademi
ja ir net kaip Prancūzų 
kariuomenė.

Šitoje socijalinėje revo
liucijoje ir katalikai užė
mė savo poziciją. Nuo “At
skyrimo įstatymų” kuni
gijos vargingos gyvenimo 
sąlygos, dvasinis kunigų 
aktyvumas miestuose, 
priemiesčiuose, kaimuose 
ir faktas, kad dvasiškių 
skaičius žymiai padidėjo 

I neturtingų jų ir darbinin
kų tarpe, visa tai prisidė
jo prie išvystymo Prancū- 
įzijos kunigijos socialinio 
Į jausmo. Jie entuziastiškai 
i sutiko “Rerum Novarum” 
ir “Quadragesimo Anno” 
enciklikas, ir pagal jas, 
kaip savo pirmąja pareiga, 
ėmėsi įgyvendinti Prancū- 

keliautojui yra zijoje Bažnyčios socialines 
suprasti politinį doktrinas ir tomis priemo-

GEGUŽĖS-MAY 13, North German Lloyd, laivu EUROPA.

LIEPOS-JULY 1, švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

I

I

BIRŽELIO-JUNE 22, Holland-America linijos laivu STATEN- 
DAM, per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 13, Holland-America linijos laivu STATEN- 
DAM.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedų Amerikos laivu “GRIPSHOLM” 
iš New Yorbo be persėdimo j Klaipėdą.

11

★

Aplankykite Savo Tėvynę Lietuvą
Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

darbininkus 40—50 metų Šitie mėginimai nedavė jo 
amžiaus, bet ne jaunimo, kių vaisių. Jaunieji katali 
Nors jauni komunistai y- kai darbininkai atsisakė 

nuo bendradarbiavimo su 
komunistais ir svarbiau
sias katalikų laimėjimas 
buvo tas, kad darbo kla
sės įgijo didesnę pagarbą 
Bažnyčiai ir daugiau ne
berodo prieš katalikiškos 
dvasios, kaip pirmiau daž
nai viešai pasitaikydavo. • 

Juozas Remeika,; 
Marianapolis.

Liet. Vyaų Naujos Anglijos 
Apskričiui

♦ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
\ Dr. Danovitch \

SURGEON — DENTIST /
? s£ 601 VVashington St. Norvvood, Mass. /
ixxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<į 
r i

' Main Street Norvvood, Mass. '
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| John P. Welch, Dr.
< NEVVSPAPERS and MAGAZINES /
> i> Developing — Printing — Enlarging S

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7

Nasher Manufacturing Co. /
£ Men’s Clothing and Sportsvvear £

$ Stoughton, Mass. z
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;£

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
' Dr. Ronald H. Bruce, Veterinarian \
i NORVVOOD VETERINARY HOSPITAL <
/ 9£ 925 VVashington St., Tel. 1486 — Norvvood, Mass. £ 
z.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Kelps Auto Electric Service
Batteries, Ignition. Carburetion

12 Guild St., Tel. 0554 — Norvvood, Mass.

i 

f / s 
f s 
£

f Ellis Pond Ice Co. 2
/ Z
z Norvvood, Mass. Tel. 0250 /
£XXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXX'  ̂

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»,

; Horwood Dairy
£ Pasteurized Milk and Cream — Grade A and Vitamin O Milk J
J NORVVOOD. MASS. TEL. 0113
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* j

g

Manantieji vykti j Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų; kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai), Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko” Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

ra energiškesni už jaunuo- j 
sius socialistus, bet jų sto
ka drausmės ir sąryšis su 
Maskva trukdo juos ir sil
pnina jų veikimą.

Šiandien nėra kito tokio 
gyvo sąjūdžio, kaip J. O. C.

Šis dalykas ir suintri
guoja ne vieną pastudi
juoti Prancūzijos katalikų 
veikimą tarp darbininkų. 
Prieš dvejus metus įsistei
gė L. O. C. (Ligue Ouvrie- 
re Chretienne) organizaci
ja. Jos organas savaitraš
tis “Monde Ouvrier” praė
jusiais metais pasiekė 50, 

; 000 skaitytojų. To laikraš
čio pasisekimas rodo, koks 
didelis yra darbininkijos 
susidomėjimas sociali
niais, ekonominiais ir po
litiniais klausimais. Jis y- 
ra leidžiamas šešių darbi
ninkų, kurie, metę savo 
pirmykštį darbą, pasiau
kojo darbininkų luomo au
klėjimui.

Šitie sąjūdžiai yra vilties 
pilni. Pirmoji jų pasiseki
mo pražastis yra ta, kad 
visa jų organizavimosi at
sakomybė guli ant pačių 
pasauliečių pečių. Kunigi
ja tik padeda jiems, pa
lengvina, bet nevadovauja. 
Antra pasisekimo priežas
tis, kad tie krikščionizaci- 
jos darbai yra griežtai ats
kirti nuo politinių įtakų. 
Ir komunizmas ir kataliky
bė sprendžia panašias pro
blemas. Jie abu sėja tame 
pačiame lauke. Ir todėl bet 
koks įtarimas, kad katali
kybė yra nudažyta slap
tais politiniais palinki
mais, būtų pražūtingas 
Katalikiškai Akcijai. Ypa
tingai yra būtinas dalykas, 
kad Bažnyčia liktų laisva 
nuo pavojaus dėl susidėji
mo su fašizmu, kuris Pran
cūzijoje remiamas tik tur
tingųjų ir vidurinių klasių, 
bet ne darbininkų ir netur
tingųjų. Pagaliau darbi
ninkai yra linkę įtarti, y- 
pač įtarti visas jėgas, ir 
dvasines jėgas, kurios jų 
nuomone esančios susiju
sios su fašizmu.

Situacija yra reikalau
janti gudraus atsargumo. 
Mes turime būti atsargūs, 
kad nebūtume pirmtakū- 
nais, bet, nežiūrint to, ga
lima sakyti, kad padėtis 
tikrai atrodo šviesi. Baž
nyčia Prancūzijoje yra ai
škiai ir visiškai nepriklau
soma nuo bet kokių nesvei
kų, nenaudingų ryšių ir į- 
takų. Komunistai jau mė
gino patraukti į savo pusę 
jaunus katalikus darbinin
kus, Britanijos, Vendee ir 
kitų provincijų katalikus 
ūkininkus savo nauja pa
siaukojimo politika ben-

I
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South Norwood, Mass.

Mūsų Apskričio metinis suva
žiavimas įvyks bal. 30 d., 2 vai. 
po pietų, lietuvių parapijoje, 
116 vyčių kp. vadovybėje, So. 
VVorcester, Mass.

Netenka raginti, tik priminti, 
kad kuopos prisiųstų atstovų į 
posėdį, kuriems rūpi organizaci
jos reikalai. Atstovais rinkite 
tik tuos, kurie yra užsimokėję 
duokles į Centrą. Įteikite atsto
vams įgaliojimus su Dvasios Va
do ir valdybos parašais. Atsto
vų skaičius neapribotas.

Kadangi suvažiavimas bus 
metinis, todėl prašau valdybos 
bei įvairių komisijų priruošti 
pilnus raportus. Taipgi bus ir 
valdybos rinkimas. Visų parei
ga iš anksto nužiūrėti tinkamus 
narius į valdybą.

Apart vyčių, į suvažiavimą

*

“Darbininko” Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Pel- 
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

. Darbininko" Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2680
★

nuoširdžiai kviečiu kun. klebo
nus ir kuopų dvasios vadus. Jei 
aplinkybės leis, tikiu, kad ma
lonėsite dalyvauti!

Su vytiška pagarba, —
Pranas Razvadauskas,

L. Vyčių N. A. Apskr. Pirm.

Nashua Sterling Store Ine
I
5 98 Main St. Nashua, N. H.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
J»SXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXX3«SXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ".

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

\ H.C.Lintott
' CHEVROLET DEALER

£ Nashua, N. H.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa<__________

> James B. Crowley ,lns. Agency j
Insurance of All Kinds

97 Main Street, Tel. 467, Nashua, N. H.

K. deMontigny Ine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<

JEWELRY STORE

Fortin, The Florist
86 West Pearl St., Nashua, N. H.

%«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWSXXXXXXXXXXXXXX'XXXX

95 Main St, Nashua, N. H.

4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?* 
mxxxxxxxxxxxxxxxx%%xxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

; Hill Hardware & Eaint Co.
J

35 R. R. Sųuare, Tel. 2070, Nashua, N. H.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXX'XXXX'XXXSCXXXXXXXXX^

Fac tory Street

The C. H. Avery Company
House Furnishings and Sheet Metai Work

*£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~

i Besse & Bryant Co.
Ouality Clothing

NASHUA, N. H.

I
I

? *:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ̂
i Z 

į W. T. Grant Company i

Nashua, N. H

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ 
L_______________________________________________________________________________

vOmpumaliS OT A rnciKI

BUDDY S PAUL'S

Come and Visit our New Restaurant

Spaghetti and Clams aSpecialty

i $ į
------------ . | Nashua, N. H.
dardarbiauti su katalikais. jfxxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<1 £xxxx'

113 Temple St., Nashua,N. H. I
►XXXXXXXXX'XXX'XXXXXXX'XXX'XXXX'X'XXXX3^XXXX'1WWXXX’VXXXMX*
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Pasiūlymas
Prieš Velykų atostogas j niūkūs geriau negu kitus. 

Tomasto mokykloje, tuose į;F 
Baltuose Rūmuose tarp la
puotų puikių medžių, kur 
mokosi apie trisdešimts 
jaunuolių ir kur direkto
riauja energingas rekto
rius Antanas Skindys, Įvy
ko dažnai pasitaikanti, bet 
labai skaudi nelaimė —va
gystė.

Antanas Skindys buvo 
stiprus vyras. Jis dėstė is
toriją su tokiu tobulumu, 
kad buvai pasiryžęs tikėti, 
jog tas viskas Įvyko tik 
prieš metus. Vienok kas 
pagyveno su juo, tas rado Paaiškėjus, kad pražuvu- 
jame žmogiškumo bruo- šieji dalykai negalėjo būti 
žus. Jis mylėjo kelis ber- šiaip dingę, prasidėjo tar-

Su šiais jis elgėsi be šališ
kumo, ir be to, buvo du 
berniukai, kurių jis neken
tė ir šie pradėjo intuitiškai 
tai suprasti.

Vienas šių buvo jauno
kas — bailus, kuklus, Pet
ras Aikelis, vienintelis 
našlės sūnus. Kai prabil- 

. davo labas į jį, jis paraus
davo.

Antras berniukas buvo 
• Pranas Jakštas, su links
ma šypsena bei gražia iš
vaizda, kuri jam pritrau
kė daug draugų.

t<
I

I
University Hardware Co.

Paints, Window Glass, Wall Paper, Kitchenvvare

1079 Cambridge St., Tel. Tro. 9263 Cambridge, Mass.

l

Hub Chevrolet Company

i
*

New Cars ana Trucks

O. K.‘d and Guaranteed
USED CARS

iii
277 Mass Avė., Tel. Tro. 6400, Cambridge, Mass.z I

Cor. Hampshire — Plymoutn Sts.

Cambridge, Mass.
5

I Ii i
Main Sf. Garage, Ine.

Oldsmobibe Sales and Service

Garage in Connection — Expert Repair Work

Auto Towing — Day or Night

600 Main St, Trowbridge 4840, Cambridge, Mass.

J 1

S ž
z “z z zI

zzz z

J 398-442 Portland St.,

Mass Lime & Cement Co.
Tel. Tro. 2520-1-2

E. Cambridge, Mass. ;

fs.... .... ,.. Į
| 19 Brookline St.f Cor.ofGreen Cambridge, Mass. \

Centrai Sq. Sea Food Centre

dymai slaptų studentų bū
relių. Buvo visiems aišku, 
kad, jei tardymus vestų 
Antanas Skindys, tai Pet
ras Aikelis ir Pranas Jakš
tas tikrai būtų nubausti. 
Šios mokyklos tikslas bu
vo nesuprantamas. Joje 
nebuvo nustatyti regulai 
kaip kitose mokyklose, bet 
progai pasitaikius rekto
rius surasdavo regulų. Lei
stina vyresniesiems rūky
ti, bet... Manytum užtektų 
vieno prižiūrėtojo tokiai 
mažai mokyklai, bet kur 
čia tau, buvo trys.

Vieną vakarą po vakarie
nės Ponas Skindys papra
šė Praną į kambarį.

Kai Pranas įėjo, Skin
dys įbedė savo šaltas, mė
lynas, ramias akis ir tarė.

— Pranai, uždaryk abi 
duris.

Skindys pažiūrėjo į jį 
tvirtai pirm negu ranką 

į pakėlė nuo stalo. Joje buvo 
skautų peiliukas: vienas 
tų storų peiliukų su gran- 

Įdinėle ir galybę priedelių, 
jame sulankstytų.
— Ar tu žinai, kas šis y- 

ra?
j Pranas beveik nei nedirs
telėjo.

— Peilis, tamsta.
— Ar žinai kieno?
Jų akys susitiko. Nei vie

nas nei antras nemirktelė- 
jo-

— Ne, tamsta.
— Šis peilis yra Gabrie

liaus Brago ir kai Ponia 
IGalienė valė tavo matrasą 
šį rytą jis išpuolė. Ar gali; 
tai išaiškinti? 

Į — Ne, tamsta.
— Ar tu nori, kad mes 

tavo kambaryje padary- 
Įtūm kratą?

— Ne. Aš tai uždraudžiu.
— Kodėl?
Prano veido raumenys 

sustingo.
— Todėl, kad tamstos už- 

draudžiant man Jūsų kam
baryje padaryti kratą, nes 
jis privatiškas.
— Ar ne todėl, kad per 

kratą būtų surasta kitų 
vogtų daiktų?

Pranas norėjo greitai iš- 
| eiti iš šio nelemto žmogaus 
kambario, bet susilaikė.
— Aš duodu garbės žodį,, 

kad —
— Garbės žodį — kaipo 

Jakštas?
Pranas atrodė, kad jame 

buvo užtektinai energijos ; 
{perbėgti tris futbolo lau
kus.
— Niekis, tamsta. Aš ap

leisiu mokyklą tuojau.
—Bet kol mes tavo kam- i 

; barį neperžiūrėsim neiš-. 
: vyksi. '
i — Tai greičiau peržiūrė- 
t kit, nes aš noriu kuo grei- 
t čiausia išsikraustyti iš čia. 
d — Tu esi nepaprastai at- 
I kaklus jaunuolis, Pranai. 
»Į Nueisi į prefekto Stasio: 

kambarį ir pabūsi ten pa-į 
kol mes tavo kambarį per-; 
žiūrėsim. Tada galėsi iš-į 
važiuoti. Supranti?
— Ir dar kaip, tamsta.
Jis pilnas pagiežos išėjo. 
Tomasto stotyje nebuvo 

nei dūšios.
Pranas ir prefektas Sta-j 

sys, kursai padėjo jam iš-i 
sikraustyti, stovėjo priei 
bėgių. Belaukdami trauki
nio dar galėjo nueiti į sto
ties kiemą ir atgal prie bė
giu-
— Atvažiuoja — ištarė, 

Pranas valingu tonu. Tru
putį lukterėjęs tęsė.

—Stasy, tau širdingai a- 
čiū.

į — Nereikia man dėkuoti. 
Kad tik ir... aš irgi norė
čiau išvažiuoti.

QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ '

CUNARD WHITE STAR
Anthony F. Sweetra. 135 Nevvbury St.. Lau rence, Mass. 
L. J. Stasikelis. 233 Pleasant St.. Gardner. Mass.
A. K. Neviackas. 112 VVashington St.. Noruood. Mass. 
Darbininkas. 366 West Broadway. South Bos ton. Mass. 
G. Kybą. 14 Vernon St.. VVorcester, Mass.

Į LIETUVĄ”
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu 

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 
QUEEN MARY KOVO 24, BAL. 7. 
AGJUITANIA Bal. 1, Bal. 15,

Specialia Velykine Kelione
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ParsiveSkite savo gimines! Reikalaukite 
veltui knygelių: “Kaip parsivežti savi gi- 
minės iš Europos“.Diena$ tolimesnių informacijų kreipkitės į:

Cor.ElmlThMnasSts.Tel. 22 Westfield, Mass

Complete Home furnishings 
FUNERAL DIRECTORS

I 

e

Cooley Motor Company
Nash and Lafayette Motor Car Sales and Service 

Complete Line of Motor Car Accessories

21 AmoMStreet, Tel. 1019 We$tfield, Mass

I

ri
dys riktelėjo kaip užgianti 
kulka.
— Aš už jį atsakysiu, 

Pranas tęsė smalsiai. — 
Jis paėmė šiuos dalykus, 
nes jam reikėjo, nes jis 
niekuomet to neturėjo 

i šiuose rūmuose. Jūs jo ne- 
kentėt, daugiau negu ma-

Traukinys sukaukė. 
Staiga atbėgo prie jų stu
dentas, nežinia iš kur, ir 
prabilo.

— Labas, Stasiau. Jie no
ri tave ir Praną tuojau pa
matyti mokykloje. Labai 
svarbu.
— Neisiu, ištarė Pranas.
Traukinys sudrebėjo ir nęs. Už tai dabar Jūs norit 

sustojo. Stasys paėmė 
Praną už rankos.

— Klausyk eikim atgal. 
Paklausyk ką jie turi pa
sakyt. Tai nieko nekenks.

Pranas dirstelėjo į iš
mintingą tylą Stasio aky
se, ir jo paties žvilgsnis 
pasidarė guvus.
— Tur būt ne, jis pripaži

no.
Pranas nebarškėjęs įžen

gė į Antano Skindžio kam
barį ir paklausė.

i —Ko Jūs norit?
Antanas pirma pažvelgė1 

į studentą ir tarė.
— Aš padariau klaidą.: 

Privalau atsiprašyti.
— Nepriimu, tamstos at-; 

siprašymo. Pranas atsakė 
nelabai pastoviai.

Žengdamas pirmyn su i 
grasinančiu žingsniu, stai- 

| ga išgirdo aimanavimą.
Supykęs sustojo ir metė 
akis į šoną. Petras Aikelis 
išsigandęs ir su įtemptu 
veidu žiūrėjo į jį. Suprati
mo garsas išbėgo pro Pra- — Gerai, tamsta, prižadė

jo Pranas.
— Taip padarysiu. Ir ko

dėl ne. O, koks tai antrasis 
• pasiūlymas?

■ —Suprantu, kad tu mėg
sti kumščiuotis. Jeigu tu 
norėtum, tai pirmą dieną: 
po Velykų atostogų, kai | 
kiti išvažiuos, tada mes j 
galėsim užsimauti piršti
nes ir sporto salėje pasi- 
kumsčiuosime.

Jis pakėlė galvą ir pra-Į 
dėjo ramiomis akimis į jį 
žiūrėti.

Prano tamsios akys jį a- 
kad aš jį tydžiai sekė. Netikėjo, ką

v • Pati View Restaurant ;8 
Westfield’s F i nešt Eating Place — Sųnday Dinners z

Are A Specialty at Our M ode r n Restaurant £

3 Main St., Tel. 557, Westfield, Mass. z

_ Z

I J.E. Boyle '
Z TRUCKING z

84 W. Silver St., Tel. 383, Westfieid, Mass. |

I

kankint jį. Taip pat ir bū- 
: tumėt su manim padarę, 
jei būčiau klausęs.

Kai Pranas alsuodamas 
stapterėjo, rektorius tar
tum nieko negirdėjęs. Pa
galiau prabilo.
— Pranai, aš turiu du pa

siūlymu. Aikelis paslėpė 
peilį tavo kambaryje, nes 
jis skaitė tave virš kom
promitacijos, nežiūrint 
kiek įrodymų būtų. Kai jis 
sužinojo, kad tave pašali
nu dėl jo klaidos, tai jis a- 
tėjo ir pasisakė. Tai paro
do pilną pasitikėjimą tavi
mi. Esu pasiruošęs tau ir 
Aikeliui duot vieną kam
barį antrame aukšte. Aike- 
lis bus tavo priežiūroje iš- 

i mėginimui. Mes sugrąžin- 
sim rastus daiktus ir tę-j 
sim darbą lyg būtų nieko 
neatsitikę. — Jo akys ra
miai gaudė Prano žvilgsnį. 
Jis pridėjo.

— Tik mes šitą įvykį te
žinosime!

no lūpas.
— Tai buvo tavo darbas.

i — Taip, — Petras prisi- 
, pažino. — Aš paslėpiau 
peili tavo kambaryje, nes 

įmaniau jeigu rastų ji ten, 
niekados nemanyti?, kad 
tu paėmei. Bet pamatęs 
pasekmes, prisipažinau.

Pranas žengė į Petrą vi
sas iškaitęs iš pykčio.
— Nemėgink pulti, pers

pėjo jį rektorius.
— Tu nenori, kad aš ji 

užpulčiau, Pranas'rėkė.
— Pasišaukei šį studentą 

vieną ir nenori

I

I

Philip O’Meara & Son
Tel.264W-R We$tfield, Mass.

I

I

vieną ir nenori, kad as jį tydziai seke. iNetikejo, Ką
1 kankinčiau! Aš nė nesiste- girdįs. Vienok jis galėjo išJ 
įbėčiau, jei tu jo būtum'tart.
klausęs kodėl jis šiuos da- — Priimu ir šį pasiūlymą, 
lykus paėmė.

— Pranai! Antanas Skin

j'J

ril

M. N.
5c to $1.00 Stores, Ine.

Westfield, Mass.

Greetings from
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Pranas Pranskus,

Marianapolis

; IIUIIIIIIVII i. r\i u VI i VI F m*.

J Ouality Merchandise at Reasonable Prices 
Radios — Sporting Goods — Kitchenware —

| General Hardware
The Old Reliable Hardvvare Store

l 120 Efm St., Tel. 115 Westfield, Mass. ,

Woronoco Savings Bank
Westfield Co-Operati ve Bank

Westfield, Mass.

Westfield Savings Bank

GLADVIN A LANE
WESTFTCU*. MASS.

I
_____________________________________________ _______ SSSSS*%

Farmers Co-operative Milk i
I

Milk — Cream — lęeCream — Butter 
Special Orders Given Prompt Attention

17 George Street, Tel. 1233 Westfidd,Mass. j

IGreetings From A Friend

James Herlihy
Pasteurized Milk from 1OO'< —Tested Herds 

Prompt Delivery Service

į 6 Birge Avenue, Tel. 1126-W Westfie!d, Mass.

i
I
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Rytinių Valstybių Žinios

VELYKINIS RADIO 
PROGRAMAS

| JAUNIMAS — VYČIAI
Kai kas sako, kad ateiviams

i lietuviams išmirus dings ir lie
tuvių veikimas, nes lietuvių jau
nimas ištautėja. Bet man teko

Sekmadienį, bal. 9 d.. 9:30 vai. būti šioje kolonijoje. Dalyvavau 
— 10.00 vai. vakare, Šv. Juozą- misijose lietuvių bažnyčioje, 
po parap. Vyčių choras vad. A. Nustebau pamatęs tiek daug 
J. Aleksiui išpildis įdomų Šv. gražaus jaunimo.
Velykoms pritaikintą radio pro- Kovo 18 d. vakare jaunimas 
gramą iš didžiosios VVaterbury pripildė didelę Šv. Juozapo lie- 
Republican and American UB 
RW radio stoties. Lietuviškų 
giesmių, dainų, prakalbėlių bei 
muzikos mylėtojų prašome 
(1530 kc.) pasiklausyti.

Palydus.

tuvių par. bažnyčią ir įdomiai 
klausėsi misijonieriaus lietuviš
kų pamokslų. Veik visas jauni
mas kalba gražiai lietuviškai, 
turi savo organizacijas ir gra
žiai darbuojasi. Susirinkimuose

 DARBININKAS 
kalba lietuviškai. Prisimink a-Irius išdirbinius: audinius, mez- 
pie Lietuvą, tai jaunimas labai į ginius, iš medžio drožinius, kny- 
Įdomaujasi.

Taigi jei toks jaunimas būtų 
visose kolonijose, tai apie iš- 
tautėjimą nereikėtų nė prisi
minti. Greičiau Kaunas ištau
tęs, o ne Waterburio jaunimas.

Čia gražiai gyvuoja L. Vyčių 
kuopa. Šv. Vardo draugija. Tu
ri basketball ratelius. Žaidi
mais kelia lietuvių vardą. Yra 
geras choras, vadovybėje kom- 
poiztoriaus A. Aleksio.

Veikime, kaip senesnieji, taip 
ir jaunimas parodo daug ener
gijos.

Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
mokykla kasmet išleidžia gra- 
duantų, stiprių katalikybėje ir 
lietuvybėje. A.P.K.

! gas, albumus, paveikslus, ginta- 
! rinius daiktus. Tarp tų išdirbi
nių yra gražiai iš ąžuolo medžio 

i padarytas “Vytis”. “Kanklinin- 
įkas”.

l

Paroda turtinga ir graži.
Paroda atidaryta kovo 19 d.
p. A. Kateiva pereitais metais 

buvo nuvykęs į Lietuvą su L. 
Vyčių ekskursija, ir jis ten įsi- 
gyjo daug gražių išdirbinių ir 
dabar jais kelia lietuvių vardą.

P. B.

nas parodai ir naujas mišias 
Velykoms.

Parengimai: —
Kovo 25 — įvyks Choro va

karas; bal. 16 d. įvyks Sodaii- 
cijos — “Minstrel Show”; bal. 
30 d. jaunųjų par. choro vaka
ras; gegužės 14 d. parapijos di-l 
džiojo choro vakaras Motinos 
Dieną paminėti.

Paremkime jaunimą gausiu 
dalyvavimu jų parengimuose.

Lietuvaitė.I

KORTAVIMO VAKARAS 
GRAŽIAI PAVYKO

13

METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentų 

VAIDINIMAS 
DRAMA

Už Tėvynes Laisvę”
MUZIKA - KALBOS - DAINOS

%

C(

BRIDGEPORT, CONN

Miesto knygyno patalpose 
(Bronson Library) p. A. Katei
va suruošė išdirbinių parodą. 
Išdėjo iš Lietuvos atvežtus įvai-

Šios kolonijos jaunimas, susi- 
spietęs į parapijos chorą, daug 
darbuojasi.

Choras jau užsiregistravo 
vykti ir dalyvauti Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienoje. New 
Yorke, rūgs. 10 d. Mokosi dai-

Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:
ELIZABETH, N. J. — Balandžio 14 d., 7:30 vai. vakare, 

— Parapijos svetainėje,
NEWARK, N. J.— Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — 

Parapijos svetainėje.

BROOKLYN, N. Y. — Balandžio 16 d., 4:00 vpl. po pie
tų — Labor Lyceum svetainėje, 947 Willough- 
by Avė.

NEW BRITAIN, CONN. — Balandžio 23 d., 7:30 vai. 
vakare — Parapijos svetainėje.

ATHOL, MASS. — Balandžio 30 d., 7:30 vai. vakare — 
Parapijos svetainėje.

NORWOOD, MASS. — Gegužės 7 d., 7:30 vai. vakare, 
— Parapijos svetainėje.

Kovo 25, įvyko choro kortąvi- 
mo vakaras, kurio pelnas pas
kirtas dėl choro bažnytinės mu
zikos. Žmonių buvo kupina pa
rapijos svetainė: pritrūko val
gių ir gėrimų. Labai sumaniai 
ir gražiai tą viską surengė 
darbštusis choro komitetas, 
kurį sudarė: p. Stankaitytė. p. 
Šumskytė, p. Brilvičius, p. Ba
joras, p. Radvilas, p. Mačiukai- 
tis, kaipo vyriausi komiteto na
riai. Jiems gelbėjo p. Buzevi- 
čiūtė. p. Kaminskaitė, p. Jakai- 
tytė, p. Barnotas, mokytojas 
Tamušiūnas ir p. Mockevičius. 
Choristai visus valgius suauka- 
vo. Dabar publika laukia gegu
žės 14 d. MOTINOS DIENOS, 
kur choras pasirodys su vaidi
nimu ir dainomis. Jaunimas 
darbuokitės. o visuomenė jus 
parems. Šiame vakare teko ma
tyti kleb. J. Kazlauską, vikarą 
kun. V. Ražaitį ir muz. Stani-! 
šauską, ir kitus geros širdies 
parapijiečius.

Nors mūsų parapijoje yra du 
kunigai, ir aprūpinami parapi- 
jonai visais parapijos reikalais, 
bet klebonas kun. J. Kazlauskas 
prieš Velykas, bal. 4 dieną, 
kviečia talką išpažinčių klausy
ti.

Jaunųjų choras, bal. 30. ren
gia gražų juokų vakarą, kur tė
veliai turės progos pamatyti sa
vo vaikučius kiek jie yra gabūs 
muzikoje ir lietuvių kalboje. O.

i

■e

84 Prescott Street. Tel. 5-6131

i

NEW HAVEN, CONN

124 Gregu St

SVEIKATA—TURTAS

430 Broadway So. Boston, Mass.

UNIVERSAL SUPPLY 

COMPANY

Gas 4 Oil 4 Tires — Ali Night Service

448—454 BROADVVAY SO. BOSTON. MASS.

167 Commercial St.,

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
KOMISIJA VEIKIA

kad progra- 
knygutės 
kuopoms, 
ir jų va- 
M. Joku-

LYSETH THREAD CO.
Mfg. of

FINE COTTON THP.EADS
17 Hermon St. 4-5397

•••••(•j

/ Charlie — Chris ;
/ z
/ Gas 4 Oil 4 Tires — All Night Service Z
/ <
Z 448—454 BROADVVAY SO. BOSTON. MASS. '
* .Z

2 Charron Radio Company J
£ Electric Radios — Refrigerators — Rangės Z

z 20 Trumbull St. Dial 4-9430 VVorcester, Mass. £

ATLANTIC FRUIT COMPANY

Handling a Complete Stock of 
Fresii Fruit and Produce

14 Bridge St. Tel. 2-8092

I
\ Holmes Electrotype Foundry

PEHR G. HOLMES

Worcester, Mass

Eastern Oil Company
Vorcester, Mass.

F. D. Perry Coal Co
Dealer of D. & H. Coal

965 Millbury St., Tel. 3-6307, Worcester, Mass.

i>■»<>.<><
: “A Representative of Worcester 
: Die Industry"

MURPHY DIE COMPANY
Ė Manufacturers of Steel - Cuttir.g 
i Dies — For The Trade Call

21 Rockdale St.. Dial 4-5728 
Worcester, Mass.

PARTRIOGE PAIMT CO. 
"Distributors of Hilo” 
Paints and Varnishes

R. E. Thibauts VVallpapers 
701 Main St. 3-2645

Where Labor Trades

ROCKNE CLUB

137 Front St.,

SILVESTER MUSIC HOUSE 
Music and Musical Instruments 
Teacher of Piano - Accordion 

Violin. Guitar. Banjo 
544 Main St. Tel. 5-7598 

Worcester, Mass.
................................. „...g)

HENRY FREEMAN & CO.. INC. į

Wholesale Cigars. Tobacco 
Cigarettes. Pipes i

198 Front St. Tel. 6-2418 Ė
VVorcester. Mass. i

MARVELETTE LUNCH
Ahmed Mustapha. Prop. 
serve home cooked foods at all 

hours
151 Mechanic St. Tel. 2-9318 

VVorcester. Mass.

THE SWttPtRVAC CO.

Vącuum Cleaners. Chromium

Stools and Breakfast Sets

160 Fremont St. Oial 2-7205

i •••!«•«•( «••••••••••••« laiKllltlIKIIIII i ■•■!••••••••• ••••••

VVORCESTER CENTRAL
MARKET

Fresh Fruit antį Vegetables Dailv 
'Greetings to our Many Friends 

and Patrons”
222 Front St. Phone 2-4952

E

E

Ė
F

M. C. BEARD

High Grade Milk

333 Park Avė., Tel. 4-6679

..........”'S
0.

Saw Sharpening
Ali types -cross eut saws. buck 

saus and axes
VVORCESTER SAW WORKS
89 Exchange St., 6-3283

VVASHINGTON NEWS ROOM

Jake Resnick. Prop.

6 Washington Sq.

Greetings from

A FRIEND

Marble-Nye Company
PAINT

Business First Established 1773

18FosterSt Worcester, Mass.

r-

43
F
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Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-vireja, tai tuojau, 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS“. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kąip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS“
366 West Broaduay, South Boston, Mass.

Komisija, kuri išrinkta rūpin
tis trijų apskričių gegužinės 
rengimu, jau savo darbą pradė
jo. Spaudos komisija, j kurią į- 
eina M. Jokubaitė ir S. Tamule- 
vičienė. praneša,
mai skelbimus rinkti 
ir tikietai pasiųsta 
Visų parapijų chorus 
dus užkviesti Įgaliota
baite. Komisija praneša visoms 
draugijoms ir kuopoms, kad lie
pos 16 d., š. m. įvyks Conn. Ap
skričių trijų organizacijų ge
gužinė Sea Cliff Inn. Komisija 
kviečia visus veikėjus ir kuopų 
valdybas pasidarbuoti savo ko
lonijose. kad surinktų daug 
skelbimų ir išplatintų bilietėlių!

Spaudos darbus nutarta duoti 
mūsų organizacijų spaustuvėms 
“Darbininkui” ir “Garsui”.

Gargždiškė.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą. nikstelėjimą. nuovargį, šaltį, 
rankų-koju tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOST1ES. sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžina m.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKENS OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE
KENS OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūiijimų. kad kas ir 
siūlytu.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN S OINTMENT. tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mosti. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.. 
Hąrtfortf, Cor>n.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
(28-38)

Mt. Washington Co-operative 
Bank

Cor. E Street & Broadway
South Boston, Mass

' —I 1LSUSL31J

LINKSMŲ VELYKŲ

Ir geriausios sveikatos 

Visiems mūsų Draugams

HOODS MILK
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Varėna, Alytaus Apskr.
?OS

Gausingiausia Seimą 
Žemaitijoje

ko daugiau ir nebuvo pridėta ir 
, los pačios lentos pradeda pūti.
skečias, darosi plyšiai. Todėl 
Varėnos parapijiečiai šaukiasi 
geradarių pagalbos: — Padėki
te mums nors mažomis aukomis 
baigti tą skurdų Dievo namelį, 
nes mes nepajėgiam.

Geradarių pavardės bus ata
tinkamai užrašytos bažnyčios 
sienoje ir mūsų maldose ir šir
dyse.

Varčios /?. Kat. parapijos 
Komitetas.

Augzelių km., Ylakių

Varėnos Vargšų Bažnyčia 
Šaukias Geradarių

Per Didįjį karą 1915 m. Varė
nos sena, medinė, dar Vytauto 
didžiojo statyta bažnyčia, sude
gė. Sudegė taip pat ir bažnyti
niai trobesiai. Gaisras ir karo 
ugnis sunaikino kelius didelius 
kaimus ir visą ištysai miestelį. 
Parapija liko be bažnyčios, o 
parapijiečiai br jokios pastogės. 
Kelius metus pamaldos buvo 
laikomos menkame svirnely. 
Parapijiečiai su geriausiais no
rais nepajėgė atstatyti jokios 
bažnytėlės, nes ir patys gaisrų 
sunaikinti be pastogės badą 
kentė. Panaikinus Varėnos 
smiltynuose po karo paligoną. 
išardžius geležinkeli ėjusi pro 
čia į Vilnių, uždarius plentu su
sisiekimą. gyventojai neteko 
bet kokio uždarbio. Iš žemės 
pragyvenimas labai menkas, nes 
žemelė — geltonas smėlis, ku
riame ir grikiai nenori augti. Ir 
dažna motina ir dabar savo ei
nančiam apiplyšusiam vaikeliui 
į mokyklą įdeda pietums sausos 
duonos plutelę arba keptą bul
vę.

Vokiečiams besikraustant iš 
Lietuvos, gyventojai nužiūrėjo 
kai kur vokiečių paliktas lentas 
ir medžius ir juos naktimis ant 
pečių sunešė ir iš tų lentų pas
kiau buvo sukalta “bažnytėlė.

Taip jau praėjo 18 metų ir 
prie tos sukaltos bažnytėlės nie-, vaidinimas ir koncertas.
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DARBININKAS

East Broadvvay

GROS LONGIN BUINIS ORKESTRĄ

So. Boston, Mass.

Municipal Bldg. Salejė

Visas pelnas skiriamas naujos “Darbininko" Intertypos Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir parem
ti gražy tikslą. RENGĖJAI.

Pirmutiniai Po Velykųv- 4’ gyventojo Baranausko šei- ▼, 
ma yra bene gausingiau- < 
šia Žemaitijoj. Baranaus- ▼< 
kai augina 11 vaikų, visi < 
jie sveiki, bet dar maži. ♦' 
būtent: Kazys — 16 metų. 
Stefa — 14 metu. Bronė— i’ 
13 metų, Kostas — 12 me- , 
tų. Ona — 10 metų. Domas 
— 8 metų. Jadzė — 7 me
tų. Adolfina —5 metų, | 
Stasė — 3 metų, Zinaida— 
2 metų ir Uršulė 1 metų | 
amžiaus.

Nors Baranauskai augi- < 
na gana gražią šeimynėlę, 
tačiau ir jie patys dar ne- . 
seni: tėvas Domas apie 42 * 

; metų, motina Adolfina — 
139 metų amžiaus. |M—

1

Lietuvos Kariuomenės Pen
ktojo Pulko Dvidešimtmetis

Penktasis pėstininkų di
džiojo Lietuvos kunigaikš
čio Kęstučio pulkas kovo 2 
d. minėjo savo gyvavimo 
20 metų sukaktį. Po pa
maldų Aukšt. Panemunės 
bažnyčioje. išsirikiavusį 
pulką sveikino kariuome
nės vadovybė, visuomenėV 
ir pradžios mokyklų moki
niai. apdalindami karius 
gėlėmis. Kalbose buvo pa
brėžti kęstutėnų dideli 
nuopelnai ir pasiaukoji
mas ginant Lietuvos lais
vę nuo bolševikų, lenkų ir. 
bermontininkų.

Po iškilmingo parado, 
buvo bendri pietūs, o vaka
re kareiviams paskaita.

i
I

Rengia Lietuvos Vičių 17-ta Algirdo Kuopa

Penktadienį Balandžio * April 14 d

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuves parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St.
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South B ston

Telefonas
Worcester, 5-4335

BRONE
So. Boston

2271

Per 20 Metų K. Rūda 
Dešimteriopai Padidėjo
Po Didžiojo karo Kazlų 

Rūda buvo žinoma tik kai
po geležinkelio stotis. Tro
besių. išskiriant stotį ir j 
keletą senų bakūžėlių, be
veik nebuvo. Kazlų Rūdos j 
miestelis pradėjo kilti ir 
augti nuo 1923 metų, kai 
iš čia į Alytų buvo nuties
tas geležinkelis ir kai tais 
pačiais metais miestelio 
praplėtimo reikalams buvo 
sudaryta apie 300 atskirų 
žemės sklypų. Nuo tada 
miestelis pradėjo augti ir 

‘šiandien jau išaugo į ne
mažą miestą, turintį daug 
įvairių pramonės ir preky
bos įmonių, apie pusę tūk
stančio įvairių pastatų ir 
apie 3000 gyventojų. Mies
telis ir toliau linkęs augti 
ir didėti, juo labiau, kad 
čia aplinkiniuose pušynuo
se vasaros metu vis dau
giau atvyksta vasarotojų. 
Ryšium su miestelio spar- 
čiu vasarotojų. Ryšium su 

Į miestelio sparčiu augimu, 
gerokai pakilo ir žemės 

I sklypų kaina. Jei prieš ke- 
I lerius metus viduninį sta
tybinį žemės sklypą buvo 
galima pirkti 1—1.5 tūkst. 
litų, tai šiandien už tokį 
pat plotą reikia mokėti iki 
3—1 tūkstančių litų.

I

VIENINTELĖ PAGUODA
—

Didelis Susidomėjimas Europos Krepšinio Pirmeny
bėmis, Kurios Įvyks Kaune Gegužės Mėn. 20—28

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ”.

1937 metais Europos 
krepšinio pirmenybėse Ry-, 
goję lietuviai laimėjo Eu-1 
ropos meisterio vardą. 
Kartu Lietuvai teko teisė, 
garbė ir pareiga sekančias 
krepšinio pirmenybes su
rengti Lietuvoje. Jos ir į- 
vyks Kaune šių metų ge
gužės mėn. 20—28 dieno
mis.

Tai bus trečios tokios 
pirmenybės: Pirmose pir
menybėse meisterio vardą 
laimėjo latviai, antrose — 
lietuviai.

Kauno Kultūros Rūmai 
dabar rūpestingai ruošia 
trečiąsias Europos krepši
nio pirmenybes. Sunkiau
sias klausimas — vietos 
rungtynėms paruošimas. 
Po atviru dangum krepši
nio pirmenybes ruošti rizi
kinga, nes Lietuvos oras, 
ypač gegužės mėnesį, ne
būva pastovus. Šį klausi-

ra pasiryžę malonius sve
čius svetingai priimti, tik 
jiems neperleisti meisterio 
garbę. Netolima ateitis pa
rodys, kaip lietuviams pa
vyks savo pasiryžimą įgy
vendinti, nes žaidynėse 

i laimėjimą nulemia ne vien 
pasiryžimas ir pasiruoši
mas. bet iš dalies ir laimė.

I

Panevėžys
Padege Namus Iš Keršto z

Kovo mėn. 1 d. naktį
Naujamiesčio miestelyje ' 

■ sudegė Kuzmienės gyve- z 

namas namas su visu in- z 

ventoriumi. Padegime bu- ' 
vo įtarta Algirdavos dv. 
gyventoja. Kazlauskaitė 
Ona Tardoma prisipažino, 

i kad namus padegusi iš 
keršto. Keršijusi Kuzmie- 

į nės dukteriai, kam toji vi
liojusi jos mylimąjį.

—Džiaukis, brangioji. —Į 
atsako jis. — Su manimi 
daug blogiau: aš virškini
mo aparatą visiškai per tąt 

įlaika sugadinau.
1 —----------- —

mą išsprendus jau stato- gj|jos $en0Yčs Kapinynas
onnrfn eolo iv Ti hllC 1- • I X

Veršvuose, Ties Kaunu

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00. o likusi balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 i savaitę.

ma sporto salė, ir ji bus i- 
ki gegužės mėn. 15 dienos 
baigta. Salėje bus vietos 

'žaidimų aikštelėms ir iki 
13,000 žiūrovų. Tai bus di
džiausia salė Lietuvoje.

Kitas painus klausimas 
— kur apgyvendinti atvy
kusius užsieniečius spor
tininkus — taip pat iš
spręstas. Krašto Apsaugos 
Ministerija užleido nau
juosius Karo Mokyklos 
rūmus. Bus patogu, kad

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — Įsigykite typwriteri šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir i tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

v •

DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

Gardner, Mass.

HARRY BASS, Prop.

117-129 Centrai St., Lowell, Mass

Davis Hardware Co

Išdirbėjai Skoningų Rakandų 
Įsteigta 1826 m.

Heywood ■ Wakefield Co

Dupont Paints & Varnishes — Old English Wax 

Kitchen Utensils — Sporting Goods 
Garden Tools

United Cloak And Suit Co
z

f

1
z
z
z
^XXXXXXXXXXXXX

Pernai Veršvuose, bei
mant graužą Kauno staty
bai, rastas didelis priešis
torinis kapinynas. Jame 
buvo ištirti 86 III-IV am
žiaus kapai, 13 arklių ka
pų ir 16 degintinių žmonių 
kapų.

Dabar vėl pradėjus imti 
graužą maždaug už 400 
metrų nuo pernai tyrinėto 
kapinyno, vėl aptiktas ki-

; MongeauShoe Store
Z PAUL H. T. HERAULT. Prop.

z 304 Merrimack St. Tel. 1757 Lowell. Mass

visi sportininkai galės gy-: tas V amžiaus kapinynas, 
venti vienuose rūmuose, ir ■ Kadangi graužo vežimo' 
jiems čia pragyvenimas I darbų neįmanoma sustab- i
bus labai pigus, nes apie 1 
dolerį per dieną. Viešbu
čiai bus perpildyti svečių, 
kurių atvyks ir iš tų vals
tybių. kurių krepšininkai 
dalyvaus pirmenybėse.

Europos krepšinio pir
menybėse jau užsirašė da
lyvauti dvylikos valstybių 
valstybinės (geriausios) 
krepšinio komandos. Daly
vaus: Vokietija, Lenkija. 

I Prancūzija, Italija, Šveica
rija, Čekoslovakija (?), 

■ Suomija, Latvija, Estija ir 
Įkit. Lietuva turės stiprių 

I varžovų už Europos krep- 
I šinio meisterio vardą. Lie- 
I tuvos krepšininkai uoliai 
| ruošiasi pirmenybėms, y-

dyti, tai ir žiemos metu 
teko gelbėti kapinyną ir 
vykdyti kasinėjimus. Ligi 
šiol jau ištirti keli V am
žiaus kapai. Juose aptikta 
įdomių radinių: žalvarinių 
juostinių apirankių. orna
mentuotų skersiniais brū- 

! kšneliais ir rombais, gin- 
! tarinių karolių, grandinė- 
’ lių, įmovinių kirvių, ieti
galių, peilių ir kt.

Graužo kasėjai darbinin
kai parodė daug sąmonin
gumo; aptikę kapus, jie 
tuojau pranešė Kultūros 
Muziejaus priešistoriniam 
skyriui, kuris dabar toje 
vietoje ir vykdo kasinėji
mus.
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Gardner, Mass.
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Harry's Used Paris & Car Company ;
s

840 Middlesex St., Tel. 4060 Lowell, Mass.

Middlesex Supply Co.
104 Mkkfle$ex St.,Tel.7O5O

534 Merrimack St.f Tel. 6039, Lowell, Mass.
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Okupuotoje Lietuvoje
Netvirtina Lietuvių 

Seniūnų
rašo,“Vilniaus Žodis’;

kad Švenčionių Storasta 
visame apskrityje nepat
virtino beveik pusės nau
jai išrinktų seniūnų. Visi 
netvirtintieji seniūnai yra 
dori ir patikimi žmonės, 
susipratę lietuviai ir geri 
piliečiai, nes nė vienas jų 
nei teismo, nei administra-

cijos nebuvo bausti. Dau
gelyje vietų dabar seniū
nijos kreipėsi į vaivadiją, 
prašydami panaikinti Sto
rastos nutarimą. Tačiau 
atsakymo iš vaivadijos tuo 
tarpu šiuo reikalu dar nie
kas nėra gavęs.

ve

Tverečius

ŠVENČIONIŲ APSKR. 
Kiek išrinkta seniūnijų

Besse Baker's Store
Men and Boy’s Clothing

65 Main Street, Brockton, Mass

y (Frank&Pete)

Colonial Diner

tarybininkų ir seniūnų
Taip atsitiko, kad iki šiol 

nieks nepranešė, kiek Tve
rečiaus valsčiuje per se
niūnijų tarybų rinkimus 
išrinkta lietuvių ir nelie
tuvių. Kadangi Tverečiaus 
valsčius yra visame Vil
niaus krašte vienas lietu
viškiausių, tai pravartu 
būtų nors pavėluotai pa
teikti rinkimų daviniai.

Tverečiaus seniūnijoje 
išrinkta 9 lietuviai, 1 len
kas ir 2 rusai; Andre jaus- 
kos šen. — 10 lietuvių, 1 
lenkas, 1 gudas ir 4 rusai; 
Dietkaučiznos šen. —11 
lietuvių ir 1 rusas; Kuku- 
tėlių šen. — 10 lietuvių, 2 
gudai; Erzveto šen. — 12 
lietuvių, nelietuvių nė vie
no; Kalveliškės šen. — 12 
lietuvių, nielietuvių nė vie
no; Vitėnų šen. — 12 lietu
vių, nelietuvių nė vieno; 
Guntaunykų šen. — 10 lie- 

į tuvių, 1 lenkas ir 1 gudas; 
Petrašūnų šen. — 11 lietu
vių ir 1 gudas; Didžiasalio 
šen. — 13 lietuvių, 2 lenkai 
ir 1 gudas; Vilėkų šen. 12 
lietuvių, nelietuvių nė vie

no; Pivorų šen. — 12 lietu
vių, nelietuvių nė vieno; 
Dysnos šen. — 11 lietuvių 
ir-1 gudas; Vasiūnų šen. — 
12 lietuvių, nelietuvių nė 
vieno; Rimaldiškės šen. — 
9 lietuviai ir 3 gudai.

Iš viso Tverečiaus vals
čiuje į seniūnijų tarybas 
išrinkta 200 tarybininkų, 
jų tarpe 177 lietuviai, 5 
lenkai, 11 gudų ir 7 rusai.

Po seniūnijų tarybų rin
kimų buvo renkami seniū
nijų seniūnai. Visose auk
ščiau sužymėtose seniūni
jose, išskiriant Rimaldiš- 
kes (kur išrinktas gudas), 
seniūnais ir jų padėjėjais 
išrinkta vien lietuviai. 
Švenčionių apskrities Sto
rasta 7 seniūnų ir 8 pava-

Pontiac — La Šalie — Chevrolet — Oldsmobile

» 
I 
I
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TIFFANY WORSTEDS
The smartest suits on the 
•venue—these fine ąuahty, 

beautifully tailored Tifiany 
Vorsted suits which Michaelį 
Siera have just delivered. 
Come in and see them. Har- 
momzing and contrasting 
stnpes, and herringbones.

Wm. H. Basseft Co.

Johnson l Sweeney
108 Main St, Brockton

duotojų nepatvirtino. Da- i nės praranda tikėjimą, 
bar turės būti nauji seniū- tampa paieistuvybės 
nų rinkimai.

LAIŠKŲ DĖŽUTĖ

APIE KATALIKŲ SUBEDIE
VĖJIMĄ

Katalikas, kuris gerai atlieka 
savo pareigas, nesubedievėja. 
Bet, mano manymu, tik tie žmo-

f
I

46 Ford St., Tel. 599 Brockton, Mass.

John Hickman
Earle& Blake

Carburetors & Ignition E x pert s

25 Spring Street, Brockton, Mass.

I Brockton Awning Company ;

!
f *" “Avvnings & Venetian Blinds” J

25 E. Battle St., Tel. 4694, Brockton, Mass.

-------------------j

kurie i 
vergais, i 

kurie per išpažintį slepia savo
nuodėmes, ir kurie skaito bedie
višką spaudą.

Suprantama, bedieviškoji 
spauda daugiausia atitraukia 
žmogų nuo tikėjimo. Jeigu žmo
gus, skaitydamas bedievišką 
spaudą, pradėtų rimtai galvoti 
ką skaito, tai jis ne tik netaptų 
bedieviu, bet mestų skaitęs be
dievišką - laisvamanišką spau
dą.

Kartą vienas “K-vio” skaity
tojas man sako: “Žiūrėk, rašo, 
kad Lietuvoje vienas kunigas” 
tą ir tą padarė, ir “pabėgo”. Aš 
jo (to skaitytojo) klausiu, ku
rioje parapijoje tas įvyko, 
man sako: “Nerašo kurioje 
rapijoje, tik Lietuvoje. Bus 
tą sykį parašyta”. Aš jam
kau, kai bus parašyta, tai man 
parodyk, nes aš noriu žinoti ar 
teisybė. Laukiau ir nesulaukiau.

Po kiek laiko aš suėjau tą 
žmogų ir užklausiau kas atsitiko 
su ta žinia. Žmogus man pareiš
kė, kad tas iaikraštis neparašė 
kur atsitiko.

Tada aš jam sakau, kad jūs 
akiai tikite bedievių - laisvama
nių raštams, kurie tik melais ir 
klaidina darbininkus.

1782 Main St., Phone 3000, Brockton, Mass.
231 Main St., Phone 700, Bridgewater, Mass

Brockton Beef Provision Company
Center St., Brockton, Mass.

i

I

Wolverine Oil Company
Oil Burners — Fuel Oils — Rock VVool Insulation

39 Freight St, Phones 3900-5523-W., Brockton

z z
\
\

Taunton Lumber Company
Building Materials and Lumber tt

MontelloSt., Brockton, Mass.

• X

Ii

Main St.,

Russell McGlinchey
FUNERAL HOME

Brockton, Mass. ;

“————1
j Brockton Sausage Mfgs. Co.
t 370 No. Montello St., Brockton, Mass.

DEPARTMENT STORE

Personai Loans

I

Gree tinęs rrom A Friend

(6 Parkef St, Tel. 363, Brockton, Mass

Brockton, Mass.

/

Woodward's Auto Spring Shop
Auto Springs — Truck Springs

172 No. Montello St. Tel. 3609, Brockton, Mass.
i

J

34 School St., Brockton, Mass

į Chelsea Building Wrecking

S teingels Delicatessen Store
Avon <& Brockton, Mass.

EDGARS

195 Main St., Brockton, Mass

Dean-Penney Lumber Co
Lumber House Finish — Hardware and Paint Special Woodworking

15 No. Montello St., Brockton, Mass.

I

Loans made for periods up to 
one year and repayable weekly, 

semi-monthly or monthly 

Home National Bank 
of Brockton

Member Federal Deposit Insurance Corporation

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
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you

Jis 
pa- 
ki- 
sa-

7//m\\

I

i

a

SUNNY

I

i 
I

Open Your Savings

Account Here Today

for the
Būt

Join the thousands of families 
who are saving here 
enjoyable things of life. 
join them soon—today!

Start a Security Federal 
Savings Account — get the 
thrill of watching your vveekiy 
oi- monthly savings pilė up. 
They’ll grow surprisingly fast. 
with our attractive, compoun- 
ded. semi-annual dividends to 
specd your dollars along.

SAVE FOR A

Take a sniall fraction of your 
weekly income —a niekei or a 
dime out of each dollar 
earn—to save for the things 
you vvant. Plan ahead and save 
ahead for your own 
security; for travel, 
your own business. 
that sunny day!

home; for 
education. 
Save

Šiandien tas pats žmogus 
“K-vio” nebeskaito, bet skaito 
“Darbininką”. Jis suprato gero
sios katalikiškos spaudos reikš
mę.

Labai dažnai teko su bedie
viais - laisvamaniais ginčytis a- 
pie Ispanijos civilį karą. Aiškiai 
supratau, kad tie darbininkai y- 
ra suklaidinti bedieviškos-iais- 
vamaniškos spaudos. Jiems įro
džiau kiek datig blogo yra pa
darę komunistai - anarchistai.

Kodėl rusų tauta pateko į be
dievių komunistų rankas? Man 
teko būti rusų caro kariuomenė
je ir mokyti naujokus kareivius. 
Mokiau stačiatikius, būdamas 
kataliku, ne tik kaip būti geru 
kareiviu, bet ir maldos už carą. 
Turiu pasakyti, kad stačiatikiai j da šventėse jie turėdavo eiti į

S
.S’arc/or Security uit h

ECURITY 
FEDERAL 
SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 
of Brockton

40 I-egion l’arkuay
Brockton 1491

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čiais arkliais. Visą ką jie gerai 
mokėjo apie savo popus tai įvai
rių šlykščių anekdotų. Be to.

Kareiviu, bet ir maldos uz carą. rusaį pasižymėjo keiksmais. Ka- 
Turiu pasakyti, kad stačiatikiai j da šventėse jie turėdavo eiti į 
tiek buvo tamsūs, kad maža da-, cerkves, tai iabai pykdavo. Ta-| 
lėlė jų kiek nors suprato apie me pUu<e aš tik vienas buvau 
savo tikėjimą. Jie savo popų ki-. katalikas. Katalikų krašte ka- 
taip nevadino, kaip tik ilgakar- i talikų ne tik neversdavo eiti Į

You Get More Life Insurance 
Protection Per Dollar when you buy

SAVINGS BANK 
LIFE INSURANCE

— 1

j

1

!

T

-■U
!
■ I 1

i H

bažnyčią, bet pirmais metais ne
leisdavo. Tai buvo Varšuvoje, 

į Kai aš mokinaus puskarininku, 
tai mane vertė eiti j cerkvę. Aš 
sakau jiems, kad katalikams 
nepridera eiti j cerkvę. Sako, 
kodėl, jog taip pat krikščionys. 
Bet aš išaiškinau, kad katalikų 
tikėjimas yra skirtingas. Tada 
mane leido eiti j katalikų baž
nyčią. To man tik 

i Bet rusai karininkai 
I aš bijosiu eiti j savo 
' kaip rusai į cerkvę.

Taigi rusus buvo
j klaidinti, nes jie turėjo klaidin
gą tikėjimą, ir tą patį nestiprų.

J. P. — Waterbury, Ct.

ir reikėjo, 
manė, kad 

bažnyčią,

lengva su-

ič:

Socony-Vacuum Co., Ine

I
$1,000 Straight Life Policy 

Costs
Premium

Age Annual Monthly
20 $14.85 $1.31
25 16.72 1.48
30 19.11 1.69
35 22.19 1.96
40 26.23 2.31
45 31.64 2.79
50 39.00 3.44
Other rates on application
Ages 6 months to 70 years

6
MEDUS

AODITIONAL 
BENEFITS

Has cash value after 
months.

Pays Dividends end of 
first year.

Has Loan value end of 
first year.

Other Types of Policics 
Available

Limited Payment Life 
Endovvment

Term Group
Annuities

Come in and Ict us explain the addional benefits of

Savings Bank Life Insurance
and what thcy mean to YOU

Brockton Savings Bank i
Telephdne “The Bank on the Hill”

BROckton 6070 NO. MAIN AT COURT STREET

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
ldžiu yra tikras vaistas, 
į Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 

(Kas vartoja medų — to 
: slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 

! 366 W. Broadvvay, So. Bos- 
Iton, Mass.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.



Antradienis. Balandžio 4. 1939 16

Kada Saulės Spinduliai Suks Mašinas?
1

Jau seniai žmonija ieško 
būdų panaudoti įvairias 
gamtos jėgas savo tarny
bai. Tačiau tos pastangos 
ilgus amžius nedavė žy
mesnių vaisių. Tiktai vė
jas jau gana ilgai suka ma-

lūnus bei varinėja burlai
vius. Prieš pusantro šimto 
metų surasta priemonių 
kurą paversti j energiją. 
Garo mašinos išradimas 
sudarė naują erą žmonijos, 
gyvenime. Vėliau nafta ė-'

\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
z 'z z z z
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Carbone’s Restaurant
Regular Dinners A La Carte Serviee — Sea Foods 

Soda Fountain Serviee Open 6 A. M. to 2 A. .M.
467 Main St., Tel. 377-W. Tel. 1237, Athol. Mass.

f Rooms WIHDSOR HOUSE Board \
Z Mrs. Sofia Stangvilla ZZZ 32 £xchange St., Tel. 555-W. 555-R. Athol, Mass. £
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z z

\ Athol Paint and WallpaperCo
z z z z z z z z 
; z 
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104-106 Exchange St., Athoi, Mass. ;
I

VVjlipaper. Paints. Varnishes. Pamters’ Supplies

Prop. PETER SlLUNAS

Paige—Kimbal Agency Ine.
Insurance of all kinds

456 Main St., Tel. 271, Athol. Mass.

I Athol Wholesale Beverage Co
z z z
?
z z
z

Athol, Mass.

Z% XXXXXXXXXXXXXXXX*Mi.XXX'<XXX»
\ Dr.l.P.Muziey
y F.A.C.D.
ZZ ATHOL, MASS.
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J Coal-Oil-C'okez z
\ 201 Main St. Greenfield, Mass.
ix%XXXXXXX%XXX'X%XXX’X'X'X%XX.'X'X%XX%%ĮSX%%%*XXX1t1l6%XXXXXXX.X<

Alexander Coal Company
T ei. 4371

J z z z I
5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/  
z z i; Greenfield's Farmers' ;
+ £
z CO-OPERATIVE EXCHANGE 5 i
5 Off Deerfield. Greenfield. Mass. z ■
# /1 XtoCWX%XW^%XXXX'XXX%%'X%X%'X*%'XXX%%'X«%%X%'»CX%X%X%'XXXXXX.%X5#
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REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA "DARBININKĄ”.

mė sukti motorus. Ir dabar 
akmens anglis ir nafta yra 
svarbiausi energijos šalti
niai. Pastaraisiais laikais 
vis plačiau naudojamas 
vandens kritimas elektrai 
gaminti.

i Šitų jėgų į naudingą dar
bą įkinkymas nepaprastai 
palengvino, praturtino ir 
paįvairino žmonėms gyve
nimą.

Akmens anglies žemės 
gelmėse dar yra milžiniški 
ištekliai ir jos užteks bent 
keliems šimtmečiams. Tuo 
labiau, kad vis dar kart
kartėmis pavyksta atrasti 
naujų anglies sluogsnių. 
Naftos yra žymiai mažiau, 
bet ir jos dar ilgam užteks. 
Tačiau šie dabarties svar
biausi energijos šaltiniai 
nėra amžini. Čia žmonija 
naudoja ne nuolat priau- 

; gančius procentus, bet 
1 gryną kapitalą, kurį gam- 
jta milijonais metų žemės 
gelmėse sukrovė. Tiktai 

j vandens ir vėjų jėgą gali
ma laikyti tikrai amžina.

Taigi tenka rūpintis nau
jais energijos šaltiniais. 

• Mokslininkų bei išradėjų 
dėmesį jau senokai į save 
traukia vyriausias viso
kios gyvybės ir jėgos tie
kėjas — saulės spinduliai. 
Saulė nuolat siunčia žemei 
milžinišką šilumos kiekį. 
Jeigu jos nors mažą dalį 
pavyktų įtraukti į mašinų 
bei motorų sukimą, tai e- 
nergijos apsirū p i n i m o 

i klausimas būtų išspręstas 
i amžiams amžiniesiems. 
Tada tarptautinėms var
žyboms, vaidams ir ko
voms išnyktų svarbi prie
žastis, kurią šiandie suda
ro akmens anglis ir nafta.

Saulės spindulius tiesio
giniai panaudoti energijos 
gamybai jau pradėta ban
dyti prieš penkiasdešimt 
metų, 
tytais 
dziais 
šiluma, kuri nukreipiama 
į tam tikrus vandens vam
zdžius, ir tokiu būdu gau
namas garas, kuris jau 
varo turbinas. Deja, šito
kio “saulės katilo” paga
minimas labai brangus, o 
gaunamoji energija negali 
būti lengvai paskirstoma.

Prancūzų inžinierius 
Berlenas pastatė Alžire, 
Turgurto oazėje saulės 
spindulių rinkyklą, kuriai 
panaudota 2.500 ketvir
tainių metrų veidrodžių 
plotai, ir ji duoda apie 180 
jėgų energijos. Ta jėga va
ro oazės drėkinimo pom
pas, ir saulėtosios Afrikos 
sąlygose apsimokanti. Ki
tur, kur mažiau saulėtų 
dienų, šitoks energijos ga
minimo būdas būtų per- 
brangus ir nepatogus. Tuo 
labiau, kad tuo tarpu ak
mens anglies, naftos ir 
vandens panaudojimas e- 
nergijos gamybai yra ga
na lengvai prieinamas ir 
nėra tiek brangus.

šiaip ar taip, bet atrodo, 
kad jau netoli tas palaimos 
laikas, kada žmonija pla
čiai pradės naudoti neiš- 

; senkamą energijos šaltinį, 
kurį taip gausiai ir amži
nai mums teikia saulė.

; Main Street Athol, Mass. ;i • r
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61 Phillips St., Tel. 9622, Greenfield, Mass.

O'Laughlins
Mens Store and LadiesShop

485-489 Main St., Athol, Mass

Dwyer’$ Markei
408 SOUTH ST., ATHOL, MASS.•9 !Z

XXXXXXXXXXXXX'X%XXXX%3L%XXXXXMXXXX.V%X.XXXXXXXSXXXXXXXXX5įi Dr.M.J.Grossman,M.D.

<V%XX'%X>’XXXXX%’XXX16MWlk%XX%X>%%.%XXX>X.XX%%Xi%XXXXXXXX%XXXXXy

{ The HoHywood Shoppe ;1 The Hollywood Shoppe
504 MAIN ST.. ATHOL, MASS.•9

Z
A%XXXX^'XXVXXXXXXX.'XXXJXXMX%XXX%XXXXX*XX.XXXXXXXXXX%XXXX^

; Athd Co-operative Store |
J CROCERIES E PROVfSIONS y
Z 378 South Street, Tel. 829, Athol, Mass.
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; Bare) IMcKenna, Ine. J
į ?
Z 59 MAIN ST., ATHOL, MASS. Z| $
.'XXX'XXyCXXXXXXXXXXX'X'XX3kXXX'XXXXXXXXXX'X%%XXX’X'XXXXXXX'XX'XV t
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MAIN ST., ATHOL, MASS.•9

ATHOL, MASS.

Daniel O’Conner, Prop.

Athol, Mass.
CXX«MiX'%’XXX'XXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXX%%XXX%X%X'XX%'5l 

aZj•'iiKATZ'S
EXCHANCE ST., ATHOL, MASS.

Atitinkamai susta- 
gaubtais veidro- 

surenkama saulės

VALGIŲ GAMINIMAS

z z
I

I
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W. H. Killay Co *

|I
$

I
I
; Main Street Athol, Mass. z
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W. W. Woodward Lumber Co. |
S

Retail Lumber Dealer *
*

488 SOUTH St., ATHOL, MASS. Z
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f Dr. Duane L Talcott f
OeMIst J

Z ATHOL, MASS.
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Greetings From A friend
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Athol, Mass
I 358 Main St
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$ Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 
' Gaminimo Knyga, kurioje yra 
$ daugybė receptu — nurodymą 
* kaip skaniai ir ekonomiškai pa- 
J gaminti valgius. Taipgi šioje 
$ knygoje nurodo kaip galima pa- 
J sigaminti ii įvairiu vaisiu vyną. 
J Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
£ 223 puslapius.

Plotkin Furniture Co
Clothing and Furnishings for

Men and Boys

Athol, Mass.

Athol, Mass.

INSURANCE

,534 Main St.. Tel. 123, Athol, Mass.
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Athol Clothing Co

Depratti's Package Store
I

Dr. S. I. Glaser
Dentist

ATHOL, MASS.

£XX%%XXXMX.'XXXXXS%'XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX'I M. H. Fishman & Co., Ine.
z

13 MAIN ST., ATHOL, MASS. *
Z 
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į 575 South St. Tel. 268 Athol, Mass. f|
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Dr.RiymondR.Wahon
OMtict z^/Z//ZZZ/Z7

ATHOL, MASS.

Imported and Domestic Liquors 
Alės -Lagers- IVines

536 South St. Tel. 936 Athol, Mass. I


