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Malonu sveikinti Ameri
kos skaitytojus, bendradar- 
darbius didžiosios Velykų 
šventės išvakarėse.

Drauge su sveikinimais ir 
linkėjimais plaukia laikraš
čio redakcijos ir administra
cijos gilaus dėkingumo žo
dis visiems Bičiuliams, ku
rių nuolatinė visokeriopa pa
rama leidžia Amerikai tobu
lėti ir nuolatos žygiuoti pa
žangos keliu.

Vargu, ar kuri kita tauta 
turi taip daug gražių velyki
nių papročių, kaip lietuviai.

Kaip gaila, kad negalime 
dabar persikelti į Lietuvos 
kaimą, kur visai kitaip jaus
tumam Velykų švenčių nuo
taiką.

Kad ir kažin kaip pra
šmatniausiai turėtumėm pa
ruoštus stalus, patogiuose 
kambariuose, bet ar tai pa
vaduos lietuviško miestelio 
ar kaimo nuotaiką Velykų 
metu? Todėl visi prisiminki
me šių švenčių metu Lietu
vą ir joje esančius artimuo
sius.

Ne visi džiaugiasi Velyko
mis ir jų gilia tikybine reik
šme. Štai, šiomis dienomis, 
Velykų išvakarėse, Sovietų 
Rusijos komunistų laikraštis 
Izvestia smarkiai „nusiskun
dė” dėl mažėjančio bedievių 
sąjungos u^rių skaičiaus.

1933 mt. ^Rusijoje bedievių 
sąjungą. tbi 5

Linksmam Aleliuja Visiems Skaitytojams
Filipinai nori laisvės

Dabar esąs Washingtone 
Filipinų salų respublikos pre 
zidentas Quezon vyriausybei 
pareiškė aiškų pageidavimą, 
kad jo atstovaujama valsty
bė gautų visišką nepriklau-

POPIEŽIAUS NAUJOS ENCIKLIKOS
Mokyklos Ekspliozija

Praeitos savaitės žymiau-! 
sias, drauge ir liūdniausias, 
įvykis buvo New London 
(Texas) miestelio puikios 
mokyklos rūmų sprogimas 
— ekspliozija. Mokyklos rū
mai stovėjo aliejaus gausių somybę jei ne sekančiais, tai 
šaltinių apylinkėje, pastaty- bent 1939 metais. Pagal ken
ti prieš kelis metus. Jų sta- 
tyba kaštavusi per milijoną 
dolerių; juose tilpo apie 
1500 mokinių, beveik visi 
aliejaus šaltinių darbininkų 
vaikai.

Kovo 18 d. buvo paprasta, 
kaip ir kitos mokslo dienos. 
3 vai. 20 min. po pietų pra
džios mokyklos mokiniai jau 
buvo paleisti namo. Mokyk
loje bebuvo apie 700 vaikų, 
kurie už 10 minučių irgi bū
tų buvę, paleisti. Bet štai su
dundėjo mūro sienos, namo 
plytos, plieniniai ramsčiai 
išlėkė aukštyn ir iš puikaus 
namo liko griuvėsiai, ku
riuose neteko gyvybės apie 
500 vaikų ir apie 30 moky
tojų.

Namo ekspliozija, mano
ma, kilusi iš dujomis apšil
domo mokyklos rūsio, kur 
galėjo trūkti kuris nors 
vamzdys.
Prezidentas atostogose

Palikęs Baltuosius Rūmus, 
prezidentas Roosevelt atvy
ko į Georgia šiltuosius van- 
denisL kur jis keliolika 
metų sėkmingai nugalėjo sa
vo paralyžiaus ligą, čia jis 
turi savo namą, kuriame 
mėgsta praleisti poilsio die
nas. Jo poilsio ramybę su
drumstė baisioji New Lon
don (Texas) mokyklos nelai
mė.

milijonus narių, dabar jos 
narių skaičius besiekiąs 
dviejų milijonų.

Švietimo komisarijatas 
buvo priverstas uždaryti 5 
prieštikybinius muziejus ir 
vieną bedievybės „institu
tą”, kuriame mokėsi 3,000 
studentų.

Bolševikų laikraštis ver
kia dėl bedievybės fronto 
silpnėjimo, o milijonai rusų 
laukia Velykų švenčių, ku
rių metu visos bažnyčios, 
kiek jų komisarai leidžia, 
bus perpildytos. 

—o—
Meksikoje kelių provinci

jų katalikai smarkiai ir tvar 
kingai pradėjo kovoti dėl 
bažnyčių atidarymo. Bedie
vių valdomoms darbininkų 
organizacijoms buvo įsakyta 
suruošti didelius nepasiten
kinimo susirinkimus ir at
imti iš katalikų saugomas 
bažnyčias.

Darbininkų „vadai” apsi
riko. Daugiau kaip trečdalis 
organizacijos narių atsisakė 
pulti savo brolius meksikie
čius ir pareikalavo jiems 
laisvės turėti savo bažny
čias.

Šių . Velykų išvakarėse 
Meksikos katalikai turi jau 
šviesesnių vilčių. 

—o—
Vkietijos katalikams šios 

Velykos kitoniškesnės, negu 
pernykštės. Jie ilgai kentė 
nacių persekiojimus. Jų spau
da supančiota. Jaunimo va-|mingų Velykų švenčių visai 
dai koncentracijos stovyklo- lietuvių visuomenei, ypač or-

Organizacijos suvaržy- ganizacijoms ir plunksnos 
tos. Pagaliau, pasididžiavi- draugams laikraštininkams, 
tos. Pagaliau, vokiečių kata- Labai norėtumėm, jog Vely- 
likų mokykilos — jų pasi- kų nuotaika sušvelnintų lie- 
didžiavimas — uždarytos. tuvių visuomenės santykius 

Bet šį Verbų sekmadienįir leistų žmogui pažinti žmo- 
vokiečiai katalikai išgirdo gu ir jį suprasti.
viešą suraminimo žodį iš sa- Linksmaus Aleluja!

greso nutarimą, Filipinams 
visiška nepriklausomybė tu
rėtų būti užtikrinta tik 1946 
metais. Dabar Filipinai nors 
turi daug nepriklausomumo 
žymių, tačiau tebėra Jungt. 
Valstybių kontrolėje. Atitin
kama vyriausybės paskirta 
komisija dabar svarsto šį 
Filipinų pageidavimą.

Agitatorius siūlo tremti
Kongrese yra pasiūlytas 

įstatymas, kurs suteiktų vy
riausybei galios ištremti 
tuos svetimšalius, kurie ve
da „užsienio propagandą”; 
šis pasiūlymas liečia dau
giausia tuos svetimšalius, 
kurie ragina pakeisti vyriau 
sybę jėgos pagelba, kurie 
kursto žudyti vyriausybės 
narius, kelia sabotažą ir ra
gina įsteigti komunistinę, 
fašistinę ar nazišką diktatū
rą.

Nedidins mokesčių
Senato finansų komiteto 

pirmininkas, senatorius Har- 
sisson, pareiškė, jog Kon
grese iki rudens nebus svar
stomas joks įstatymo pasiū
lymas, kurs norėtų padidin
ti mokesčius.
Slapta radio stotis

Vokietijoj ir Austrijoj pa
skutinę savaitę pradėjo veik 
ti slapta radio stotis, kuri 
perduoda komunistinę pro
gramą. Stotis veikia 10 vai. 
vakare ir veda smarkią agi
taciją ypač prieš Hitlerį.

vo vado. Į juos prabilo Po
piežius. Ilgai kentė Katalikų 
Bažnyčios Galva. Jei jis tarė 
savo žodį, tai ženklas, jog 
Hitlerio naciai pertoli nužen
gė.

Popiežiaus žodis padrą
sins vokiečius katalikus ko
voje už savo teises, o Prisi
kėlimo šventė spinduliuos 
jiems pergale. Krikščionybės 
Vadas dar niekad nepralai
mėjo.

Kanadoje rūpinasi darbinin
kais

Kanados Ontarijos provin 
ei jos atstovų rūmai priėmė 
įstatymą, kuris nustatė dar
bininkams būtiną- mažiaus:, 
(minimum) atlyginimą ir 
darbo savaitę. Šiuo gražiu 
pavyzdžiu tuojau žada pa
sekti ir Quebeco provincija. 
Naujasis įstatymas atneš 
geresnę būklę 
šimtams tūkstančių 
darbininkų.

Anksčiau buvome paskel- ; 
ję, jog tūli asmenys, pasiva- i 
dinę visų lietuviškų laikraš
čių bei amerikoniškų žurna
lų agentais, kiti vėl medici
nos studentais, renka iš lie
tuvių pinigus ir paskui ding
sta.

Kovo 23 d. slaptajai poli
cijai pavyko suimti tūlą lie
tuvį Joe Widzbell, 22 metų 
amžiaus, kuris save vadino 
ir Joe Woodwille ir Joe Sin- 
cavichus. Pas jį rasta kele
tas Amerikos, Darbininko, 
Šaltinio prenumeratų.

Mes prašome, kad visi, 
kurie panašiem asmenim su
mokėjo! pinigus, skubiai at- 
sišauktumėt laiškais bei tele 
fonu į Amerikos administra 
ei ją. Reikalą bandysime su
tvarkyti, kad jūsų įmokėti 
pinigai nežūtų. Taipgi, pra
neškite pavardes ir kitų as
menų, kurie yra panašių ti
pų apgauti. Policijoj nusta
tyta, kad tokių agentų yra 
dar ir daugiau; jie lietuvius 
apgaudinėja jau daugiau 

. kaip per 2 metus.
P. S. Amerikos vienintelis 

dabar įgaliotas atstovas yra 
p. Jonas Uždavinys, kuris 
turi mūsų įgaliojimus ir 
kiekvienam skaitytojui, pri
imdamas pinigus, išduoda 

i specialų Amerikos kvitą.

Diktatoriaus meilė
Praeitos savaitės 

Paryžiuje prancūzė 
ir laikraštininke, Magda de
Fontanges, peršovė grafą 
Chambrun, buvusį Prancūzi
jos ambasadorių 
Artistei nepavyko 
daugiau šūvių, nes 
volveris sugedo.
pasikėsintoja pareiškė, jog 
ji norėjo nušauti grafą iš 
keršto, nes šis suardęs jos 
meilę „žymiausiam Europos 
valstybininkui”. Tuojau pa
aiškėjo, jog artistė kalbėjo 
apie Italijos diktatorių Mus
solini, pas kurį jai teko ne 
kartą Romoje apsilankyti. 
Artistės bute rasta daugybė 
Mussolini paveikslų ir jos 
dienoraštis, kuriame ji daug 
rašo apie savo „didžiąją mei 
lę”. Artistė esanti graži, a- 
pie 30 metų amžiaus.

Obuolių gamyba
Jungt. Valstybių žemės 

ūkio biuro šios savaitės pra
nešimu, daugiausia pasauly 
obuolių išaugina ir parduoda 
Jungt. Valstybės. Kasmet iš 
čia parduodama apie 12 mi
lijonų bušelių obuolių. Šio
je šalyje per paskutinį penk
metį obuolių išauginta apie 
155 milijonai bušelių, kurių 
84 mil. suvartoti paprastam 
„užsigardavimo” valgiui, 6 
mil. bušelių suvartoti spirito 
gamybai, o likusieji bušeliai 
įvairiems obuolių produk
tams.

Darbininkų streikai šaly
je nemažėja. Daugumoje at
sitikimų streikai baigiasi 
darbininkų naudai.

Liūdniausia būklė buvo ir 
tebėra Detroite, kur Chrys
ler automobilių dirbtuvėse 
darbininkų unija yra paskel
busi „sėdėjimo” streiką. 
Chrysler astuoniose dirbtu
vėse yra apie 6000 darbinin
kų, kurie pasiryžę neišeiti iš 
užimtų dirbtuvių, nors ir jė
ga būtų iš jų varomi.

Dirbtuvių savininkai yra 
gavę teismo įsakymą polici
jai iškraustyti ir areštuoti 
visus „sėdėjimo” streiko da
lyvius, tačiau tas 
nevykdytas.

Gubernatorius
I 

kvietė dirbtuvių 
Walter P. Chrysler, ir strei
ko vadą , John L.
atvykti pas jį deryboms, bet 
iš pradžių kviestieji nesuti
ko.

Pagaliau, gubernatorius 
pagrasino iššauksiąs kariuo
menę ir jėga pašalinsiąs 
streikuojančius darbininkus 
iš dirbtuvių, o kraujo pralie
jimo kaltę paliekąs darbda
viams ir streiko vadams.

Chrysler dirbtuvėse dirba 
apie 100 tūkstančių darbinin 
kų, kurie dabar visi be dar
bo. Streikui vadovaujanti 
unija reikalauja, kad ji bū
tų pripažinta vieninteliu dar 
bininkų atstovu Chrysler 
dirbtuvėse.

Kovo 23 d. Detroite įvyko 
masinis darbininkų mitin
gas, kuriame dalyvavo per 
100 tūkstančių darbininkų, 
kurie nuoširdžiai pritarė 

darbinin-

Ford prieš unijas
Automobilių fabrikantas 

Henry Ford vėl griežtai pa
sisakė prieš darbininkų uni
jas, kurių tikraisiais organi
zatoriais jis laiko tarptauti
nius bankininkus; savo dar- streikuojantiems 
bininkus Fordas ragina 
sidėti į unijas.
Prancūzai vis stiprinasi

Prancūzija artimiausiu
ku ruošiasi užbaigti tvirto
vių statymą Šveicarijos pa
sieny, sudaryti dvi naujas 
mechanizuotas divizijas, pa
statyti naujus tankus, įsigy
ti 500 naujų karo orlaivių, 
du laivus — naikintojus ir 
keliolika povandeninių lai
vų. Šiais metais ginklavimui 
si bus išleista mažiausia vie 
nas bilijonas dolerių, šiuo 
laiku prancūzų kariuomenė
je yra 708 tūkstančiai vyrų, 
o atsargoje apie 6 milijonai. 
Iš viso Prancūzija galėtų 
sudaryti aštuonių milijonų 
kariuomenę.

Lakūnės žygis sulaikytas
Praeitą savaitę žymioji 

lakūnė, Amelia Earhart, pra 
dėjo savo sumanytą kelionę 
orlaiviu aplink pasaulį. Pir
mas sustojimas buvo Hono
lulu salos, kurias ji pasiekė 
per 16 valandų, nulėkdama 
2400 mylių. Iš Honolulu tu
rėjo lėkti į Australijos pusę, 
bet, bandant pakilti, įvyko 
orlaivio nelaimė — sprogo 
vieno rato guma, sulūžo pro
peleris, sugedo motoras. Jos 
kelionė sulaikyta ilgesniam 
laikui, kol orlaivis bus sutai
sytas. Orlaivį jai buvo pado
vanojęs Purdue universite
tas.

Standard"

— Pereitais metais Lietu
voje (be Klaipėdos krašto) 
buvo 1,705 gaisrai, kurie su
naikino 1,546 trobesius. Nuo 
stoliai siekia iki 800 tūkstan 
čių dolerių miestuose ir iki 
100 tūkst. dolerių kaimuose. 
Per gaisrus žuvo 27 žmonės, 
sužeista 78.

— Kaune stropiai ruošia
masi apsisaugoti nuo potvy
nio.

— Nuo šių metų visi ūki
ninkai raginami apsodinti 
medeliais visus netinkamus 
ūkiui žemės plotus, kurie 
kai kurį laiką būsią atlei
džiami nuo mokesčių.

— Šiemet ūkininkams že
mės mokestis vėl palieka
mas sumažintas 10 procentų.

— Apeliaciniai Rūmai 
Smilgių žydų šeimos žudikui 
Pogužinskui mirties bausmę 
patvirtino.

— Šiemet per sausio ir 
vasario mėnesius iš Lietuvos 
į Šveicariją išvežta apie 10,-

— Juodkrantėje sudarytas 
komitetas vargingiems žve
jams šelpti. Komiteto pastan 
gomis bus šelpiami tie žve
jai, kurie pereitais metais 
skaudžiausiai nukentėjo dėl 
audrų ir šiaip įvairių nelai
mių.

Vatikanas. — Šv. Juozapo Bažnyčios ir Vokietijos san- 
šventės išvakarėse, Popie- tykius, 
žius Pijus XI paskelbė naują 
encikliką, paskirtą žmonijos 
kovai prieš komunizmą.

Enciklika paskirstyta į 
daugelį dalių bei skyrių; kol 
dar nėra jos lietuviško ver
timo, čia paduosime trumpą 
turinį ir kai kurias ištrau
kas:

Pradžioje Popiežius nuro
do, kaip jo pirmtakūnai ir 
jis ne sykį atkreipė pasaulio 
dėmesį į komunizmo pavojų, 
kurs gresia visam pasauliui, 
o dabar rado reikalą pa
skelbti savo iškilmingą raš
tą — encikliką.

Popiežius tikisi, kad jo 
balsas pasieks kiekvieną pro 
tą, laisvą nuo užsikirtimo ir valstybe ir kad Bažnyčios 

Lewis i kiekvieną širdį, norinčią žmo 
’ nijai gerovės.

Komunizmas pripažįsta pa 
šaulyje tiktai medžiagą; jam 
žmonija tik paprastas reiš
kinys; jis nepripažįsta Die
vo, pomirtinio gyvenimo, jo
kio autoriteto.

Šeimos kilnumas ir nesu- 
ardomumas nesvarbu; 
ma išniekinama; tikyba 
koma žmonijos nuodais.

Komunizmas plečiasi savo 
klaidingais pažadais darbi
ninkams, kuriems brukama 
organizuota propaganda, 
prieš kurią labai silpnai ko
voja viešoji opinija.

Komunizmo pragaištinga 
veikla davė savo vaisių Mek
sikoje, Ispanijoje, o ypač Ru 
sijoje, kurią komunizmo 
skleidėjai pasirinko savo 
veiklos pagrindu; Rusijos 
prispaustiems žmonėms Po
piežius reiškia didžiausios 
užuojautos.

Popiežius nurodo, jog krik 
ščioniškoji labdarybė ir so
cialinis teisingumas turėtų 
būti praktikuojama visose 
valstybėse; darbininkai turi 
neginčijamą teisę gauti at
lyginimą, reikalingą jo pa
ties ir jo šeimos pragyveni
mui ir atsargai; darbininko 
alga nėra kokia pašalpa, bet 
teisėtai jam priklausąs atly
ginimas.

Popiežius ragina daugiau 
ir geriau suprasti Bažnyčios 
mokslą, kuriame yra užtek
tinai nurodytų priemonių 
žmonijos keliui į gerovę.

Į kovą prieš komunizmą 
Popiežius pirmiausia kvie
čia kunigus, kurių pareiga 
rodyti kelią žodžiu ir pavyz
džiu; katalikų akcijos orga
nizacijoms primena ypatin
gą reikalą padirbėti šioje 
dirvoje.

Pagaliau, Popiežius krei
piasi į visą žmoniją, kuri ti
ki į Dievą, kviesdamas viso
mis jėgomis priešintis bedie
vybės užpuolimams. Valsty
bės turėtų pagelbėti Bažny
čios veiklai, duodamos savo 
žmonėms išmintingą ir tei
singą valdymą.

Ši enciklika buvo ypatin
gu atsargumu išdalinta ku
nigams, kad nebūtų sukbn- 
fiskuota. Kai kurių vietų na- 
zių (hitlerininkų) policijai 
pavyko atimti enciklikos 
spausdinius pirmiau, negu 
jie buvo perskaityti.

Šioje enciklikoje Popiežius 
reiškia savo didelę apgailes
tavimą dėl katalikų dabarti
nės būklės Vokietijoje, 
rios vyriausybė nesilaiko 
vo sudarytos sutarties 
Apaštališkuoju Sostu.

Popiežius nurodo, 
Bažnyčia per paskutinius ke 
lis metus viską darė, kad tik 
būtų tinkamas sutarimas su

duotas žodis būtų pildomas,, 
tačiau visi bešališki stebėto
jai gali lengvai patvirtinti, 
kad ne Bažnyčios kaltė dėl 
nepasiektų vaisių.

Enciklikoje pabrėžiama di 
dėlė skriauda Vokietijos ka
talikams, panaikinant jų ti
kybines mokyklas, kurias 
leido konkordatas.

Popiežius . pareiškia di
džiausią norą taikos, tačiau 
drauge pažymi, kad tai ne 
nuo Bažnyčios pareina. Vi
siems kunigams ir pasaulie
čiams Popiežius reiškia savo 
dėkingumą ir suraminimo 
žodį, kviesdamas ir toliau 
herojiškai stovėti savo tei
sių gynime.

Ši enciklika labai padrąsi
no Vokietijos katalikus, nors 
ji buvo ir netikėta. Hitlerio 
nazizmo agentams enciklika 
buvo tartum giedrią dieną 
didžiulė audra.

Popiežius savo žodį tarė ir 
Vokietijos katalikams da
bar nebus jokios abejonės 
dėl savo būklės.

•Erie, Pa. — J. Valstybių 
vyskupų komitetas nupirko 
1000 akrų žemės ir patogius 
rūmus, kur bus įsteigta se
minarija Meksikos kunigams 
ruošti.

Seminarijos vietovė yra 
Jungtinėse Valstybėse, ta
čiau visai arti Meksikos. Iki 
šiol ši vieta buvo vartojama 
kaip poilsio bei sveikatos tai 
symo įstaiga.

Meksikoje bedieviška val
džia neleidžia katalikams 
turėti seminarijų, todėl ame
rikiečių katalikų vyskupai 
pasirūpino įsteigti tinkamą 
seminariją, kurioje bus ruo
šiami apaštalai Meksikai.

Breda, Olandija. — Bedie
vių organizacijų pranešimu, 
Sovietų Rusija davė didžiau
sią paramą bedievių pasauli
nės sąjungos centralinei ta
rybai.

Minėtoji taryba pernai iš 
Sovietų Rusijos gavo 19 mi
lijonų rublių.

Bedievių sąjunga turinti 
6900 klubų, 146 savo moky
klas ir 102 sanatorijas.
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Didysis penktadienis iki 
šiai dienai yra liūdės o ir at
gailos dkna, toje dienoje įsi
kūnijęs Dievo Sūnus mirė už 
žmonių kaltes.

šeštoje kūrimo dienoje 
Dievas sutvėrė žmogų, šeš
toje savaitės dienoje įsikū
nijęs Dievas mirtimi išpirko 
žmogų iš nuodėmių vergijos.

Pirmųjų žmonių nuodėmė 
buvo uždariusi visai žmonių 
giminei dangaus vartus. Iš
ganytojas mirtimi ant kry
žiaus atidarė juos, kad mes 
per amžius gyventumėm 
danguje.

Kristus iš meilės už mus 
pats norėjo mirti. „Aš gul
dau savo gyvybę, kad vėl ją 
imčiau. Niekas negali atimti 
jos iš manęs, bet aš ją gul
dau pats savaime. Aš turiu 

jgalios ją guldyti ir turiu ga
lios vėl ją imti” (Jono 10, 
17 — 18).

„Išsipildė”... Išsipildė, kas 
buvo pranašų ir Jo paties 
pasakyta. Kristus už mūsų 
kaltes kentėjo ir mirė...

Dar turėjo išsipildyti pra
našystės apie prisikėlimą iš 
numirusių. Pirm laiko gera
sis Mokytojas aiškino apaš
talams, kad Jam reikia „būti 
užmuštam ir trečioje dieno
je atsikelti (Mato 16, 21). 
„Jūs visi šią naktį manimi 
pasipiktinsite, nes parašyta: 
Aš ištiksiu ganytoją ir avys 
išsisklaidys. Bet atsikėlęs iš 
numirusių aš pirm jūsų nu
eisiu į Galilėją” Mork. 14, 
27 — 28).

Kaip Kristus tikrai mirė 
ant kryžiaus, taip lygiai tik
rai trečią dieną kėlėsi iš nu
mirusių. Stebuklų stebuk
las!!! Išaušus rytui Saulė 
užtekėjo. Jo balti rūbai kaip 
sniegas, ^veidas kaip saulė 
sužibėjo. Mirties geluonis iš
rautas. Mums dangus atver
tas. O, kas apsakys tikinčių
jų linksmybę, kada prisikė
lęs Kristus suteikė jiems ra
mybę! Aleliuja!!!

Parizėjai netikėjo, kad 
Kristus pats galėtų keltis iš 
numirusių. Ir apaštalai abe
jojo. Dėl žydų baimės išbė
giojo, išsislapstė. Kada Mag
dalena pranešė Petrui ir ki
tiems apaštalams, kad gra
bas tuščias, Simonas Petras 
ir Jonas bėgo prie kapo įsiti- 
tikinti.

Veikiai pats Išganytojas 
įrodė gerosios valios žmo
nėms savo iš numirusių pri
sikėlimą. Jo priešai, kad ir 
būt matę, vistiek nebūtų įti
kėję. Jie būtų stengęsi sa
vaip aiškinti taip, kaip kur
čių ir nebylių išgydymą.

Ir Kristaus mokiniai nebuvo 
taip jau lengvatikiai. Kai įsi
tikino,be baimės ir abejojimo 
savo gyvenimu ir mirtimi į- 
rodė pasauliui Kristaus iš 
numirusių prisikėlimą ir Jo 
mokslo dieviškumą. Netikė
lių žydų ir kareivių sargybų 
melagingi liudijimai tik pa
tvirtino didįjį stebuklą. Die
vas ir blogą dažnai apverčia 
į gera.

Kristus iš numirusių pri
sikėlė, kad mes nebevaikš- 
čiotumėm mirties ūksmėje, 
bet keltumėmės iš nuodėmių 
karsto amžinam gyvenimui 
„Šventuoju prisikėlimu, 
Duok mums kalčių atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja”.

P. M. J.

Jonas Smitas Žiema. Ledo grandinė ir 
antšalas pridengia vandens 
ir žemės gyvūniją. Augme
nija pašalina visą savo puoš
meną, lapus - žiedus, ir užsi
grūdinus kantriai laukia at
gimimo. Užmiegti įšalę gy
viai. Šaltis, naktis ir tyla 
viešpatauja. Laukiamas pa
vasaris atėjęs nušluoja vi
sus ledus, prikelia visą gy
vąją gamtą iš letargo - 
miego.

Kai kurie * gyviai, vabz
džiai ir šliužiai ateidami į šį 
pasaulį, pereina kelias išsi
vystymo eiles mirę ir atgiję 
gyvena savo tobuliausioje 
formoje. O kiaušinis, ar ne
byloja jis mums apie paslėp
tą jame gyvybę, ar neskel
bia atgimimo?

Ką mes pastebime gamto
je, tas yra ir su žmogumi. 
Žmogus, šio pasaulio gamtos 
vadovas, kuriam patarnauja 
visa gyvūnija ir augmenija, 
gyvena ir naudojasi šia visa 
gamta kaip keleivis, o pri
keltas iš numirusių gyvena 
ir džiaugiasi amžina garbe ir 
laime pas Dievą arba yra 
paliečiamas amžinos nelai
mės bausmės.

Velykų šventė mums iš
ryškina tą mirties ir prisikė
limo paslaptį. Velykų šventė 
tai yra didelė džiaugsmo ir 
pergalės šventė.

Per vieną moterį — Ievą, 
vieną rojaus medį, vieną 
Adomo kaltę ir mirtį — at
ėjo į šį pasaulį žmogaus nu
puolimas, pažeminimas, taip 
pat per vieną moterį — Ma
riją, Kryžiaus medį, Kris
taus mirtį — atėjo žmogaus 
išaukštinimas ir prisikėli
mas amžinam gyvenimui.

„Kaip per žmogų atėjo 
mirtis, taip per žmogų ir mi- 
rusiix^gj^ikelimas. Ir kaip 
Adome visi miršta, taip ir 
Kristuje visi bus atgaivinti” 
(1 Kor. 15, 20).

Prisikėlimas — sielos 
venimo pavasaris. Mirtis 
galėta, mirties pančiai
traukyti, piktosios dvasios 
viešpatavimas parblokštas, ji 
žmogus išlaisvintas ir į am- j 
žinąs aukštybes pakeltas.

Kristus, Evangelistų žo
džiais, prikėlė iš numirusių 
sinagogos viršininko Jayro 
tik ką mirusią dukterį (Mat. 
9, 23 — 26), vienatinį našlės 
sūnų iš miesto Nairn, neša
mą į kapus palaidoti, atgai
vino ir atidavė nustebusiai 
ir nudžiugusiai motinai 
(Luk. 7, 11 — 17), keturias 
dienas išgulėjusį kapuose ir 
apipuvusi Lozorių prišaukė 
gyvą iš kapo ir pasodino ša
lia savęs valgyti (Jon. 11, 
1 — 45).

Ir Jis pats atsikėlė iš nu
mirusių. — „Jūs nebijokite; 
nes aš žinau, kad ieškote Jė
zaus, kurs buvo prikaltas 
ant kryžiaus. Jo čia nėra, 
nes jis prisikėlė, kaip yra 
sakes. Ateikite ir matykite 
vietą, kame Viešpats buvo 
paguldytas”, — (Mt. 28, 5 
— 6) sako angelas moteriš-s 
kėms, atėjusioms kapo pasi
žiūrėtų.

Kristus prisikėlęs iš nu
mirusių pasirodė Marijai, 
moterims (ir Marijai Mag
dalenai), apaštalams (ir To
mui), mokiniams iš Emaus, 
Sauliui ir žmonių minioms. 
Sveikino visus — „Ramybė 
teesie jums” (Jon. 20, 19).

Tikėdami į Kristaus prisi
kėlimą, mes tikime į Dievo 
Apvaizdą. Suprantami yra 
mums dorovinio gyvenimo

mą. Tuomet ir prasidėjo žy
mus, tarptautiniai žinomas, 
Oxfordo judėjimas, kuriam 
Newmanas atidavė visas 
kalbėtojo ir rašytojo jėgas 
ir gabumus. Jo iškalbingu
mas, kaip ir kitados, vėl ta
po reikšmingai įtakingu tarp 
Oxfordo studentų. Jo plunk
sna nenuilstančiai gimdė žy
mias religines knygeles.

Šios knygelės, kurios pa
sirodė 1833 m., parašytos 
tikslu tvirtai pažadinti 
anglikonų tikinčiuosius į su
pratimą, kad jų bažnyčia 
yra įsteigta pagal apaštališ
ką įpėdinystę ir nėra papra
sta „parlamento akto bažny 
čia”. Per aštuonis metus 
Newmanas, sykiu su Keble 
Pusey, ir kitais, rašė ir išlei- 
dinėjo šias knygeles, kuriose 
stengėsi įrodyti ir pertikrin
ti savo sekėjus, taip pat ir 
save, kad Dievas įsteigė an
glikonų bažnyčią ir kad ji 
buvo ta, kuri skelbė „pradi
nės” krikščionių bažnyčios 
mokslą. Jis stengėsi įrodyti, 
kad jo bažnyčia buvo viduri
nis kelias tarp Katalikų Baž
nyčios, kuriai reikėjo užmir
šti prasimanytas klaidas ir 
tarp protestantų bažnyčios, 
„kuriai reikėjo išmokti dar 
daug tiesų”.

Bet kada jis pradėjo gi
lintis į savo skelbiamus dės
nius, jam pradėjo paaiškėti 
tas didysis faktas, kad 19-to 
amžiaus Rymo Katalikų 
Bažnyčia iš tikrųjų buvo ta 
pati Katalikų Bažnyčia, kuri 
švietė pirmuose amžiuose. 
Kiek tik jis stengėsi atsikra
tyti nuo šio mąstymo, tiek 
daugiau jam aiškėjo ši tie
sa.

Tikrai, Newmano protavi
mas aiškiai pasirodė jo raš
tuose ir neužilgo žmonės pa
juto, kad jis juos pradėjo 
vesti į Rymą. Tuojau kiek
viena Newmano knygelė pra 
dėjo apie jį sutraukti audros 
debesis. Galutinai, kada jis 
savo 90-toje knygelėje mėgi
no priduoti katalikiškos 
reikšmės anglikonų 39-ioms 
pamatinėms tiesoms, visa 
Anglija, kaip pasauliečiai, 
taip ir dvasininkai , šoko 
prieš jį. Visi pajuokė ir įžei
dinėjo jį, vadino prigaviku, 
suvedžiotoju.

Newmanas tačiau iškentė
jo šiuos išmetinėjimus ir 
šmeižtus kantriai, be žodžio. 
Jis pasitraukė į Littlemore 
miestelį, kur buvo pastaty
dinęs mažą koplyčią, ir čia 
jis atsidavė maldai ir studi
joms. Jis stengėsi dabar iš
tirti tai, ką jis pirmiau bu
vo pavadinęs Katalikų Baž
nyčios prasimanymais, per 
savo pastangas jis atrado, 
kad visa tai nebuvo prasi
manymai, bet tikri Kristaus 
mokymai ir gyvo tikėjimo 
ženklai.

Surastą tiesą sekė nuo
lankumas ir paklusnumas. 
1845 mt. spalių 9 d. Tėvas 
Domininkas, pasionistas, pri 
ėmė Newmaną į Kristaus į- 
steigtą Bažnyčią. Jo atsiver
timas į Rymo Katalikų tiky
bą nuostabiai sujudino Ang
lijos Bažnyčią iki pat pama
tų.

Netrukus po atsivertimo, 
Newmanas iškeliavo į Rymą 
ir ten priėmė Kunigystės 
Sakramentą 1846 m. Nuo šio 
laiko Newmanas pakreipė vi 
sus savo gabumus Bažny
čiai. 1864 mt., atsiliepdamas 
į Anglijos žymaus rašytojo 

stoti į kovą prieš liberaliz- Kingley išmetinėjimus, New-
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PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

Ir vėl krikščioniškasis pasaulis minės savo Išganytojo 
didžiojo prisikėlimo šventę. Ir vėl iš nauja visiems teks 
prisiminti Kalvarijos eisena ir jos triumfuojanti užbaiga, 
uždengianti tamsybių praeitį.

Kristaus Prisikėlimas paliko praeity buvusio apaštalo 
Judo išdavikišką darbą, Petro išsigynimą, savo mokinių 
baimę, fariziejų persekiojimus, šlykščius šmeižtus. Visa 
tai liko užmiršime, o prieš akis spindinti dabartis ir skais
ti ateitis.

Prisikėlimo šventė dar sykį užtikrina visus mus, kad 
yra kitas gyvenimas, kurs yra tikras, nes jis nesibaigia.

Velykų švenčių dvasia stiprina žmogų, suteikdama jam 
padarąsinimo, jog tarnavimas Tiesai nėra veltui, bet susi
laukiantis nenykstančio atlyginimo.

Kristaus prisikėlimas yra svarbiausias stebuklas krikš
čioniui. Jei Kristus nebūtų prisikėlęs, tai, kaip šv. Pau
lius sako, veltui mūsų tikėjimas, veltui vadinimasis krikš
čionimis.

Tačiau katalikui nėra abejonės. Jis žino, kad jo Išgany 
tojas nugalėjo mirtį, kad tuomi Kristus parodė savo Die
vybę, kad Jis apvainikavo Savo mokslą, kurį skelbė.

Velykų, kaip ir Kalėdų švenčių nuotaika apsupa tikin
čiuosius nepaprasta ramybe. Čia pilnai pasireiškia iš pat 
Dangaus siųsti Ramybės linkėjimai.

Kai gimė Kristus, iš Dangaus pasigirdo angelų balsai: 
Ramybė geros valios žmonėms...

Kai Kristus prisikėlė, Jo pirmieji žodžiai savo mokyti
niams buvo: Ramybė jums...

Tegu toji ramybė aplanko mus visus ir stiprina ateities 
darbams.

JIE SURADO TIESA
KARDINOLAS JONAS
HENRIKAS NEWMAN

(Čia yra penktas rašinys 
iš didžiųjų atsivertėlių gy
venimo istorijos).

Jonas H. Newman gimė 
1801 mt. vasario 21 d. Lon
done. Sulaukęs 15-tų metų, 
Jonas pradėjo aukštesnį 
mokslą, iš pradžios lankyda
mas Ealing, o vėliau Trinity 
kolegiją, Oxforde. Čia jo ti
kybinės pažiūros kiek pasi
keitė. Kalvinizmo ir visokių 
tikybiniai abejojančių raš
tai, kuriuos jis stengėsi iš
tirti, suteikė jam daug nau
jų idėjų. Jau atrodė, jog jau
nas Newmanas tikrai pasi
duos viešpataujančiam tuo 
laiku liberalizmui, kuris mo
kė, kad nėra tikros teisybės, 
kad kiekvienas tikėjimas y- 
ra lygiai tokio pat gerumo, 
kaip ir kitas. Dr. Pusey ir 
Keble, anglikonų ministerial 
su tvirtais į Rymą palinki
mais, išgelbėjo Newmaną 
nuo šio apsirikimo.

1824 mt. Newmanas buvo 
įšventintas į anglikonų dva
sininkus ir netrukus paskir
tas klebonu šv. Klemento pa 
rapijoje, Oxforde. Greitai 
paaukštintas į Universiteto 
globėjo vietą ir paskirtas 
šv. Marijos parapijos ka- 
mendorium. Apie šį laiką jis 
arčiau susipažino su angli- 
konų-katalikų grupe ir tuo
jau liko jų nuoširdžiu drau-

Šios grupės nariai pama
žu parodė jo protui naujas 
minčių vagas ir tokiu būdu 
atkreipė jo dėmesį į tikro
sios krikščionybės grožybę 
ir jos gausias brangenybes, 
kurias Bažnyčios Tėvai iš-<

aiškino savo raštuose. New
manas tapo uoliu „pradinės” 
krikščionybės gynėju, iš
reikšdamas savo tikėjime, 
kad ši buvo vienintelė tvir
tovė, kuri galėjo nugalėti 
laikiną liberalizmo sąjūdį, 
kuris jau buvo pradėjęs už
puldinėti anglikonų bažny
čią. Tokiu būdu Newmanas 
mėgino formuoti ir stiprinti 
protus tų Oxfordo studentų, 
kurie priklausė prie jo baž
nyčios. Bet kada Anglijos 
liberališki anglikonai pama
tė, su kokia didžia įtaka 
Newmanas valdė Oxfordo 
studentus, jie tuojau jį už
puolė ir Newmanas buvo pri 
verstas atsisakyti nuo uni
versiteto globėjo vietos ir 
pasišalinti.

1832 m. gruodžio mėnesį 
Newmanas, sykiu su Hurrell 
Froude, kuris, Newmano žo
džiais, išmokė jį gerbti Rymo 
Katalikų Bažnyčią su didžiu 
pasigėrėjimu, iškeliavo į pie
tinę Europą, šioje kelionėje 
Newmanas parašė nemirtin
gąją poemą, vardu „Lead 
Kindly Light” (Vesk, Švel
nioji šviesa), ši poema buvo 
malda į Dievą, kurioje jis 
maldavo Aukščiausį suteikti 
jam šviesos ir malonių, kad 
jis galėtų rasti teisybę.

1833 m. liepos 9 d. New
manas sugrįžo į Angliją, bū
damas įsitikinęs, kad Die
vas paskyrė jį ypatingam 
reikalui. Penkias dienas vė
liau jis girdėjo universiteto 
profesoriaus Dr. Keble pa
mokslą, kuriame jis įrodinė
jo tautinį atpuolimą nuo ti
kybos; šis pamokslas buvo 
pakvietimas visiems angli- 
konų-katalikams susijungti 
į vieną brolybę ir tokiu būdu

l

VELYKŲ MINTYS

Kada, žmogus, gali pakilti 
Skaidrių padangių aukštumoj, 
Silpnėjančią sustiprint viltĮ, 
Dausų nuskristi glūdumon?
Kada gali matyti dangų 
Kaip kūdikystėje matei? 
Atsipalaiduot nuo žabangų 
Ir pasvajoti nekaltai?

Tyros maldos pašnekesy 
Pasantykiauti su Kūrėju, 
Kurį širdis regėt norėjo 
Garbės aukščiausios debesy?
Kada atnaujinta siela,
Nuo žemės purvo apsivalius, 
Yra galinga kaip uola 
Ir kupina gerosios valios?

Toks momentas dabar atėjo: 
Džiaugsminga muša valanda — 
Trijumfą mūsų Atpirkėjo 
Garbės jau skelbia vėliava
Su kryžiumi, šviesiu kaip saulė, 
Jis kėlės iš šaltų kapų 
Ir eina gydyti pasaulį
Iš jo silpnybių ir opų.

Valdžia mirties žalingos dingo, 
Tamsybę pakeitė šviesa, 
Širdis žmogelio nuodėmingo 
Iš džiaugsmo sudreba visa.
Aukštyn galva, stipryn širdis!
Sielos nerimas teišdyla!
Ji su Velykų mintimis 
Virš debesų tegu pakyla!

-
Velykinė legendai 
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MEILĖS STEBUKLAS

Dievo Sūnaus įsikūniji
mas, gyvenimas, stebuklai ir 
net mirtis įrodė Jo dievybę. 
Žydai prieštaravo Jo moks
lui. Pasmerkė mirtin. Paka
bino ant kryžiaus. Palaidotą 
saugojo. Kristus parodė di
džiausią stebuklą. Savo die
viška galia prisikėlė iš nu
mirusių.

Kristus Dievas žinojo kiek 
vieno žmogaus paslaptingiau 
sias mintis. Neklusniai, ne
dėkingai žydų tautai Jis pa
skelbė liūdną likimą. „Jie 
kris po kalavijo ašmenimis, 
bus vedami nelaisvėn į vi
sas tautas, ir Jeruzalė bus 
mindoma pagonių, iki pasi
baigs tautų laikai” 
21, 24).

Kristus nuostabią 
rodė ir žmonėms ir 
sioms dvasioms. Jo

(Luko

pikto- 
klausė

manas, apgindamas savo at
sivertimą, parašė garsiąją 
knygą „Apologia”. Vėliau 
jis apgynė Bažnyčios neklai
dingumo doktriną, kurią 
Anglijos premjeras Gladston 
buvo užpuolęs.

Už nenuilstantį darbavi- 
mąsi Bažnyčioje Popiežius 
Leonas XIII 1879 mt. įšven
tino Newmaną į kardinolų 
luomą. Paskutinius savo gy
venimo metus Newmanas 
praleido pasišalinęs į ramu
mą, arti savo įsteigtų mal
dos namų Londone. Čia jis 
peržiūrėjo ir pertaisė savo 
ankstesnius raštus. Mirtis 
atskyrė jį iš šio pasaulio 
1890 mt. rugpiūčio 11 d.

Kardinolas Newman tarp
tautiniai žinomas šiandie 
labiausia gal tuo, kad jis iš
reiškė ir parodė, kad žmo
gaus aukščiausi troškimai 
katalikų tikėjime randa įgy
vendinimo galybės. Newma
nas aiškiai parodė, kad vie
nintelė, tikra ir teisinga pa
žiūra Į gyvenimą yra katali
kiška pažiūra.

vėjai ir vandenys. Visi su
tvėrimai pildė Jo valią, iš
skyrus žmogų. Šis nedėkin
gumu atsimokėjo Išganyto
jui už dieviškus Jo darbus. 
Kaip? Plūdo; piktžodžiavo; 
sp j audė ; + plakė; sukruvino 
švenčiausią Jo kūną. Galvą 
subadė erškėčių dygliais.

Tik jau suvelnėję žmonės 
tegalėjo tokias baisybes pil
dyti. Žiaurumams nebebuvo 
ribų. Ant kaklo užkabino 
lentgalį su parašu. Ant žaiz
dotų pečių užrito sukryžiuo
tą rastą ir vertė nešti sun
kiai pavelkamą kryžių į Kal
varijos kalno viršūnę.

Neatsirado drąsuolių, ku
rie už daugybę geradarybių 
būtų išdrįsę užtartį savo 
Mokytoją ir stoti į kovą su 
Jo priešais. Išgydytieji ir iš 
numirusių prikeltieji, iš pik
tosios dvasios vergijos išlai
svintieji ir apaštaliniam 
darbui prirengtieji — visi 
paliko savo Viešpatį ir Mo
kytoją. Tik Jo Sopulingoji 
Motina, lydima Jo mylimojo 
apaštalo Jono ir Marija at
gailotoji sekė Atpirkėją iki 
prikryžiavimo vietos.

Ir patsai prikryžiavimas 
buvo nežmoniškai žiaurus. 
Nekalčiausias pakartas ant 
kryžiaus tarp dviejų žmog
žudžių.

Pragaras ir jo pavaldiniai 
nudžiugo. Manė, jog Kristui 
tikrai atkeršyta. Išganytojas 
nepyko ir nekeršijo. Meldės 
už priešus. „Tėve, 
jiems”.

Mirė. Bet Jo mirtį pajuto 
visas sutvėrimas. Gamta su
vaitojo. žemė sudrebėjo. 
Bažnyčios uždanga perplyšo 
pusiau nuo viršaus iki apa
čiai. Uolos perskilo. Kapuo
se grabai atsivėrė ir daug 
šventųjų kėlėsi iš numirusių. 
Pasaulio Šviesa užgeso...

Su Kristumi ir tikinčiųjų 
viltis liko palaidota. Apsupo 
baimė... Nusiminimas it kir
minas pradėjo graužti jų šir
dis.

dainelėmis Sutvėrėją; tu ga- 
lidaug pasidarbuoti žmoni
jos mintims pakelti prie Iš
ganytojo.

Ir vyturėlis čia pat pakilo 
j padanges ir pradėjo gražią 
Viešpaties garbinimo ir 
žmonijos may kėlimo prie 
Jo giesmę,

Tas jo pamttiniinas pil
dyti paukštelių nutarimą
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ma. Ledo grandinė ir 
Jas pridengia vandens 
mes gyvūniją. Augine- 
pašalina visą savo puoš- 
, lapus - žiedus, ir užsi
bus kantriai laukia at- 
no. Užmiegti Įkalą žy
gaitis, naktis ir tyla 
itauja. Laukiamas pa
is atėjęs nušluoja vi- 
idus, prikelia visą gy- 

gamtą iš letargo - 
o.
i’ kurie’ gyviai, vabz- 
ir šliužiai ateidami į šį 

ulį, pereina kelias išsi- 
ymo eiles mirę ir atgiję 
ma -savo tobuliausioje 
loję. 0 kiaušinis, ar ne- 
>ja jis mums apie paslep
iame gyvybę, ar neskel- 
atgimimo?

’.ą mes pastebime garnio- 
tas yra ir su žmogumi.

ogus, šio pasaulio gamtos 
lovas, kuriam patarnauja 
a gyvūnija ir augmenija, 
vena ir naudojasi šia visa 
mta kaip keleivis, o pri- 
itas iš numirusią gyvena, 
džiaugiasi amžina garbe ir 
me pas Dievą arba yn 
liečiamas amžinos nelai- 
is bausmės.
Velykų šventė mums & 
škina tą mirties ir prisikė- 
no paslaptį. Velykų šventi 
i yra didelė džiaugsmo ii 
įgalės šventė.
Per vieną moterį - leų 
eną rojaus medį, viena 
domo kaltę ir mirtį - at 
o į šį pasaulį žmogaus m 
lolimas, pažeminimas, tau 
it per vieną moterį - Ik 
ją, Kryžiaus medį, B 
,us mirtį — atėjo žmogaus 
aukštinimas ir prisikėli 
as amžinam gyvenimui 
„Kaip per žmogų atėji 

lirtis, taip per žmogų ir oi 
ųsiiKlatsikėlimas. Ir iii 
idome visi miršta, taipĖ 
Kristuje visi bus atgaivinti
I Kor. 15, 20).

Prisikėlimas — sielos gj- 
renimo pavasaris. Mirtis b 
;alėta, mirties pančiai s 
raukyti, piktosios dvasia 
riešpatavimas parblokštu 
žmogus išlaisvintas ir į» 
žinąs aukštybes pakeltas.

Kristus, Evangelistų b 
džiais, prikėlė iš numink 
sinagogos viršininko Jiju 
tik ką mirusią dukterį 
9, 23 — 26), vienatinį 
sūnų iš miesto Nairn, oš 
mą į kapus palaidoti, atgii 
vino ir atidavė nustebus 
,ir nudžiugusiai motini 
(Luk. 7,11 - 17),keM 
dienas išgulėjusį kapuos | 
apipuvusį Lozorių priša® 
gyvą iš kapo ir pasodino^ 

Įlia savęs valgyti (Joti
II - 45).

j Ir Jis pats atsikėlė^ 
>1 mirusių. — „Jūs nebijote 
■Įneš aš žinau, kad ieškote^ 
Mzaus, kurs buvo pri^ 
° ant kryžiaus. Jo čia*1 
h nes jis prisikėlė, kaip R 
į sakęs. Ateikite ir ma$ 
1“Į vietą, kame Viešpats # 

paguldytas’’, — (Mt $ 
— 6) sako angelas 
kėms, atėjusioms kapo R 
žiūrėtų.

Kristus prisikėlęs išj 
mirusių pasirodė M 
moterims (ir Marijai R 
dalenai), apaštalams H 

mui), mokiniams iš 
Sauliui ir žmonių 
Sveikino visus - 
teesie jums" (Jon.20/

Tikėdami į Kristaus r 
kėlimą, mes tikime! 
Apvaizdą. Suprantam*.

pri- mums dorovinio j 
(2 pagrindai — vengti11

(Tęsinys 6

Kovo 26 d., 1937 m. S

Padangių Giesmininkų Pašnekesys
(Velykinė legenda)

Yra labai senas velykinis 
pasakojimas apie paukšte
lius, kurie, sulėkę iš visų gi
rios kampų, pasakojo savo 
patyrimus.

Padavimai sako, kad tuo
jau po Kristaus nukryžiavi
mo buvo sušauktas visų oro 
paukščių susirinkimas. Susi
rinkimo vadu jie parinko ba
landėlį, kaipo ramų ir taikų 
paukštelį.

Apkalbėję Kristaus kančią 
ir mirtį, jie sutarė pranešti 
apie tai visai žmonijai. Tik 
vienas dalykas juos sunkino 
— kokiu būdu jie tą galės 
padaryti?

Galop ' balandėlis prakal
bėjo:

— Mes neturime būdo su
sikalbėti su žmonija, tai 
apie Gražumą Gyvenimo, 
Kančios ir Mokslo mūsų 
Viešpaties skelbkime jai ne 
žodžiais, bet pavyzdžiu. Gal
vokime, ką kiekvienas iš mū
sų galime tuo klausimu nu
veikti.

Balandis tuojau kreipėsi 
prie vieversėlio:

— .Tu, vyturėli, aukštai 
lakstydamas, garbini savo 
dainelėmis Sutvėrėją; tu ga
li daug pasidarbuoti žmoni
jos mintims pakelti prie Iš
ganytojo.

Ir vyturėlis čia pat pakilo 
į padanges ir pradėjo gražią 
Viešpaties garbinimo ir 
žmonijos minčių kėlimo prie 
Jo giesmę.

Tas jo pasiskubinimas pil
dyti paukštelių nutarimą

paskatino kitus paukštelius, 
ir čia pat atsiliepė kanarėlė 
sakydama:

— Mes gyvename žmonių 
namuose ir juos linksmina
me; nuo šiol tegul tos mūsų 
giesmės primena jiems Kris
taus gyvenimą ir mirtį ir ke
lia jų mintis į dangų.

Tuojau atsiliepė ir volun
gė:

— Mane myli žmonės dėl 
mano gražumo; nuo šiol 
stengsiuos jiems pasirodyti 
gražesnė, kad sukelčiau juo
se mintį, jog jų tėvynė — 
dangus — bus dar gražesnė.

— Aš — atsiliepė laikštin- 
gala, — savo dainomis, ypač 
rytais, kelsiu žmonijos min
tis į dangų prie jų Sutvėrė
jo, kad jie pradėtų savo dar
bus su malda.

Ir taip vienas po kito 
paukšteliai prisidėjo savo 
pastangomis padaryti šį pa
saulį geresniu, taikesniu.

Galop, žvirblelis pasiprašė 
balso ir prabilo:

— O ką gi aš vargšas ga
lėsiu daryti? Jokių giesmių 
nemoku, esu nei šiokios, nei 
tokios išvaizdos, ir dėl to 
sunku man kokiu nors būdu 
prie to taip švento darbo 
prisidėti.

— Tas netiesa, — atsakė 
jam balandėlis, — iš tavo 
tokio paprastumo žmonės 
mokysis tokiais pat būti; o 
kada tu čirškėsi Dievui mal
dą, žmonės supras, kad ir 
prasčiausios išvaizdos žmo
gaus maldos, jeigu jos par
eina iš tyros širdies, yra be 

. galo Dievui malonios. ABC.
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Lietuvių Tautai Priklausyti - Tikra Garbe
Skaitydami lietuviškas 

knygas ir laikraščius, mes 
netrukus įtikinsime, jog mū
sų lietuvių tauta, mūsų tė
vynė Lietuva, kad ir nedide
lė, tačiau, yra verta didžiau
sios pagarbos. Įsigilinant į 
lietuvių tautos istoriją, mus 
nustebina ne Lietuvos kuni
gaikščių ir didžiųnų kovos ir 
nugalėjimai, bet mūsų Lietu
vos liaudies didvyriškas kan
trumas ir ištvermė, beginant

savo tikėjimą ir kalbą.
Lietuvos diduomenė (auk

štesniosios kilmės žmonės) 
visai ištautėję: vieni pasida
vė maskolių, kiti lenkų įta
kai ir visai nutolo nuo savo 
tautos. Liaudimi niekas ne
sirūpino — diduomenė ją 
laikė paniekoje, vedė ištau- 
tėjimo kryptimi! Be įžymes
nių, mokslingesnių vadų ki
tos tautos seniai jau yra žu
vusios; tačiau, lietuvių liau
dis, iš vienos pusės verčiama 
sulenkėti, iš antros surusėt' 
ir supravoslavėti, atsispyrė

nuo kazokų, ar žandarų rim-

jo tik du asmeniški palydo
vai. Visas raupsuotuoju kvar 
talas Ceilono saloje yra ap- šioms įtakoms, čia mirdama 
tvertas aukšta mūro siena.
Viduryj šimtamečiai me- bų smūgių, čia kirmydama

ruskių dvokiančiuose kaleji 
muose, čia išklodama savo 
lavonais Riazanio kelius, Si
biro dykumas! Katalikybė 
ir lietuvybė buvo tai liaudies 
šūkis! Meilė Dievui ir tėvy
nei buvo tai du jausmu, pri
pildžiusiu liaudies ir protą ir I 
širdį! Du jausmu, surištu ne- 
atmezgamu, tvirčiausiu maz
gu! Tačiau, ir šio negana. 
. Iškovojo savo prakaitu ir 

krauju nepriklausomybę sa
vo tėvynei Lietuvai irgi ne 
kokie ten garsūs istorijoje 
didvyriai ir išminčiai, bet ta 
pati liaudis, tos pačios liau
dies vaikai. Tos pačios liau
dies vaikai ir šiandieną tebe- 
valdo jau nepriklausomąją 
Lietuvos valstybę ir, yra vil
ties, ir iki pasaulio baigai

sūnus, 
nedaug 
vardas.

Leiba, Dovydo 
Bronšteinas! Gal 
kam žinomas tokis 
Bet pasakykime žodį Troc
kis ir tuojau pasišiauš ko
munistų ponaičiai. Taip, tai 
tikras vardas ir tikra pavar
dė to klajojančio žydo, kurs 
paskutiniu laiku priglaustas 
Meksikoje.

Kai Bronšteinas (jis gi
męs 1874 mt.) caro laikais 
buvo Odesos kalėjime, jo 
sargu ten buvo tūlas Troc
kis. Štai tuo vardu Bronštei
nas ir pasivadino.

Trockį mėgstama piešti ir 
atvaizduoti šėtonu. Mat, jo 
išvaizda gana velnioniška ir 
net ožiška. Apširmę plaukai, 
aiški žydiška nosis, karingos 
lūpos, ožio barzda.

Šis keistas sutvėrimas nė
ra buvęs kariuomenėje; o 
jei ir būtų joje buvęs, vargu 
ar būtų išsitarnavęs nors 
puskarininkio laipsnį, o bu
vo laikas, kai prieš jį drebė
jo ir caro generolai.

Trockis iš visų bolševikų 
bene buržujiškiausias — jis 
visados mėgdavo ir mėgsta 
prašmatniausiai apsirengti. 
Visados rūpindavosi savo iš
orine išvaizda ir sveikata. 
Dėl menkiausio sunegalavi
mo buvo lepus. Kai dėl Le
nino įpėdinystės varžėsi jo 
draugai, Trockis nesiskubi
no iš Kaukazo, kur „taisė” 
savo sveikatą.

Revoliucijos metu ir jai 
praėjus, Trockis pasižymėjo 
nepaprastu žiaurumu. Žmo
gus jam reiškė nedaugiau, 
kaip popierius, plunksna ar 
rašalas. Sau nemėgstamus

r

džiai, o tarp jų daugybė gra
žių namų, kur gyvena var
gingieji, gyvi pūvantieji žmo 
nes. Šiuos raupsuotuosius iš
laiko anglų valdžia, o aptar
nauja seserys pranciškonės.

Kardinolą pasitiko visi 
vienuoliai ir vienuolės. Tarp 
jų buvo vienas senelis kuni
gas, kuris jau 50 metų čia 
dirba, klausydamas raup
suotuosius išpažinčių. Ir, 
Dievui, saugoj ant, jis dar ne
apsikrėtė raupsais. Jis yra 
prancūzas Bourgael, jau 20 
metų nematęs savo tėvynės.

Kardinolas aplankė 27 na
mus, kuriuose yra per 800 
ligonių, kurių tarpe 100 ka
talikų. Visiems ligoniams į- 
rengti gražūs kambariai, dar 
geriau prižiūrimi. Ligoniams 
kardinolo atsilankymas pali
ko nepaprastai gilų įspūdį. 
Arabai atsisveikindami puo
lę ant žemės.

ANGLAI MĖGSTA PELES

žmones Trockis naikino be 
jokio pasigailėjimo. Jis labai 
mėgo Markso posakį, jog 
žmogus tėra tik atsitiktinis 
reiškinys.

Štai kodėl jis, vesdamas 
sukilėlius užimti Žiemos Rū
mų, šaukė jiems grasinda
mas revolveriu: „Jei nepasi
seks, atsakys jūsų galvos”. 
Jo drausmei nusikaltusius 
komunistus šaudė dar griež
čiau, negu kitus kareivius. 
Kai Lenino valdžia tarėsi su 
vokiečiais Lietuvos Barstoje, 
Trockis rimtai galvojo suim
ti Leniną ir tuo neprileisti 
prie gėdingos sutarties.

Trockis nepripažino jokio 
autoriteto. Jis žinojo tik 
Trockio autoritetą. Zinovje- 
vą jis laikė melage boba, o 
Kamenevą nereikšminga kir
mėle. Visą žmoniją Trockis 
laikė „grimasas darančių ir 
rajų beždžionių gauja”.

Visada Trockis pasižymė
jo nepaprasta puikybe, ku
ri nuo jo nepasitraukė nei lai 
mes, nei nelaimės valandose. 
Tačiau Leninas buvo pasa
kęs apie jį šitaip: _„Aš neži
nau geresnio bolševiko”.

Bet šis „geriausias bolše
vikas” trankosi po pasaulį 
kaip tremtinys ir vis šneka 
apie pasaulio revoliuciją, ne
atsisakydamas savo puiky
bės. — (Naudotasi žurnalo! 
Židinio apžvalga).

Šiuo metu Anglijoje ma
žiausiai tūkstantis anglų ati
džiai augina peles ir dažnai 
ruošia pelių parodas, į ku
rias sugabenama įvairiausios 
rūšies pelės.

Aukščiausios rūšies pelė
mis laikomos tos, kurių kū
nas turi nuo 7 iki 8 colių il
gio, o uodega ir turi būti to
kio pat ilgio; akys pagei
daujamos plačios, ausys sta
čios ir 1.1.

Didžiausiais pelių auginto
jais yra gydytojai, kurie 
peles panaudoja savo įvai
riems moksliniams tyrinėji
mams.

Išlepinti anglai moka ge
rą kainą už pelių odą ir siū
dina savo prašmatnumų ieš
kančioms žmonoms apsiaus
tus, kuriems sunaudojama 
iki 400 pelių kailiukai. Toks 
apsiaustas kainuoja 350 dol.

Sako, jog pelių maistas la
bai pigus; 3000 pelių galima 
papenėti už 50 ar 75 et. į die
ną; jos nelabai paiso maisto 
pasirinkime, tik sūrio joms 
neduodama, nes sūris per- 
stiprus pelių kraujui.

ISTORIJAI APSAUGOTI

KARDINOLAS TARP 
RAUPSUOTŲJŲ

Šv. Tėvo atstovas į tarp
tautinį euch. kongresą Mani
loje, kardinolas Dougherty, 
pakeliui važiuodamas aplan
kė Ceilono salos raupsuotuo
sius. Iš laivo kardinolą lydė

Jungtinių Valstybių istori
jos svarbūs dokumentai, se
ni daiktai iki šiol Washing
tone buvo išsklaidyti dauge
ly vietų. Svarbu, kad jie ne
žūtų, kad būtų praeities 
dininkais būsimiems 

jkams.
Neseniai Washingtone 

statyti nauji, 10 milijonų do
lerių vertės, rūmai, kur bus 
įsteigtas tautinis archyvas, 
kuriame bus sukrauti visi is
torinės reikšmės turintieji 
dokumentai bei daiktai.

Prieš sukrausiant, rūmai 
taip paruošti ir įrengti, jog 
dokumentai bus visam laikui 
apsaugoti nuo pelėjimo, kan
džių, dulkių.

liu- 
lai-

pa-

valdys, jei nenustos anų dvieigęs, o pono nepavijęs! 
jų meilės jausmų: Dievui ir 
Tėvynei! Iš tikrųjų mes drą
siai galime didžiuotis, tokios 
tautos vaikais būdami! Jai 
priklausyti tai tikroji garbė!

Nemaža garbės priduoda 
mums ir mūsų kalba. Tiesa, 
mūsų engėjai lenkai ir rusai 
vadindavo, o rasit dar ir te
bevadina lietuvių kalbą „cha
mų” ar „mužikų” (panieki
nantis pravardžiavimas Lie
tuvos ūkininkų ir darbinin
kų) kalba; tačiau, yra tai 
seniausioji ir turtingiausioji 
kalba, kuria senai buvo ir y- 
ra susidomėję kalbų žinovai. 
Kas išmoksta jąja kalbėti, 
susipažįsta su jos turtais, 
tam nebereikia skolintis žo
džių iš svetimų kalbų, kad ir 
giliausioms mokslo mintims 
išreikšti! Pakanka įsiskaity
ti į Šalkauskio, Balčikonio, 
vysk. Bučio, A. Jakšto ir 
daugelio kitų rimtų rašytojų 
raštus, kad suprastume, jog 
mano šie žodžiai tai ne iš 

I nykščio išlaužti.
Taigi, mes ne tiktai netu

rime gėdintis savo tautos ir 
savo kalbos, bet dar galime 
ir. didžiuotis ir tokia tauta ir 
tokia kalba! Iš šio darosi jau 
aišku, jog kiekvienas, kursai 
abejutiškomis akimis žiūri į 
savo tautą ir kalbą, šalta šir
dimi apie tai mąsto, tai yra 
ne tiktai didelis neišmanėlis, 
bet ir stačiai virsta kažko-

, kia nenormalia būtybe — fesionalus: gydytojus, juris- 
anot žemaičių — nei šioks, tus, vaistininkus, jau nekal- 
nei toks! „Iš mužikų pabė- bant apie savo dvasininkiją.

__ !’ O 
dar pikčiau, jei kas dėl tam 
tikrų sumetimų net gėdijąs 
prisipažinti esąs lietuvis, ar 
gėdijąs kalbėti lietuviškai, 
ir niekina visa, kas kvepia 
lietuviškumu, tai toksai vir
sta išdaviku ir nupelno išda
viko ir likimą. Šitokiu žmo
gumi negalima pasitikėti, 
kadangi, jei kas atsižada sa
vo tėvynės ir savo tautiečių, 
savo kalbos, tai tas atsižadės 
ir Dievo; tas, lyg Judas Iska- 
rietis, dėl savo sumetimų 
parduos ir tėvą, ir motiną, ir 
sūnų, ir dukteris, ir brolius, 
ir seseris! Žmonija iš šitokio 
žmogaus negali susilaukti 
nieko gera! Istorija ko aiš
kiausiai patvirtina mums šir 
tiesą.

Mylintis Dievą ir tėvynę 
nepasitenkina vien tik paži
nimu savo kalbos ir istorijos. 
Jis stengiasi prisidėti prie 
savo tėvynės labo, visų pir
ma niekados nepamiršdamas 
savo tautiečių, ar tai gyve
nančių tikroje savo tėvynėje, 
ar tai išėjusių kur kitur 
(emigrantų).

Jis stengiasi palaikyti sa
vo spaudą ne tik patsai pirk
damas laikraščius ir knygas, 
bet ir platindamas savo tau
tiečiuose ne kokiais asme- 
niais sumetimais, bet vien 
tik turėdamas mintyje savo 
tėvynės ir tautiečių gerovę.

Jis palaiko savuosius pro-

Kartu palaiko ir savuosius 
vertelgas (biznierius), sa
vuosius amatininkus.

Mylintis savo tėvynę: vir
sta lyg savanoriu jų agentu 
— ne tiktai patsai juos palai
ko, bet dar ir kitus ragina 
turėti reikalo tik su savai
siais tautiečiais. Jis palaiko 
ir gyvai dalyvauja tik savose 
draugijose. Jis neniekino ki
tų tautų, tačiau, visų pirma 
rūpinasi savosios gerove.

Mylėdamas giliai savo tė
vynę jis stengiasi palaikyti 
ir savo papročius ir visa, kas 
tautoje yra gera, kas eina 
jos naudai; tačiau, jis nė 
kiek nesibijo įdaiginti* savo 
tautai ir tai gera, kad ir sve
tima, tačiau naudinga, o ant
rą vertus, stengiasi išrauti iš 
jos visa, kas bloga, kad ir 
sava.

Išmintingas tautietis gerai 
žino, jog tik ta tauta gali iš
likti tvirta, kuri vadovaujasi 
doros dėsniais, kuri nenusto
ja savo kalbos! Taigi jis vi
som keturiom gina savo ti
kėjimą ir savo kalbą, kadan
gi be šių dviejų pradų nė 
viena valstybė negali išsilai
kyti. Tai mums aiškiausiai 
parodo istorija. Savo tikėji
mui ir kalbai išlaikyti jis nie
ko nesigaili: nei turtų, nei 
laiko, net nei savo gyvybės! 
Kodėl? Gi todėl, kad pats gy
venimas parodo, kokį svarbų 
vaidmenį žmonijos istorijoje 
vaidina meilė Dievui, tėvy
nei, dorovingumas, tvarka ir 
vienybė. Snaudalis.

Mano Chamlee atranda
Luckies savo gerklei švelniais

w;

JNeseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

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

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Chamlee, ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

ĮZYMUS METROPOLITAN 
OPERAS TENORAS PAREIŠKIA:

“Keturiolika savaičių Metropolitan 
Operoj ir abelnai, trisdešimt šešių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei ir savo 
balsui teikti visokiariopą priežiūrą. 
Tad, suprantama, kada rūkau, aš 
pasirenku lengvą užsirūkymą, kuris 
ištikro mano gerklei yra švelnus. 
Pirmutinį Lucky Strike cigaretą užsi
rūkiau dešimt metų atgal ir nuo to 
laiko aš jais malone jausi

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE” •

Lengvas Užsirūkytnas 
It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Coonllbt 1981, The Amerlcu Tobacco Coastal
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VELYKŲ VAIZDELIS

Onytė eina dvyliktus me
tus. Ji našlaitukė. Tėvai pa
simirė dar jai kūdikiu tebe
sant. Dabar ji būna pas dė
dę, kurs iš gailestingumo ją 
priglaudė. Dėdė geraširdis, 
myli ją kaip savo dukterį, 
bet jis visą dieną darbe, tik 
vakarais namon pareina. 
Tada Onytė visa atgyja, bet 
viešai su savo jausmais ne
išdrįsta pasirodyti. Prisibijo 
dėdienės, kuri irgi būtų ge
ra žmona, bet į Onytę šaltai 
ir net skersomis žiūri. Dė
dienė taupi. Savus vaikus 
apyšykščiai apdalina, o jau 
Onytei tai jokios malonės 
neparodo, vos šiaip taip pa
valgydina ir prastokai ap
rengia. Rodos, tokiam šaltu
mui neturėtų būti jokios 
priežasties, nes Onytė nuo
lanki, klusni, gerai mokosi 
ir dėdienei kiek įmanydama 
padeda. Tačiau dėdienė to 
lyg ir neįvertina, kaip pa
prastai žmonės neįvertina, 
geriausiojo šeimos nario. 
Bet tegu jis tik kur išvyksta 
ar numiršta, tada tai jau pa
junta, ko neteko.

Bet gi Onytė pajėgia nešti 
sunkią savo dalią. Kaip daž
nu pasimankštinimu sustip
rinama net . silpno kūno pa
jėgas, taip kasdienio gyveni
mo kantrybės pratimai už
grūdina būdą ir sustiprina 
dvasią. Sunki gyvenimo mo
kykla kartais net ir milžinus 
įšauklėja. Onytė nebuvo 
koks ten dvasios milžinas, 
bet ji turėjo tokį kantrybės 
perteklių; kad ir sunkesnę 
naštą galėtų panešti. Dėdie
nės vaikai, jos pusbroliukai 
ir pussesutės, nė nesusivo
kė, iš kur ir kaip Onytė tiek 
kantrybės prisigamina. Jie 
tik žinojo, kad ji niekad ne
supyks ir nesibars, kai ją vi
saip išnaudodavo, bet drau
ge ir mylėjo ir be jos apseit 
negalėjo. Dėdienė jai net pa
vydėdavo tokios dvasinės 
pusiausvyros ir gal dėl to į 
ją ir šnairuodavo. Kas gi ji 
čia tokia per senė? Kad ir 
tyli, bet taip viską savyje, 
rodos, teisia ir kritikuoja. 
Dėdienei būtų daug paran
kiau, jei Onytė turėtų dau
giau silpnybių.. Dabar jų 
kaip ir neturi. Kartais taip 
nejauku su tobulu žmogumi 
gyventi!

Atėjo Velykos. Kokia tai

Tą dieną 
ore nešio-

linksma šventė! 
žmogų, rodos, kas 
ja. Žemės po savim lyg ir ne
junti, taip viskas kilnu, jau
ku, dvasinga. Alleluja savai
me veržiasi iš krūtinės — 
jaunos ir senos. Visa šeima, 
sugrįžus iš bažnyčios, sėdėjo 
prie stalo ir linksmai vaiši
nosi. Visų veidai 
džiaugsmu — ne,

žėrė jo 
ne visų. 

Buvo viena išskirtis ir ją su- 
' darė tos šeimos įnamis, šei- 
' mininko giminaitis, šešėlin

gos praeities senbernis, Ber
nardas Puvėsis. Jis buvo 
liūdnas ir net piktai susi
raukęs. Iš kur tas liūdnu
mas tokioj linksmoj dienoj?

Galima visaip spėlioti, nes 
priežasčių buvo daug. Gal 
Puvėsio šešėlinga praeitis? 
Gal taip, gal ir ne. Jo praei
tis nebuvo tragiškai šešėlin
ga. Bernardas neturėjo tiek 
drąsos nė ryžtumo, kad būtų 
galėjęs įsigyti tragingą pra
eitį. šešėlių ten yra buvę, 
tačiau tai ne koki audringi 
debesys, bet tik paprasti, 
lietuviškai skylėti šešėliai. 
Gal jam, apyseniui viengun
giui, badė akis ta šeimyniš
ka laimė? Bet Puvėsis dar 
turėjo galimybės pats tokią, 
laimę susikurti. Jis nebuvo 
nei senas, nei jaunas (jam 
jau grėsė keturdešimtė), nei 
didelis nei mažas, nei storas 
nei plonas, nei mokytas nei 
bemokslis. Visa ko mėginęs, 
daug kur nukrypęs, sriubos 
iš visų srovių paragavęs — 
žodžiu, visur jo buvo pilna. 
Visur, tik ne bažnyčioj. Pu
vėsis niekad nėjo į bažnyčią. 
Ne tai, kad jis būtų koks 
žiaurus tikėjimo engėjas, bet 
atšalęs ir suvytęs, kaip per
nykštė bulvė. Į tikėjimo da
lykus tik ranka numodavo.' 
Ir dabar, ar tik ne dėl tos 
priežasties jis ir bus nuliū
dęs, kad visa šeima turėjo 
džiaugsmo iš grynai tikybi
nio šaltinio — šv. Velykų 
dienos.

Puvėsis negalėjo to pakęs
ti nė sugromuliuoti. Suprast 
tai gal jis ir suprato, nes jo 
širdies gilumoj dar tebeglū- 
dėjo senas iš mažystės užsi
likęs atsiminimas velykinio 
džiaugsmo, kuri jaučia vien 
nekalta širdis. Puvėsis tą 
jausmą jau seniai buvo pa
neigęs ir dabar raukėsi ir 
pyko, kad kiti žmonės jį dar 
tebeturi. Jis buvo manęs,

kad šiais pažangos laikais) 
visi žmonės taip ir privalo 
subedievėti. Puvėsis jautėsi 
skaudžiai nusivylęs.

Ypačiai jį erzino Onytės 
nusiteikimas. Iš visų ji buvo 
linksmiausia. Akutės taip ži
bėjo, kad negalėjai jomis at
sigėrėti. Bernardas dažnai 
vogčiomis į ją žiūrėjo ir vis 
daugiau raukėsi. Ne tai, kad 
būtų jos neapkentęs. Prie
šingai, kasdieniame gyveni
me ją iš visų išskirdavo ir 
jautė prie jos prisirišimą ir 
pagarbą. Jis jokiu būdu ne
galėdavo suprasti, iš kur pas 
tą kūdikį randasi tiek kan
trybės ir išnašumo, kad to
kias sunkias gyvenimo sąly
gas neša ne tik kantriai, bet 
ir su džiaugsmu. Laužydavo 
galvą ir šiaip ir taip, ir pa
galiau ranka numojo.

— Et, kvailystė. Visi vai
kai laimingi, nes jie durni.

Tačiau prisižiūrėjęs ki
tiems šeimininko vaikams, 
jis tuojau pastebėdavo, kad 
jie iš viso ne taip jau „dur
ni”. Kai ima kada posterin- 
gauti, tai žmogus tik išsi
žiok, iš kur jis žino tokius 
daiktus, kurių jų amžiuje ir 
negalima ir nedera žinoti. 
Ne taip-jau jie ir laimingi. 
Kartais labai nelaimingi jau
čiasi, kada ima peštis. O pe
šasi dažnai, ir tada gali pa
stebėti, kad pas juos pasi
reiškia suaugusių žmonių 
aistros: piktis, pavydas, ker
štas. Vadinasi, ir mažuose 
tikros laimės nėra. Gi Onytė 
visai kitoniška. Pas ją tų vi
sų blogybių nesimato. Ypač 
šiandie, per Velykas, ji link- : 
smių-linksmiausia. Bet ko- ' 
dėl gi būtinai per Velykas ji 
dvigubai palinksmėjo?

Puvėsis suraukė kaktą. Ar 
gi yra kokia ypatinga vidu
jinė laimė, plaukianti iš ti- ja ginčytis. Pirmiau jis ne 
kybinio šaltinio? Į tą klausi
mą jis vien su panieka težiū
rėdavo. Juk tai ligūstos vaiz 
duotės padaras. Tai tamsy
bės šmėkla. Ir vėl vogčiomis 
pažiūrėjo į Onytės veidą. 
Ne. Čia kažkas ne taip. Tik
ra nemelaginga laimė švie
čia iš jos akučių. Puvėsis pa
siryžo tai ištirti. Dėl įdo
mumo, žinoma, — taip jis 
sau mėgino įkalbėti. Tačiau 
jautė, kad jį traukia kas tai 
daugiau, negu įdomavimasis.

Vis vien pasiryžo ištirti.
Po pusryčių jis kažkaip 

sugriebė momentą, kada 
Onytė buvo viena.

— Pasakyk man, Onyte, 
kodėl tu šiandie taip nepa

Ispanijos Karaliaus Paskutinės 
Dienos Madride

Tuojau sukaks 6 metai 
kai griuvo Ispanijos kara
liaus sostas, kurį valdė Al
fonsas Tryliktasis. Alfon
sas dabar užsieny ir gal lau
kia, kad Ispanija pakviestų

. prastai linksma?
Onytė su nuostaba į jį pa

žiūrėjo.
— Kodėl aš linksma? Ar 

tu dar nežinai? Juk šiandie 
Velykos, Kristaus iš numi
rusių atsikėlimas.

Tai tau ir atsakymas, tar
si iš katekizmo. O jis laukė 
kažko naujo, stebėtino. No
rėjo bedieviškai nusispjauti, 
bet jos atsakymas buvo toks 
nuoširdus, kad neišdrįso pa
daryti jokios šiurkščios de- 

‘ monstracijos. Buvo bemanąs 
samprotauti ir jai įrodinėti, 
kad tas viskas tik prietarai, 
legenda, neturinti, kaip jam 
buvo įkalbėta, istorinio pa
grindo. Tačiau jos atsakymo 
tonas neįsileido jokių prieš
taravimų nė abejonių. Ir pri
sisiurbęs laisvamaniškų so
fizmų Puvėsis, skaitąs save 
visa galva aukštesniu už bet 
kokį eilinį darbininką, prieš 
tą kūdikį jautėsi bejėgis. 
Galų gale tik tiek tesugebė
jo paklausti:

— Tai kodėl gi ne visi to
ki linksmi? Juk aš šiandie 
daug liūdnesnis, negu bet . 
kokią darbo dieną?

Mergaitė, lyg neišdrįsda- i 
ma atsakyti, luktelėjo valan
džiukę. Paskui tarė:

— Dėl to, kad tamsta ne- • 
buvai bažnyčioje.

Ir vėl tarsi iš katekizmo. 
Ir vėl Puvėsis neišdrįso su

vienam vaikui buvo sugadi
nęs širdį bedieviškais pašie
pimais ar gudriai sugalvoto
mis abejonėmis. Prieš Onytę 
buvo nedrąsus, tarsi jis būtų 
vaikas, o ji suaugusi moky
toja. Negalėjo nė burnos ati
daryti, tik nuleidęs galvą, 
nuėjo šalin.

Tą dieną Bernardas ilgai, 
ilgai galvojo. Ir ne tik tą 
dieną, bet ir visą savaitę. 
Namiškiai pastebėjo, kad jis 
kažkaip pasikeitė, surimtė
jo, senstelėjo. Kakta kaž
kaip susirūpinusi, po akimis 
juodi apvadai. Bet jų nuo
stabai nebuvo galo, kai se
kantį sekmadienį Bernardas 
su Onyte nuėjo į bažnyčią.

atgal į valdytojo sostą.
Lietuvos mėnesinis žurna

las Židinys savo paveiksluo
tame priede paduoda apie 
Alfonso paskutines dienas 
Madride tokių žinių:

1931 metais į Madridą 
plūsta minios. Visi nori pa
matyti verbų sekmadienio 
apeigas. Karaliaus rūmai 
taip pat perpildyti žmonių. 
Karališkoji procesija prasi
deda.

Trys žili tarnai neša kara
liaus, karalienės ir princesių 
maldaknyges. Iš tolo girdėti 
karaliaus maršo garsai. Pa
sirodo išsirikiavę didikai, 
paskui hercogas Alba, pasi
puošęs įvairiausiais ordinais, 
ir visi garsūs vyrai, kurių 
vardai neatskiriamai suaugę 
su Ispanijos istorija.

Po jų eina princai. Prieša
kyje Ferdinandas, po jo kiti 
du, jauniausias vos septyne- 
rių metų, jūrininko unifor
ma. Karalius pasipuošęs 
maršalo tunika. Karalienė 
žiba auksu ir sidabru.

Pamaldas koplyčioje laiko 
popiežiaus nuncijus. Jis lai
mina palmių šakas, kurios 
stovi prie altoriaus. Kara
lius pasikelia nuo sosto, žen
gia prie altoriaus, paima sa
vo palmę, pabučiuoja nunci
jaus žiedą ir vėl grįžta į sa
vo vietą. Karalienė, princai 
pakyla taip pat iš savo vie
tų ir paima palmes. Visos 
ponios žemai nusilenkia, 
kaip reikalauja ceremonija
las.

Didįjį penktadienį pats iš
kilmingiausias Velykų apei
gų momentas. Visi dvariš
kiai, didikai, diplomatinis 
korpusas susirenka kara
liaus rūmų salėj. Nejudėda- 
dami sėdi 24 seniai, vargšai, 
surinkti iš viso Madrido. Jie 
aprengti juodais rūbais ir 
laukia karaliaus ir karalie
nės.

Perskaitoma Evangelija. 
Karalius atiduoda savo kar
dą ir pirštines asistuojan
čiam Mirandos hercogui. Ka
ralienė atiduoda savo ranki
nuką ir savo pirštines Mi
randos hercogienei. Kunigai 
paduoda didelius baltus 
rankšluosčius.

Tada dvylika karaliaus di
dikų klaupiasi prieš senius, 
o dvylika karalienę lydinčių

Karalienė susirūpinusi. Ar 
pasieks karalius Kartageną? 
Ar neatsitiks kas netikėta 
pakeliui? Apie jo kelionę 
nėra jokių žinių.

Madridas jau skęsta sau
lės šviesoj. Casa de Campo 
laukia būrelis ponių ir ponų. 
Pasirodo keturi automobi
liai. Laukiantieji pakyla ir

Velyko

Marija Aukštaitė

Velykos Senam Vilnijos Dvare
Alksnyne ties senu sodu, 

po dviejų šimtamečių liepų 
šakomis, pakartos dvi nau
jai nudažytos šatros. Jos 
vizgina baltais nuogais kū
nais, lyg pliki pakaruokliai, 
kuriems be laiko atimtas gy
venimas. Jų gyvybę iš šaknų 
pakirto mažo ūgio, ryžtin
gas Juozas Didžgalviokas, 
čvarakininko vaikas, dvaro 
kumečio iš dvylikos vaikų 
vienas padauža. Kai kas sa
ko, kad jis „devynių dvasių 
apsėstas”. Vos tik „nomies- 
ninkas” suduos gelžgaliu į 
pakabintą žagrės noragą — 
Didžgalviokas patyst visu 
trumpu ūgiu, pacapt už kir
vio, ir naudojasi perpietės 
proga — ruošia Velykoms 
keistas sūpuokles. Vos kirvį 
smogs porą kartų į šatrų su- 
rakinimų galus, taip akys 
netyčia ir nuklysta į čerpinį 
raudoną stogą, kyšantį iš po

medžių vainiko, kurį čvara- 
kininkai vadina „palocium”.

Didžgalvioko mintys pra- 
sirausia pro kelias poniškas 
ąžuolines duris, ir jis mato 
ant „pančekų” bėgiojančią 
baltą kaip angelą „pakajau- 
ką”, kurią jos „aukštybė” 
ponia Gužovska praminė, 
kaip lenkišką šunį, „Mirtu- 
se”. Mirtusė ją šaukia ponia, 
panikės, ponaičiai ir visi sve- 

Ičiai, kurių gausumas užplū
sta per visas didžiąsias šven 
tęs. Mirtusė ją vadina čvara- 
kininkai ir Didžgalviokas.

Didžgalvioko vaizduotė ją 
lydi baltam sparnuotam žiur 
stely... Sijonėlis, nors ketu
rių blankuotų palų, bet kirp
tas įr plačiai nugula jos 
grakščiu kūnu. Kiek kitaip 
kaip čvarakinių mergaičių. 
Mirtusė skiriasi visa savo 
esybe nuo kitų žmonių, net 
ir nuo kvepalais smirdančių

J panikių. Ji, turbūt, mokėtų 
ir pačiam nelabajam nusi
lenkti, kad tik jam būtų duo
tas „pono” titulas. Taip ji 
papratus, taip mokoma, taip 
verčiama ir taip privalo elg
tis dėl juodos duonos kepa
lėlio, kurį greitakalbė virtu
vės galva Klečkienė kas sa
vaitė kepa: užraugia senam 
duonkubily, išlaiko visą pa
rą rūgšties gaižinimui, vė
liau su storąja melžėja abi 
sulenda su keturiomis storo
mis, kaip vienos dienos žy
dukas, rankomis, ir minko 
ligi visų per naktį į tešlą pri 
lipusių prūsokų išnyra spar
neliai, kauleliai ir vidurėliai. 
Kada visa masė išsilygina, 
melžėja dar nubraukia nuo 
plataus veido gausų prakai
tą, tešluota ranka įspaudžia 
keturkampį vingį kubilo ma
sėj, ir visuomet įprastu tonu 
užbaigia: — Suės, judošiai!

Prieš Velykas permaža 
Klečkienės ir vienos melžė
jos virtuvėj valgių gamini
mo gausumui. Čia iš čvara-

kų o pargabenama speciali 
senė, „mazurų” kepėja, su 
pagelbininkių visu štabu. Į 
šį skaičių įeina ir „bevaini- 
kė” Agota, seno pono nubu
čiuota, kurio vaisius kyščio- 
ja devynias galveles į jo pa
ties plačius sodus ir vagia 
nežinomo tėvo neišnokusius 
agrastus, nuo kurių rūgštu
mo raukosi išbalę veideliai, 
kaip ir pats jų nedaspėjęs 
gyvenimas.

Mirtusė visą priešvelykinį 
mėnesį keliasi, vos pienius 
išsibaladoja į Vilnių su pil
nais aliuminiais ąsočiais, iš
lydimas pirmų gaidžių 
mo, šunų skalinimo ir 
snaudusio panaktinio.

Mirtusė budri kaip
lis. Jos tamsus kambarėlis 

ibe langų, vadinamas „peklu- 
'te”, niekada jai neparodo 
saulės, aušros, žvaigždžių, 
nei mėnulio. Bet ji, pratūno
jus keletą valandų ant odi
nės pagalvės, prikimštos kei
stų šerių, galvatrūkčiais ke
liasi, žegnojasi, ir bėga ap-

riks- 
užsi-

šune-

ponių prieš senes ir mauna 
nuo jų kojų batus ir kojines.

Karalius klaupiasi iš eilės 
prieš kiekvieną senį, plauna 
jo kojas sidabriniam dube
ny. Karalienė tuo tarpu at
lieka tas pačias ceremonijas 
su dvylika moterų. Didikai 
užmauna kojines ir batus.

Po to eina iškilminga Ko
munija. Tie dvidešimt ketu- puola prie jų. Karalienė už- 
ri seniai yra šių iškilmių 
garbės svečiai. Visos apeigos 
baigiasi procesija.

Po keturiolikos dienų...
Nuo to laiko praėjo ketu

riolika dienų. Į aikštę prieš 
karaliaus rūmus veržiasi mi
nios. Visur plevėsuoja res
publikoniškoji vėliava.

Karaliaus rūmai paskendę 
tamsoj. Gatvių bernai lipa 
ant mūrų, bando pasiekti rū
mų balkonus. Rūmus saugo 
nedidelis civilinės gvardijos 
būrys. Gatvės skamba nuo 
ovacijų respublikai. Respub
likonų vadai reikalauja, kad 
karalius tuojau išvažiuotų. 
Karalius tariasi su savo mi- 
nisteriais. Nėra kitos išei
ties, kaip tiktai nusileisti 
respublikonų reikalavimams. 
Karalius nusilenkia tautos 
valiai.

Į karaliaus rūmus vis plau 
kia žinios. Karaliaus šali- 

'ninkai ir artimieji vienas po 
kito pereina pas respubliko
nus; jie skuba taikytis prie 
pasikeitusių aplinkybių. Ka
ralienė ašarų nesulaiko. Da
bar ji pastebėjo, kokie' yra 
žmonės. •

Gatvėj minia šaukia: 
„Mirtis karaliui, mirtis ka
ralienei!” Ministerial nežino, 
kas daryti. Nutarta, kad ka
ralius išvažiuos iš Madrido. 
Alfonsas XIII pakyla ir atsi
sveikina su savo žmona. Jis 
tuojau turi važiuoti į Karta
geną, o iš ten plaukti laivu. 
Belūkuriuojant, gali kilti 
kruvinas maištas. Dar yra 
galima, kad perversmas pra
eis be kraujo praliejimo.

Karalienė ir visa kara
liaus šeima kitą dieną turi 
išvykti traukiniu į San Sa- 
bastianą, o paskui važiuoti į 
Paryžių.

Pro neviešus karaliaus rū
mų vartus pasirodo automo
bilis. Netrukus jis dingsta 
tamsoje Kartagenos krypti
mi.

„Mirtis karaliui, mirtis ka 
ralienei!” — šaukia minia 
gatvėse. Sargybos nuo rūmų 
nuimamos. Karaliaus rūmuo 
se nematyti jokio žiburio.

link visą miegantį palocių 
trūsdamasi. Ir vis ant galų 
pirštų. Kad nė stukt. Jos 
„aukštenybė” vis skundžiasi 
nemiga... Ji dažnai įsimovus 
į šilkinį peniuarą su žvake 
rankoje, išbalus, nusigan
dus, klajoja erdviais salio- 
nais... Net kartais atklysta 
kaip dvasia į peklutę. Tarp
dury žvake pamosuoja, žvilg 
sniais apmeta susirietusį 
Mirtusės kūną... Jos lūpos 
sušvapa „niema Didžgalvio- 
ka”, ir išnyksta... Tik ten... 
Už kelių sienų, ji vėl 
gūkčioja savo seno 
glėby...

Paskutinę gavėnios
tę išsirikiavo tortų tortai vė
sioj „špižornėj”. Mazūrų bar 
stytų migdolais kaip lentų 
nugulę stalai... Mėsų įvai
riausiai keptų, virtų, troš
kintų, rūkytų... Paršelių 
kiaušiniais kimštų ir kala
kutų gurkliai styro išpūtę, 
kurių masę visą savaitę min
kė „bevainikė” Agota ir

kažko
vyro

savai-

klupta visiškai netikėtai, nes 
ji iki šiol buvo slėpusi savo 
kelionės planą.

Karalienė atsisėda ant ak
mens. šalia jos stovi dvi jau 
nos princesės ir verkia. So
sto įpėdinis serga — guli 
automobily. Jį pavaduoja 
jaunesnysis. Jis stovi tvirtas 
ir didelis šalia savo motinos. 
Jauniausias budriomis aki
mis seka dramą, kurią dik
tuoja gyvenimas.

Paskutinį kartą pro kara
lienę praeina didikai: San 
Carlos hercogienė, Puerto 
grafienė, Mendanos marki
zas, Hoyos markizas, de la 
Viktorijos hercogienė ir visa 
eilė kitų.

Visą ceremoniją jie atlie
ka taip, tarytum jie būtų 
sosto salėj, taip, kaip se
niau.

Bet laikas bėga. Karalienė 
sėda į automobilį. Keturi au
tomobiliai skuba į Escorialio 
stotį. Traukinys vėluoja. Ka
ralienė sėdi laukiamojoj sa
lėj. Minios žmonių veržiasi 
vidun. Kai kurie vyrai, mo
terys, vaikai lenkiasi prieš 
buvusiąją karalienę. Trauki
nys ateina. Paskutinis atsi
sveikinimas, ir karaliaus šei
ma išvyksta iš gimtosios ša
lies.

Šaltą balandžio mėn. rytą 
traukinys sustojo Quai d’Or- 
say stoty Paryžiuje. Vidur
naktį tūrį atvykti karalius. 
Paryžius laukia netikėto 
svečio.

„Tegyvuoja karalius, te
gyvuoja karalienė!” — 
kia paryžiečiai.

Karalius ištrėmime...

Velykos! Velykt 
Maloni pavasari! 

atneša mums ir 
šventę — Velykas.

Taip, Velykos yra 
šia, maloniausia i 
magiausia šventė, i 
surištos visos kitos

Velykos - tai 
šventė, nes tai Kr

Šią didžią šventę 
vaizduoja taip labai 
mėgiamas jose „nu 
„Margutis" gražiai 
zuoja Velykas, nes 
kiaušinio, pramušęs

taip ir pramušęs gra 
išėjo, nukankintas 1

sau-

SURADO NAUJĄ 
ŽVAIGŽDĘ

Dangaus kūnų tyrinėtojai, 
astronomai, šiomis dienomis 
paskelbė, jog profesoriui 
Luyten pavyko surasti vieną 
naują žvaigždę, iki šiol mok
slui dar nežinotą.

Naujoji žvaigždė dar ne
pavadinta jokiu vardu; pasi
tenkinta pareiškimu, jog su
rasta nauja žemės „kaimy
nė”.

liūs. Čia viso jaučio — vi
sos dalys. Tik kitaip paruoš
tos: maltos, muštos, narin- 
tos, badytos, suktos. O tarp 
visos kiaulės sąnarių gumšo 
du, kaip kalnai, užpakaliniai 
kumpiai. Tarp jų įsprausta 
didelė išskusta, kaip mėsi
ninko veidas, besišypsanti 
kiaulės galva, įsikandus ci
bulių lukštuose virintą kiau
šinį.

Didžiojo Penktadienio nak 
tį jos „aukštenybė” visai ne
užmigo. Ji vaizdavosi su
kviestuosius svečius... Jų 
bus visas šimtas! Užplūs 
aficiną susidedančią iš 
kambarių... Užplūs pusę 
lociaus. „Ir kažin kad 
ėmus „bevainikę” Agotą
tra kambarine? Bent kre- 
densiui apsitrūsti”. Bet po
nia Gužovska nepasitiki. Ot, 
čia dar vėl ras savo vyrą 
ūsus besukantį ir į kreden- 
sių
galas Mirtusės ir vienos! Ji 
kojas turi kaip stirna!” Bet 

kimšo į sutešlėjusius gurk-Ine. Susigriebė ponia Gužov-

30 
pa- 
pa- 
an-

įšliaužusį... „Negriebs

ska. Pašauks dėl viso ko 
Agotą. Juk atvažiuos ir jos 
„griekelis”, Storapilio baro
nų giminės pagyvenęs sen
bernis. Och, tai ji juo žavė
sis!... „Tik kad vėl neatsisė- 
dus prieš kokį dvasininką... 
Tiek to. Gal šį kartą nė ne
atvažiuos dvasininkai? Vis 
kažkaip prie jų supančio
ta”...

Ponia Gužovska svarstė 
žvakę nešina po baugius ri
mus. Kaip paprastai, patik
rinus peklutę, ar nėra Didž- 
galvioko, užsuko į vėsią 
„špizornę”. Čia kelios pelės 
nusirangė nuo valgiais ap
krauto stalo, prie kurio su 
nusigandimu pribėgo ponia 
Gužovska. Mažai žymelės, 
bet neklaužadų apibėgiota, 
apšiurenta. Kiaulės galva ne 
žymiai apgraužta. Čia ponia 
Gužovska pasistatė liktorėlį 
ir žalių petruškų lapeliais 
užtaisė visas pelių padary
tas nuograužas. Ji susisupo 
peniuarą ir pradėjo svarsty
ti, „kuo Velykoms pašerti

rusių Kristus.
Margutis - Velyki 

bolis, Užtat lietuviai i 
katalikybės priėmimo 
gučiu' (kiaušiniu) ir 
ta vaizduoti Velykas 
saip dažydami ir mai 
mi Taigi pagražintai 
koše kiaušinis ir gavo 
žų ir populiarų vardą 
gutis”. Visi lietuviai 
kaimiečiai) mėgsta 
margutį, na o vaik 
Velytose margutis 

džiausiąs džiaugsmas.
Seniau lietuviai ir 
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susirūpinusi. Ar 
aralius Kartageną? 
Įtiks kas netikėta

Apie jo kelionę 
[ų žinių.
las jau skęsta sau* 
o j. Casa de Campo 
irelis ponių ir ponų.

keturi automobi- 
.ūkiantieji pakyla ir 
•ie jų, Karaliene ui- 
isiškai netikėtai, nes 
oi buvo slėpusi savo 
planą.

lene atsisėda ant sk
ilia jos stovi dvi jau 
įcesės ir verkia. So
dinis serga — guli 
rily. Jį pavaduoja 
ysis. Jis stovi tvirtas 
.s šalia savo motinos, 
sias budriomis aki* 
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Velykos Lietuvos Kaime

ceremoniją jie atlie- 
p, tarytum jie būtą 
alėj, taip, kaip Be

laikas bėga. Karalienė 
automobilį. Keturi an- 
liai skuba į Escorialio 
traukinys vėluoja. Ka- 

sėdi laukiamojoj ga
nios žmonių veržiasi 
Kai kurie vyrai, mo- 
vaikai lenkiasi prieš 
ąją karalienę. Trauki- 
;eina. Paskutinis atši
limas, ir karaliaus šei- 
yksta iš gimtosios ša-

ą balandžio mėn. rytą 
nys sustojo Quai d’Or- 
oty Paryžiuje. Vidur- 
tiirt atvykti karaliui 
ius laukia netikėto

gyvuoja karalius, te- 
►ja karalienė!” — šau- 
iryžiečiai.
•alius ištrėmime...

►URADO NAUJI 
ŽVAIGŽDĘ

įgaus kūnų tyrinėtojai, 
nomai, šiomis dienomis 
ilbe, jog profesoriui 
en pavyko surasti vieni 
į žvaigždę, iki šiol mok- 
iar nežinotą.
ujoji žvaigždė dar» 
dinta jokiu vardu; pag
inta pareiškimu, jog st 
i nauja žemės „kaimy-

Velykos! Velykos!
Maloni pavasario saulutė 

atneša mums ir maloniausią 
šventę — Velykas.

Taip, Velykos yra didžiau
sia, maloniausia ir reikš- ' 
mingiausia šventė, nes su ja 
surištos visos kitos šventės.

Velykos — tai pergalės 
šventė, nes tai Kristaus iš 
mirties prisikėlimo šventė.

Šią didžią šventę gražiai 
vaizduoja taip labai lietuvių 
mėgiamas jose „margutis”. 
„Margutis” gražiai simboli
zuoja Velykas, nes kaip iš 
kiaušinio, pramušęs kevalą, 
išeina gyvybė — viščiukas, 
taip ir pramušęs grabo angą 
išėjo, nukankintas kryžiaus 
mirtimi, prisikėlęs iš numi
rusių Kristus.

Margutis — Velykų sim
bolis. Užtat lietuviai nuo pat 
katalikybės priėmimo „mar
gučiu’ (kiaušiniu) ir mėgs
ta vaizduoti Velykas, jį vi
saip dažydami ir marginda
mi. Taigi pagražintas Vely
kose kiaušinis ir gavo tą gra 
žų ir populiarų vardą „mar
gutis”. Visi lietuviai (ypač 
kaimiečiai) mėgsta Velykų 
margutį, na o vaikučiams 
Velykose margutis — di
džiausias džiaugsmas.

Seniau lietuviai ir gavė
nioje pagerbdavo kiaušinį, 
nes jo nevalgydavo. Taip, se
niau lietuviai gavėnioje 
„sausai” pasninkaudavo, ne
valgydavo ne tik mėsos, bet 
nei pieno, nei kiaušinių. Jų 
valgis buvo tik silkė, aliejus, 
burokai, kopūstai, bulvės ir 
kruopos. Ir ne tik seni, su
augę ir jaunimas „sausai” 
pasninkaudavo, bet ir vai
kai. Tik mažesni vaikučiai 
būdavo laisvi nuo pasninko, 
gi didesni, 7 — 8 metų, jau 
pasninkaudavo. O jei kartais 
pamatydavo juos vyresnieji 
(ypač tarnai) valgant pieną, 
tai grasindavo Velykose į- 
mesti juos už tai pas žąsiną, 
arba Verboje „nuplakti”. 
Vaikai bijo žąsino, tai ir da- 
bodavosi, kad juos vyresnie
ji nepamatytų valgant pieną, 
kad kartais Velykose iš tik
rųjų nepakliūtų į žąsino spą
stus, arba kad Verboje ne
būtų kadagiu „nuplakti” ir 
kad Velykų „bobutė” Vely
kose neaplenktų jų su „mar
gučiais”...

—o—
— Vaikai, jei neklausysi

te ir išdykausite, — grasina

Pašauks dėl viso b 
tą. Juk atvažiuos ir j® 
ekelis”, Storapilio baro 
giminės pagyvenęs Ko
lis. Och, tai ji juo žaft 
... „Tik kad vėl neatsisė- 
prieš kokį dvasininką- Į 

k to. Gal šį kartą nė » 
ažiuos dvasininkai? Vb 
kaip prie jų supančio^

’onia Gužovska svarsti 
kę nešina po baugius ii / 
s. Kaip paprastai, pati)' 
us peklutę, ar nėra D$ 
vioko, užsuko į vėsii 
rizornę”. Čia kelios p# 
airangė nuo valgiais sp 
luto stalo, prie kurios 
sigandimu pribėgo poni 
ižovska. Mažai žymeli 
t neklaužadų apibėgi 
šiurenta. Kiaulės galva 
miai apgraužta. Čia poni 
ižovska pasistatė liktom 
žalių petruškų lapelis* 

įtaisė visas pelių padai? 
is nuograužas. Ji<n,cifig 
miuarą ir pradėjo 
, „kuo Velykoms

Julius Baniulis MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

— A, jūs icliai, vis iš ma
nęs juokiatės, — bara juos 
močiutė, — kaip aš jums pa
imsiu rykštę, tai jums bus...

Vaikai gi dar labiau kva
toja.

— Močiute, tai Jėzus — 
Dievas už mus šiandien mi
rė, kad mes būtume išgany
ti, — aiškina jai motina.

— Vaikučiai, rytoj jau Di
dysis šeštadienis, — vėl to
liau aiškina jiems motina. 
— Tu, Juozuk, rytoj turėsi 
eiti į bažnyčią parnešti pa
šventintos ugnies, taigi, su
sisuk drūčiai kokį skudurą, 
ar pantį, kad ištektų ugnies 
ligi namų.

—Mamyte, ir aš noriu ei
ti rytoj į bažnyčią, — prašo
si Mikutis.

— Gerai, vaikeli, nors ir 
purvynas, bet galėsi eiti, pa
imsi butelį, tai parneši

eis į bažnyčią pagarbintil 
Švč. Sakramento. Čia geroji 
motina, kaipo pamaldi kata
likė, aiškina vaikučiams Jė
zaus meilę, kurią Jėzus 
mums parodė, įstatydamas 
Švč. Sakr. ir pasilikdamas 
su mumis duonos pavidale.

Toliau motina aiškina vai
kučiams, kaip tą dieną Ju
das, vienas iš Jėzaus apašta
lų, pabučiavimu išdavė žy
dams Jėzų, kaip žydai Jį su
rišę tampė iš teismo į teis
mą, kaip Kaipas įmetė Jėzų 
į kalėjimą, kaip budeliai 
žiauriai Jį kankino, kaip 
Apaštalas Petras užsigynė 
Jėzaus ir kaip gaidžiui pra
gydus jis suprato savo klai
dą ir atgailojo, ir tt....

— Mamyte, gal gaidys ir 
dabar dėl to gieda, kad žmo
nės susiprastų ir darytų pa
našiai kaip Petras?

— Gal būt, vaikeliai, užtat tinto vandens, 
reikia būti geriems.

— Vaikeliai, jau šiandien 
Didysis penktadienis, šian
dien Jėzus iš meilės dėl mū
sų mirė ant kryžiaus už mū
sų nuodėmes. Šiandien visi 
nusilenkia kryžiui ir su pa
garba visi jį bučiuoja. Kuni
gas, iš pagarbos kryžiui, net 
batus nusiauna ir 3 kartus 
priklaupdamas ir giliai nusi
lenkdamas kryžiui, pirmuti
nis su didele pagarba bu
čiuoja Kristaus 
mes, vaikeliai, 
kryžių.

i Ir ima motina 
nos kryžių ir 
kams jį pabučiuoti. Vaiku
čiai suklaupę, su pagarba 
bučiuoja kryžių.

Motina gi vis toliau aiški- 
1 na vaikučiams apie mūsų at

pirkimą, kad Jėzus mirė už 
’ mus ant kryžiaus, kad mes 

amžinai nenumirtume ir t.t.

motina vaikams, tai Velykų 
„bobutė” neatneš jums mar
gučių, ar girdite?

— Mamyte, mes klausysi
me ir būsime geri, bet ar 
daug mums „margučių” Ve
lykų „bobutė” atneš?

— Jei būsite visuomet ge
ri, tai, žinoma, daug...

— Mamyte, kada bus Ver
ba? Raulas sakė, kad jau šį 
sekmadienį ir žadėjo mus 
„nuverbuoti”, ar tiesa, kad 
jau šitą savaitę?

— Taip, vaikučiai! Juk tu. 
Mikuti, buvai praeitą sekma
dienį bažnyčioje ir matei, 
kad jau visi kryžiai ir alto
rių paveikslai uždangstyti. 
Tai Jėzaus kančios sekma
dienis. Tuoj bus ir Verba. 
Vaikučiai laukia Velykų, bet 
bijo Verbos, mat, jaučiasi 
„prasikaltę”, kad kartais 
pieno paragaudavo, taigi bi
jo, kad nebūtų Verboje „nu
verbuoti”, arba Velykose 
pas žąsiną įmesti.

Ateina Verbų šeštadienis. 
Vaikučiai mato, kad Raulas 
parneša iš kaimynų didelę 
šaką kadugių. Jau jiems šią
nakt bus nemiga. Ant ryto
jaus anksti tik girgžd pama
žu durys. Įeina Raulas, ka
dugių šaka nešinas. Juozuks 
pabudo ir, akis praplėšęs 
ir pamatęs Raulą su kadu
gių šaka rankoje, sušuko:

— Vaikai, Raulas atėjo 7 J
jau mus „nuverbuoti”, bėki- 
kime.

Vaikai išbudę, pusnuogiai 
šoka iš lovos. Raulas prade
da per kiškas juos kadugiu 
„verbuoti” sakydamas: „Ver 
ba plaka, ne aš plaku, Ver
ba plaka, ne aš plaku”, ar 
bus „velykaitis” ?. O jūs „prū 
sai”, ar tai jums gavėnioje Močiutė, 85 metų senelė, jau 
pieną valgyti? ką?

— Raulai, liaukis, — verk 
damas teisinasi Jonukas. Aš 
tik sykį duoną pasivilgiau į 
pieną, o taip skaudžiai mane 
„verbuoji”. Bus „velykaitis”, 
tik „neverbuok”.

Vaikai, kad ir „neverbuo
ti”, bet džiaugiasi, kad jau 
kitą sekmadienį bus Velykos 
ir Velykų „bobutė” atneš 
jiems margučių.

— Mamyte, kiek dar die
nų ligi Velykų, klausia da
bar kasdien vaikučiai, ne
kantriai laukdami Velykų.

— Vaikučiai, dar šiandien 
tik Didžiosios Savaitės tre
čiadienis. Rytoj bus jau Di
dysis ketvirtadienis. Žmonės

tarnus? Jų iš viso virtuvės 
stalą apsėda dešimts dūšių! 
O psekrew, iš jų beveik visi 
lietuviai! Išskyrus daržinin
ką, „išrašytą” iš Varšuvos”.

Ponia Gužovska balta ran
kele įsikniso į kruštienės 
maišą. Pasiėmė saikelį, ku
riuo kasdien saikuoja sam
dytai šeimynai kruopas ir, 
atsėmus dešimts taurelių 
kruštienės su miežių ašako
mis, supylė į specialiai pa
darytą medinį lovelį. „Chlo- 
pams bus gerai” — ji kuž
dėjo. „Duosiu centrafūguoto 
pieno po stiklinę; Klečkienė 
iškeps duonos... Tik jau 
reiks liepti staliui, kad pa
darytų mažesnius rėmelius 
duonos tešlai atmieruoti. O 
Klečkienei įsakysiu, kad ant 
ližės uždėjus rėmelį nepri
dėtų pilno tešlos! Kas tai 
matė?! Vienu kartu reik ati
duoti pusę maišo trečiarūšių 
rugių virtuvės ėdūnams! O 
Mirtusė visai tiek nesuėda,
kiek jai duodama. Ji vis 
duonos bulkelę užsivaro, ir

PAVASARIS

Veržiasi gyvybė iš po juosvo sniego, 
Vagomis, upokšniais į upes nuplaukia;
Želmenys žalsvieji kalasi iš daigo, 
Stiebiasi į erdvę šilumos sulaukę.

O siela manoji ar į erdvę kelsis —
Ar ji skris į dangų ilgesio sparnais?
Gal ji klaups ties kryžium ir nuliūdus melsis, 
Ir kaip elgeta žygiuos vienumos keliais...

Į auksines nytis saulė varsto siūlus, 
Ruošiasi aksomą smaragdinį austi. 
Ledas jau atšutęs, žemė kiek apšilus — 
Vėjai vasariniai pradeda jau siausti.

Pūskit pūskit vėjai, pūskit jūs šiltieji — 
Iš širdies išpūskit šaltas ledo lytis. 
Lykit lykit lietūs, šilti ir sodrieji — • 
Tegu žemė ima puokštėmis kaišytis.

sven-

susi- 
išbė- 

vy-

O siela manoji, ar drėgmės ji laukia?
Ar ji laukia vėjų — vėjų vasarinių? 
Vagomis, upokšniais vandenys nuplaukia 
Į gelmes ir sroves sraunių vandenynų.

kryžių. Ir 
pagerbkime

nuo lenty-
duoda vai-

suvaikėjusi, buvo prigulus 
perpietės. Už poros valandų 
pabudus ir išgirdus kalbą, 
kad kažkas numirė, nenusi
vokdama apie ką kalba, klau 
šia:

— Ugi a jau numirė? Am
žiną atilsį, nei negirdėjau. 
Duok Dieve jo dūšelei dan
gaus karalystę.

— Ką aš vargše girdėsiu 
užpečky gulėdama, visi ma
ne apleido, visi mane nieki
na, nieks nei žodelio nepra
taria...

Ir susigraudinusi braukia 
su žiurstu ašaras.

Vaikai, išgirdę keistą mo
čiutės kalbą, tik prunkšt, 
prunkšt visi ir nusikvatojo.

pro kredensiaus langą išme- „Mes ne šunes! Neėsim sti- 
ta vienai išgeltusiu veidu pienos!” Turėjau sudirbti 
čvarakininkei, ar tik ne dešroms ir išsiųsti į Vilnių!” 
Didžgalvioko motinai?! Dar
žininką išskirsiu iš chlopų. 
Jį priduosiu antram stalui, 
nors jis gyvena „kiaulinės” 
vienam gale su ekonomo šei
myna.” — Antram stalui 
priskirta ir mokytoja, par
vežta iš Liubavo chlopų vai
kams brukti lenkiškumą.

Ponia Gužovska pataisė 
žvakę, išsitraukė sviestuotą 
medinę dėžę iš po suolo, ku
rią vakar pienius parbarški- 
no iš Vilniaus pieninės, pa
ėmė gelaštę ir, sugramdžius 
visus apkartusius sviesto li
kučius, sudėjo į sviestinę 
ir paskyrė antram Velykų 
stalui.

„Trečiasis stalas palaks 
kruopų. Och! Tokie bestijos 
išpaikę! Vasarą stipo jautis, 
kurį skerdžius laukuose da- 
pjovė, ir bjaurybės chlopai 
nesuėdė! Visi kaip vienas

Ramia sąžine ponia Gu
žovska ruošė šeimynai Vely
kas. Pavarčius pintinėj svo
gūnus, keletą papuvusių pa
rinko skiriamus į bulvių tar- 
kuotę, atsvėrė su keliais pi
pirais, ir viską sumetė į at- 
saikuotos kruštienės lovelį.

Velykose prigužėjo svečių. 
Mirtusė nespėja kloniotis, 
maustyti kaliošus, priimti 
apsiaustus. Jos liežuvis ne
spėja malti įsakytą „proszę 
pani, prosze pana’... Ji bėga 
galvatrūkčiais pergnybta ba 
do, kaip šunelis. O jos „auk
štenybė” tik ploja per petį.

Pro kredensiaus rakto 
skylutę žiūri Agota ir pavy
di Mirtusei: „Ji vis su po
nais... kai kuris ir zlotą iš
meta”... O ji vargšė... Kadai
se buvus „dzedzičiaus” pir- 
marankė... Tik per rakto 
skylutę gali žvelgti į jo pli-

stojo prieš palocių ir rėkia Mirtusė bėga aplink stalą

— Gerai, mamyte, 
tvarkysime, — ir visi 
go pas tvartus padėti 
rams pasišerti gyvulius pie
tų ir pasigėrėti ėriukais, 
kuriuos vaikučiai taip myli.

—o—
Didysis šeštadienis. Kas 

galėjo, išėjo drauge su vai
kučiais į bažnyčią, gi mo
ters, likusios namie, ruošia 
Velykų „švenčioną” ir švari
na kambarius.

Sugrįžę iš bažnyčios jau 
randa beveik gatavą „šven
čioną” ir stalą apkrautą Ve
lykų valgiais.

Koks džiaugsmas vaiku
čiams, kad mato jau pilną 
kašutę įvairiaspalvių margu
čių. Vaikučiai bėgioja apie 
stalą, seilę varvina; matyda
mi visokių skanumynų, gin- 
čyjasi tarp savęs, kokios 
spalvos gražiausi margučiai 
ir koks kuriam' teks.

Vakare suaugę išeina į 
velyknaktį, gi vaikučiai ei
na gulti. Motina jiems pasa
ko, kuriam prie kurio lango 
Velykų „bobutė” atneš mar- trikartinė apie bažnyčią pro- 
gučių.

randa 
atneš-

dabar

—o—
Velykose anksti sukilę vai 

kučiai bėga kiekvienas prie 
savo lango j ieškoti margu
čių. Na, žinoma, ir 
bent po du „bobutės” 
tus „margučius”.

Koks džiaugsmas
vaikučiams! Kiekviens giria 
savo, kad jo gražiausi, tuoj 
eina derybos ir mainai su vi
sokiais priedais, linksmi pa
sišnekėjimai ir t.t. Tėvai gi 
skubinasi į bažnyčią, kad 
suspėtų į rezurekciją.

apkrautą mėsomis, tortais, 
mozūrais, senu vynu ir spal
vuotais gėrimais. Ponai val
go, geria, juokiasi, ūžia ir 
kosti. Mirtusė vis risčia. Ji 
kalnus lėkščių tysia į kre- 
densių ir verčia Agotai plau
ti. Agota ne tiek rūpinasi 
darbu, kiek čvarakuose palik 
tais kamaroj užrakintais al
kanais vaikais. Ji visus sve
čių apčiulptus kaulus renka 
iš lėkščių, deda į palą, slepia 
peklutėj po Mirtusės lova ir 
ruošia jiems maistą.

Sutemus Didžgalviokas 
tulkena kaip vagis apie pa
locių. Pro pakeltus langus 
rangosi valgių kvapas ir po
nų triukšmas. O jis, prilakęs 
kiek ruginės buzos, nesotus. 
Bet jo kišenėje keli gražūs 
margučiai lietuviškais orna
mentais išvaškuoti, kuriuos 
jo motina numargino ir at
siuntė Mirtusei už dažnai pa 
suktą susenėjusios duonos 
bulkelę.

par-

va- 
lau-

Motina, jau iš vakaro su
sidėjus į didelę pintinę „šven 
čioną”, veža drauge jį į baž
nyčią, kad kunigas pašven
tintų Velykų valgius, Velykų 
Avinėliui pagerbti. Vaikams 
gi įsako nieko nevalgyti, kol 
sugrįš iš bažnyčios ir 
veš „švenčiono”.

Vaikučiams pratįsta 
landos. Su nekantrumu
kia sugrįžtant iš bažnyčios 
tėvelių: žiūri vis tai pro vie
ną, tai pro kitą langą: ar 
dar nepradeda keliu eiti ir 
važiuoti žmonės.

Bažnyčioje 5 vai. praside
da rezurekcija. Bažnyčia 
kaip kūju primušta tikinčių
jų, visi, mat, Velykose laiko 
savo pareiga aplankyti baž
nyčią ir dalyvauti rezurekci- 
joje.

— Gloria

baltai pasirėdžiusių, it an
gelaičių, mergaičių nešinos. 
Didžiulė ir graži procesija 
yra rezurekcijos papuošalas. 
Tikrai, anot senovės gies
mės žodžių:
Vaiskas šventųjų ateina, 
Kristus patsai pirma eina,

Aleliuja.
Taip, prisikėlęs Kristus 

eina 
kurį 
pušį 
gas,
tantinė tikinčiųjų minia, gie
dodama džiaugsmingą Ale
liu ją. Tikrai dangiškas 
džiaugsmas apima visus. Pri 
sikėlęs Kristus guodžia vi
sus. Sieloje ramu, ramu...

Po pamaldų visi, kaip šū
vis, lekia dabar namo, vieni 
kitus pralenkdami. Bema-

po gražiu baldakimu, 
monstrancijoje užsislė- 
neša su pagarba kuni- 
o paskui jį seka tūks-

Gimdytojai auklėja savo 
vaikus taip, kad jie galėtų 
gyventi tame pasaulyje, 
roks jis yra, o privalo juos 
auklėti taip, kad per juos 
pasaulis geresnis pasidary- 
;ų. — Kantas.

Nors kažkaip būtum užsi
vertęs darbais ir dienos rei
kalais, neužmiršk paskirti 
kasdieną kelių minučių pro
tui atgaivinti. — K. E. Nor
ton.

Auksas, be abejonės, nau
dingas, bet guvus, veiklus ir 
savo tėvynę mylintis žmogus 
yra daug vertesnis už auk
są. — A. Lincoln.

Pasaulyje' esti taip, kad 
tas, kuris atrodo blogu, bū
na geresnis už tą, kuris at
rodo geru. — E. Ožeškienė.

Pratinginiauk šiandien, 
rytoj padarysi tą pat, ir po
ryt bus tas pats. Sugaukime 
valandą, kuri, ateina, nesivy- 
kime jos, kai išeina. — Šeks
pyras.

Dažnai, kai per ilgai gal
vojame, kada reikėtų pradė
ti, jau esti per vėlu pradėti. 
— Quintilianas.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

Vienintelės tikrai gailios 
ašaros yra tos, kurios lieja
mos vienumoje. — Lenge.

Laimė neturi rytojaus, ji 
neturi ir vakar dienos: ji ne
pamena praeities, nemąsto 
apie ateitį, ji turi dabartį, ir 
tai ne dieną, o valandėlę. — 
Turgenevas.

Gyvenimas eina. Kas su 
juo eiti nesuskumba, pasilie
ka vienas. — Gorkis.

Tibi, Trinitas tant užsigrūda pėsčių, raitų 
(garbė Tau, šv. Trejybe) — ir važiuotų visi keliai, visur 
užgieda prie Kristaus Grabo tik mirga, tik kruta, 
kunigai ir tuojau prasideda

cesiją. Tai iškilmingiausia 
Velykij valanda!
„Linksma diena mum

Visi trokštam džiaugsmo 
šito,

Kristus kėlės, mirtis krito, 
Aleliuja”.

Iš tūkstančių krūtinių 
veržiasi dabar džiaugsmin
goji Aleliuja ir nuskamba, 
nuaidi į plačiąją apylinkę... 
Galingai skamba dabar, tris 
dienas pasninkavę varpai; 
Kristaus prisikėlusio garbei 
plevėsuoja įvairios vėliavos,

—o—
— Vaikai, žiūrėkit, jau 

Didžjurgiai pravažiavo, jau, 
turbūt, ir mūs greit parva
žiuos — su džiaugsmu su-

nušvito, šunka Jonukas, pamatęs pra 
važiuojant kaimynus.

— Ana, jau ir Mikai va
žiuoja, ve, ve jau pilni keliai 
žmonių, — džiaugsmingai 
ploja delnais vaikučiai. 
Jiems bešnekant, štai ir į- 
prunkščia į kiemą sušilę sar
čiai su pilnu vežimu vyrų ir 
moterų. Visi tik šoka, tik ri
tasi iš vežimo. Vaikučiai bė
ga jų pasitikti. Tai bus ska
nių lauktuvių...

ne-

su-
su-

siaus langu. Gal išbėgs Mir
tusė į virtuvę... Gal jis su
griebs į glėbį, įteiks motinos 
dovaną, ir praneš kam jis 
ruošė sūpuokles... Gal ir 
Mirtusė galės bent valandė
lei ištrūkus atbėgti... Juk ir 
ji čvarakininkaitė, tik jos 
tėvus už lietuvybę kažkur 
išbruko lenkų žandarai, o ją, 
lyg vergę, praminę šunelio 
vardu, uždarė peklutės 
laisvėj.

Kredensiaus durys 
girgždėjo. Didžgalviokas
bruzdo. Jis akis išpūtęs seka 
■tamsų išeinantį siluetą ir tie 
šia rankas... Tuoj, tuoj su
griebs Mirtusę... Praneš, pa
sakys... Tuo tarpu kažkas 
supliaukši... Sušnara... Ir 
kažkokia šilta masė pasipila 
jam ant galvos... Didžgalvio
kas suniurna, įsivaizduoda
mas ponią Gužovską, kuri 
visuomet nesigaili lietuvybei 
pamazgų... Tuo tarpu Agota, 
išdidžiai nusispjovus iš nusi
gandimo, bėga prie plauna-

Ponai ūžia. Visas palocius 
skendi šviesoj. Muzika ran
gosi salione. Poros susiglau
dę sukasi, kaip velnio proce
sijoj. Kortininkų nugulę sta
lai. Pusgirčių privirtę pa
kampėmis. O jos „aukšteny
bė” ponia Gužovska glosto 
saliono kampe kažkeno pasi
pūtusią vyrišką galvą.

Mirtusė pasivagia valan
dėlę laiko. Ji įprašo Agotą 
budėti kredensiuj, o pati, pa
sigriebus kepalėlį duonos, 
pasileidžia sodais į čvara- 
kus, pas Didžgalvienę. Kada 
ji prasirangė pro aukštą so
do tvorą — ją sugriebė Didž 
galviokas ir ryžtingu tonu 
kalba:

— Mirtusė, prie sūpuoklių 
visi čvarakininkai su moky
toju Kanklių priešaky... Su
sirinkimas !... Mes sūpuok
les darėme tik kaipo priemo
nę mūs pavergtųjų susibūri
mui... Lenkpalaikiams akis 
apdumti... Tik vaikai supasi. 
O jaunimas ir vyresnieji

prie senų trepu, po kreden- mų lėkščių svarsto svarbius reikalus

Gražių Velykų rytas. Sau
lutė gražiai šildo, sveikinda
ma savo maloniais spindu
liais Velykas. Tas dar pri
duoda visiems didesnio šven
čių ūpo ir džiugina visus. 
Visi linksmi ir pilni švenčių 
nuotaikos.

Susitvarkę visi dabar sėda 
prie „švenčiono”, linkėdami 
vieni kitiems linksmų Vely
kų.

Tėvelis atkalba maldą ir 
visi pradeda valgyti „Vely
kų Avinėlį” — „švenčioną” 
(pašventintus valgius). Po 
pusryčių pasidalinę Velykų 
įspūdžiais, suaugę eina pri
gulti ir pailsėti, gi vaikučiai 
bėga į lauką margučiais 
žaisti, ar sviedinį mušti.

(Tęsinys 6 psl.)

Nepakenčiama! Skurdas! Ba
das! Vargas! Mūs broliai 
pusplikiai, beveik elgetos 
kūne ir dvasioje, šeimos su
grūstos po dešimts, po pen
kiolika į griūvančias kama
ras! Laikraščių neprileidžia. 
Uždarinėja mokyklas. Kny
gas atima, degina, drasko! 
Eiva, eiva Mirtusė į susirin
kimą! Mokytojas Kanklis 
painformuos, ką mes turime 
daryti, kad nepalaidotumėm 
savo kultūros ir apsigintu- 
mėm nuo bado!

— Petreli... Tai tam tu 
ruošer sūpuokles... Dieve, 
kad bent slaptai susisuptų 
mūs visų pavergtųjų slopi
namos idėjos... Petruk... Aš 
negrįšiu į palocių...

— Grįžk, mieloji, po susi
rinkimo grįžk... Įtardinės... 
Suiminės, sukiš į kalėji
mus... — Sodų ir alksnyno 
medžiai atsiduso. Sūpuoklės 
kilo prie šimtamečių liepų 
viršūnių, jų užvėjose šimtai 
pavergtųjų svarstė nepaken-
čiamą lietuvio būklę Vilnijoj
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^MILIJONŲ POŽEMI 
mūriniams

pats Washington© dvasios 
vadas, kun. Giedra, yra bal- 
timorietis. Jaučiame, kad to
ji sąlyga užtikrins širdinges
ni ir vaisingesnį bendradar-

Gedemino Draugija, o 
šv. Juozapo draugija.

m.
m.

^DARYBES 
RINKLIAVA

REIKALAUJA 300 MILIJO
NŲ DOL. KELIAMS

1892
1893 

ginus)
1898

KOMUNISTAI JAUDINASI
DĖL TIKYBINIO 

ATGIMMO

Kun. M. J. Brundza.
175 High St.

Brooklyn, N. Y.

M OLDEST SAVIN!

Corner Clinton ant 

entrance a 
BROOK

li Federacijos New 
apskrities svarbus mene 
slinkimas įvyks šį tr 
feį kovo 31 d., 8 vai. 
Apreiškimo par. moky 
mažojoj salėje.

fisi apskrities nariai 
wni dalyvauti.

ĮMAUS REIKALAI 
PARENGIMAS

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko j Klaipėdą 

Laivo nemainant

KUN. ZABULION1 
SVEIKINIMAI

Apreiškimo par. salėje 
$23 i bus ypatii 
ibns Vilniaus krašto 

reikalams.
Hare bus suvaidinta 

veikalas Sulaui 
Priesaika. Kitos organiz 
įprašomos tą dieną n 
^Įarengimų.

k^ays ir šiauri 

apylinkių gyvei 
$ Įrašant, miesto tar

16 milijonų dok
požeminio trauki 

^pravesti.

nutarimui dar reil 
. M valstybės atste 
^Wrtinimo.

arkivyskupi 
Y^Rmetų labdaryb 

kurioje noriu 
®ntttl«.372 tūkst. d

SO. BOSTON, MASS.

VELYKOS LIETUVOS 
KAIME

Mendelis pasižadėjo daly vau 
ti posėdžiuose.

Jau ruošiamasi J. E. vys
kupui Reiniui ir Lietuvos 
sportininkams priimti.

—o—
Mirė

Mirė siuvėjas M. Petrulio- 
nisL našlys; seniau priklausė 
par. chorui, vargoninkaujant 
P. Grajauskui. J. K.

—o—
Parapijos choras smarkiai 

ruošėsi Velykų šventėms, iš
moko naujas mišias. Verbų 
sekmadienį ypač gerai pasi
rodė vyrų choras.

Šios savaitės trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį 
vyrų choras giedojo tamsią
ją aušrinę.

Dabar choras daug dirba 
savo kortų vakarui, įvyksian 
čiam balandžio 4 d. Bus ir 
laimėjimų. Įžanga tik 35 et.

M. M.

Kovo 26 d., 1937 m.

(Pradžia 5 psl.)

i 
i 11 '■ iki

Susikaupimo valanda
Kovo 21 d. įvykęs bažnyti

nis koncertas praėjo gra- 
^žiausiu pasisekimu. Muz. R. 

Juškos uolumu ir sumanu
mu, choras ir solistai taip 
žavėjančiai atliko savo pa
reigas, kad jauteisi nors 
trumpą valandėlę užsimiršęs 
kasdieninius rūpesčius ir pa
kilęs savo siela. Tai buvo tik 
ra susikaupimo valanda.

Solistai kun. Juozaitis 
(Augustinijonas), muz. R. 
Juška, J. Antanėlis ir A. Ba
rauskas giedojo, po kelias 
giesmes.

Žmonių atsilankė daug, 
pasinaudodami nepaprasta 
proga praleisti gavėnioje 
valandėlę laiko ramiai ir pa
siklausyti brangaus bažnyti
nio koncerto.

—o—
Kun. Juozaitis pas mus
Sekmadienį teko girdėti 

bažnyčioje, koncerte, gie
dant kun. Juozaitį, kuris tu
ri labai gražų balsą. Būda
mas lietuviu, bet neturėda
mas progos su lietuviais su
eiti ir padirbėti šį bartą ma 
loniai sutiko dalyvauti kon
certe.

Kun. Juozaitis yra misi j o- 
nierius — augustijonas; te
ko nugirsti, jog žada dažnai 
su lietuviais susitikti. J.

—ou-

Vyčių veikimas
Kovo 21 d. įvyko L. Vyčių 

17-tos.Algirdo kuopos gau
singas mėnesinis susirinki
mas. Aptarta veikimo pla
nai ateičiai. Pažymėtina nu
matytas pasidarbavimas pa
rapijos piknike, kuris įvyks | 
birželio 13 d. Kadangi vyčiai I 
naudojasi parapijos nuosa-į 
vybe, tad jie nuoširdžiai ir 
pasidarbuos. Nutarta įsigyti 
kuopos vėliavą ir tam dar
bui išrinkta komisija. Kaip

- kasmet, taip ir šiemet, kuo
pa užgyrė sviedinio ratelį ir 
pažadėjo visokeriopai remti. I suruoštą vakarą Baltimorėje 
Atvykstančių Lietuvos spor- 1936 m. vasario 16-tos die- 
tininkų reikalu palikta ko- nos iškilmes, kuriose dalyva- 
misijai rūpintis. Gi svarbiau vo didelis skaičius washing- 
siu ir artimiausiu reikalu y- toniečių, jų skaičiuje buvo 
ra Motinos diena, kurią vy- pirmas pirm. Esiūnas ir esa
čiai rengiasi ko iškilmingiau masis, Dr. Bražinskas, 
šiai paminėti.

—o— į

Merginos vėl laimėjo
Vyčių kuopos merginų 

kamuolių ratelis buvo nuvy
kęs Į Norwoodą kovo 18 d. J 
žaisti su Norwoodo vyčių 
merginų rateliu; ir šį kartą 
sobostonietės laimėjo, taigi, 
šis ratelis neįveikiamas. Ge
rai, gerai, laikykitės!

Štai jau ir pietūs. Ir vėl 
visi sėda prie stalo. Po pie
tų jaunimas ir vaikučiai ren 
giasi į mišparus. Ir vėl tie 
patys sarčiai pasišokinėdami 
veža visus į bažnyčią. Ir vėl 
beveik pilna bažnyčia žmo
nių, daugiausia jaunimo ir 

> vaikučių.
—o—

Velykų mišparai tai vai
kučių šventė. Jie tik krykš
čia, tik laksto, visur tik bai- 
kos ir juokai. Visus jungia 
margučiai. Su jais dabar į- 
vairiausių nuotykių.

— Na, vyrai, iš atimtinių, 
— šaukia Pančiakių Silves
tras jaunimą žaisti margu
čiais.

— Gerai, gerai, duok šia, 
aš turiu pakaškinį (pentar- 
kinį), tai jūsų visi sueis į 
mano kišenius, — drąsiai

Baltrų Mo
jam savo

•(pribėga prie jo 
tiejus ir atkiša 
pakaškinį.

Silvestras tik
į tą drūtąjį pakaškinį ir tas 
sudužo.

— Na, jau vieną margutį 
Silvestras ir turi.

— Na, ir man reik išban
dyti savo kurkinį, — išsi
traukęs iš kišeniaus margu
tį eina prie Silvestro Mikų 
Baltrus, — ar mes jam pa
siduosime?

— Laikyk, Silvestrai, da-

Vaisingesniam 
bendradarbiavimui

Prieš 3 metus Washingto
ne nebuvo jokios organizuo
tos lietuvių veikėjų pajėgos. 
Vienas kitas asmuo, ten gy
vendamas, patenkino savo 
tautinę sąžinę, nuvykdamas 
į Lietuvos Atstovo rūmus ir 
ten pasisvečiuodamas.

Prieš porą metų prasideda 
bruzdėjimas; jau vienas ki
tas tautietis nerimsta tokioj 
tyloj; jau žadinama tautinė 
sąmonė; gimsta pagaliau 
Washington© Lietuvių Drau
gija, kurios pirmu pirminin
ku buvo VI. Esiūnas, jaunas, 
energingas veikėjas, gana 
plačiai ir Baltimorėje žino
mas.

| Baltimorės 1
kuopa, atstovaudama visus sieks to, kas neįmanoma at- 
vietinius lietuvius katalikus,’skirai; kad kalnus nuvers! 
pastebėjo tą pagyvėjusį ju- i Drąsu to tikėtis, nes juk 
dėjimą, ir jautė pareigą iš
tiesti jaunai savo kaimynei 
draugišką pasveikinimo ran
ką. Tuojau Washington© 
draugijos nariai užkviesti į

bar aš į tavo mušiu. — Bal
trus tekšt ir jo sudužo, ir 
neteko savo kurkinio.

Ir taip ėmė ir ėmė Silves
tras paeiliui margučius nuo 
savo draugų.

Kerelukas žiūri į Silvest
rą ir pavydas jį ima, kad jau 
Silvestras turi apie puskapį 
margučių. — Na ir koks jam 
biesas tokį drūtą užfundy- 
jo?

— Na, palauk tu, šelmi, 
aš tau užfundysiu šposą, — 
mano sau Kerelukas ir, pri
bėgęs prie Silvestro, terkšt 
jam per ranką. Silvestro 
margutis lept ant žemės ir 
sudužo.

Silvestras užpykęs ir pri
bėgęs prie Kereluko tvykst 
jam į antausį. Visi pasileido 
juokais, kvatoja pilvus susi
ėmę.

Kerelukas irgi užsigavęs, 
bet, nedrįsdamas šokti prieš 
Silvestrą, tik pribėgęs prie 
jo gundo Silvestrą:

— Nagi, dar sykį paban
dyk!

Silvestras vėl jam tvykst 
per kitą antausį.

— Nagi, da sykį duok, na
gi da sykį pamėgink, — vis 
artyn lysdamas prie Silvest
ro gundo jį Kerelukas.

— Kad taip nori, 
„tia”. Ir vėl tvykst jam 
ausį.

Visi kone trūko juokais, gi 
Kerelukas, susigėdęs ir ne
turėdamas daugiau ką dary-| 
ti, tik kumštį sugniaužęs pa--t°, kad sekmadienį mišių 

'klausei (tačiau, katalikiškai 
nė negalvosi, jei mišių sek
madieniais neklausai). Ka
talikiškai galvoti pradedi ly
giai tokiu pat būdu, kaip 
matematikas galvoja mate
matiškai — vadinasi, sunkiu 
darbu ir įpratimu tik tuo bū 
du, ne kitu, imti visą protui 
siūlomą medžiagą. Jei mūsų 
katalikiška inteligentija la-'ja, 
biau pasirūpintų katalikiško kais, bet iki nebylystės silp- 
galvojimo įsigyti, tai ir A- ni mokslininkais. — Rev. 
merikoje susikurtų tiek pat John O’Brien, Ph.D., LL.D., 
plati katalikų literatūra ir žurnale „Columbia”. V. Š.

Iš svarbių žurnalų
Iš politinių autoritetų ieš

kodami saugaus gyvenimo 
ir protingos visuomeninės 
tvarkos, mes kokiu tai tra
giškos pajuokos ’keliu pa
tenkame neprotingiausiai vi
sų valdžios formų rūšiai — 
neaiškios kilmės diktatū
roms. čia diktatoriai nei 
„aukšto gimimo” teisių ne
turi, nei konstitucinės kil
mės ar atsakomybės, ir jų be 
smurto neišversi. Visuome
ninei tvarkai plano suieško
ti besiskubindami, mūsų gy
venimo reformuotojai patiki 
despotų gerumui, ir visai ne
planuotu palieka tą, nuo ko 
visos jų viltys priklauso. Su
planuota visuomenė privalo 
savo valdytojų klausyti, to
dėl, aišku, negali pasigamin
ti plano kaip pačius planuo
tojus pasigaminti. Todėl, dės 
potų, kurie visuomenės tvar
ką protinga, o mūsų gyveni
mą saugiu padarysią, parin
kimas paliktas pripuola
mam, neprotingam ir netik
ram likimui.— Walter Lipp
man, Atlantic Monthly.

—o—
Tam tikra filosofine kryp

timi galvoti, reikia pratimo, 
auklėjimosi ir gerai apgal
votos skaitymo tvarkos. Ta
vo galvojimas pirmadienį 
nebus katalikiškas vien dėl-

spauda, kaip kitų, ir ji tiek 
pat apgalvotai į klausimus 
žiūrėtų, tiesa, savo krypti
mi. — The Catholic Herald 
(Londono).

—o—
Kada demokratijoje žmo

nės badauja, kyla riksmas, 
nes žmonės turi laisvės šauk 
ti. Sukaustytose tautose 
žmonėms šaukti uždrausta. 
Jie turi ir pilvus sutraukti, 
ir tylėti. Nekaltinkime mūsų 
žmonių Amerikoje, jei, kri
zės viduryje, jie baimės aki
mis dirstelėjo svetur ir pra
dėjo sakyti, ana va, pas Mu- 
ssolinį, Hitlerį ir Staliną da
lykai geriau sutvarkyti. Ta
čiau, tariamuoju žmonių ge
rovės aukštumu pas Musso- 
linį, Hitlerį ir Staliną šian
dien tik retas tegali save 
apgaudinėti. Krizės smarku
mo suspaustas pasaulis grie
bėsi net desperatinių vaistų. 
Tautos savo laisvę’ir sielą 
atidavė, kas tik duonos ža
dėjo. Bet šiandien mes žino
me, jog laisvos tautos yra ir 
geriau pavalgydintos tau
tos. Kitos gi savo sielą tik 
už pusplutę atidavė. — New 
York Times Magazine.

NEWYORKKLAIPEDA
per. Gothenburgą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ

Tokią kelionę turėsite vykdami

PAVASARIO B 
VISŲ LAW

Amerikos možiai 
vasario džiaogsm° b 
sų Amerikos bičiuli 
širdžiai imamas, h 
tolimų tikimasi 

K Federacijos af 
sekretorė Al Pūkei 
ėmė 50 tikietų, kuriu 
užsisakę jos artimi ( 

Visi laukia Wat 
Jannerių”’ su vyriai 
’^gaspadoriumi”, kom 

rimu AL Aleksiu.
Sis prašmatnus b; 

vyks ketvirtą sekmad 
Velykų; balandžio 25 
Grand Paradise salė. 
Grand St, Brooklyne.

Visi atsilankiusieji 
resnieji ir jaunesnieji, 
dalintis bendru džiai 
kurio paberti nesigailė 
terburio artistų gruj 
vaidindama neprastai 
kingį ir smagią koi 
,/armeriai Mieste”.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYR8 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijoi su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentu, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO 
DROTTNINGHOLM — BALANDŽIO 11
GRIPSHOLM----------------------GEGUŽES 1
DROTTNINGHOLM--------- GEGUŽES 15
KUNGSHOLM---------------------BIRŽELIO 5

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave., New York, N. Y.

Redakcija gavo kun. 
bulionio laišką, rašytą 
bšartinant prie Et 
kianty.

Km Zabulionis džia 
laiminga kelione; visan 
re jis vienintelis ku 
lietnviy irgi nebuvę.

Besiartindamas prie 
nes Lietuvos, kun. Za 
i siunčia visiems sav 
Ramiems geriausių

Amerikos mokslo aukštu
mose, ar tarp valstybinių ir 
pasaulietiškų universitetų 
profesorių, katalikų ieškoti 
tai kaip šiene tos pasakiškos 
adatos, — tiek jų maža ir 
retai. Katalikų piramidė 
(kalnas) savo pagrinde turi 
dvidešimt vieną milijoną na
rių, bet žymių mokslininkų 
viršūnėse veik nematoma 
smailuma kišasi. Mūsų ka
talikus tikrai storablauzde 
grupe galima pavadinti. Mes 
stiprūs darbininkais, polici- 

amatininkais ir ūkinin-

grūmojo Silvestrui grasin
damas :

— Na tu, rupūže, paminė
si!... Ir nuėjo savais ke
liais.

Jaunimas gi kone išvirto 
besijuokdamas. Na ir buvo 
juokų...

Tai štai kokių „pripotkų” 
atsitinka Velykose su tais 
margučiais. Na, bet jauni
mas mėgsta žaisti Velykose 
margučiais, nors kartais ir 
nesusipratimų pasitaiko. Tai 
jų maloniausias užsiėmimas 
Velykose.

Gi antrą Velykų dieną 
jaunimas, dar įvairesnių špo 
.sų prasimano. Čia ne tik 

biavimą lietuvių tautinės są- jaunįmui, bet ir seniams juo- 
monės klestėjimui. t kų užtenka.

Valentinas Matelis, pq-a> bet šiuo kartu gana 
Federacijos Raštininkas. | jau bus apįe įU0S margučių 

šposus, gal jau ir taip per 
daug išsiplepėta...

Kas norės sužinoti dau- 
Lietuvių radio programa I gįau nuotykių iš Lietuvos 
Velykų sekmadienį, 4 vai. jaunįm0 gyvenimo, teužsi- 

popiet, parapijos vyčių cho-| prenumeruoja Ameriką ir te 
kiekvieną

neatsiliks nuo savo jauno
sios draugės širdingumu bei 
vaišingumu.

Turime vilties, kad ateity 
draugiški santykiai tarp Bal
timorės katalikų ir Washing 
tono draugijos narių sustip- 

Federacijos'rės; kad bendru veikimu pa-

Washingtonieciai atsilygi
no pakviesdami vėliau pava
sarį, per Motinos dienos iš
kilmes, visą baltimoriečių 
chorą suruošti koncertą Wa
shingtone. Tą kvietimą pri
ėmė visas choras ir nemažas 
skaičius Baltimorės visuo
menės. Vakaras praėjo di
džiausiu pasisekimu, ir visi 
bendrai turėjome vilties, kad 
jau tikrai abipusiai santy
kiai sucementuoti draugiš
kumo pagrindu.

Į šiemet dalyvavę baltimo- 
riečiai Washingtone pastebė
jo washingtoniečių choro tik 
rai didelę pažangą. Gaila, 
kad nebuvo galima iš anksto 
žinoti tokio pagerėjimo, ir 
pasinaudoti. Galima atvirai 
sakyti, jog Federacijos va

ras, vadovaujant kompozito- g^aįt0 atidžiai 
riui A. J. Aleksiui, iš WBRY Amerikos numerį, 
stoties (1530 kiloc.) išpildys Taip, linksmai 
įdomią, Velykų šventei pri- Velykos praeina 
taikintą, radio programą, su kaime... Linkiu tat Lietuvos 
lietuviškomis giesmėmis, kaimui linksmų Velykų. Ale- 
tautiškomis dainomis, muzi-hįujai ..
ka, kalbomis ir kitais įvai
rumais.

Alb. Stankevičiūte.

Federacijos veikla j
Verbų sekmadienį peror

ganizuotas Federacijos sky
rius; sudaryta veiklos komi-' 
sija iš 12 vyrų ir 12 moterų. 
Ši komisija rūpinsis vienin
ga veikla tautinėje ir tiky
binėje srityje.

Kovo 30 d., antradienį, ko-Įdovybė būtų karštai kvietu- 
misija, kun. Dr. Mendelio pa Į si visą chorą dalyvauti mūsų 
siūlymu, ruoš Metropolitan!minėjime, tačiau rengtasi

— Kovo 15 d. įvyko L. Vy- Amerikos skaitytoja P. 
čių 124 kuopos susirinkimas. joneiiūniene nuoširdžiai svei 
Tartasi vajaus reikalu. Sus- pina Velykų šventėmis savo 
me priimti 8 nauji nariai, giminaičio Vinco Pūro šeimą 
Nutarta turėti draugiškus jr siunčia geriausių linkęji- 
subuvimus. Numatyta turėti miL 
vaidinimo ratelį, savo kny- _________
gyną. Po susirinkimo turėta Paryžiuje statomas didelis 
užkandžiai ir programėlė, paminklas žuvusiems Pa- 
Gerai pasirodė J. Sabulis sauliniame kare 4,600 kuni- 
kaip „radio pranešėjas” ir 
Jerelevičiūtė su dainomis.

—o—
— Kovo 14 d. įvyko treti

ninkų ordino kanoniškas į- 
steigimas. Senieji nariai at
naujino savo įžadus ir 3 na
riai priėmė noviciatą.

— Velykose rezurekcija 
----------- . . . t __ bus 6 vai. ryte; suma 10:30 
telis, ižd. P. Jenčys. Kun. kad Federacija Baltimorėje Val.

operos artistei O. Katkaus- 
kaitei (Kaskas) pagerbimo 
puotą; ji dainuos kovo 31 d. 
didžiuliame teatre. Muz. Či- 
žauskas su savo choru ati
tinkamai pasveikins malo
niąją viešnią.

Komisijos valdybą sudaro 
pirm. J. Kairys, vicepirm. 
M. Paškauskas, rast. V. Ma-

mažiau iškilmingai, negu 
pereitais metais, nes ypatin
gų sukakčių nebūta.

. Labai sveikintinas žygis, 
kad Washington© draugija 
per savo sekretorę, p-lę ■ A. 
M. Stulgytę, parodo vilties 
kitais metais kviesti visą 
Šv. Alfonso chorą į savo mi
nėjimą. Galima taipgi laukti,

gams. Komitete yra ir Pran
cūzijos prezidentas Lebrun.'

— Volungiškės miškely, 
Raseinių apskr., rasta pei
liu nužudyta to kaimo ūki
ninkaitė Eidikytė. Nužudy
me kaltinamas jos brolis.

— Kaune yra trys žmo
nės, kurie ir didžiausių šal
čių metu beveik kasdien 
maudosi Nemune ar Neryje.

1892 m. sukurta trys draugi
jos: Vytauto susišelpimo draugi
ja, vysk. Motiejaus Valaneausko 
skaityklos draugija ir Rašliaviš- 
koji Draugija (žr. ’97 „V. L.” 
Nr. 29).

1893 m. sukurta šv. Juozapo 
draugija.

1896 m susikūrė čia Darbinin
kų Klubo Draugija

1897 m. sukurta Jaunikaičių 
draugija,

Waterbury, Conn, sukurta:
1885

ja,
1894

1 1896
Brooklyn, N. Y. susikūrė:
1886 m. šv. Juozapo, o
1893 m. šv. Jurgio susišelpimo 

draugijos.
1894 m. susikūrė Gedemino 

draugija, 1896 m. du klubai: 
Lietuvių Republikonų ir Lietuvių 
Demokratų.

1898 m. brooklyniečiai sukūrė 
tris draugijas; Vytauto ir Teat
rališkai Muzikališką draugijas, 
taipgi Lietuvių Socialistų Klubą.

1887 m. šv. Petro ir Povylo dr- 
ja;

1892 m. šv. Kazimiero;
1893 m. Piliečių (Citizens) 

Draugija.
Eilberton, Pa., sukurta:
1887 m. Broliškos Pagelbos Dr- 

ja;
1897 m. Karaliaus Jagelos Dr- 

ja.
Baltimore, Md. sukurta:
1887 m. šv. Jono Krikštytojo 

Dr-ja,
1889 m. gale Lietuvių Mokslo 

Draugija, turėjusi keletą šakų ir 
kituose naujokynuose,

m. - Koperniko Draugija,
m. (kun. J. Žebriui para- 
šv. Kazimiero draugija, 
m. Keistučio Dr-ja.

Mahanoy City, Pa. susikūrė:
1887 m. dvi organizacijos: šv.

Juozapo Sušelpimo draugija ir
Lįetuvių Orkestrą, „

1889 m. šv. Jono Krikštytojo 
Blaivybės Draugija, o sekančiais

1890 m. Lietuvių Teatro Dr-ja 
(žr. „V. L.” 1890 m., Nr. 4).

1891 m. sukurta šv. Liudviko,
1892 m. šv. Antano — susišelpi- 

mo draugijos,
n

1894 m. nevedę vyrai susibūrė
į šv. Kazimiero Jaunikaičių
Draugiją,

1895 m. sukurta šv. Izidoriaus 
Draugija ir šv. Jurgio Kareivių 
draugija.

1897 m. sukurta Simano Dau-
: kanto Klubas
! draugija.

Pittsburgh, Pa. sukurta:
1888 m. šv. Kazimiero dr-ja,
1889 m. šv. Jadvygos bendra 

su lenkais dr-ja,
1890 m. dvi draugijos: šv. Juo

zapo ir Jėzaus Širdies.
1893 m. irgi dvi naujos draugi

jos susikūrė: šv. Povylo ir Lie
tuvių Draugiškas Klubas,

1894 m. Vytauto Kareivių Dr- 
ja. *

Freeland, Pa. sukurta 188 m. 
šv. Kazimiero draugija.

(Bus daugiau)
Kun. A. Milukas

mės, 
prantamos mums ir šiame 
gyvenime pasitaikančios tei
singųjų skriaudos — nelai
mės bei neteisingųjų taria
moji laimė.

Kristaus prisikėlimas ir 
mūsų prikėlimas amžinam 
gyvenimui yra simboliu kiek 
vieno iš mūsų dvasinio ir 
kūniško atsikėlimo, mūsų 
tautos bei valstybės prisikė
limo.

Dievo Apvaizda leido ap
mirusiai, užmigusiai lietuvių 
tautai pabusti iš miego ir 
vėl gyventi atskiru savitu 
nepriklausomu gyvenimu.

Pabuskime ir mes iš savo 
nedorybių, atgimkime šian
dien drauge su Kristumi, 
nes ir visa gamta jau dvel
kia pavasarišku atgimimu.

Kristui tikrai kėlėsi. Links- 
, ma diena mums prašvito! 
. Aleliuja!

Maskva.— Komunistų par
tijos laikraštis Pravda kovo 
2 d. smarkiai jaudinasi dėl 
„nemalonių” žinių, gautų iš 
Ivanovsko provincijos, kur 
vykstąs didelis tikybinis at
gimimas, kurs ypač pasireiš- 
kias Kinešimos mieste. \ 

■ Kinešimbs mieste yra ke
lios audyklos, tarp kurių 
darbininkų labai plintąs ti
kybinis susipratimas, kurį 
platina įvairios sektos.

Laikraštis reiškia 'didelio 
nepasitenkinimo ir tikybines 
sektas jau kaltina „trockiz- 
mu”.

Brazilija yra didesnė plo
tu už Jungtines Valstybes.

Apytikriai, Jungtinėse 
Valstybėse yra 10,000 skir
tingų cigarų gamyklų.

Albany. — New York val
stybės viešųjų darbų vedė
jas pulk. Greene savo meti
niame pranešime nurodė, 
jog per sakančius 13 metų 
reikėtų pagerinti kelius ir 
naujų nutiesti, kam turėtų 
būti paskirta 300 milijonų 
dolerių.



i, 1937 m.
Kovo 26 d., 1937 m.

PAVASARIO BALIUS 
VISŲ LAUKIAMAS

ISSM 

RK-KĮAIPĖDA 
rHENNM^Wl\ 
malonesnio kelionėje, kaip 
ivą New Yorke išlipti 
to paties laivo

LAIPĖDOJ 

lionj turėsite vykdami

n. gegužės 29 d.
' Yorko j Klaipėdą
Laivo nemiinant

ekskursija išplauks

OS—JULY 2 D. 

argo geležinkeliu per fo. 
valandas į Kalmaq. Ii U 

1 m. statytu garlaiviu Ma- 
e 18 valandą į Klaipėdą 

SKURSNAS UžGYRi 
LAIVAKORČIŲ MKffllJUNGA AMERIKOJE V 

brošiūrėlė ir informacijos n. 
atmokamai, taipgi parduodi- 
artės pas visus mūsą įimtu, 
L raštinėse.

-AURIMAI O NBW YORKO 
GHOLM — BALANDŽIO II
M- - - - - - - - - - - - - - - GEOTO81
1GH0LM- - - - - - GEGUŽIS U
LM — — — — BIRŽELIO I

H AMERICAN LDR 
i Ave., New York, N, Y,

Amerikos ruošiamas pa
vasario džiaugsmo balius vi
sų Amerikos bičiulių nuo
širdžiai laukiamas. Net ir iš 
tolimų vietų tikimasi svečių.

K. Federacijos apskrities 
sekretorė Al. Pūkenytė pa
ėmė 50 tikietų, kuriuos esą 
užsisakę jos artimi draugai.

Visi laukia Waterburio 
„farmerių”’ su vyriausiu jų 
„gaspadoriumi”, kompozito
rium Al. Aleksiu.

Šis prašmatnus balius į- 
vyks ketvirtą sekmadienį po 
Velykų, balandžio 25 dieną, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne.

Visi atsilankiusieji, vy
resnieji ir jaunesnieji, galės 
dalintis bendru džiaugsmu, 
kurio paberti nesigailės Wa
terburio artistų grupė, su
vaidindama neprastai juo
kingą ir smagią komediją 
„Farmeriai Mieste”.

KUN. ZABULIONIO 
SVEIKINIMAI

ilykų mintys

Pradžia 2 psi.)

lorybės ugdyti; su
uos mums ir šiame 
ne pasitaikančios tei- 
į skriaudos — nelai- 
i neteisingųjų taria- 
imė.
taus prisikėlimas ir 
prikėlimas amžinam 
mūi yra simboliu kiek
iš mūsų dvasinio ir 

o atsikėlimo, mūsą 
bei valstybės prisikė-

ro Apvaizda leido ap 
ai, užmigusiai lietuvi)} 
pabusti iš miego ir 

wenti atskiru saviti 
Jausomu gyvenimu, 
eskime ir mes iš savo 
ybių, atgimkime šian- 
drauge su Kristumi 

* visa gamta jau dvd 
avasarišku atgimimu 
istui tikrai kėlėsi. Linte 
[iena mums prašvito! 
uja!

[UNISTAI JAUDINĄS 
DĖL TIKYBINIO 

ATGIMM0

askva.— Komunistų pf 
j laikraštis Pravda k$ 

smarkiai jaudinasi^ 
nalonių” žinių, gauti} i 
lovsko provincijos, te 
stąs didelis tikybinis ai 
imas, kurs ypač pašilk 
3 Kinešimos mieste, 
[įnešimos mieste yra te 
, audyklos, tarp kini 
bininkų labai plintąs Ii 
rinis susipratimas, te 
tina įvairios sektos, 
laikraštis reiškia didėt 
lasitenkinimo ir tikyW 
:tas jau kaltina „troefc 
i”.

lerių. Rinkliavos komiteto 
priešaky buvęs gubern. Al
fred E. Smith.

Surinktosios aukos ski
riamos katalikų užlaiko
moms labdaringoms įstai
goms, kurių yra 214.

IŠVYKO I KALIFORNIJĄ

Verbų sekmadienį į Kali
forniją išvyko V. Uždavinys, 
Vilniui Vaduoti s-gos atsto
vas, kur jį kviečia Los An
geles WS skyrius.

P. Uždavinys išvyko auto
busu ir apie savo kelionę 
žadėjo parašyti Amerikai.

Redakcija gavo kun. J. Za
bulionio laišką, rašytą laive 
besiartinant prie Europos 
krantų.

Kun. Zabulionis džiaugiasi 
laiminga kelione; visame lai
ve jis vienintelis kunigas, 
lietuvių irgi nebuvę.

Besiartindamas prie tėvy
nės Lietuvos, kun. Zabulio
nis siunčia visiems savo pa
žįstamiems geriausių svei
kinimų Velykų šventėms.

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

K. Federacijos New York 
apskrities svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį trečia
dienį, kovo 31 d., 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. mokyklos 
mažojoj salėje.

Visi apskrities nariai pra
šomi dalyvauti.

VILNIAUS REIKALAMS 
PARENGIMAS

Apreiškimo par. salėje ge
gužės 23 d. bus ypatingas 
vakaras Vilniaus krašto lie
tuvių reikalams.

Vakare bus suvaidintas į- 
domus veikalas Sulaužyta 
Priesaika. Kitos organizaci
jos prašomos tą dieną netu
rėti parengimų.

16 MILIJONŲ POŽEMIO 
TRAUKINIAMS

Rockaways ir šiaurinio 
Bronx apylinkių gyvento
jams prašant, miesto taryba 
paskyrė 16 milijonų dolerių 
naujai požeminio traukinių 
linijai pravesti.

Šiam nutarimui dar reikės 
New York valstybės atstovų 
rūmo patvirtinimo.

LABDARYBĖS 
RINKLIAVA

RUOŠIASI MOTINŲ
DIENAI

Vyčiai ir sąjungietės 
tarė bendrai ruošti Motinų 
Dienos minėjimą, gegužės 9 
d. Ryte bus bendra Komuni
ja, po to pusryčiai, o vakare 
didelis parengimas.

Kitos draugijos prašomos 
tą dieną susilaikyti nuo sa
vo parengimų.

Kun. Dr. A. Jagminas, M.
I. C., Marianapolio kolegijos 
mokytojas, šią savaitę sakąs 
pamokslus Maspetho bažny
čioje.

nu-1

NAUJAS VANDENTIEKIS

Kovo 24 d. pradėtas nau
jo vandentiekio statymo dar
bas. Naujasis vandentiekis 
duos New York miestui po 
540 milijonų galonų vandens 
kasdien.

VINCENTIEČIŲ DARBAI

Brooklyno šv. Vincento 
Pauliečio 36 skyriai per va
sario mėnesį sušelpė 4437 
asmenis, išleisdami beveik 
10,000 dolerių. 

i >

Vincentiečiai ne tik šelpia 
pinigais, drabužiais bei šiaip 
daiktais, bet lanko namus, 
stiprina dvasiniai, pagelbsti 
neturtingiesiems patarimais, 
parūpina įvairiausios para
mos.

MASPETHO ŽINIOS

— Velykų rytą pamaldos 
bus 5:30 vai. Vėliau mišios 
bus 8:30, 10 ir 11 vai . Miš
parų nebus. Pamokslą sakys 
kun. Dr. A. Jagminas, M.I.C.

— Moterų s-gos kuopos 
parengimas — margučių ba
lius — įvyks bal. 4 d. para
pijos salėj.

— Kovo 21 d. mirė Jonas 
Benediktavičius, 22 amžiaus, 
palaidotas kovo 24 d.

— Vyčiai žaidė basket
ball su Waterburio vyčiais, 
Waterbury, Conn. Mūsiškiai 
supliekė waterburieciais. Ba
landžio 11 d. waterburieciai 
atsilankys Maspethan ir žais 
prieš mūsiškius Klasčiaus 
salėje.

— Choras šuoliais gerėja 
ne tik kiekybe, bet ir koky
be. Maspethe yra gerų dai
nininkų, visi privalėtų pri
klausyti prie choro.

— Kovo 29 d. susituoks 
Vaclovas Gudiškis su Lucille 
Jobuson.

— Vilniaus prakalbose 
kalbėjo V. Uždavinys. Aukų 
surinkta virš 33 dol. Par-

New York arkivyskupija 
pradėjo šių metų labdarybės 
rinkliavą, kurioje norima duota ir pasų ir ženklų 
surinkti 1 mil. 372 tūkst. do- Kiekvienas maspethietis

stengsis įsigyti Vilniaus pa
są.

— Maspetho studentai 
snaudžia. Kas yra? Ruošėsi 
teatrėliui, dabar, nutilo. Pra- 
buskit.

40 vai. atlaidai

gyti tokius drabužius. Garbė, 
parapijiečiams, kurie noriai 
jų įtaisymui aukojo.

Parapijiečiai gausiai atlai
dus lankė. Svečių — kunigų 
kasdien suvažiuoja irgi po 
keliolika.

Per atlaidus bažnyčia pui
kiai išpuošta. Didysis alto
rius tiesiog skęsta gyvose 
gėlėse, ypač raudonose rožė
se ir palmose, na ir žvakėse. 
Tai seselių pranciškonių 
nuopelnas, kurios taip gra
žiai ir su tokiu skoniu pa
puošė Kristui sostą.

Tnististas
Mirė

.Kovo 21 d. 6 vai. ryte mi
rė a. a. Jonas Benediktavi- 
čius (Bendict), 22 metų, sa
vo tėvelių namuose, 66-45 
Clinton Ave., Maspeth, N. Y

Paliko nuliūdime savo tė 
velį Juozapą, mamytę Mag 
daleną, brolius Juozapą ir 
Vincentą.

Palaidotas kovo 24 d. iš 
Viešpaties Atsimainymo par 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi A. 
J. Valantiejus, laidotuvių di
rektorius.

Buvo susirgęs Juozapas 
Gražulis, 59th Place, 
sveiksta.

prasidėjo kovo 21 d. iškil
minga suma, kurią celebra- 
vo svečias iš Lietuvos, kun. 
M. Brundza, asistuojant kun.
J. Balkūnui ir kun. Jagmi
nui, M.I.C.

Tą dieną pirmą kartą pa
vartoti nauji bažnytiniai, 
auksu išsiūti, rūbai, kuriuos 
celebrantas prieš sumą pa
šventino.

Maspethiečiai džiaugiasi, 
turėdami tokius puikius baž
nytinius rūbus, kokių dar 
niekur tarp lietuvių nėra. 
Tokie rūbai retybė. Garbė 
klebonui, kad pasirūpino įsi-,

IŠTEISINO ŠUNĮ

Šermukšnines Pabiros
DĖDES VELYKINIAI

LINKĖJIMAI

Sulaukęs Velykų, vienos iš 
linksmiausių švenčių, noriu 
savo pažįstamus pasveikinti 
su Velykų kiaušiniais, ku
riuos išmarginu tokiais lin
kėjimais:

Konsului pulk. J. Budriui
— svetimųjų užponavotoj 
Laisvėj suruošti sukilimą ir 
prijungti ją prie lietuvių.

Vilniui Vaduoti S-gos Cen
trui — pasirūpinti sumažinti 
Vilniaus propagandos išlai
das Amerikoj.

Leonardui Šimučiui — su
organizuoti L. Žurnalistų 
Sąjungą Amerikoj.

Dr. B. K. Venciui — lie
tuvišką politiką galutinai 
pavesti savo žmonai, o pa
čiam atsiduoti profesijai ir 
tik retkarčiais kai kur pasi
rašyti „Rep.”.

Juozui Tysliavai — paro
dyti bent tiek tikrųjų savo 
įsitikinimų, kiek matyti bal
tos alkūnės pro pradilusią 
rankovę.

Brooklyno Tautininkų Kin į tone.
bui — sudeginti savo patal
pas, kad būtų galima be 
skausmo numarinti negimu
sį laikraštį ir tuomi likvi
duoti Tysliavos opoziciją.

Pijui Grigaičiui — pasi
balnoti sudarytą „Plieninį

' B.Frontą) > ir padaryti be su
stojimo skridimą į Rusiją, 
kur, anot Laisvės, šimtai 
tūkstančių socialistinės Mas
kvos gyventojų atsisveikina 
su...

Leonui Prūseikai — pasi
bučiuoti su Bimba, Andriu
liu ir Mizara ir ant raudono 
asilaičio joti į žemišką rojų, 
kuri taip seniai kitiems per-

Jau

Chappaqua taikos teisme 
sprendžiama keturių 
amžiaus šunies King 
Šuo kaltintas žiauru- 
įkandimą 8-nių metų

buvo 
metų 
byla, 
mu už
berniuko*

Apklausinėjęs liudininkus, 
teisėjas numarino bylą ir 
paleido šunį į laisvę, kur jį 
pasitiko 250 vaikų didžiau
siu džiaugsmu.

O ’ -------------------- —'

o

VELYKŲ
SVENTEMS

OAK MELLOW 11 MĖ
NESIŲ SENUMO 
59c. pt., $1.15 kv.

BALTIMORE CLUB 2 

METŲ „STRAIGHT 

RYLAND RYE” 98c. 
$1.89 KV. PILNAS 

LIONAS SALDAUS
NO 98c. PORT, MUSCA
TEL, SHERRY

MA-

PT
GA-
VY-

M »At ,

Strabhl i

KENTUC.IY
Whiskey

įRtamon 9t«ft//enra do.

TAI TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ MŪSŲ SPECIA 
LIŲ KAINŲ. MES TURIME DAUGIAU 1000 ĮVAI

RIŲ DEGTINIŲ MŪSŲ KRAUTUVĖJE

Vienintelė Krautuve, turinti importuotos Lietuvos 
valstybinės degtinės. Parduodama už tiek, kiek 
mums kaštuoja — $1.59 pante.

SKALAUJA 300 
NŲ DOL KELIAMS

The BROOKLYN SAVINGS BANK
CHARTERED 1827

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Albany. — New York 
/bes viešųjų darbų 
s pulk. Greene savo 
ame pranešime 
ig per sakančius 13 
likėtų pagerinti 
mjų nutiesti, kam

VELYKŲ DOVANOMS SIŲSKITE DEGTINĖS IR 
JŪSŲ DOVANA TIKRAI BUS ĮVERTINTA

PIRKITE SAVO ŠVENTĖMS DIDŽIAUSIOJ, PI
GIAUSIŲ KAINŲ KRAUTUVĖJ BROOKLYNE

THE

MANHATTAN LIQUOR STORE
24 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

KAMPAS GRAND IR ROEBLING STS.
L 886.Evergreen 7-1645

šti pasaką apie Tiltuosčio 
juodvarnį ir tapti dažnu ma
no kampelio svečiu.

Kun. Jonui Balkūnui — 
rasti būdą kaip sucementuo
ti „tam tikros srovės tam 
tikros frakcijos” senuosius 
ir jaunuosius narius į stiprų 
kūną, prieš kurį tikrai turė
tų nusilenkti visokį priešai.

Kun. Kazimierui Urbona
vičiui — ir toliau likti nepa
laužiamu lietuvybės bei ka
talikybės sargu išeivijoje, o 
Lietuvos jauniesiems socio
logams kartais 
daugiau laisvės 
dienos klausimus.

Buv. konsului
(dabar esančiam
kreiptis pas daktarą Janavi
čių ir gauti jo receptą, kaip 
pagydyti savo politinę kar
jerą, kad būtų galima dirbti 
kokiam departamente nors 
kurjerio darbą.

Minist. pulk. P.
— suorganizuot
Lietuvos prekybos
paskolą ir tuomi nusipelnyti 
tikrą neliečiamybę Washing-

pripažinti 
gvildenti

Kalvaičiui
Kaune) —

Žadeikiui
Amerikoj 

laivynui

Kun. M. Pankui — užmir-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH HOEVELSBORN
1112 Bedlord Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings1, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLY STRIKER and JOHN RATHJEN 

(Kingston Delicatessen)
1503 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 56 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GERARDO
56 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 185 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE. Inc. 
185 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 424 Empire Blvd., and 470 New 
York Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Rest.)

424 Empire Blvd., and 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Jonui Romanui — būtinai 
įeit į kokią žymią organiza
ciją (na, kad ir į Federaci
ją) ir tada į jos valdybą; 
tada gal vėl gyvenimas klo
sis gerai.

Kazimierui Krušinskui — 
po daugelio sunkių organiza
cinio darbo metų, po tiek 
pasišventimo išeivijos lietu
viams, galų gale gauti bent 
keno bent kokį pripažinimą.

Danieliui Averkai — iško
vot pripažinimą teisės atvi
rai tarti teisybės žodį apie 
organizacijų ar laikraščių 
reikalą. %

Antanui Mažeikai — rim
tai susirūpinti Vyčių šeimą 
(būtinai dar šiemet) padi
dinti.

Juozui Laučkai — nors 
širdis traukia per Atlantą, 
nors dieną naktį ten ją ma- 
tai, ilgiau palik čia... mūs 
tarpe, ilgiau tarnauk čia mū 
su žmonėm.

iTel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MOSCOSO
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MARTIN 
D-B-A Four 

4011 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 364 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY PAYNE and 
ANTHONY GUGLIOTTI 

(Tony’s Tavern)
364 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 11110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Stcetion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT and HARRY KATT 
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 286 Oakland St., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

THOMAS GUSS 
GUSS RESTAURANT

286 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed

BUCKLEY
Leaf Shamrock

Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Rons. adv. P. Daužvar- 
džiui — nors ir pavėluotai, 
pasiųsti Kaunui velykinius 
sveikinimus su įrašu? ,,Esu 
be galo patenkintas, kad net 
12-tus metus man leidžiate 
dirbti tą patį darbą, kai ki
tiems reguliariai primetat į- 
vairių priedų”.

Kaziui P. Vilniškiu] — šią 
vasarą parvykti į Lietuvą, 
ten pajusti ir išpildyti pa
šaukimą, o sugrįžus į Ame
riką padaryt Ameriką dien
raščiu.

Jonui Morkūnui — tapti 
nekarūnuotu Rochesterio 
jaunimo karalium ir nebe- 
atidėliojant (kad ir prieš 
klebono išvykimą į Lietuvą) 
vieną iš keleto nuvesti prie 
altoriaus.

Kun. N. Pakalniui— pa
vartoti visą jėgą sujungti 
draugijas po Federacijos vė
liava ir būtinai išspręsti už
davinį: Kiek mes, Federaci
jos centras ir patys newjer- 
ziečiai turi naudos, kad jie 
inkorporuoti į New Yorko 
Fed. Apskritį, o patys fak- 
tinai miega kaip barsukai 
žiemą.

Kun. Pijui Lekešiui — pa
miršti apie karo galimybes 
Europoj ir dar Gegužės mė
nesį vykti Lietuvon paviešėt

Kun. Jonui Laurynaičiui — 
laimėti kovą prieš Tysliavos 
globojamus radiošius, kurie 
mūsų svietą pasturlakais pe
ni ir patys save lietuvybės 
mučelninkais vadina.

Kun. Juozui Aleksiumi! — 
visus, viską ir visada sutikti 
su ramia šypsena.

Janinai Simutienei — gau
ti faktinos redaktorės vardo 
pripažinimą.

Kapt. P. Jurgėlai — pa
miršus Tautą verstis bekonu 

Dėdė.

STATYS NAUJĄ 
SKAITYKLĄ

Miesto taryba galutinai 
nutarė pastatyti Brooklynui 
naują, didžiulę skaityklą, 
kuri bus prie Grand Army 
Plaza.

Naujai skaityklai skiria
ma du milijonai dolerių.

STagg 2-4409 Notary Public

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms Ir 

visokiems pokyliams

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'



AMERIKA Kovo 26 d., 1937 m.

DIDŽIULIS 
PAVASARIO BALIUS Savaitraščio

IR DAINUOJAMA KOMEDIJA

FARMEflIAI MIESTE
KURIĄ STATO

Komp. Aleksandro Aleksio vadovaujama artistu grupe
IŠ WATERBURY, CONN.

Mb|**
Kristaus Prisikėlimo Šventėje Nuoširdžiai Sveikinu An« 

gėlų Karalienės Parapijiečius ir Visus Savo Pažįstamus, 

linkėdamas Džiaugsmingo Aleliuja.

Įgonų pusę, lyg klausdami: 
:keno šis malonus balsas, ku
ris ypač žemesnėse gaidose 
reiškė gilų melancholizmą.

Po soprano įvado sekė ba
ritono malonus ir lankstus

AMERIKOS i ̂balsas, kuriame jautėsi mal- 
8davimas. Po jo iškyla solo 
^tenoras, kurį triukšmingai 
gpertraukia minią vaizduo
jantis choras. Susidarė ne- 
ftpaprastas įspūdis: melodijos 

H Stonas pajudino ne tik jaus
imus, bet net kaulus virpino 
^kažkoks šiurpas; tai buvo 
^minios šauksmas, kad Kris
tus būtų nukryžiuotas. Čia 
(choras pasirodė nepaprastai 
įspūdingai — tikrai 
buvo tikėti, kad tai 
[parapijos choras.
! Taip visi 7 žodžiai 
viens po kito pildomi 
tų, choro ir vargonų. Atski
rai kiekvieno jų aprašyt ne
siimsiu. Trumpai galiu pa
stebėt, kad šiai kantatai pri
siruošt reikėjo daug ir sun
kaus darbo. Ir tas darbas 
buvo atliktas su tikru nuo
širdumu, kruopštumu.

Geresnio perstatymo ne
galima būtų laukti ne tik 
iš parapijos mėgėjų choro, 
bet ir iš gero profesionalų 
choro. Tiesa, svečiai solistai 
buvo tenoras Juozas Barsot- 
ti ir baritonas Vytautas 
Moscato, profesionalai dai
nininkai; jie daug palengvi
no muz. J. Jankui darbą tuo, 
kad nereikėjo jų lavinti gie
dojime, tik lietuviškų žodžių 
tarime. Jie abu, kaipo solis
tai, puikiai pasirodė. Akom- 
ponatorius Wm. Larkins gal 
ir nebuvo perdaug susiprak- 
tikavęs solistų akomponi- 
mentui, bet chorui jis pui
kiai gelbėjo. Gi pabaigoj, 
po paskutinio žodžio, p. Lar
kins tikrai parodė vargona
vimo meistriškumą, atvaiz
duodamas gamtos sąmyšį

Baigdamas noriu pasvei
kinti chorą ir ypač muz. J. 
Jankų su dain. J. Jankiene, 
kurie ėmėsi tokio sunkaus 
darbo ir jį atliko geriau, ne
gu prie paprastų aplinkybių 
galima. Šis perstatymas, rei 
kia tikėtis, nebus paskutinis. 
Taipgi turime viltį, kad 
dain. J. Jankienę, po šio taip 
sėkmingo pasirodymo, turė
sime malonumo dažniau gir-1 
dėti ir kituose žymesniuose' 
koncertuose. Paulius.

—o—
Beno uniforma

Vaikelio Jėzaus suruošta 
arbatėlė kovo 19 d. labai ge
rai pavyko; gautasis pelnas 
apie 40 dol., paskirtas para
pijos vaikų beno uniformai. 
Daugiausia pasidarbavo pir- 
min. M. Klimienė ir PI. Že- 
meckienė. Kun. Kartavičius 
labai dėkingas rengėjoms už 
tokį darbą.

Programą paįvairino beno 
vaikai: Al. Šildžius, A. Vai
tekūnas, V. Kriaučiūnas, M. 
Vilkevičius, P. Lukoševičius, 
S. ir M. Klimai. Programoje 
prisidėjo ir kun. Kartavi
čius, paskambindamas pia
nu.

Kun. Kartavičių vyskupi
jos berniukų brigados vado
vybė paskyrė „comman
dant”.

Kun. Juozas Aleksiūnas.

sunku 
gieda

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartĮ
Tel.: MAnsfleld 0-8787

'^(se
Ir bažnyčios ati-L

Sekmai, Balandžio-Apršl 25, 1937įGRAND PARADISE SALĖJ, XX" X'
Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga $1.00, 75c. ir 50c
Šokiams gros 12 ’’YOUNG MELODIANS” orkestras iš Waterburp, Conn.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE TIKIETUS — GAUSITE GERESNES REZERVUOTAS VIETAS

VELYKOMS
SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE GALIMA GAUTI 

VISOKIŲ ŠOKOLADINIŲ zuikių, garnių, kiaušinių 

— nuo 5c. iki $6.00 — šokoladinių pintinėlių, pa
puoštų saldainiais, plušinių zuikių, lėlių (dollių), 

taipgi visokių saldainių dėžėse, vežimukų, pilnų sal
dainiais ir iš LIETUVOS RŪTOS SALDAINIŲ.

Kviečiam Atsilankyti

J. GINKUS
495 GRAND STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
(arti Union Avenue)

Tel. Stagg 2-2306

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Velykinių pamaldų tvarka
Didįjį penktadienį pamal

dos prasidės 8 vai. Pirmą 
kartą mūsų bažnyčioje bus 
laikoma nuo 12 ligi 3 vai. 
merdėjimo valanda, Kristaus 
kančiai prisiminti. Bus tuo 
laiku giedamos įvairios gies-

mės ir sakomi pamokslai.
Did. šeštadienį ugnies 

šventimas prasidės 7:30 vai. 
ryte.

Velykų ryte rezurekcija 
prasidės 5 vai.; po mišių pa
laiminimas švč. Sakramen
tu. Kitos mišios sekmadienio 
tvarka.

Choras pasirengęs gra-

KADA MĄSTAI APIE GERUS ČEVERYKUS, IR TIKRAI 
TEISINGĄ PIRKINIO VERTĘ,

MĄSTYK APIE MILČIŲ
Milčiaus gerų čeverykų sudėtis 
yra tokia: vyrams, pirmos rū
šies — RackOak padai, Am-0- 
Flex vidpadžiai, Kid, Kangaroo 
arba Calf. Odos viršeliai ir stip
riai pasiūti.

Moterims bateliai madni, gra
žūs, su arch support ir ,Air-Tred’

ir minkšti kaip zomčius, tokius čeverykus avėdamas kojos 
niekuomet nežinos — corns, calouses, bunions ir daugel ki-. 
tų kojų nesmagumų.

„Bonnie Laddie” — bateliai — jaunuolių augančiom ko
jom, stiprūs ir geri kokybe. Avalinės reikale prašome ko
operuoti lietuvio S. A. Milčiaus krautuvėse:

‘Milelius Shoe Shops, Inc.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue..................................Maspeth, L. I.
66-31 Grand Avenue....................................  Maspeth, L. I.
69-21 Grand Avenue ................................ Maspeth, L. I.

sekė 
solis-

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

įTel. EVergreen 7-1312 |

Dr. H. MENDLOWITZ
į Persikėlė naujon vieton, tai yra:
|522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
1 Iki 3 ir nuo SekmadienĮ:

7-8 vai. vakaro 10 Iki 12 vai. ryV
FLATBUSH OFISAS randasi JJ220 Avenue J.

irnfel ŠUkSDlU
(L«'” ap 

■■ hir tavo susinn-

g. plaukė Sene- w 
^miia). Ir čia liejo-va' 

bangos, lisa
i pabalto ir pa- R

žiai pagiedoti. Išmokęs nau-inimu, kitos mišios 9 ir 11 
jų giesmių. Ypač gražiai | vai. Mišparų nebus, 
suskambės linksma Velykų — ‘
Aleluja, muzika Handelio.

Mirė
Kovo 22 d. 10 vai. ryte pa

laidotas a. a. Lizdenis. Pali
ko žmoną ir vaikus.

11 vai. palaidota Petronė
lė Varneikienė, 70 m. amž. 
Paliko du sūnus.

Bingo
Po Velykų trečiadienį par. 

salėje bus bingo. Rengia pa
rapija. Tikimasi daug publi
kos, pradžia 8 vai. va“

—o—
Moterų s-gos 35 kuopa ba

landžio 3 d. 7 vai. vak. par. 
salėje ruošia margučių ba
lių. Už gražiausius margu
čius bus duodamos dovanos. 
Bus įdomių lenktynių.

Sąjungietės visados turi 
įdomius parengimus, ir ši 
sykį visi atsilankę bus pa
tenkinti. Pusė pelno parapi
jai. R — jos.

— Antrą Velykų dieną po 
9 vai. mišių palaiminimas.

— Vaikų benas stropiai 
ruošiasi Brooklyno kontes- 
tui, kuriame dalyvaus 
20 benų.

— Parapijiečiai jau 
šneka apie įvyksiantį 
pi jos laivu išvažiavimą, bū
siantį birželio mėnesį.

— Smarkiai ruošiamasi 
balandžio 4 d. vakarienei, 
skiriamai klebonui 
Aleksiūnui pagerbti.

apie

daug 
para-

kun.

APREIŠKIMO PARAPIJA

didžiulė

Tel. EVer green 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksua 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

3S5335335533233S5S3KSŠ33533SS3Z35IZ5333U3Z352Z35iS333Z35535roZ22ZZZ2i 2Z23&323&Z3JF

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandUlal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

ATSKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
3495 Grand Street,

ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJA

Velykų pamaldos
Rezurekcija 5:30 vai. 

ryte su procesija ir palaimi-

Septyni žodžiai Nuo 
Kryžiaus

Kovo 21 d. Apreiškimo 
par. choras išpildė Du Bois 
kantatą „Septyni žodžiai 
nuo Kryžiaus”. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė 
bažnyčia.

Po trumpos kleb. kun. N. 
Pakalnio kalbos, mirtiną ty
lą pertraukė vargonai, po 
kurių pasigirdo galingas 
dain. J. Jankienės soprano 
balsas; nors visi žino, kaip 
bažnyčioj reikia laikytis, ta
čiau daugelis sužiuro į var-VELYKOMS

-PUOŠDAMI STALUS VELYKŲ ŠVENTĖMS IR NORE-;
DAMI PAPILDYTI BONKĄ DEGTINĖS ARBA :

: VYNO GERO, ATSIMINKITE

LIETUVIŠKĄ MONOPOLĮ
kWAW, aWaW.W.WAT

Republic (2 metų) ........ $1.89 kv.
.98 pt.

Maryland Rye (3 metų) $2.29 k v.
1.10 pt.

Mount Vernon (4y2 m.) $3.89 kv.
1.99 pt.

ZaWa’.

[Saldus vynas nuo 98 c. gal. iki $2.25 gal. j 
[Šampanas nuo $3.75 iki $6.00 už bonką | 
Koniakas nuo $2.69 iki $3.99 už bonką
; Monopolis atdaras nuo 8 vai. ryto iki i j 
[ 12 vai. naktį ĮDOMUS VAKARAS

REPUBLICILKĮUOR STORE
415 Keap St., Brooklyn, N. Y.

; (Tarpe Grand St. ir So. 1 St.) g
Tel. Evergreen 7-2089 Lie. No. L72»

Apreiškimo par. klubas 
kovo 31 d., trečiadienį, 8 vai. 
vak. par. salėje, turės nepa
prastai įdomij parengimą, 
kuriame bus marionečių te
atras ir šokiai. Jokios įžan
gos nebus. Visi kviečiami.

irali'i) ir tėviškų 
iKį(^S06 ašaros. °rnfl 
ji' Ino Popiežiaus Pi- 

^.Hiii’smo ašaros, 
hk tas' veržėsi iš di- 
ftB&žmonijai.

į e MiMrke žydai 
priešaky su- 

protesto mi- 
jo nacius 

iitaiik? rėžimą, 
iW tenka daug

Ttkietįjos žy-

MitiSoje buvo 
prs.’pol. Hugh 
fcas buvęs pre- L, 
it Imi artimas ke(y

paruoštą Lgt 
i*irt rabiuuinnr, ĮWRkytaL

Brooklyn, N,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodami 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinama
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L L

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsy reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybesj
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, GAZO PEČIUS 
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO
(Housing Plan)

Me« išvalome Garo Boilerius
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien IS WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pajaukite ar para
šykite adresuodami:

SAVAGE & PUTZ
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733
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