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į3>Ttfir»staus Prisif • į kėlimo švenį|j čių proga
sveikin ame
LDS narius,
‘Darbininko’
bendradarbius, prenume
ratorius, rėmėjus ir ben
drai visus lietuvius! Pra
šykime prisikėlusio Kris
taus, kad pagelbėtų mūsų
tautai atgauti Lietuvai
laisvę ir nepriklausomybę,
ir išlaisvinti visus lietu
vius iš svetimųjų vergijos,
kad mūsų šalis — Jung.
Valstybės apgintų laisvę
ir nepriklausomybę, ir kad
pasauliui grąžintų taiką.
Persiimk i m e V ei y k ų
džiaugsmu ir meile. Lai
Kristaus meilė suvienija
mus visus Bažnyčios ir
Tėvynės darbui!
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kata IfkM Rot spaude*, neturi
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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LINKSMA DIENA

lenkų kunigams vokiečiai
uždraudė teikti Šv. Komu
niją žmonėms. Plocko die
cezijoje nebėra nė vieno
lenko kunigo ir visos baž
nyčios uždarytos.
Plocko
Arkivyskupas
Antanas G. Nowowieski,
83 metų amžiaus, nacių
nukankintas;
vyskupas.
Leonas Wetmanski išvež
tas j vokiečių koncentraci
jos stovyklą; Lodzės vys- ,
kupai Vladimiras Jasinski ir Kazimieras Tomczak
išvežti į Vokietiją; visos j
diecezijos bažnyčios uždą-'
rytos.

Vokietija Pasiuntė 1,500,000
Kareivių j Rusiją

Magdalenai, iš kurios buvo iš- •
varęs septynis velnius. Ji nuė- j
jus paskelbė tiems, kurie buvo,
su Juo buvę, o dabar liūdėjo ir j
verkė. Bet jie, išgirdę Jį esant
gyvą ir ją Jį mačius, netikėjo...
___________
♦----------------------------------Kristus pasirodęs Apaštalams
Londonas, bal. 1 — Pra- i Lėktuvų {staiga Grąži
tarė:
Eidami į visą pasaulį, nėsi, kad Vokietijos dik-į no Valdžiai $14,000,000
skelbkite Evangeliją visam su tatorius Hitleris pasiuntęs
----------tvėrimui. Kas tikės ir bus pa
diViZijN 4^
Kansas City, bal.l-J.
krikštytas, tas bus išganytas, o 1,500,000 kareivių i RusiNorth A.
kas netikės,
bus pasmerktas. ją, kurios Kryme ir kituo-; merican
AJiatio
In
Tuos, kurie tikės, lydės toki ste se Rusijos frontuose prapareiškė, kad
buklai: Mano vardu jie išvari dės naują pavasarinę atadirbti mj.
nės velnius,
kalbės naujomis ką, apie kūną jau taip se- *
®k
sumažė.
kalbomis, ims žalčius ir, jei ką mai buvo kalbama.
. ir
- išlaidos už lėktuvų
TT.,. • ijo
mirtinga gertų,
tai jiems ne
Sakoma, kad Hitleris ”pastatymą.
. ,__ Todėl kompa
kenks, jie dės rankas ant ligo pirmiausia pradės atakas
nija grąžino valdžiai $14,nių, ir tie pasveiks.
kur nors apie Orei, Sevas 000,000, vietoj paimti juos
Viešpats Jėzus,
po to kaip topolį, bendrai pietinėje
kaipo pelną.
jiems kalbėjo, buvo paimtas į Rusijos dalyje.
Kompanijos prezidentas
dangų ir sėdi Dievo dešinėje. Jie
Apskaičiuojama, kad dasako, kad lėktuvų pastaty
gi išėję skelbė visur Viešpačiui bar vokiečiai turi apie 180
mo išlaidos sumažėjusios
drauge veikiant ir tvirtinant jų ; divizijų (2,700,000 kareižodžius lydinčiais juos stebūk- vių)
Rusijos frontuose, 33 ir vienu trečdaliu nuoš.,
1 -ą. A A 1AA J- • •• kaip kad buvo 1940 m., kalais.
neskaitant tų 100 divizijų,
darbas medžiaga kai.

(Morkaus 16,1,19).

Mirė Lietuvis
Dailininkas

• Vasario 9 d. Leysin
(Šveicarijoje) sanatorijo
je nuo džiovos mirė lietu
vis dailininkas Antanas
Samuolis - Samulevičius,
eidamas 43 metus amžiaus. Jis palaidotas vasa
rio
d. Jo laidotuvėse
dalyvavo įgaliotas minis
teris E. Turauskas.

TUESD> Y and FRIDaY
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
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New Delhi, bai. 1 — An
glijos kariuomenė narsiai
kovoja prieš Japonus Bur
moje. Japonams svarbu
užimti Burmą, kad nukirtus susisiekimą Alijantų
su Kinija. Kinija negaudama karo ginklų iš Amerikos negalėtų
kariauti
prieš užpuolikus.
ARIMUOS DIENA
BALANDŽIO 6

Dienos
Evangelija

Šv. Tėvas Leido Pasaulionims
Laikyti Švč. Sakramentą

Nevvspaper
Published every

FIVE CENTS

Anglijos Kariuomenė Kovoja
Prieš Japonus Burmoje

Linksma diena mums prašvito, Dangaus Karalius aukščiausias
Visi troškom džiaugsmo šito,
Išganytojas brangiausias,
Atpirko mus maloniausias.
Kėlės Kristus, mirtis krito.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Jis pragarą nugalėjo,
Mirties geluonį išrovė,
Žalčio galvą sutrupėjo,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė,
Vargšams viltis sužibėjo.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Prapultį tuoj atrakino,
Angelus siunčia šventuosius
Tėvus šventuosius ramino,
Pas Mariją ir savuosius
Eit paskui save vadino.
Mokytinius mylimuosius.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
I Jie kaip tik Jėzų išvydo.
— Motinėlei Sopulingai
Neškit naujieną džiaugsmingą Džiaugsmingu balsu pragydo,
LDS Centro Valdyba, Į Atsikėlimo garbingo...
Sveikas būk, Sūnau Dovydo!..
Aleliuja.
Aleliuja, Aleliuja,
“Darbininko” Redakcija Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja,
j
Sveikas,
Karaliau šviesybės,
ir Administracija. Veikiai patsai pas Ją ėjo,
. Viešpatie didžios galybės,
_______
j Didžia šviesybe žibėjo,
, Gelbėk ir mus iš tamsybės.
( Sveikindamas Ją kalbėjo:
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja,
dyku Dienos Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
/
j — Po tavo skausmų kartybės j Susilaukę Atpirkėjo
j Didį jie džiaugsmą turėjo,
Nušvito diena linksmybės.
; Seniai regėt Jį norėjo.
Duosiu dangiškos ramybės,
! Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja.
Subatai praėjus, Marija Mag —Sveikas gi, Jėzau saldžiausis ■ Gyvas savo galia tapo,
. Nelietęs atspaudo kapo;
dalena, Marija Jokūbo motina ir Mano sūneli mieliausis,
Sargai pabėgo be kvapo...
Žmonėms
vis
’
ems
maloniausis!
Salome nusipirko kvepalų eiti
Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja.
Aleliuja, Aleliuja. Aleliuja.
Jėzaus patepti.
Šventuoju prisikėlimu
Esu šiandieną laiminga,
Labai anksti pirmą savaitės Tave išvydus garbingą,
Duok mums kalčių atleidimą,
Tegu ir mus džiaugsmas ima!
dieną, jos atėjo pas kapą, saulei Nieko daugiau man nestinga,
Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja!
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.
jau užtekėjus.
Jos kalbėjosi tarp savęs. Kas
mums atris akmenį nuo kapo
angos? Bet pažvelgusios pama- j
tė akmenį atrištą, o buvo jis la
bai didelis.
Įėjusios į kapą, jos pamatė
jaunikaitį, sėdintį dešinėje pu-,
sėje, apvilktą baltu drabužiu,\ Londonas, bai. 1 — Šven
ir nusigando. Jis joms tarė:
tasis Tėvas, Pijus XII, su
Nenusigąskite; jūs ieškote Jė teikė leidimą lenkams pa
zaus Nazarėno, Kuris buvo pri saulionims laikyti
savo
kaltas ant kryžiaus; Jis prisi namuose Švč. Sakramentą
kėlė, Jo nėra čia; štai vieta, kur ir Jį nunešti ligoninis. Ši
jį buvo padėję.
tas leidimas yra duotas
Bet eikite, pasakykite Jo mo lenkams Wartegau pro
kytiniams ir Petrui, kad Jis ei- vincijoj, kuri yra dabar po
na pirma jūsų į Galilieją; tenai i vokiečiais.
Jį matysite, kaip Jis yra jums , Vokietijos naciai nužudė
sakęs.
j kunigus arba juos išsiunIšėjusios jos pabėgo nuo ka- i tė į koncentracijos stovypo, nes jas buvo apėmęs drebu klas. Mažai lenkų kunigų
lys ir išgąstis. Jos niekam nie beliko Poznanės, Gniezno,
ko nesakė, nes bijojo.
; Plocko, Lodze, Wlaclewko,
Prisikėlęs iš numirusių anks- j Varšuvo, Krakuvos ir Kiel
ei pirmą savaitės dieną, Jis pir- j ce diecezijose. Likusiems
mučiausiai pasirodė
Marijai!

DARBININKAS
Lithuanian Seml-Week]y

riuomenę, jūros ir oro lai
vynus.
Piliečiai gali remti karo
jėgas ir vyriausybę pirkdarni J. V. Apsigynimo bo
nūs ir ženklelius, aukodami Raudonajam Kryžiui,
pildydami vyriausybės raeijonavimo taisykles, intensyviau gamindami karo
reikmenis ir tt.
Ai i jant ai Nuskandino
7 Nacių Laivus

VVashington, D. C. —Pre- ‘
---------zidentas Rooseveltas pa- Londonas, bai. 1 — Britų
skelbė balandžio 6 d. mi- i ir rusų laivynas šiaurės
nėti kaipo Armijos Dieną, į vandenyne nuskandino 7
Tą dieną visi piliečiai turi Vokietijos laivus, kurie
padaryti pasiryžimą viso-' bandė sutrukdyti Jung.
mis išgalėmis remti šaliesį Valstybių ir Britanijos !aiginkluotąsias jėgas — ka-‘vus palydovus.

JAPONŲ JŪROS IR ORO
GALYBE SUMAŽINTA
Aš atsikėlimas ir gyvybė: kas tiki į mane. nors ir būtų miręs, bus’
gyvas.
(Jono n. 25>

Jau Metas Su Kristumi Keltis
Kai skaudūs laikai jau paliečia visus,
Nelaimės pius urmu apspito,
Tai dar
tas džiaugsmas šviesus,
Kurs mums per Velykas nušvito.
Ir Kristus rods miręs. Prieš mūsų akis
Dar stovi tas tragiškas vaizdas.
Kiek Jis iškentėjo, tegu pasakys
Jo dar neužgijusios žaizdos.
Bet Jis atsikėlė. Stebūklas tasai
Tuomi ypačiai padidėjo,
Kad Kristus nukautas, sunykęs visai,
Dievystės garbe suspindėjo.
Prieš Jį nusilenkia galybė mirties,
Gamta Jam klusniai nusileidžia.
Ir tie, kurie Buvo nustoję vilties,
Džiaugsmingą naujieną jau skleidžia.
Jau kėlės, kaip buvo pasakęs Patsai —
Prisimena pažadą tvirtą —
Dabar tai jau žinom, kad Dievas Jisai,
Atpirkti žmoniją Jam skirta.
*
*
*
Pamiršta suklydę pasaulio vadai
Garbingą Jo atsikėlimą;
Jiems niekis Jo mokslas ir Jo pažadai,
Jį patį jau niekinti ima.
Užgriūva ant jų ištyrimų našta.
Kariauja, kraujuos savo maudos,
Ir jųjų valdžia taip didinga, griežta,
Ūmai susilpnėja kaip šiaudas.
Tada pavergtųjų jau baigias kančia,
Iškyla nugrimzdusi valtis:—
Jau slenka naktis, štai aušrelės pradžia Jau metas su Kristumi keltis!

gruodžio 7 dienos, Atlanti
Melbourne, Australija,
Bal; 1 - Amerikos ir Aus- ko vandenyne nuskandyta
tralijos lakūnai sunaikino 98 laivai. Čia, žinoma, yra
dešimtą nuošimtį Japonų vokiečių submarinų dar
oro jėgų ir laivyno. Daug bas, kad Amerikos laivai
Japonijos didžiųjų karo nepasiektų Anglijos ir Ru
laivų buvo nuskandyta. sijos.
Netekę didžiųjų karo laivų
Japonai negalės užimti
naujų salų. Alijantai ren
giasi puolimui Japonų
tvirtovių.

Japonai Bombarduoja
Filipinų Salas

Washington, bal. 1 —ADaug Alijantų Laivų
merikos karo vyriausybė
praneša, kad Japonai nuo
Nuskandyta
latiniai bombarduoja FiliNew York, bal. 1 — At- pinų salas, Corregidorą,
lantiko vandenyne per vie- j Mindanao ir Bataaną. Ke
ną savaitę buvo nuskandy-į lėtas Japonų lakūnų buvo
ta 22 Alijantų laivai. Nuo nušauta.

Kiniečiai Sulaikė Japonų
Puolimus Burmoje

New Delhi, Indija, bal. 1, areštavo daugiau, kaip 200
— Kinijos kariuomenė su nacių atsiųstų agentų, ku
laikė Japonų puolimus rie išduodavo karo paslap
Burmoje. Sakoma, kad ki tis Vokietijos vyriausybei.
niečiai privertė Japonus
Vienuolės Pasiliko
pasitraukti 10 mylių atgal
Toungoo provincijoje.
Vietose
Pranešama, kad Japonai
sutraukė į Tongoo 20,000 Londonas, bal. 1 — Kada
i kareivių, gi kiniečiai čia Japonai gręsė užimti Sinteturi tik 8000, aišku, kadlgaporę, vienuolės seserys,
prieš priešą neilgai tegalės j kurios globojo senelių
atsilaikyti, jei negaus dau- prieglaudą, atsisakė miestą apleisti. Jos visos pasi
giau pagalbos.
liko prie senelių ir dabar
J. K.
Brazilijoje Areštuoti Hadai į yra Japonų valdžioje.

RUSAI NUGALĖJO NACIUS
LENINGRADO FRONTE

Rio De Janeiro, Brazili ja,' Pirk Defense Bonds ir Stamps!

bal. 1 — Brazilijos policija 1

Remk šios šalies apsigynimą!

Darbininkų Radio Programa

Maskva, bal. 1 — Sovietų ragina stoti į “darbo tar• TD • •
T7 1 ’ * * * i t
navo mažiau. Tai esą pasej Rusiją. Vokiečiai dabar kog išdirbim0 sugebėji- Rusijos raudonoji armija I nybą”, bet ne savo šalyse,
galesia pastatyti
apie
:
nugalėjo nacius_ Leningra-1 o Vokieti jos gilumoj. Lyšeštadienį, balandžio 4 d., 2 vai. po pietų įvyks
4,500,000 kareivių prieš 7
do fronte ir atsiėmė 10 kai-, giai ir tų kraštų darbinin- Darbininkų
Velykinė programa. Prašome pamilijonus Rusijos karei
mų.
Pranešama,
kad
3200
■
kai
verbuojami
j
Vokietisuktj
savo
radįo
rod
kl
ngo kilocvcIes ir klausv.
Vokiečiai Nuskandino
vių.
Raudonieji visa jėga
Prekybinį Laivų
daugybę karo ginklų už-'ir Kauno radijus kelis t>s gražios programos is WCOP stot.es, Boston. Mass.
puola vokiečius Leningra-J
kartus per dieną buvo!
Visiems Gęrb. Darbininkų Radio programos Klaugrobta. Smarkus vokiečių- kartus
do, Kalinino, Viazmos ir
Londonas, bal. 1
v o- ruSų mūšiai eina Smolens skaitomas net paties Goe- sytojams nuoširdžiai linkime linksmiausių Kristaus
kituose frontuose, kad tik kietijos karo vyriausybė jęoVronte
ringo atsišaukimas, kuria- Prisikėlimo švenčių!
išmušti vokiečius iš stra- praneša, kad prekybinis
teginių punktų, pirm ne- laivas, vežąs iš Amerikos • Vokiečiai yra pasinešę
Sekmadienį, balandžio - April 26 d., 7 vai. vakare,
gu vokiečiai galės susis- karo ginklus Rusijai buvo galimai skubiau vokietinti • Vokietiją ir “gerą valgį,
1
tiprinti ir' pradėti bau ją nuskandytas netoli Norve- Lietuvos, Latvijos ir Esti-,kinų ir teatrų lankymą” ir Municipal Building svetainėje įvyks Darbininkų Radio
puolimą.
■ JL
. gijos pakraščių.
| jofe jaunimu ir tamn tikslui L t.
KONCERTAS. Kviečiame visus dalyvauti.
•
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Šiais laikais labai daug
kalbama apie penktąją ko
loną.
Daugiausia kalba
komunistų ir komunizmui
“Draugas” rašo:
spauda.
New Delbi, Indija, bal. 1
“Turimomis žiniomis vie simpatizuojanti
nas Mass, valstybės senavadina visus pavergtų— Anglijos kariuomenė!
torius norėjo išgelbėti Si- Į J1! tautų, kurios buvo ar yneatsilaiko Burmoje prieš
Washington, D. C., bal. 1, Į Jeigu komunizmas nebū- Japonus, nes neturi užtek
biran ištremtą iš Lietuvos ra Sovietų Rusijos okupa— Šiomis dienomis Dies' tų pavojumi demokratijai, tinai ginklų ir žmonių.
Amerikos pilietę X. Y., ku cijoje, laisvuosius pilie
komitetas iškėlė aikštėn, tai komunistai demokrati Londono vyriausybė pra
ri tą senatorių pažino ir čius penktosios kolonos
kad Ekonominės Gerovės nėse valstybėse nesislaps nešė, kad Japonams sekasi į
nariais - agentais. Tačiau
kuri prašė pagelbėti.
Taryboje esą 35 komunis tytų ir nesidangstytų sve užgrobti vis didesnę šalies!
“Mass. Senatorius darė rimtai galvojanti žmonės,
tai - pareigūnai, kurių įžy timomis plunksnomis.
įvairiausius žygius, kad iš- ypač šios šalies vyriausy
dalį dėl to, kad “vietos
miausiu esąs ekonomikas Dies komitetas, kuris ty gyventojai aktyviai pade-!
' gelbėjus Amerikos pilietę bė gerai žino, kad komuMaurice
Parmelee
su rinėja neamerikonišką vei da Japonams veikti ir ka-i
iš Rusijos, bet šiomis die- nistai ir naciai yra tikrieji
$5,600 metinės algos.
nomis senatorius sulaukė penktosios kolonos agen
klą šioje šalyje, dažnai iš- riauti”. Žinoma, Japonai i
gana įdomų sovietų Rusi tai, nes jie patys save iš
Parmalee esąs keletos kelia aikštėn, kad tas ir Į visa pažada Burmos gy- ‘
jos Įstaigų atsakymą, ku duoda.
revoliucinio pobūdžio kny- tas yra komunistas. Iškel- ventojams, kad jie pasi
riame sakoma, kad joks pi Jung. Valstybių vyriau
Anglijos vai- i
gų autorius, bet viena yra1 tieji tuojau viešai užginči- priešintų
lietis negali nieku būdu iš sybė nepripažino ir nepri
įžymiausia, tai apie nudiz-, ja, kad netiesa, kad jie nie- džiai.
važiuoti iš Sovietų Rusi pažįsta Vokietijai paverg
mą (nuogumą) Išleista' ko bendra neturį su komujos; todėl ir ši Amerikos tų kraštų, kaip nepripaži
1931 m. Parmelee savo nizmu ir komunistais. Ko- Batgarija Pažadėjo Naciams'
no ir nepripažįsta Sovietu
pilietė nebus išleista.
knygoje pasisako, kad jis munistai taip pat slapsto
200,000 Kareivių
“Bet matomai bolševikai Rusijai pavergtos Li
pats buvęs nuogalių stovy- į ir neišduoda savo narių kinorėjo amžinai nutildyti v?s, Latvijos ir Estij'
klose Europoje, ir jis siūlo tiems.
Bern,
Šveicarija,
bal.
1
—
nelaimingą Amerikos pi- , kitų_ kraštų. Demokra
nudizmą visur ir visados.
„
j-.
.
Jeigu komunistų veikla Vokiečių rateliuose kalba- ’
lietę, nes jie paprašė pono' gynėjai ir šalininkai
Kongrese dėl Dies komi- nebūf
nebūtų
ma,
kad
Bulgarijos
karaJo čia nėra, nes Jis prisikėlė, kaip yra sakęs. Ateikite ir matykite
senatoriaus nurodyti jos į Pat nepripažįsta grot
teto įskeltos neamenko-, voji
va,Pst
tai kam
(Mato 28, 6) pavardę ir pasakyti kodėl: tik Vokietijai, bet ir Rusi
liūs
Boris
pažadėjęs
Vokie-1
vietą,
kame
Viešpats
buvo
paguldytas.
mskos veiklos kilo skan- . ..
,-o
tijai pastatyti 200,000 ka
jai nepatinka Rusija.
jjai- Komunistai, reikalaudalas. Kaikurie kongres- J
r
reivių
Rusijos
fronte.
“Pasakyti pavardę ir nu- darni pavergtąsias tautas
manai, peržiūrėję Parme- Nėra jokia paslaptis būti
Vokiečiai
gauną
tą
pa

rodyti kodėl Amerikos pi- PriPažinti Rusijai, atlieka
lee parašytą ir išleistą Demokratu ar Respublilietė nori išvažiuoti iš bol- į išdavikišką penktosios koknygą apie nudizmą, pa- konu ar kokios kitos par- galbą iš Bulgarijos, kaipo
ševikijos, tas pats, ką ir ^ono® v^ar^\.nes
ve^kia
reiškė, kad savo gyvenime tijos nariu. Kodėl? Todėl, atsilyginimą už teritorijas,
kurias
Bulgarija
gavusi
prieš
šios
šalies
vyriausy

nesą matę tokios žemos kad tos partijos veikia šios
nužudyti žmogų, todėl se
nuo
Graikijos,
Rumunijos
rūšies knygos.
šalies naudai. Jeigu kada
natorius atsisakė nuo toli bės nusistatymą.
ir
Jugoslavijos.
ir pasiginčija, tai tas natū
Buvęs komunistų arba
Kaip žinoma, Ekonomi ralu. Jeigu nebūtų kriti Iš Ankara praneša, kad New Delbi, Indija, bal. 1, per praeitą pasaulinį karą, mesnių susirašinėjimų su
—
Anglijos
atstovas
Cripps
kad
tik
jos
gyventojai
su-,
Sovietų
Rusijos
įstaigoRoj^mnistams
simpatizuonės Gerovės tarybos pir kos, tai nebūtų nei demo Vengrija ir Bulgarija ne
Indijos
vyriausybei
pa-:tiktų
pagelbėti
jai
karo
jančių programos vedėjas
mininku yra H. A. Walla- kratijos.
besipriešina
Vokietijos reiškė, kad Anglija sutin-: metu, bet pasibaigus karui mis.
Baisus
likimas
laukia
pasįtiko Lietuvos prezice, Jung. Valstybių vice
reikalavimams duoti dau-j ka suteikti kraštui domi ir jos pažadas pasibaigė.
tuos žmonės, kurie paten-: dentą Smetoną, kada jis
prezidentas.
Sulaikė Kino Artisto giau kariuomenės į rytinį nijos teises po šito karo.
: atvyko j Ameriką, ir kada
Vice - prezidentas WalDabar Indijos gyvento ka j bolševikų nagus.
frontą. Ankaros korespon
Ayres
Filmą
Mes
manome,
kad
Ametas vedžjas buvo šaukialace pasižadėjo Dies komi
Anglija valdė Indiją per jai netaip jau greitai pasi nkos valdžia visus komu- į mas kar0 Urnybon ui jis
dentas sako, kad Bulgari
teto iškeltus kaltinimus išja sutiko duooti 250,000 daug šimtų metų. Indija tiki tiems pažadams. An mstus išleistų is šio krašto | ieš ,švykimą dalyvavo
Dalias,
Texas,
bal.
1
tyrti. Tačiau labai griežtai
.
kareivių, o iš Vengrijos turi 350,000,000 gyvento glija už savo dominijos j Sovietų Rusiją, bet deja, p
pasmerkė Dies komiteto■
. Sachs, tatersUie reikalavo 500,000 kareivių,
p. Smetonos
bmetonos priėmime
teisių pažadą reikalauja,
jų;
kraštas
yra
turtingas.
Theatre
Circuit
viršinin

nė
vienas
amerikietis
ko
pirmininką, palygindamas
bet kiek ji sutiki duoti ne Anglija buvo pažadėjus kad Indija tuojau prisidė- munistas nenori važiuoti į"; VVorcestery ir ten dainavo
kas,
sulaikė
nuo
rodymo
jį su Vokietijos nacių Goeį visiems lietuviškas dainas,
Indijai nepriklausomybę tų prie Anglijos karo prieš bolševikiškąjį “rojų”.”
paduoda.
art.
Ayres
filmą
—
“
Dr.
kurie aukojo į p. Smetonos
bbelsu.
vokiečius ir japonus.
Kildare
’
s
Victory
”
todėl,
vadovaujamą fondą.
Kaip nacizmo, taip ir ko- j
Indijos vadai svarsto
munizmo*'arenta“*"sudaro! kad
Lietus Sulaiko Japonų
i tuos pažadus ir reikalavi
Tūlas viso labo ‘profesorimtą pavojų demokrati- ke eit* 1 Jang' v»‘stybių
Puolimus
mus. Atsiranda daug pasirius” — pryčeris, kuris lajai. šluojant nacius, nerei-1 ar0 arny 0Melbourne, Australija, bai džiaugėsi Sovietų Rū
kia palikti nei komunistų. Art. Ayres atsisakęs eiti Washington, bal. 1 — A- eijų ir Klausimų Tarnybą Priešinimų ypač Indija
bai.
1 — Smarkus lietus: sijai užgrobus Lietuvą, vis
Kaip vieni, taip ir kiti dir- į kariuomenę todėl, kad jo merikos karo vyriausybė j Europą, bet kaip tik A- nenon islveltl i kar4- Ta‘P
gi kaikurie reikalauja pil-: privertė Japonus Naujoje dar tebesvajoja, kad soba svetimos valstybės nau- sąžinė neleidžianti kariau- pranešė, kad Bataane, Fi merika įstojo į karą, biu
dai. Ir labai gerai, kad vi- ti. Jis vistiek turėjo vykti lipinų salose, Japonų la ras tapo užverstas Ameri nos nepriklausomybės. Ta- Gvinėjoje trauktis 27 my- vietinė santvarka yra go
ce-prezidentas Wallace pa- į “conscientious
objec- kūnai bombardavo Ameri kiečių klausimais apie sa čiau dar šis klausimas pa-; lias atgal, nes patvinę upės resnė už demokratinę. Ta
čiau jis dabar kalba visiš
kos karo ligoninę ir nužu vuosius Filipinuose ir To- silieka nebaigtas ir tuo būtų užlieję jų bazes,
sižadėjo ištyrti.
tors” stovyklą.
tarpu negalima sakyti, ar Į
kai be “pep’o”, kaip prilimuoose Rytuose.
dė keletą žmonių.
Vokiečiai
Sulaiką
Rusų
Indija
priims
Anglijos
pa

i kirptas.
Šiais laikais apie siunti
siūlymą,
ar
kovos,
kad
Puolimus
Raudonojo Kryžiaus Infor mą žinių iš Jung. Valsty gauti nepriklausomybę.
Palaido jo Bolševikų
bių į užsienį yra įvairių
Berlynas, bal. 1 — Vo
macijų Skyrius Naujoje naujų patvarkymų. Norin
Nužudytų Asmenų
kietijos karo vyriausybė
Naciai
Prarado
Vietoje
tieji gauti platesnių infor
Lavonus
pranešė, kad visuose fron
45,000 Kryme
macijų gali kreiptis į Fo
tuose rusų puolimai buvę • Spaudos žiniomis, Pra
reign
Information
and
InŠiomis dienomis Ameri
sulaikyti ir kad viename vieniškių
priverčiamųjų
kos Raudonojo Kryžiaus ąuiry Service, Red Cross, Maskva, bal. 1 — Oficia mūšyje nužudyta 300 ru darbų stovykloje pereitais
Bostono Metropolio Užsie 161 Massachusetts Avė., liai praneša, kad Sevasto sų.
“THE BOSTON MUTUAL
metais bolševikų išžudyti
nio Informacijų ir Klausi-; Boston, Mass Tel. KEN- polyj raudonieji nužudė
arba sužeidė 45,000 vokie Japonai Areštavo Kunigus politinių kalinių bei admi
DOES ITS PART’’ * *
mų Patarnavimo skyrius;more 8210.
nistracijos tarnautojų, iš
čių kareivių laike dviejų
dabar yra 161 Massachu
UR COUNTRY is engaged in the most devastating and farviso
199 asmenų lavonai
Brisbane,
Australija,
bal.
didžiųjų nacių puolimų.
rcaching war m history. Ali business mstitutions wilf be judged
setts
Avė.,
Boston,
Mass.
Misionieriai
Pateko
by what they do to help in this world struggie to preserve human
1 — Japonijos vyriausybės palaidoti netoli Pravieniš
freedom. The Boston Mutual Ufo Insoroneo Company, likę
Darbo
padidėjimas
reika

VVashington, D. C., bal. 1 radio paskelbė, kad visi kių. Pavasarį numatoma
other life companies, is dedicating itself to help in every way posĮ Nelaisvę
lavo perkelti Centrą nuo
sible in the prosecution of this war.
— Karo Produkcijos Ta- j svetimšaliai kunigai ir mi- šiuos kapus aptverti graOver 72% of ail the securities osmed by the Boston Mntnol is in
17 Gloucester St. į naują Ottawa, Kanada, bal. 1— ryba uždraudė parduoti sionieriai areštuoti, bet žia tvorele, papuošti atski
United States Government Bonds, ineluding an investment in Devietą.
-fense Savings Bonds to the maximum amount which we can subJaponai paėmė į nelaisvę dantims valyti ir skuti- jiems leidžiama atnašauti rus kapus gėlėmis, pastascribe to m any one year. You r Life Insurance dollars. invested
Prasidėjus karui, Ameri
in Government Bonds, are helping to buy planes, tanks, ships,
' tyti kryžius ir tt.
69 Katalikų Bažnyčios mi muisi mostelę, jeigu pir- Šv. Mišias.
gims, and all the other implements of svar. Your Life Insurance
kos
Raudonasis
Kryžius
dollars are doing their part to win the victory.
sionierius, kurie darbavosi kėjas negrąžina senų vam
buvo daugeliui žmonių tar Pacifiko salose.
Many Boston Mntnol men from the Home Office and the Field
zdžių (tubes).
are now in the armed forces of Urtele Sam. More will don the
pininkas gauti žinių apie
DRAUGE DARBININKE,
umforms in the ncar future. Most of our Directors, and the Home
savuosius iš įvairių kraš
Office and Field PersonncI are active in the vanous lields of Home
platink du syk savaitinį laikraštį
Defense and Red Cross; Severai are on the Selective Service Boards.
tų, kurie buvo ir yra pa
All are doing thetr part in purchasing and helping the sale of
United States Defense Bonds.
vergti svetimųjų.
“Darbininką”
IMI W« o Good Y»or: Insurance in force mereased to over
Per kokį laiką buvo gali-'
one hundred and three millions, policyholders mereased to over
315,000. We paid policyholders and beneficiahes $>,778,553 —
Jis yra tikras tavo draugas
ma susisiekti ir gauti ži- Fall River, Mass. bal. 1— Naciai Nori Išstumti
since organization $35.108.682. income lašt year ercecded disT
rokšti
laimės ir teisybės — skaityk
bursements by $921,970. The Boston Mntnol. for the fifty-first
nių. Bet Amerikai įstojus į i Tekstilių darbininkai, ku- Japonus Prieš Rusiją
year. is rendering to the peoplc of New England depettdable life
karą, visi susisiekimo ke- rie buvo išėję į streiką, nu
insurance Service.
“DARBININKĄ”
liai
buvo uždaryti. Šian- tarė grįžti darban. Darbi- Stock holm, Švedija, bal.
THt BOARD OF OIRECTORS
1
—
Plačiai
kalbama,
kad
dien, pagal Jung. Valsty- ninkai nenori streikuoti,
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Fmmt
Mm*.
bių Cenzūros ofiso taisyk- bet kartais jie esą pnvers- santykiai tarp Rusijos ir
Pusei metų .................................... $2.00
Mm,.
les, asmeninės žinios su ti panaudoti šią priemonę, Japonijos esą labai įtemp
3
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
priešo ar priešo okupuotų kad apsaugoti savo teises. ti. Esą galimas dalykas,
kad
Japonija
puls
Rusiją,
Pusei metų ................................... $1.00
kraštų gyventojais gali Jei reikalauja, kad darbibūti siunčiamos tik per'ninkai šiuo karo metu da- kad pagelbėti Hitleriui.
Čekius ar money orderius siųskite:
Raudonojo Kryžiaus tarp-' rytų pasiaukojimą krašto Šias žinias paduoda Sočiai
fRana H, hardibov
“DARBININKAS”
tautinias įstaigas.
gerovei ,tai būtinai reika- Demokratų laikraščio ko
Ear»y JC,m. af ta,.. Mum.
respondentas.
Dauguma žinių iki šiol i linga reikalauti, kad ir
___________
t ■*<**»•*
366 VVest Broadvvay,
South Boston, Mass.
buvo siunčiamos per Ptav* * darbdaviai mkRautij
Defense Bonds ir stnmps!
donojo Kryžiaus Informa-1 milijonų dolerių.
Remk šios šalies apsigynimą!
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Velykos Vis Velykos

t

Penktoji Kolona

Lietuvių Kultūros Institutas nebereikalo buvo
įsteigtas. Dr. Kazys Pakštas atlieka gražų darbą. Savo
žinių lobyną mėgina praplėsti Amerikoj, kuri labai
mažai tėra susipažinusi su Europos tautomis, ypač
smulkesnėmis. Šiuo tarpu lietuvių mokslininkas at
skleidžia mums naują dalyką, būtent, sugrupavimą
Skandinavijos ir Pabaltės tautų. Tą kombinuotę už■ vardina Baltoskandijos Konfederacija. Jon įeina Švedija, Norvegija, Danija, Suomija, Estija, Latvija ir
, Lietuva. Tai būtų didžiulis žemės plotas, turįs 1,401,000
j kvadr. kilometrų ir 24 milijonus gyventojų. Teritorija
j labai didelė, bet gyventojų, palyginti, mažai, nes Šve
dija ir Norvegija labai skystai apgyventos. Tačiau ge
ografiniu ir kultūriniu atžvilgiu Baltoskandijos Kon
federacija užimtų vieną svarbiausiųjų Europos vietų.
1 Visų pirma, Baltijos jūra būtų lyg ir Konfederacijos
j i ežeras, netoliesia tokioj pat rolėj, kaip Viduržemio jū
ra. Baltoskandijos tautos, ypač Švedija, Norvegija ir
nori taikos — jiedu yra j Danija, vienos kultūringiausių pasauly. Suomija ir Papasaulio taikos apaštalai, baltės tautos gerokai atsilikusios, dėlto, kad ilgą laiką
- taip čiulbėjo komunis- išbuvo Rusijos vergijoj. Bet įsigijusios nepriklauso
ta,
mybę, smarkiai žygiavo pirmyn, ir jeigu iš naujo lais
1940 m. gegužes men. vę atgautų, tai palaipsniui susigretintų su anomis kul
Hitleris puola ne tik Pran- tūringesnėmis. Naujosios konfederacijos sąstatas su
cūziją, bet ir neutralias: sidarytų iš darbingų, produktingų, susiklausančių,
Olandiją ir Belgija. Jis ne
ša “taiką” visas savo pajė taiką mylinčių tautų. Tai būtų tarsi pažangos ir kul
gas pasiųsdamas, nes jo tūros židinys, neutralizuojąs groboniškus imperialis
draugas Stalinas jam pa- tinių valstybių užsimojimus. Ekonominiu atžvilgiu tai
deda ir birželio mėnesį į būtų milžiniškas pliusas, nes jau dabar, 1938 n., jų
“taikiu būdu” pusę milijo- eksportas siekė 1 bilijono, 283 milijonų dol. vertės. Be
no kariuomenės atsiunčia to, autorius ypatingai pabrėžia, kad Baltoskandijos
į Lietuvą, Latviją ir Esti- tautų psichologija, jų socialinė ir ekonominė santvarją. Visam pasauly komu-jka, pagaliau nieku nesutramdomas laisvės pojūtis sunistai, jų spauda triūbija, • daro nenugalimas kliūtis komunizmui įsigyventi.
kad Stalinas su Hitleriu yKiek paveiks Dr. Pakšto brošiūra į angliškai kal

Kad ir nelinksmu laiku šįmet ateina, Velykos vis
vien yra Velykos — linksmos ir jaukios, nes jų džiaugs
‘Draugo” bendradarbis toves. Tačiau nuo keletos
mo ir garbės žmonių daromi perversmai ir žemiškos D. A. Butėnas rašo:
metų prieš karą šalyje
nelaimės nėkiek nepaliečia. Kristaus Atsikėlimo šven
Kas yra vertas išga- PaPutS savotišjra dvasia:
tė įeina į viršgamtinę sritį. Dievo darbai sau, žmonių mos vardo? - Naminis pienui Vokietiją gmžygiai sau. Tad nėjoki žemiški sukrėtimai negali nu priešas yra pavojingiau- šluojant pilnu tempu ten
__ jį, priklauso ko- nutilus streikams ir įsnyslopinti to nežemiško džiaugsmo, kurį atneša didinga į.
Kristaus pergalė, suteikusi mums sielos išganymo ga munistai penktajai kolo kus bedarbei, Prancūzijoj
ne tik buvo sumažintos
limybę.
nai?
darbo valandos, prasidėjo
Daug, daug “nelinksmų” Velykų yra buvę Bažny
giomis
dienomis
Pranstreikai ne tik pramonės
čios istorijoj. Užtenka prisiminti tris pirmuosius
cūzijoj, Riom mieste, eina fabrikuose, bet net gelekrikščionybės gyvenimo šimtmečius. Tai buvo nuola teismas, kuriame kaltina- cinkeliuose
ir tokiuose
tinių, beveik nenutraukiamų persekiojimų laikotar mi buvusieji vyriausybės darbuose, kurie tautos
pis. Krikščionys gyveno tamsiose požemėse — kata- žmonės ir generolai, kurie garbę parodo pasauliui —
kumbose, pasislėpę, ujami, kankinami. Pilni jų kalėji prancūzų imperiją privedė pasaulinėj parodoj, 1938
mai, pilni amfiteatrai, kur žvėrys drasko jų kūnus. O prie katastrofos ir karo metais. Dėl streikų vienas
bet gi Velykų dienoje urvuose, katakumbose, kalėji pralaimmėjimo. Į kaltina- trečdalis pavilijonų buvo
muose skambėdavo linksmiausioji Aleliuja. Po to atė mųjų suolą ne visi paso- neįrengta.
jo įvairių herezijų laikai, kuomet katalikai buvo klai dinti, nes daug pačių kaikur to ii nauia d va ra taikos aPaštalai, Jiems bančio pasaulio sąmonę, sunku pasakyti. Dabartiniu
iSSSitS
šia?
—
Tai “Trečiojo fron- ~ikia Padati- boikotuoti ginklų žvangėjimo momentu įsikarščiavę karo vadai
datikių persekiojami, kalinami, ištremiami ir žudomi.
__ Tai
vir to - FronUpopulaire” plutokratijas t. y demo- vargu benorės su mokslininko išvadomis skaitytis.
Paskui per ilgą istorijos eigą sekė nuolatiniai susikir
paliaubas.
Vokietijos
vir__ kratijas, streikuoti, neleis- Marsas negailestingas. Jo darbas — žudymas ir nai
timai Bažnyčios su valstybe, kuri siekė užgrobti jos šūnėms tas teismas, atro- viešpatavimas. .r Niekam
. k d demokratijų fabrinuosavybę ir suvaržyti tikėjimo laisvę; toliau Liuterio
nepaslaptis,
kad
tai
komu,
„.J* prieš
„ .„s kinimas. Jo darbo pasėkos — grobonystė. Bet čia įei
do iš jų atsiliepimų, nepa ........
.
_
kai
gamintų
ginklus
reformacija, kaimiečių karas, prancūzų revoliucija ir tinka. Nepatinka taip pat mstai įsivelkę i naujus ru- „
. .
..
r .. na viens veiksnys,— jis negali neįeiti, nes dėl jo šis
.bus. Jie
T. valde
,
v
•
Hitlerio
invazijas,
nes
sali vyriau...
J --Jjis
T
pagaliau moderninių laikų atvira ir žiauri kova prieš ir komunistams. Tai įdo
..
v .. yra taikos nesejas. Ir apsigynimo karas kaip tiktai yra vedamas. Tas veiks
sybeje,
tvarkė . sali* streikavo ir arde
.. apsigy
. ni- nys tai demokratybė. Tegu po jos skraiste slepiasi kai
religiją. Retai kada Bažnyčia turėjo pilną taiką ir ra mus reiškinys.
J J jie
J
savo
netvarka.
Vokietys
.
,
...
.
mybę. Jei ne vienam, tai kitam žemės krašte kildavo
Prancūzija turėjo vieną ,
a
< mo darbą ne tik tokiose kurie ir neprietelingi jai gaivalai. Bet jei demokrati
kariškai
stiprėjo,
Prancu- ,
,
,
-. z .
karai ir nesantaikos. O Velykų dvasia niekad nepasi stipriausių kariuomenių.. .. A
J 1
salyse, kur karas nėjo (A- jos priešai priversti veidmainiauti ir kreiptis prie jos,
keitė. Net didžiausių kančių ir sunkenybių metu Kris Bet tai buvo ne paskutinis zlJa tekalbėjo aPle ai 5 merikoj), bet ir ten, kur kad apgintų, tai reiškia, kad demokratija labai galin
taus Atsikėlimas atnešdavo nenugalimą viltį, kad žmo laikas, bet prieš keletą me- PasaulyJe lr avaJ°J° aPie, priešas veržėsi, kur tūks ga ir jos šūkis toli gražu nėra nusidėvėjęs. Ar gi karui
nių darbai ir valdžia subyra ir išnyksta, o Kristus yra tų. Tą pripažino ne tik pa- ro^‘
tančiai jų brolių guldė gal- pasibaigus ir taikos konferencijai vykstant, demokra
lankios
jai
valstybės,
bet
Tauta
atbudo,
bet
pervėlai
vas už tėvynę. Prancūzijos tija jau tiek bus paneigta, kad jos principams nebus
vienintelis tikras, nepakeičiamas, visų teisingiausias
ir galingiausias Karalius ir Valdovas. Tiek galingas, ir patys priešai. Aukšto- “Prasideda karas. Pran- komunistai kareiviai pali- duota progos pasireikšti? Prie tokios padėties neįma
kad vienu momentu stipriausią diktatorių gali sumal sios karo mokyklos ir aka- cūzija mobilizuojama. Bet ko postus, atidavė ne- noma prieiti. Tai būtų ne taikos konferencija, bet veid
demijos buvo pripildytos kareivių dvasia visai kita sprogdintus tiltus per u- mainių mitingas. Ne. Mes tvirtai tikimės, kad demo
ti į dulkes.
karinin- nei 1914 m.
peš, leido priešui įsiveržti kratija nebus paneigta. Gi panašios brošiūros demo
Ta viltis, ir ne vien viltis, bet istorijos įrodyta tik svetimtaučiais
renybė ir šiais karų, nelaimių ir sukrėtimų laikais tiek kais, kurie iš jos norėjo iš- “— Nereikia karo! Hitle- ir kėlė pulkuose sukilimus kratijos principą kaip tik stiprina.
K.
mokti kariško
mokslo, ris kariauja ne prieš Pran- prieš vadus (tai pažymi ir
mus stiprina, kad pilna ramybe ir pasitikėjimu lau Prancūzija pati pasistatė cūziją, bet prieš plutokraRiom teismo daviniai); kikiame Apveizdos parėdymų, kurie taip lengvai ir kar Maginot tvirtoves, pastatė tus, milijonierius, anglus” ti metė ginklus vokiečiams Bolševikų Pronaciškumas 'kųjų demokratijų”, dėl to
ir “Laisvės” ir “Vilnies”
tais visai netikėtai supainioja gudriausius diktatorių naujų karo laivų, pradėjo —niurna frontuose kariai, net prie pat Šveicarijos
redaktoriai pildavo į kailį
planus ir “sulaužo šautuvus ir sutrupina ginklus”, ir aviacijos pramonę vys-; Vokiečių aviacija dažnai rubežių ir šaukė džiūgau- “Draugas” rašo:
“Visai dar neseni tie lai-1 ir anglų kapitalistams ir
kuomet įniršę galiūnai kits kitą puola.
tyti. Jos pavyzdžiu sekė ant Maginot linijų pabars- darni: “la guerre finnie”— kai kuomet lietuviškieji prez. Rooseveltui, kad tie
“Revoliucija ėda savo vaikus”, “nedorybė nedory ne tik Čekoslovakija, Šuo- to panašių proklamacijų, į karas baigtas,
bolševikai džiaugėsi Stali- kalbėdavo apie karą prieš
bę naikina”, “gobšas gobšą ryja”, “pasipūtėlis sau ly mija, bet ir pati Vokietija. pažymėdama, kad Hitleris “Komunistai išdavė savo no su Hitleriu bičiulišku-, Vokietijos nacius, nes,
gaus nepakenčia”, “pavydas geriausius prietelius su- statydama Siegriedo tvir- ’ su Stalinu susitaikė — jie tėvynę. Jie buvo Prancū- mu. Jie net dainomis ap- mat, pats Molotovas vadipiudo” — šie ir jiems panašūs išsireiškimai, nebe iš Šv.
zijoj 5-oji kolona, kolona dainavo Stalino sutartį su no bepročiais visus tuos,
dingos
ir
padorios
pramogos.
Šalies
išvaizda
privalo
patj pavojingiausia, nes Hitleriu ir pikčiausiai puo- kurie kariauja prieš hitleRašto paimti, bet pačių žmonių sugalvoti, iliustruoja
bei nušviečia didžiausių karų ir perversmų priežastį ir būti kiek galint jauki ir normali. Labai sveikas pata- susidarė iš šalies piliečių, lė kiekvieną, kas tik išdrįs- rizmą.
stambiausiųjų diktatorių suklupimą. Didžiūnai viens rimas. Deja, kai kurie neskrupulingi nešvarių biznelių pačių prancūzų, bet ne ka- davo tą sutartį pakritikuo- “Taigi, kas buvo ir tebėra didesni pro-naciai už
prieš kitą pasišiauši. Apveizdai tik belieka pakišti šiau mėgėjai puolėsi Prezidento patarimą savotiškai išnau- ■ riavo už Prancūziją, savo ti.
doti.
Tokių
ponų
daugiausia
randasi
judamųjų
pa,
laisvės
šalį,
bet
už
Stalino
“Ir kaip gi Maskvos a- lietuviškuosius
bolševidelį, ir galingi pasaulio milžinai ant jo suklumpa, nes
veikslų
industrijoj.
'
rojų,
kuris
bendradarbiagentai
negins
Stalino
pasikus?
”
sėmė savo “tiesą” iš drumzlinių šaltinių ir drumstė
Kino yra stebėtinas išradimas. Edukacijos ir auk- vo su Hitleriu. Nebuvo gė bučiavimo su Hitleriu, kad Z^ZZZZ^ZZZZZZZZZZZ-~~
taiką nešvariomis širdimis. Buvo ir pražuvo. Kits kitą
sunaikino. O Velykos vis Velykos. Pačios linksmiau lėjimo atžvilgiu judamieji paveikslai gali atnešti be ra jiems tėvynė, nebrangi- net tokie Maskvos ponai,
VIBER1Y UMERICKS
kaip
Molotovas,
stipriai
galo
daug
naudos.
Bet
taip
pat
ir
žalos,
žiūrint
į
keno
no
sav
°
laisves,
tarnavo
jie
sios, kada diktatoriai eina prie galo. K.
rankas jie pakliūva. Nesąžiningi kino promotoriai, ne- komunistų išsvajotam že- vienoj savo kalboj užak
švaraus pelno dėliai, išnaudoja žemuosius žmogaus m^s r°Jul> sian. ien; is aY^ centavo, kad, girdi, “nacių
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.
,
.
.. . ,. . .
savo tėvynę, vietoj žadėto ir bolševikų sąjunga yra i
geidulius
ir
jiems
dar
daugiau
padirginti,
stato
nemo, i - baisios
u • •
&
.
TT
. . f?. *
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,
rojaus sulaukė
na- krauju sucementuota” ar
ralinius paveikslus. Karui siautėjant, rodos, butų na- cįgĮęOS vergijos
turalu rimties ir liūdesio nuotaika palaikyti. Kur tau. J
tįk prancūzijoj, bet ba vėl — “kariauti prieš
hitlerizmą yra ne tik be
Kaip tik šiuo tragišku momentu judamieji paveikslai vigam pasauly komunistai protybė, bet ir nusidėji
tiek pablogėjo, kad viešas ištvirkimas tiesiog brukte nėra patriotai (išskyrus mas”.
Karo sunkenybė ne visus lygiai paliečia. Kareiviai brukama. Suprantama, kad dori žmonės smarkiai pro- gal pačioj Rusijoj esan- “Kadangi nacių ir bolše
fronte tūkstančiais žūva arba būna skaudžiai sužaloti. testuoja prieš tokį grynai gyvulišką nudizmą ir reika- čius), jie tarnauja sveti- vikų sutartis buvo sudary
T <• •-* •
Tie tai karo baisenybių turi perdaug, nes aukoja savo lauja tuos doros griovikus pažaboti, įvedant griežtes- miems, jie savo tėvynę iš- ta abiejų izmų imperialis
gyvastį ir sveikatą. Kareivių giminės taip pat skau nę judamųjų paveikslų cenzūrą. Gi nedorieji tvirkin- duoda, jie įlenda į atsako- tiniais tikslais ir “apsigy-,
There
a young farmrr
džiai atjaučia karą, kurs išrauja iš jų tarpo brangiau tojai kelia dideliausią riksmą, kad, girdi, šioj šaly bū- mingas vietas, kad jas pa nimui” nuo “kapitalistišnamed John,
sius šeimynų narius. Kiek tai verkiančių motinų ir tinai reikia pašalinti diktatorišką cenzūrą. Nuostabi skiau priešams atidavus,
žudynėms
ir
kankini

Who
said to himsetf—
sutiksi kur nors komuraudojančių našlių! Eiliniai piliečiai prispausti kur kas tų rėksnių logika. Prieš religijos ir laisvės diktatorių
”
WeIl,
I swan!
žinok, jis priklauso mams. Komunizmas eina
mažiau, bet ir jie tur daug visokių trūkumų pakęsti, valstybėse suvaržymą nė žodžio jie neprasitaria, bet
Defense Bonds get bigger
Judo keliais — jis išdavi
nekalbant jau apie nuolatinį susirūpinimą, kada karas kur įžeidžiama papraščiausias žmoniškas padorumas, i , aPai °. °Jia1’ J1.® ~ ra savo
In value I figger
,
.,, , f -ii •
-»i •
i........... salies pnesas; jis parduo- kas savo brolių, savo tau
tėvus į £roliug tos, savo Tėvynės.
pasibaigs, kas ją laimės ir pagaliau kada ten neapribotos laisves reikalauja Reiškia, religijai ir, da
While helping our Victory
jiems patiems reiks į frontą eiti. Bet yra nemaža ir to dorovei cenzūra tun būti, o ištvirkimo tramdyti neva- į Komunizmas šiandien yra “Nelaimė ir mūsų Tėvy
on.
kių, kurie ne tik nejaučia karo sunkenybių, bet iš jo lia, nes tai, girdi, būtų kultūros varžymas. Graži kul- pati didžiausia nelaimė nei Lietuvai, kad'- ji turi
gerokai pralobsta, kartais griebdami savo lobį iš la tūra, kuri į gyvulių įpročius grįžta. Tokio įžūlaus na- kiekvienos šalies, kurioj tiek išdavikų - komunistų,
bai drumzlinų šaltinių. Štai pavyzdys. Prezidentas, no chalumo Amerikoj dar nebuvo girdėti. Matomai tie jis jsiveisia. Tai yra pik- parduodančių savo Tėvy
rėdamas žmonių ūpą pakelti, kad dėl nepasisekimų gyvuliškos laisvės mėgėjai kaip tik ir yra atvykę iš tų tesnė liga nei maras. Ma- nę ir brolius už keletą ska
perdaug nenusimintų, pareiškė, jog reikia palaikyti kraštų, kur dorovė varžoma ir paneigiama, o ištvirki- ras tautas išmarina, jis tikų ar pažadėtą žemiškąjį
„ __
K. sumažina, bet neišduoda kruviną rojiį”.
sportai, kino, koncertai, teatrai ir šiaip visokios nau mas paskatinamas.

Reikalauja Necenzūruoto
Ištvirkimo
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mus, išsigandę visi išsislaps
tė ir, bijodami žydų keršto,
slapta rinkdavosi į Paskuti
nės Vakarienės salę ir ten,
auris užsirakinę, melsdavo
si ? Ar galėjo apaštalai skelb
ti žmonėms, kad Kristus
prisikėlęs, jei jie patys tam
netikėjo? Juk prisikėlęs
Kristus nekartą juos barė
dėl jų netikėjimo!

MUSU SODALIETĖS
--------- s>

Šį Skyrių Veda DĖDĖ ANUFRAS

Jis Tikrai Prisikėlė
oV. Margarita, nežiūrint di
džiausių grąsinimų, nesu
tiko atsižadėti savo katali
kiško tikėjimo. Įpykęs jos
tėvas ją pats atidavė stab
meldžių teismui. Teisėjas
baugino Margaritą didelė
mis kančiomis, net mirtimi,
bet šventoji neišsigando: jai
Kristus buvo brangesnis už
gyvybę. Tada teisėjas bandė
pašiepti jos tikėjimą: “Kaip
kvaila”, — kalbėjo teisėjas,
“garbinti žmogų kaip Dievą,
kuris yra miręs ant paniekos
medžio”. Margarita jam at
sakė: “Dėl ko tu kalbi tik apie Kristaus mirtį, o tyli apie Jo iš numirusių prisikėli
mą? Jo kančia ir mirtis ro
do, kad Jis yra žmogus, bet
Jo prisikėlimas sako, kad Jis
yra Dievas”. Dėl to tikėjimo
Šv. Margarita paaukojo ir
savo gyvybę.
Šventoji teisingai įrodinė
jo stabmeldžiui teisėjui: —
Kristus yra Dievas, nes Jis
prisikėlė iš num irusių.
Kristaus prisikėlimas yra
svarbiausia krikščioniško ti
kėjimo tiesa, ja remiasi
visas krikščionybės rūmas.
Tai supranta ir bedieviai. Iš
tisus šimtmečius su didžiau
siu įniršimu jie puolė šią tie
są, bet, nežiūrint jų didelių
pastangų, jie neįstengė jos
sugriauti: Kristaus prisikėli
mas perdaug jau aiškiai įro
dytas tikrais istoriniais do
kumentais ir paliūdytas mi
lijonų krikščionių krauju.

Prie Kristaus prisikėlimo
tikrumo įrodymo prisidėjo
ir patys žydai. Iš paties Kris
taus nekartą jie buvo girdė
ję, kad Jis mirs ir trečioje
dienoje vėl kelsis. Kai Kris
tus mirė ant kryžiaus, vy
riausieji kunigai ir pariziejai, prisiminę ką Kristus bu
vo kalbėjęs, susirinko pas
Pilotą ir jam kalbėjo: “Val
dove, mes atsimenam, ką tas
suvedžiotojas dar gyvas bū
damas sakė: po trijų dienų
aš prisikelsiu. Liepk tat ser

gėti kapą iki trečiajai die
nai” (Mt. 27, 63-64). Gavę
Piloto leidimą, žydai užant
spaudavo Kristaus kapą ir
apstatė jį sargais.
Ir kaip Kristus buvo išpra
našavęs, trečią dieną Jis pri
sikėlė. Kristaus prisikėlimo
liudininkais buvo patys sar
gai, kurie apie Kristaus pri
sikėlimą tuoj pranešė žy
dams. Vyriausieji žydų ku
nigai, nežinodami ką daryti,
papirko sargus ir pamokino
juos kaip meluoti: Kristus
neprisikėlęs, bet jiems be
miegant, atėję naktį moki
niai ir pavogę Jo kūną. Tei
singai klausia Šv. Augusti
nas, jei sargai miegojo, iš
kur jie žinojo, kad mokiniai
pavogė Kristaus kūną! Jie
turėjo labai kietai miegoti,
ir tai visi! Jie neišgirdo, kaip
vagys nuritino nuo kapo ak
menį, kuris pagal Evangeli
ją buvo labai didelis (Mork.
16, 4). Be to, pagal tų laikų
įstatymus, sargams už mie
gojimą pareigų metu gręsė
mirties bausmė, o vis tik jie
nebuvo nubausti, nes vy
riausieji žydų kunigai priža
dėjo juos užtarti pas Pilotą.
“Jei apie tai išgirstų valdo
vas”, kalbėjo sargams vyr.
kunigai, “Mes jį perkalbėsi
me ir apsaugosime jus nuo
pavojaus” (Mt. 28, 15).
Taigi, vietoj įtikėti į Kris
taus prisikėlimą, žydai jau
pačioje pradžioje griebėsi
biaurios apgavystės, bet šia
savo apgaule jie įrodė ir
Kristaus prisikėlimo tikru
mą.
Ar galėjo apaštalai pavogti
Kristaus kūną? Tai buvo ne
galimas dalykas.
Viena,
Kristaus grabą saugojo stip
ri sargyba, antra, apaštalai
neturėjo tiek drąsos, kad
prievarta pasigriebti Kris
taus kūną, trečia, jie buvo
teisingi, sąžiningi vyrai, bet
nekokie apgavikai.
Argi galėjo vogti Kristaus
kūną tie, kurie, Kristų suė

Be to, jei apaštalai pavogė
Kristaus kūną, tai žydų ku
nigams buvo labai lengva
policijos pagalba jį rasti ir
parodyti žmonėms. Tuo tikė
jimas į Kristaus prisikėlimą
būtų savaime išnykęs; bet to
vyr. kunigai nepadarė ir pa
daryti negalėjo.
Savaime aišku, žydų kuni
gai buvo nuėję apžiūrėti
Kristaus kapą. Akmenį, ku
ris buvo labai didelis ir sun
kus, rado nuo kapo angos
atrištą. Pačiame grabe visas
anspaudas jie rado sveikas.
Taip pat rado kape visas
marškas, kuriomis buvo su
vyniotas Kristaus kūnas.
Galvos skepetą rado gražiai
suvyniotą ir padėtą atskirai
nuo kitų marškų. Visa tai
matydami žydai neįtikėjo,
kad Kristus prisikėlė, nes
nenorėjo tikėti.
Ar dar reikalinga naujų
Kristaus prisikėlimo įrody
mų?
Prisikėlęs Išganytojas pa
sirodė Marijai Magdalenai,
moterims, kurios grįžo nuo
kapo, Šv. Petrui, dviem mo
kiniams,
kurie keliavo į
Emaus miestelį, apaštalams,
esantiems Paskutinės Vaka
rienės salėje. Paskui Jėzus
pasirodė mokiniams prie Tiberiados jūros, penkiem
šimtam tikinčiųjų. Keturisdešimt dienų po prisikėlimo
apaštalai gyveno su Kristu
mi, su Juo kalbėjosi, su Juo
valgė. Nejaugi per 40 dienų
jie negalėjo įsitikinti, kad
Kristus tikrai prisikėlė! Apaštalai į Kristaus prisikėli
mą tvirtai tikėjo, tai skelbė
žmonėms ,dėl tos tiesos ken
tėjo ir mirė.
Tat ar galima abejoti Kris
taus prisikėlimo tikrumu?
XX amžiaus žmogus turėtų
su abejojančiu Tomu apaš
talu pulti Kristui po kojų ir
su nusižeminimu tarti:

— “Mano Viešpatie ir ma
no Dieve! Tu pergalėjai mir
tį, o aš dar vis tuo abejoju.
Visais šimtmečiais milijonai

Alfonso Parapijos Klebonija
114 W. Saratoga St., Baltimore, Md.
Verbų Sekmadienis, 1942 m. kovo 29 d.

Mylimieji Kristuje:—
Dėkui Dievui, garbingoji Kristaus Atsikėlimo
Šventė jau čia. Deja ne visiems ši brangi iškilmė šįmetą atneš tą džiaugsmą ir suraminimą, kurį teikdavo ki
tais metais. Velykų dienoje, ne vienus tėvas ir ne viena
motina apsiašaroję žiūrės į tuščią Petro arba Kazio kė
dę, klausdami savęs kažinkur yra jų mylimasis sūnelis
ir ką jis valgo šioj brangioj dienoj. Taip, mylimieji,
žiaurusis karas šiandien ne vienam tėvui, ne vienai
motinai drasko širdį ir pirm laiko juos stumia į kars
tą. O kad žinotumėte, mūsų numylėti žmonės, kaip mes
kunigai visą tai atjaučiame, kaip mes trokštame j
guosti jūsų kenčiančias širdis, nes jūsų skausmai
Garbingai Kristus Kėlės
mūsų skausmai!
Nežiūrint tačiau tų visų rūpesčių ir skausmų
Garbingai Kristus kėlės,
lykos visvien pasilieka tikra džiaugsmo šventė,
Nudžiugo šventos vėlės:
madienio rytą bažnyčiose aidės ta pergalės giesme,
Jau atpirktas žmogus,
kuri turėtų suraminti kiekvieną skausmų varstomą
Jam atviras dangus.
širdį. “Linksma diena mums nušvito, visi troškom
džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliuja,
Per karčią Kristaus kančią
Aleliuja, Aleliuja”. Taip, Velykos tai pamatas mūsų
Nelaisvės trūko pančiai.
Šv. Tikėjimo. Per savo Atsikėlimą Kristus tikrai “Ge
Ir mūsų jaunos sielos
luonį mirties išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė, praga
Tebūna Dievui mielos,
ro vartus išgriovė”. Jėzus mums savo sekėjams dar
Kaip žvaigždės spindi skaisčiai.
prieš savo mirtį pranašavo, “Pasaulyje jūs patirsite
Tegu jas meilės raiščiai
priespaudos; bet pasitikėkite, aš nugalėjau pasaulį. Tai
Su Atpirkėju jungia,
aš jums kalbėjau, kad turėtumėte manyje ramybės”.
Kuris per kančią sunkią
Jėzuje mūsų ramybė: Jame mūsų atsigaivinimas
Su Tėvu mus sutaikė,
ir stiprybė, ypač šiais rūpesčių ir priespaudos laikais.
Tamsos jėgas išvaikė,
Kreipkimės tad į Jėzų Ramybės Karalių, Mirties Per
Apgynė nuo žabangų
galėtoją, ir savo karštomis maldomis, savo šv. Komu
Ir kviečia mus į dangų.
nijomis, savo aplankymais ir pasikalbėjimais su Jėzu
Per šias šventas Velykas
mi Švč. Sakramente, savo meilės aukojamomis Šv. Va
Kiekvienas katalikas
landomis atgaivinkim savo sielas ir prašykime Dievo
Iš nuodėmių tekelias,
palaimos tiems, kurie kariauja už mūsų kraštą ir jo
Kad jam į dangų kelias
gerovę.
Mylimieji, stengkitės visi pasinaudoti Didžiosios
Tiesus ir laisvas būtų,
Savaitės dvasinėmis malonėmis. Rytais apeigos 8 vai.,
Tamsos galybė griūtų
vakarais pamaldos 7:30 vai. Ateikite sudėkite savo
Ir pergalė garbinga
vargus
ir rūpesčius prie Išganytojaus kojų ar tai prie
Būt’ pastovi, naudinga,
Didžiosios Kupkos ketvirtadienį, arba prie Viešpaties
Kad lūžtų priešo jėgos,
Kapo penktadienį ir šeštadienį. Atsiminkit Jėzaus pa
Ir žmonija paliegus
kvietimą: “Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir
Per ilgą, ilgą laiką
esate apsunkinti, ir aš jus atgaivinsiu”. Jis vienas tik
Turėtų tikrą taiką.
tai gali padaryti; Jis tik vienas negali mūsų apvilti.
Pragiedrulis.
Kviečiame visus atlikti velykinę išpažintį, o Vely
kų rytą 6 vai. per Atsikėlimo šv. Mišias susivienyti su
žmonių tikėjo, kad Tu prisikėlei iš numi Jėzumi šv. Komunijoj. Ten ir vien tik ten rasite tikrąjį
rusių, ir dėl Tavęs aukojo savo kraują ir Velykinį džiaugsmą. Lai Jėzus brangusis laimina jus
gyvybę, o aš dar vis sviruoju! Tu esi švie visus: paguodžia liūdinčius, nušluosto ašaras verkian
sa ir gyvybė, ateik į mano suvargusią sie tiems, ir pripildo kiekvieno širdį ramybe ir džiaugsmu,
lą ir manyje išnyks visa, kas temdo ir kurių pasaulis nei nesupranta, nei negali duoti, nei ne
dusina mano sielą. Tu mano Viešpats ir pajėgia atimti.
Jus mylintieji tarnai Kristuje,
mano Dievas. O, ateik!...”
T. J. V.
Kleb. kun. Juozapas Lietuvnikas
Iš “Šv. Pr. Varp.”
Kun. dr. Liudvikas J. Mendeiis

Kun. Antanas J. Dubinskas

a

vasario 15 d. vokiečių Jstaigoms. Skysto kuro kū PRIEDAS: Velykų rytą šv. Mišios 6 vai. bus atnašau
limui, kaip galima buvo iš jamos už jaunuolius ir mergaites, kurie tarnauja kraš
straipsnio suprasti, Lietu to apgynimui.
vos ūkininkai
neturi. mas esąs, palyginti, nedi
Vokiečiai Atima Iš
Vokiečiai Uždraudė
Vokietina Lietuvos
Jiems
patariama
vartoti
Ūkininkų
Javus
Klausyti Radio
delis. Vyriausioji sveika
Miestus
esamus krašte lokomobi- tos valdyba ir apskrities
• Gautas Vokietijos rei • Per Kauno radiją buvo lius ir kūrenti juos malko gydytojai sustabdę epide • Vokiečiai
okupantai
cho komisaro “Ostlande” perskaitytas vokiečių ge mis ir durpėmis. Kiekvie mijos plėtimąsi. Pranešė jau pradėjo vokietinti lie
įsakymo tekstas, kuriuo neralinio komisariato Lie nas turįs panaudoti ir ma jas ragino radijaus klau tuviškus vietovardžius: —
draudžiama klausytis už tuvoje maisto ir žemės ū- niežus (savus ari kaimy sytojus
kuo mažiausia viename vokiečių komisa
nų).
Ūkininkams
pataria
sienio radijų stočių. Įsaky kio skyriaus šefo pava
vaikščioti iš namų pas sve ro Kaune paskelbtame pa
ma
eiti
vienas
kitam
į
pa

duotojo
Elsnerio
straips

mas pasirašytas sausio 13
timus žmones, dažniau iš rėdyme Zarasai vokiškai
d. ir paskelbtas sausio 20. nis, pavadintas “Dabarti galbą. Kur mašinų nesą, simaudyti ir daboti vai vadinami Ossersee.
nis karas lemia ir Lietuvos ten reikią griebtis spragi
Už šio įsakymo nepaisy ūkininkų likimą”. Straips lų. Kulti dabar esąs pats kus. Berniukams patarta
net visai trumpai nukirpti • Pasitraukus Plungės
mą gręsia sunkiųjų darbų
nyje buvo pasakyta, kad laikas ir darbą užbaigti plaukus.
arba, lengvesniais atve
burmistrui
Misevičiui,
ūkininkų užduotis esanti reikią kuo skubiausiai.
jais, paprastas kalėjimas. pateikti maistą. Jie turi Duoninių javų negalima
Vokiečiai Neleidžia nauju burmistru paskirtas
Kas tyčia platina svetimų
ats. majoras V. Mieceviatlikti savo pareigą ir pri vartoti pašarui. Juos rei
Lietuviams Grįžti
stočių skleidžiamas žinias
čius.
statyti maistą, šieną, gal kią pristatyti iki vasario
Į Lietuvę
“Ostlande”, tai ypatingai
15
d.
vokiečiams,
išskyrus
vijus vokiečių kariuo
sunkiais atvejais gali būti menei. Į tą prievolę ūki kiekį, reikalingą sėjai ir • Laikraščių
žiniomis,
Juozas Kasinskas
nuteistas mirties bausme. ninkai, esą, turėtų žiūrėti maistui. Ūkininkai privalą Savitarpinė Pagalba (taip
Ine.
Visas š:os rūšies byla3
labai rimtai ir, tarp kita gerai atlikti savo pareigas, dabar vadinasi Lietuvos
sprendžia vokiečių “ypaLaidotuvių Direktorius
ko, nieko neužleisti speku nes vokiečiai išvadavę juos Raudonasis Kryžius), pa Patarnavimas Dieną ir Naktį
, tingasis teismas”.
siuntė į Vokietiją sunkve
liantams, nes tai būtų pra iš bolševikų jungo.
Pagaliau, įsakyme pasa sižengimas. Ūkininkai ne
žimį su dovanomis • lietu
602 WashingTon 8Ivd.
kyta, kad galima klausytis šą atsakomybę prieš atei * Sausio 22 d. buvo pra viams, esantiems Vokieti
BALTIMORE, Md.
tiktai “Ostlando”, Vokieti- tį. Eilinė svarbi jų užduo nešta, kad susirgimai dė jos karo belaisvėje. Reiš Si
Plaza 8595
i jos, Lenkijos ir Čekijos tis šiuo metu esanti iškulti mėtąja šiltine Lietuvoje kia, vokiečiai lietuvių be Telephone
Llmosinal d$l visokių reikalų.
• stotis.
derlių ir pristatyti jį prieš jau mažėja ir mirtingu laisvių vis dar nepaleidžia.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
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Tipiškas A. E. F. Kareivis

LDS Studijų Rateliams

New Yorko “Times” ko
respondentas išrinko seržentą Joseph Kouba, Ame
rikoje gimusį jaunuolį čekoslovakų kilmės, kaipo
tipišką narį American Expeditionery Forces (A. E.
F.) dabar Londone.

8. Bažnyčios ir Valstybes Santykis
Kiekvienas, kas atsisakytų šituos principus pri
pažinti ir jais tvarkyti auklėjimą, tas būtinai prieitų
prie neigimo, kad Kristus savo Bažnyčią yra įkūręs
amžinajam žmonių išganymui, ir prie teigimo, kad vi
suomenė bei valstybė nėra Dievo valdžioje ir nėra pa
jungta nei Dievo nei gamtos įstatymams. Tai būtų
aiškiai bedieviška, sveikam protui priešinga, ir, tą tai
kant auklėjimui, visiškai būtų pražūtinga geram jau
nuomenės lavinimui, neabejotinai pragaištinga pa
čiai visuomenei ir tikrajai žmonių sugyvenimo gero
vei. Priešingai gi, tuos principus vykdant, būtų di
džiausia pagalba tinkamam piliečių lavinimui. Tą gau
siai įrodė visų amžių faktai; taigi kaip Tertulijonas
savo Apologetike pirmaisiais Krikščionybės laikais,
taip šv. Augustinas savaisiais, galėjo reikalauti iš visų
katalikų Bažnyčios priešų. Tat ir Mes galime su juo
pakartoti: “Gerai, tie, kurie sako Kristaus mokslas
esąs priešingas valstybei, teduoda tokią kariuomenę,
kurios kareiviai būtų toki, kokiais Kristaus mokslas
liepia būti; teduoda tokius provincijų valdovus, tokius
vyrus žmonoms, tokias žmonas vyrams, tokius tėvus,
tokius vaikus, tokius ponus, tokius tarnus, tokius ka. ziL:,tokius teisėjus, tokius pagaliau mokesčių mokčLo us bei rinkėjus, kokiais liepia būti Krikščionybės
rr slas, ir paskui teišdrįsta sakyti ją esant kenksminzalstybei; jei tai padarytų, neabejodami turėtų pri
minti, kad Bažnyčia yra valstybei išganinga.

Tarnavęs vieną metą,
seržentas Kouba, 22 metų
amžiaus, New Yorkietis,
buvo priimtas iš civilio
gyvenimo, kur jis stengėsi
būti pirmos eilės techniš
kas specialistas, šiandien,
po vieno meto tarnybos,
jis yra dalis Jung. Valsty
bių Armijos, kuri plečiasi
per visą pasaulį ir kuri tu
rės kovoti daugumoje vie
tų.
1940 m. rudenį, Joseph
Kouba, Fleischmann labo
ratorijoj Bronx’se, užsire
gistravo sulig Rinktinės
Tarnybos
reikalavimų.
Tuo
laiku,
dirbdamas
per dieną, jis lankė Brook
lyn Polytechnįc
įstaigą
naktimis, studijuodamas
chemiją.

Jo numenąs VVashingtono loterijoj buvo 48. Vasa
Reikalas ir Nauda Sutarti
rio mėnesį, 1941 m. jis bu
Viešpaties Kalėjimas Šv. Alfonso Lietuvių parapijos bažnyčioje, Baltimore, Maryland.
vo pašauktas stoti į armi
Su Bažnyčia
minasi sulaukę pavasario. ją. Kovo 11 d., 1941 m. įdė
Neturi
Laiko
Kalbant apie auklėjimą čia tenka paminėti, kaip
Žmogus protingas, kara jęs kelis savo daiktus į
Praslinko nejauki šaltoji lius visų sutvėrimų kar krepšį nuvyko į kareivių įgerai šitą faktais patvirtintą katalikišką tiesą išreiškė
žiema. Pavasaris jau atėjo tais visai neatjaučia, ne stojimo centrą, ir tą vaka
naujasniems laikams, būtent, Renesanso laikmetyje
“Kristus kėlės, mirtis tai būtų dar galingesnis, t
rą buvo išvežtas į Fort Dix.
gyvenęs vienas Bažnyčios rašytojas, daug gero pada krito. Aleliuja!” Šie didin- Reikia Jo karstą stropiai į su juo ir Velykos. Nyksta paiso ir nebenori pripa
nusiminimas ir liūdėsis. žinti, atiduoti garbę Tam, Už savaitės jis nuvyko į
ręs krikščioniškam auklėjimui, labai maldingas ir mo gi mirties pergalės žodžiai saugoti.
| Gyvybė apsireiškia visur iš kurio meiiės paeina vi- i Camp Lee, kur dirbo sto
kytas Kardinolas Silvius Antonianas, stebėtino auklė džiaugsmingai veržiasi iš
Ką Kristaus priešai
davyklos vaistinyčioj.
„
gamtoje — mirtis nugaiė- sas gėris.
tojo Šv. Pilypo Nerio mokinys ir Šv. Karoliaus Borro- tikinčiųjų širdies Velykų ro? Jie eina pas Romos
®
Už trijų mėnesių, jis bu
Kristus gyvendamas ant vo pasiųstas į Arlington
meo mokytojas bei lotyniškų laiškų sekretorius. Jis, rytą. Kristus prisikėlė, šią valdininką, Pilotą, ir sako: rfmai
Šv. Karolio prašant ir jo įkvėpiamas, parašė aukso vei linksmą naujieną prieš du,“Valdove, mes atsimena-,,^
^bina Die^ ir links- žemės vargo, dirbo ir ken Cantonement, kur per ki
kalą “Apie Krikščionišką Vaiko Auklėjimą”, kuriame tukstancius metų pirmas me, kad tas suvedžiotojas ___ Z_________ ________ tėjo vien dėl žmonių gero tus trejus mėnesius jis la
paskelbė Viešpaties Ange- dar gyvas būdamas sakė: “Jie susirinkę pasitarė ir vės. Tačiau, ne visi žmo vinosi. Išbuvo Fort Myer
šitaip protauja:
“Juo daugiau pasaulinė valdžia sutaria su dvasi las prie Kristaus karsto: Po trijų dienų Aš prisikel- davė kareiviams daug pi nės Jį mylėjo ir lankėsi Jo trumpą laiką ir tris mėne
ne, ir juo labiau šią šelpia ir stiprina, juo daugiau pri “Jūs ieškote Jėzaus Naza- siu. Liepk tat sergėti kapą nigų, tardami: Sakykite, mokslo. Kai kurie, ypatin sius praleido Walter Reed
gai žydai, baisiai nekentė
sideda prie valstybės palaikymo. Todėl dvasinis valdy rėno, kuris buvo prikaltas iki trečiajai dienai, kad į^jo mokiniai atėjo nak-’ Kristaus ir būrėsi jį nužu Ligoninėje, District of Coir j; pavogė, mums be
lumbia, kur ėmė dantinio
tojas, besirūpindamas išauklėti gerą krikščionį, panau prie kryžiaus; Jis atsikėlė, kartais Jo mokytiniai atėdyti. Kuomet jiems pavy padėjėjo kursą. Jis grįžo
Jo
čionai
nėra;
štai
vieta,
ję
nepavogtų
Jo
kūno
ir
t- u
T. .miegant”, Žydams už pi- ko tai padaryti, jie lengvai
dodamas dvasinį autoritetą ir priemones, pagal savo i
kame
Jis
buvo
padėtas
.
l
nesakytų
žmonėms:
Jis
nįgUS visa yra galima visa
atgal į Arlingtoną, iš kur
tikslą, tuo pačiu ir būtinu nuoseklumu drauge padaro
Kristus prisikėlė. Žmo-' prisikėlė iš numirusių. Tas ieįstįna Kareiviai turėjo atsikvėpė. Manė, kad jau buvo pasiųstas į Europą.
gerą pilietį, kuris turi būti po pasauline valdžia. Tat
nių klasta ir piktumas nu- paskutinis suklaidimmas mįegOti ir miegodami ma- viskas užsibaigė. Manė ga Nežinodamas, kur jis vy
dėl to taip įvyksta, kad šventoje Romos Katalikų Baž
galėtas. Meilė viešpatauja.: .s blogesnis uz pirmąjį -Jtyti, kaip Jėzaus mokiniai lėsią gyventi ramiai pagal ko, zigzaguodamu keliu
nyčioje, Dievo mieste visiškai tas pats dalykas yra ge Dabar mes žinome, kad • pilotas atsakė: Jūs turite pavogė Jo kūną. Pasaulis I jų senojo mokslo įstaty- per Atlantiką
pasiekė
ras pilietis ir geras žmogus. Todėl didžiai klysta tie, priešai sunaikino tik už- j sargybą, eikite, sergėkite, ^ar niekada negirdėjo, kad
Šiaurės Airiją. Laivu ir
kurie atskiria taip glaudžiai sujungtus dalykus ir ku dangą; jie nužudė tik Die- kaiP mokate”.^ Nesunku žmogus miegodamas gale- Po nukryžiavimo, prisi- gelžkeliu jis nuvyko į Lon
rie tikisi turėti gerų piliečių, taikydami kitokias taisy vo Sūnaus žmogiškąją pu- suprasti, kad žydai įsakė tų ką nors nuciyti. Kris- artinus trečios dienos ry- doną.
FLIS.
kles ir eidami kitokiais keliais, ne tais, kurie padeda sę. Dieviškoji pusė — pali-1kareiviams stropiai sau- taus prįešams ir tai buvo tui, Kristus prisikėlė. To
išauginti gerą krikščionį. Tesako, jei nori, tepasakoja ko nepajudinta. Dievas -J go.ti ka?ą’ nieko prie jo ne- gajįma>
jį žinia pasklydo po visą • balso. Šios Velykos žada
Jau praslinko beveik du apylinkę žaibo greitumu.! žmonijai tą pat, ką ir py
žmonių išmintis kiek tik patinka, bet nėra galima pa Žmogus sutrupino mirties į Prileistigaminti tikrosios taikos, nėra tikros žemiškos ramy pančius ir nugalėjo piktą-! Ką reiškia tačiau žmonių tūkstančiai metų, o atsi- ; Ji nešė vieniems neapsako- mosios: džiaugsmą, meilę
bės tuo visu, kas priešinasi ir kas šalinasi nuo taikos ją dvasią ir pasaulį. “Jei sumanymai prieš Dievo randa ir šiandien žmonių mą džiaugsmą ir viltį, ant- ir viltį. Bet, pasaulis pa
tu esi Dievo Sūnus, tai nu-! planus ir galybę. Ateina kurie geresniais liudyto- riems desperaciją ir nusi- plūdęs žmonių kraujuose,
ir amžinosios laimės”.
neturi laiko tuomi daug
žengk nuo kryžiaus”, buvo S paskirtoji diena. Anksti, Į jais panorėjo būti už žy- minimą.
pasityčiojimo kalbos Di- j vos pradėjus brėkšti, pasi- dus. Žydų pastatytoji sar- Šiais laikais taip pat susidomėti. Kristaus pri
Bažnyčia ir Mokslas
džiame Penktadienyje. Bet j junta smarkus žemės dre- gyba
matė prisikėlusį Kristaus mokslo ir Jo baž sikėlimas lai prikelia už
Kaip valstybė, taip pat ir mokslas su moksliniais Velykų rytą tie priešų žo-! bėjimas. Sargai pamato Kristų ir apie tai pranešė nyčios priešai nelaukia šių kietėjusius, lai sužadina
metodais, mokslinis tyrinėjimas visai neturi bijoti džiai virto tikrenybe. Kris baltuose rūbuose garbingą valdovams.’Jie tą įvykį sa-> Velykų, nes jie nemato tik- juose Dievo ir artimo mei
J.Totilas.
pilno ir tobulo Bažnyčios auklėjamojo uždavinio. Ka tus prisikėlė; Kristus vieš Kristų. “Sargai nusigando vo akimis matė. O šian- rosios šviesos ir negirdi Jo lę.
talikiškos įstaigos, nežiūrint kuriam dėstymo ar mok patauja; Kristus karaliau ir pasidarė kaip numirę dien atsiranda tokių dide- riaBBŽ
Nuostabus Dievo Apvaiz- lių galvočių, tokių didelių
slo laipsniui priklauso, nėra reikalingos sau pateisini ja.
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
mo. Prielankumas, kuriuo jos džiaugiasi, pagyrimai
Kristaus Prisikėlimą į- dos surėdymas. Kareiviai “mokslininkų”, kurie sair
sargai
buvo
pastatyti
ko,
kad,
girdi,
Kristus
iš
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje
kurie joms tenka, mokslingoji gamyba, kurią jie didi rodo Jo priešai. Kada Kristilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Kristaus
prisikėlimą
sunumirusių
neatsikėlė.
Ar
na ir daugina ir, labiau už visą, žmonės pilnai ir gerai taus kūnas buvo padėtas į ,
_
, ,
............... musų dienų “mokslininVaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
prirengtieji, kurie iš jų išeina į valdininkus, į laisvą karstą, Jo priešai atsimi-1khud5?*- dabar pirmieji
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
kams” galima geriau tikė“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
sias profesijas, į mokytojus ir į visas gyvenimo šakas, nė, kad Jis kalbėjo apie Pradeda Ul skelbtl- J,e -pa‘
lieka karstą, bėga į Jeru- ti, ar tiems, kurie visa salyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .......... 35c.
Savo prisikėlimą. Jie pri
daugiau negu reikia liudija jų naudai.
zalę ir pasakoja, kas atsi- vo akimis matė?
ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Bet tie faktai yra ne kas daugiau, tiktai puikus siminė, kai Jis kadaise, tiko. Koks sumišimas pas
ParaSė Kun. Leonas Vaičekauskas .................... 15c.
Tikrai prisikėlė mūsų
nurodydamas
pats
Save,
patvirtinimas katalikiškojo mokslo galutinai paskelb
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIžydus! Kristus Savo žodį Mokytojas, Atpirkėjas ir,
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
pasakė:
“
Sugriaukite
šitą
to Vatikano Susirinkime: “Tikėjimas ir protas ne tik
išpildė. Jis prisikėlė. Taip Dievas. Prisikėlė Tas, Ku-'
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina ................... ....... .................................. -......... 15c.
negali tarp savęs nesutikti, bet vienas kitam duoda pa bažnyčią ir Aš į tris dienas aklieji tautos vadai, Kris ris dėl mūsų numirė ant
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
Kuris Savo
galbą, nes sveikas protas tikybos pagrindus įrodo ir, ją atstatysiu”. Kas būtų, tus - Dievas prisikėlė. Jū kryžiaus,
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič
20c.
jie galvojo, jai tas NazarėKrauju uždarė pragarą, o
jos šviesa apšviestas, ugdo dieviškų dalykų mokslą;
sų
pačių
pastatytieji
sar

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
nas tikrai keitusi iš numi
dangų atidarė. Jo prisikė
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
tikėjimas saugoja bei sergsti protą nuo klaidų ir dau rusių? Jis daugybę žmo gai taip skelbia.
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
limas yra kertinis akmuo
gelyje dalykų jo žinojimą praplečia. Todėl Bažnyčia nių pritraukė prie Savęs
Kas dabar daryti? Kaip
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
anaiptol netrukdo žmonėms kurti meną ir mokslus, bet pirmą, bet jei prisikeltų, tai paslėpti nuo žmonių' mūsų švento tikėjimo ir
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
mūsų pačių prsikėlimo už
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
dar tam visam įvairiais būdais padeda ir paremia. Ji
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
neniekina, o pripažįsta naudą iš jų einančią žmonių ribų, kad neimtų grobti ir drumsti tai, kas priklauso tikrinimas.
asmenys. Kaina ....................................................................... 30c.
Prisikėlęs Kristus te
gyvenimui, ir net pripažįsta, kad menas ir mokslas Tikėjimui”.
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrviešpatauja mūsų širdyse,
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
kilę iš Dievo, mokslų Viešpaties, jei tiktai tinkamai
šeimose ir visuomenėje.
ginimas”. Kaina .................................................................... 15c.
Klausimai Apsvarstymui
jais naudojamasi, veda prie Dievo, Jo malone pade
Velykų dieną drauge su
dant. Bažnyčia nedraudžia tiems mokslams, kiekvie
Su užsakymais kreipkitės —
Bažnyčia giedokime: “Šita
nam savo srityje naudotis savaisiais principais ir sa 1. Kaip Bažnyčia prisideda prie valstybės išlaikymo? yra diena, kuria padarė
"DARBININKAS" '■
vais metodais; bet pripažindama tą teisėtąją laisvę, 2. Kokia nauda valstybei iš jos santykių su Bažnyčia? mums Viešpats, džiaugki
366 W. Broadvvay,
So. Boston* Mass.
rūpestingai žiūri, kad jie Dieviškajam mokslui besi 3. Ar Bažnyčia priešinga mokslui?
tės ir linksminkitės joje”.
T.
priešindami, neprisiimtų klaidos arba, išeidami iš savo 4. Prie ko veda tikrasis mokslas?

Velykos

Antradienis, Kove 3l, 1942

darbininkas

KAS _
=
GJDRDKZ7 LIETUVIU
KOLONIJOSE '

Linksmiausių Velykų

ja ir šv. mišios parapijiečių in
tencijai; 8 vai. rytą šv. mišios
jaunimo intencijai, ir 10:30 su
MIRĖ RAPOLAS
ma — giedotos mišios už pa
ANDREL1ŪNAS
saulio taiką. Po sumos pamoks
Kovo 29 d., 1:20 vai. p.p. mi las ir palaiminimas Švč. Sakra-1
rė buvęs LDS Chicagos Apskri mentu.
čio pirmininkas, nuoširdus lab
darys ir veikėjas. Paliko dide
Šiomis dienomis George Morliame nuliūdime žmoną Elžbie
rill
dirbtuvėje sužeidė p. Domi
tą (Ogintaitę), dukterį Angelą
ir So. Bostone brolį Igną ir jo ninką Nedveską, gyv. 10 Tre
mont St., kuris dabar randasi
žmoną ir daug giminių.
Norwoodo ligoninėje. Linkime
pasveikti.

Švenčių!

CHICAGO. ILL

NORWOOD, MASS.

Moterų Sąjungos 27 kp. susi
Sekmadienį, kovo 29 d. tuoj
rinkimas įvyks pirmadienį, ba
po sumos įvyko Federacijos
landžio 6 d., 7:30 vai. vakare,'
skyriaus susirinkimas. Dalyva
bažnytinėje svetainėje.
vo beveik visų draugijų atsto
Kuopos valdyba praneša, kad
vai. Išklausyta įvairūs raportai.
daug svarbių klausimų bus iš
Perskaitytas Federacijos Cent
kelta apsvarstymui ir nutari
ro
Sekretoriato pranešimas.
mui. Taipgi primena narėms,'
Nutarta pasiųsti Prezidentui ir
kad dabar vajaus metu gautų
kitiems pareigūnams laiškus
nors po vieną naują narę. Ne
dėl Anglijos ministro Cripps’o
užmirškite, kad kuopai skirta
pareiškimo ir Sovietų valdžios
prirašyti dešimts naujų narių.
reikalavimo Lietuvos reikalu.
Pasidarbuokite visos.
Skyrius išreiškė pasitenkini
mą Federacijos Centro Sekreto
Sąjungietės M. Čiubatienės
riato pranešimais ir pageidavo,'
sūnui — karininkui Jonui J. i
kad ir ateityje tokius praneši
mus apie Centro veiklą siunti-! Čiubetui, Jr. Knights of Columbus pramogoj įteikta graži do
nėtų skyriui.
vana. Jis yra paskirtas ir tar
nauja Plymouth (Mass.) stovy
Tą pačią dieną po Graudų
kloje.
Verksmų pamaldų įvyko LDS 3
kp. susirinkimas. Išrinkta ats
Altoriaus berniukui, H. Ker
tovai į Apskričio suvažiavimą.
šiui pereitą savaitę Norwoodo
ligoninėje padarė appendix oVakare įvyko vaidinimas. So
peraciją. Linkime pasveikti.
dalietės suvaidino tikybinį vei
kalą “Patriciją”. Vaidintojos
Jonas Kulišauskas. choristas,
vaidino gerai. Žmonių buvo ne
kuris dabar atlieka karo tarny- i
mažai. Pertraukose turėjo pro
bą Fort Meade, Md., dažnai pa
gą pasiklausyti gražių įrekorrašo laiškelius Chorui ir choris- j
duotų giesmių.
tams. Jis kas savaitė gauna
laikraštį “Darbininką”, kuriuo
VELYKOS ŠV. JURGIO
labai džiaugiasi.

Bernardas Koraitis

Į
I. J. Fox moteriškų kailinių firma ir jos • ■
atstovas Bernardas Koraitis nuoširdžiai t
sveikina visas klijantes ir rėmėjas ir linki |
linksmai ir maloniai praleisti šventes.
t

Viešpaties Karstas Šv. Alfonso Lietuvių parapijos bažnyčioje, Baltimore. Md.

Pavasaris Aludėje
(Maironį sekant)

mingas, bet šiais metais norima
dar geriau padaryti.

Ačiū Dievui šiais metais mes
411 VVASHINGTON STREET
turėjome
tik vieną liūdną įvykį:
Pavasario saulė prašvito meiliai
Boston, Mass.
mirė a. a. Ieva Blujienė. Palai
Ir juokiasi širdį vilioja,
dota labai iškilmingai, net su
Pavasarį mielas pagaliau atėjai,
šešeriomis šv. mišiomis. Buvo V,
Juk mes laukėm tavęs išsižioję!
gera katalikė ir parapijietė. Li
JAUČIATĖS BLOGAI?
ko didžiai nuliūdę 2 sūnūs ir daug prisidėjo prie vakarėlio.
Nesenai tepražydę žiedai laukuose
jį j pasisekimo: Anielė Smolskytė, TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
duktė.
Man kvepia gardžiau už degtinę
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
Uršulė Meškinytė, Marcelė MešIr draugai suėję pakalbėt baruose
BODU
kinytė, Jonas Andriuška, Leo * Kuomet kankinatės vidurių užkieLIETUVIŲ PARAPIJOS
KILBASŲ
VAKARIENĖ
Neatrodo jau taip nusiminę.
nas Budinavičius, ir pirminiu- tėjimu — žarnos neveiklios — skau-'
BAŽNYČIOJE
Vyčių 116-ta kuopa negaišina
da £alv4. nėra energijos, palengvinSekmadienį, kovo 29 d. lankė
Kaip giedra ir linksma kiek šviečia vilties,
.
...
_
kas Pranai Reinys. Komitetas j<įĮe sau šiuo modemišku būdu —
Balandžio 5 d., 6 vai. rytą si pas savo tėvelius Dr. Jurgis
laiko, bet nuolat dirba; Rudens nuoširdžiai dėkoja visiems at- kramtykite feen-a-mint. ši skoTai ko gi brolau nedainuoti;
ninga vidurius liuosuojanti kramtoPrisikėlimo pamaldos, procesi- Versiackas
(Warren), kuris
laike surengė didelius šokius. silankusiems.
ma guma pagelbės švelniai, bet tikUž alų tau kitas juk neužmokės,
dabar praktikuoja Cambridge
Štai dabar rengia kilbasų ir ko
“Auksas ir Sidabras” mų naudojasi
iSva!^1
Ž'S°‘
Tai
kam
čia
bereikia
raudoti.
FEEN-A-MINT. Paligoninėje. Rudenį pradės spe
pūstų vakarienę. Šis parengi;;
kramtykite FEEN-A-MINT
einant
Alg. Vargas. mas įvyks Aušros Vartų para- j
gulti — sekantį rytą tikrai jausite
cializuotis Bostono miesto ligo
palengvinimą, ir vėl jausitės puikiat
ninėje.
pijos salėje, balandžio 19-vą dieIr pra.na.sa.s paklydo per j Visai šeimai pakelis kainuoja tik
ną, 6-tą vai. vakare. Tai bus stiprius gėrimus; jis išklyTą pačią dieną lankėsi pas
savo tėvelius p. Anielė Simms
tikra lietuviška vakarienė, ko- do iŠ savo kelio; jis kiaij
11OC
kią Lietuviai mėgsta. Bus už- džiojo įsivaizdavime ir at-;
(Versiackaitė), kuri gyvena
Providence, R. I. Neteko sužino
j padarė dar nežinia, bet atrodė tektinai kilbasų ir kopūstų vi- sidūrė teisme.__________ 1
Aušros
Vartų
Parapija
ti ar kartu su ja buvo atvykęs
' sėkminga ir liks geras gabalė siems atsilankusiems, ir komi
SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGE
ir jos vyras p. Stasys Simms,
tetas tvirtina, kad visi bus pa
lis bažnyčiai.
Kaip
ir
pirmiaus
taip
ir
šiais
'
r
< kurio tėveliai gyvena Stoughtenkinti.
metais Aušros Vartų parapijos
Kančios sekmadienį Sodalie
"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje
tone.
Iš patyrimo žinome, kad kuo
veikimas eina visu smarkumu. tės ir Marijos Vaikelių draugi
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
met Vyčiai sako ką-nors, tai
Jau
turėjome
Minstrel
Show,
jos
surengė
ir
suvaidino
labai
Aibert R. Barker
Pereitą ketvirtadienį Šv. Ce
taip ištikrųjų bus. Vyčiai žino kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
kuris gražiai nusisekė, ir ne- į įspūdingą dramą “Marija Mag
cilijos merginų choras, gavęs
Pirmiau—Pope Optical Co.
ką senesnieji mėgsta, todėl ir KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
žiūrint didelių išlaidų, gryno dalena”. Vaidinimą mokė ir
pakvietimą
dalyvauti Darbi
rengia tokią vakarienę.
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
pelno davė $736.19. Aušros pats vadovavo klebonas kun. K.
Kada Jums reikalingi akiniai
ninkų Radio koncerte, balan
Nuoširdžiai kviečia visus jau- kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vaileiskite mums išegzaminuoti aki
Vartų draugija surengė para A. Vasys.
džio 26 d., Municipal Building
<r pritaikinti akinius. Mes padaro
nus ir ypatingai senesnius netik kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų —- taip
pijos naudai Beano: pelno pa
••e dirbtinas akis.
Veikiančias roles vaidino se
svetainėje, muzikui A. šlapeiš Worcesterio, bet ir iš kitų čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aišdarė apie $70.00. Toji draugija
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
kančios: Marija Magdalena — Lietuvių kolonijų atsilankyti.
liui pranešus apie pakvietimą,
visuomet išimtinai darbuojasi Anielė Smolskytė; Morta — AVVORCESTER, MASS.
vienbalsiai
nutarė dalyvauti
Tikietai yra dabar narių parda
275 Malo SU
Webster, Masa.
parapijos naudai. Moterų SoŠią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelena Katinaitė; Marcelė —Mar vinėjami. Jųjų kaina yra labai
programoje.
CSN.
cialis Klubas surengė parapijos
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
celė Meškinytė; Faustina —
naudai “penny sale”. Kiek pelno Petronė Marcinkaitė; Juliona—
Sekantis
komitetas. Jonui
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams sią
Aldona Balikonytė; Gerlinda — Butkevičiui vadovaujant, uoliai knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą
SMAGU MELSTIS
GREENFIELD, MASS.
Marijona Baliukonytė: Benita— dirba dėl parengimo pasiseki- įr vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
Iš Geros Maldaknygės
Kovo 30 d. kun. Pijus Juraitis, Bleonora KerJytS; Mirijama - mo: Biruta Vaitkūnaitė. Aiber- nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges
Athol. Mass., šv. Pranciškaus,Rita Tamulevičiūtė. Prie jų dar tas Zavorskas, Biruta Šiugždi
už labai nupigintą kainą:
dalyvavo aštuonios šokikės ir nytė, Elena Butkevičiūtė, Jonas rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.
parapijos
klebonas,
buvo
atvyDIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
Užsakymus su money orderiu siųskite:
būrys dainininkių. Visas vaidi- Andriuška. Viktorija Čiraitė,
liai, 192 pusi....................... ................. .....................
35c.
, kęs ir klausė išpažinčių, Švč
“Darbininkas"
_ . ,_ . .
.. , v
nimas pavyko puikiai; tikrai Albina Matačinskaitė, Vytautas
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Trejybes airių parapijos bazny-;
r J
*
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ------------- $125
galima pasigėrėti, kad yra to Atkočius, Irena Keršytė, Anta
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
čioj. Rytojaus rytą pasakė pa
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
$1.00
kių gabių vaidintojų. Ypatingai nas Gudukas, Lilijona Bendomokslą ir atnašavo šv. mišias.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
pasižymėjo natūraliu nudavimu raitytė, ir visa kuopos valdyba.
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
su kabike-------------------------- -------------- ----------------- $150
Lietuviai naudojosi Dievo malojįjį
tikrai
..... ...
v Rita Tamulevičiūtė,
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuoPULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
neims, ir dėkoja klebonui uz
556 pusi............................... ......................................... $2.75
viską
pergyveno. Žmonių prisiKovo 25-tą dieną parapijos jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIŲ
atsilankymą.
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
rinko beveik pilna mūsų didelė salėje tuojaus po pamaldų įvy- GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
raudoni kraitai, 384 pusi.............................. ........
65c.
Saldžiausios Širdies Viešpa- sal®"
P*11138 skinamas ko vyčių surengta “beano”. to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknyge,
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
ties Jėzaus draugijos mėnesinis bazn-vciaiGana skaitlingas būrelis žmona popiera, Juodi kolenkoro viršeliai
$2.50
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
susirinkimas pripuola Velykų Jau pradėta rengtis prie kar- nių susirinko, linksmai praleido
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ..................... 20c.
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
dienoj. Bet dėl švenčių susirin- nivalo, kuris šiais metais įvyks • laiką su Vyčiais. Pelnas pada"DARBININKAS"
kimas nukeliamas ir įvyks kitą gegužės 18 — 23 dienose, toje, rytas buvo gana geras ir eis $1.10. Užsakymus su money orderiu siuskite:
“Darbininkas"
3K W. Broadway.
So. Boston. Mass.
sekmadienį, balandžio 12 d.
pat vietoje kaip ir praėjusiais i Vyčių reikalams. Sekantieji neSo. Boston, Mass.
;j
A. Dėdinas, j metais. Nors pernai buvo sek-■ sigailėjo stoti prie darbo ir 366 W. Broadway,

Worcester, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
rfavZiV/iSViš’/'i',

švšYžsy/ivsY/

ŽINUTES
Kovo 27 d., vietinis Federaci
jos skyrius laikė trumpą susi
rinkimą. Priimtas raportas pra
kalbų, laikytų vas. 23 d. Aukų
būta $52.00. Pridėta $49.75 iš
prakalbų laikytų vas. 1 d., ir nu
pirkta $100.00 U. S. Savings
Bond už $75.00 Lietuvai Gelbė
ti Fondo vardu; $26.75 perduoti
skyriaus kasieriui VI. Brazaus
kui, kad pasiųstų Centran. Pir-

DAKTARAI

av t

i>\Z>\•<>■?>>V>W>\

miau jau pasiųsta $990.60.
Tapo užgirta parapijoos mer
ginų ir moterų pagalbos sky
rius, kurs patrijotų dieną, ren
gia kareivių ir Amerikos Rau
donojo Kryžiaus naudai prog
ramą, 492 E. 7th St. Karei
viams būsią viskas dykai.
Skaitytas Centro laiškas ir
užgirtas. Ypatingai užgirtas pa
sižadėjimas tokius laiškus vėl
siuntinėti skyriams, ir dr. K.
Pakšto darbuotė.
Nariai pasiėmė daktaro Pakš
to naujų knygų platinti. Jų jau
randasi knygynuose ir įžymių
Amerikonų rankose.

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
»omis nuo 9 iki 6 vai. vak.
iomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

*ROwbridge 6330

j. Repshis, M. D.
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 711#

Pauline Luzadas, MD,
(Lietuvė gydytoja)’

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4
"
Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* pagal sutarty.

Teisėjas, piktai pažvelgęs į
Šis yra pirmas ir pasku kaltinamąjį:
Lietuviai kantrūs. Tačiau šis karas kaikuriuos tinis šios savaitės “Darbi- — Ar nesakiau jums praeitą
perbloškė nusiminiman. Prezidentas pataria nenusi- ^inko
numeris. Kitas kartą, kad nenoriu jus matyti
minti ir dalyvauti pasilinksminimuose, suprantama,! “Darbininko” numeris iš- šioje patalpoje.
eis antradienį, balandžio 7
Tikra tiesa, ponas teisėjau,
padoriuose.
✓
Sekmadienį, balandžio-April 26 d., 7 vai. vakare, d. Vietiniai, kurie ateina *** policininkas jokiu būdu neMunicipal Building svetainėje, So. Bostone įvyks Dar pasiimti patys, gaus pir norėjo tikėti, kad jūs to nenoribininkų Radio metinis KONCERTAS. Programą išpil madienio vaxare, kaip pa i te.

yerbų sekmadienį, labai daug
žmonių lankė Šv. Petro lietuvių
bažnyčią. Daug išklausė šv. mi
šių ir salėje. Vietiniams kuni
gams gelbėjo kun. Alfonsas,C.
P. Jis pasižadėjo pagelbėti ir
Velykose.

Kunigai prašė žmonių eiti iš
pažinties trečiadienį ir priimti
Šv. Komuniją ketvirtadienį, ry
tą. — Per dieną lankyti Šven
čiaus! Sakramentą.

Penktadienį, rytinės dienos
pamaldos prasidės 8 valandą.
4 v. p. p., bus vaikščiojamos
Stacijos. Taip pat bus Stacijų
vaikščiojimas vakare, 7:30 va
landą ir skaitoma V. J. Kris
taus kančia.
šeštadienį, rytinės pamaldos
prasidės 8 valandą. 3:30 v. p.p.
bus klausomos išpažintys. Val
giai bus šventinami penktą va
landą. Vakarinės pamaldos bus
7:30 valandą, ir išpažinčių
klausymas. Valgiai šventinami
8:30 v.v.
šeštadienį nuo pietų baigiasi
Gavėnios pasninkas.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway

Šv. Velykų rytą mišios šven
tos įvyks sekančiomis valando
mis: 6, 8, 9, 10 ir 11:30; salėje,
8 ir 9:30.

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSI MOKĖJIMAIS

Greitam pirkimui žema kaina.

Peržiūrik juos.
DORCHESTER

•18 CARRUTH STREET — Medinis. 3 šei
mynų. 18 kambarių namas, 3 storeroosns.
3 toiletai. 3 steame heaters. žemSs plotas
3997 ketv. pėdai. Lengvi išsimokėjimai.
Kaina $8,000.

37 HENDRY STREET — Medinis 3 šei
mynų, 15 kambarių. 3 toiletai. 3 fumaces.
žemės plotas 6471 ketv. pėdai. Lengvi iš
simokėjimai. kaina $7,000.
12 -MORĄ STREET — Medinis. 3 šeimy
nų. 15 kamb.. 3 toiletai. 3 fumaces. že
mės plotas 3000 ketv. pėdų. Lengvi išsi
mokėjimai. Kaina $8,000.
Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank

22 Boylston St., Boston.

Verbų sekmadienį, po Graudų
Verksmų pamaldų, bažnytinėje
salėje, prancūzės misionierės
vienuolės Maristės, iš Bedford,
Mass. rodė judamus paveikslus
iš raupsuotųjų (lepers) gyveni
mo Jamaica ir Fifi salose, kur
darbuojasi Maristai kunigai,
broliai ir seserys. Žmonių lan
kėsi pora šimtų. Kunigas Vir
mauskis ragino susirinkusius
pasisemti iš misionierių darbų
ir gyvenimo dvasios ir darbuo
tis tikėjimo stiprinimui ir pla
tinimui savoje parapijoje. Jis
prašė žmonių rūpintis, kad vai
kai skaitlingai lankytų katekiz
mo pamokas ir kad jaunimas
atsilankytų į tikybines pamo
kas ketvirtadieniais, vakarais.
Verbų sekmadienį, prie bažny
čios durių, Šv. Pranciškaus Bro
lijos pasišventusios narės rinko
aukas papuošti altorius ir Gra
bą. Surinko $73.83. Salėje su
rinkta $19.16. Gražus tai darbas
iš aukuotojų ir rinkėjų pusės.
Seserys mokytojos dar sykį ga
lės puikiai padabinti lietuvių
katalikų bažnyčią.

dys įžymūs dainininkai, muzikai ir šokėjai iš New
Yorko, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts ir
New Hampshire valstybių lietuvių kolonijų.
Šis koncertas bus linksmas ir turiningas. Tai bus
geriausia proga nors laikinai užmiršti karą, persikelti
į prieškarinę Lietuvą; prisiminti jaunas dieneles.
Kviečiame visus ruoštis į Darbininkų Radio KON
CERTĄ! Įžanga tik 50c.; įskaitant 5c. taksų, viso 55c.

Vyčių ”Whist Party"

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ

PINIGUS

iCASPER'S BEAUTY SALOM
83 L ST,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4645

įvyks ketvirtadienį po Velykų,
balandžio 9 d. Vyčių kambary,
137 Emerson St, South Boston,
Mass., 7:30 valandą vakare.
Duos gražių dovanų. Po korta
vimo, bus užkandžių ir susipa
žinimas su Vyčiais.
Kviečiame visus Vyčių drau
gus ir. prietelius atvykti ketvir
tadienį po Velykų, balandžio 9.
A. E. L.

prastai.

Cambridge Uetuvių
Dėmesiui!

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

REIKALINGA patyrę stitchers

Mokyklų viršininkas pra dirbti valdiškus field jackets
neša ,kad Jung. Valstybių ir mackinaws. Geras atlygini
Federalei valdžiai apmo mas ir pastovus darbas. Kreip
kant ir Mass. valstybės kitės tuojaus: BEST COAT
Vaikučiai Dirba
švietimo departmentui re COMPANY, 8 VVilliams St,
Pasižymėjusieji Studentai
miant, yra įsteigti kursai, Roxbury, Mass.
Šv. Petro parapijos mažasis
(1-7)
Bostono Kolegijoje
kur mokoma pilietybės, Į
choras linksmai ir energingai
anglų kalbos ir rašybos.
Lietuvis Pirmoje Vietoje rengiasi prie operetės “Skir- Pamokos duodamos dykai.
munda”, kurią jie suvaidins ge
Bostono Kolegijos Vado gužės 3 ir 17-tą, bažnytinėje sa Lietuviai, ypač nepiliečiai, pasinaudokite proga.
(Dean’s) sąraše iš Junior lėje.
klasės
pasižymėjusiųjų Operetė linksma. Pilna gra Įsirašykite mokintis anglų
tarpe randame tris lietu žaus juoko ir puikių dainelių. kalbos, rašybos ir piliety
vius studentus. Bet kas Scena bus kuopuikiausia, kos- bės. Kreipkitės pas AmeDOCK SQ.
rikonizacijos Direktorių1 15 Boston.
svarbiausia, kad sąrašo tumai teatriški.
Tel. Lai 8785
pirmoje vietoje randame Įžanga tik 35c. Bilietų galima Mokyklų Departmente, —
Uetuvj studentą, būtent,.
mažuosius choristus. 1700 Cambridge St., Cam
Vln<;?.S?all“?..IS n?-,
Prašome paremti vaikučių dar- bridge, arba šaukite teleno, kuris gavo 94.3 pažy bą. Juk jie mūsų ateitis. Atėję, phonu: TRO 4500 nuo pir
madienio iki penktadienio
mius už pirmą semestrą. nesigailėsite!
BLENDED
įimant, nuo 9 vai. ryto iki
Kiti lietuviai studentai,
Pampuška.
WHISKEY
4 vai. po pietų ir gausite
būtent, A. V. Janavičius
visas informacijas.
gavo 90.2 ir V. F. Cassell
ĮVAIRŪS
SKELBIMAI
Amerikonizacijos Direk
(turi būti Kaselis) gavo
torių
yra Rose M. O’Toole
85.6.
REIKALINGOS yra namų ruo Rondeau.
Studentas Vincas Staku- šai dvi merginos ar moterys.
tis iš 279 studentų stovi Darbo norinčios gali kreiptis
Džiaugiasi “Darbinin*
pirmoje vietoje. Sveikina prie “Darbininko”.
LA SUPREME
me!
ku" ir Kalendorių

THREE
FEATHERS
$

ĮTAKOS SKELBIMAI
PARSIDUODA moderniškas 2
šeimynų namas, 2 karų garadžius ir visi vėliausios mados
įtaisymai. Atsišaukite tuojau.
Namas randasi Hardy St, So.
Boston. Tel. Arnold 5448.

REIKALINGA moteris operuo
ti indų mazgojamą mašiną ir
dirbti prie salad ir sandwich
counterio. Užmokestis pagal ga
bumų ir darbo atlikimą. Atsi
šaukite — Childs Restaurant,
177 Tremont St, Boston. Mass.
SKUBIAI PARSIDUODA mo
derniškai įrengta grosernė-bučernė, (Skaitoma gražiausias
storas Lavvrence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m.
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes
pragyvenimui turiu sutaupų —
retairinu. Kreipkitės į savinin
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park
St, Lawrence. Mass. arba į
“Darbininko” administraciją.

REIKALINGAS vartotas auto
mobilis nuo privatiško savinin
ko. Pageidaujama vėlesnės ma
dos automobilį. Užmokės cash
pinigais. Atsišaukite “Darbi
ninke”, 366 W. Broadway, arba
62 G St, So. Boston, Mass.

27įį% Whiskey
4 Yrs. Old.
72^4% Neutral
Oram Spirits
90 Proof

Juozas M. Dilis

CASE OF $22 47
12 QTS.

LAIKRODININKAS

PROSU C T OF OLDTYME DISTILLERS

PARSIDUODA vienos šeimynos
LANKĖSI
i namas su penkiais kambariais
• šeštadienį, kovo 28 d, “Dar ir visais improvementais. 2 ak
bininke” lankėsi sena “Darbi rai žemės, vaisinių medžių. Tik
ninko” skaitytoja ir rėmėja p. 10 mylių nuo Bostono. Netoli
Ona Čiaplikienė iš Dorchester, parsiduoda kitas namas. - tik
Mass. Atsilankymo proga pasi- naujai pastatytas, bet dar vidui
pirko lietuviškų ploktšelių ir neužbaigtas. Pigiai parsiduoda.
užsimokėjo už kalendorių.
Atsišaukite “Darbininko” adm,
• Tą pačią dieną lankėsi iš 366 W. Broadway, So. Boston,
, (27-30-7-10)
Lawrence, Mass. Helena Rymie- Mass.
nė ir Sofija Rymaitė, LDS 70Šou 4618
tos kp. narė ir buvusi stipri Res. Šou 3729
“Darbininko” vajaus vajininkė.
Lithuanian Fumihire Co.
Atsilankymo proga, p-lė Sofija
MOVERS—
kalendoriaus spaudos fondan
Insured and
Bonded
aukojo $1.00, gi p-nia Rymienė
Local A Long
pasipirko lietuviškų rekordų.
• Lankėsi pp. Antanas ir Mar
celė Gervelis iš Newton Upper
Falls, Mass. ir pasipirko visą
glėbį lietuviškų rekordų.
• Lankėsi K. Cirbulėnas iš
Brockton, Mass. ir atvežė “Dar
bininko” piknikui dovanų savo
bitelių tyro medaus visą “keisą”. Dėkojame už puikią dova
ną.
• Pirmadienį,
“Darbininke”
lankėsi Julė Stonytė iš Hudson,
Mass. Atsilankymo proga pasi
pirko lietuviškų ploktšelių.

Naujos Anglijos Vyčių
Apskričio
šokiai įvyks šeštadienį, gegužės
16 d, 1942, Somerset viešbuty,
Boston, Mass. Kviečiame visų
kolonijų jaunimą užrekorduoti
dieną ant kalendoriaus, ir kartu
su draugais atvykti į šokius ge
gužės 16 d.
Pelnas skiriamas į dvi dalis:
Apskričiui ir Centrui. Geras tik
slas.
Anelė Marksaitė,

Distance

Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE
Real Estate & Insurance

JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road
Tel. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL

Telephone
80. BOSTON
1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra
Taisome visokių lšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl
mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Ona Razvadauskaitė,

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE

NENORĖJO TIKĖTI...

Gerb. Skaitytojų
Dėmesiui

Prezidentas Pataria Nenusiminti

Lietuvis Dantistas

I

V*

*'^r

DARBININKAS

Antradienis, Kovo 31, 1942
Jf Mf/.W 1

•■* s . *■*'

Pirmininkės.

ORDER YOUR LIQUORS BY MAIL
Send cash, check or money order to Supreme Spirits
Co. Orders of $10 or over sent express paid.
Orders under $10 express collect. We ship
promptly šame day order received. Mail cash,
check or money order.

SUPREME

SPIRITS 15 Dock Sq.
COb BBS BOSTON

Aleksandras Vaitkūnas, Jr,
Jung. Valstybių karys, kurio
tėveliai gyvena Providence, R.
I. ir yra nuoširdus LDS organi
zacijos nariai, džiaugiasi laik
raščiu “Darbininku” ir “Darbi
ninko” išleistu Kalendorių, už
kurį jis prisiuntė SI.00.
Karys Aleksandras Vaitkū
nas, Jr. tarp kitko rašo:
“Šiame laiške rasite $1.00 už
jūsų gražų Darbininko Kalendo
rių, kurį man prisiuntėte. Ta
riu ačiū, nes jis man labai rei
kalingas kariuomenėje.
“Kaip ateina laikraštis “Dar
bininkas” du kart į savaitę, tai
mano širdis pradeda biski dau
giau plakt, kad aš vienas iš 300
vyrų esu lietuvis ir gaunu “Dar
bininką”.
“Daug kartų svetimtaučiai
manęs klausia: “Ką ten turi?
Ar kokį ‘anti-American nevvspaper’ skaitai?’ Aš jiems atsa
kau: Ne, čia yra daugiau pat
riotinių aprašymų apie Ameri
kos šalį, negu kokiuose Ameri
koniškuose laikraščiuose, ‘in
plain English I tell them, — I
am proud to be a Lithuanian
and in the American Army too”.
“Taigi aš sakau, kad “Darbi
ninkas” yra geras Amerikonas,
bet lietuviškai atspausdintas”.
Taip tai rašo Providencietis
lietuvis, Amerikoje gimęs ir au
gęs. Kas gali sakyti, kad Ame
rikos jaunuoliai nėra patriotai,
lietuviai. Aleksandras didžiuo- Į
jasi esąs lietuviu. Taigi jis yra*
pavyzdžiu kitiems! Linksmiau
sių Velykų. Aleksandrai!

Autobusas Atsimušė
| Stulpą

Antradienio vakare, ko-j
vo 31 d. Boston Elevated
autobusas, važiuodamas
Geneva Avė. į Fields Corner stotį, trenkė į elektros
stulpą. Toje nelaimėje su
žeidė motiną, jos mažą i
mergaitę ir 18 metų am-!
žiaus merginą. Kitus kelei
vius tik sutrenkė. Sužeis
tosios nuvežtos į Bostono
miesto ligoninę.

CALIFORNIA WINE

PORT—SHERRY -MUSCATEL

Parduodu Įvairiausios rūiies
auksinius ir sidabrinius daiktu*.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

21% Alcohol by VoitiRie
1OC% Pure

1.35“

39c qt.
•77cl/2gal.

OLD MAJOR
5 s *1.79 «■
STRAiGHT BOURBON
WHI$KEY - 90 Proof

Queen inn Laundry
7-11 Ellery St,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

»1.O0Pt-fS.75Gal.>21.15<^T<*
“OLD SUPREME”

RYE WHISKEY
DISTILLEO BY KINSEY
DISTILLING CO.. PENNSLVANIA

6 & 1.99*
BOTTLED !N BOND

PROOF

Under U. S. Gov’i Superviston

PL $1.09 Cascof 12 Qts.$23.75

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasoliną. pas mus.
Nuvaiom purvinus karus Ir

Ugrysuojame.
Tel. ŠOU 9530
541 Broadvvay

Golden Wedding
A BLEND OF
STRAIGHT RYE
WHISKIES; ALL
OVER 5 YRS.
OLD: 51% RYE

*2.69
Q5JART

CASE OF 12
QTS. 530.03

Bo. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

SCHENLEY’S
$035
RED LABEL
BLENDED WKiSKEY

27%%»hisl<cy: 17.f%«Yri.
Old 1C% 5 Yrs. Ola—72
NeutralGrąin Spėt; -76 Prcof

4’T-

1/2 Gal. $4.54 - 12 Qts. $26.23
Cas* of 6
Gals. $25.33

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER

Scotch VVhiskey

FUNERAL

HOME

167 Dorchester Street
South Boston, Mass.

JOHNNiE WALKER

RED
LABEL

$3.04 KSL
DEWAR’S WHITE LABEL
HAIG & HAIG 5 STAR
Distilled
and Bottled
in Scottand

Blended
Scotch
S6.8 Proof

53.09
FIFTH BOTTIE

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius
Balsamuofbjas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt}
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Ir

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zalotskas

PIRITSCO
32 SCOLLAY SO.
Boston.

Tel. Laf. 7671

F. E. Zaletskaa

Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną lr naktj
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. BOU Beiton 981»'

Tel. ŠOU Boston 2609

Antradienis,. Kovo

3l,

1H-Ū

piennsyivanyos Zimo•s

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Šv. Jurgio Lietuvių Parapija
SHENANDOAH. PA.

B

HE* BRITAM, CONH.
ŠV. VELYKŲ PROGA

čias
bandymas
aptemdyti
(blackout) miestą. Pavyko ne
blogai. Tvarkos prižiūrėtojai
(air warden’ai) turėjo bėgti iš
savo namų, kaip užgirdo sire
nas, nes laikas nebuvo paskelb
tas. Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo misi
jos. Pasigirdoo sirenos kaip tik
tuo laiku, kada žmonės pradėjo
eiti iš bažnyčios. Žmonės turėjo
grįžti į bažnyčią ir sėdėti tam
soje.
Laike blackouto vienos šeimos
namus, Corbin Avė., aplankė
piktadariai ir pavogė pinigus.
Apsigynimo bonus ir kitas
brangenybes.

Linkėtina visiems laimingai
sulaukti Kristaus Prisikėlimo
ritmečio ir giedoti bendrai su
visais Aleliuja ir pakelti savo
širdis prie Išganytojo, kad Jis
per Savo šventą prisikėlimą pri
keltų pasaulį ir jo valdovus ir
suartintų su Dievu, kad grįžtų
artimo meilė pasaulyj. Prašy
kime Kristaus sulaikyti nekal
tų žmonių žudymą.
Lai Didžiajame Penktadienį
ir Velykose būna padvigubin
tos maldos už taiką pasaulyj.
Didžiajame Ketvirtadienį lan
kykime Viešpatį Jėzų švenčiau-;
MARGUČIŲ BALIUS
šiajame Sakramente; prisimin
Balandžio 11 d. vakare Lietu
kime Jį uždarytą kalėjime. Ir
vių Park St. svetainėje įvyks
šiandien milijonai žmonių dėl
tikėjimo į Dievą yra belaisviai Šv. Onos pašalpinės draugijos
draugijos MARGUČIŲ BA
kalėjimuose, kankinami ir žudo
LIUS. Kviečia visus dalyvauti.
mi. Melskimės, kad mūsų seno
Už gražiausius margučius yra
ji tėvynė atgautų laisvę ir ne
skiriamos dovanos. Patartina iš
priklausomybę.
anksto margyti margučius ir
baliuje laimėti dovaną.
T.M.
SUSIŽIEDAVO
Kovo 23 d. jaunas mūsų ko
lonijos lakūnas
Aleksandras
BRIDGEPORT, CONN.
Jankauskas, parvažiavęs keliom I
dienom atostogų pas savo moti- j Praeitą šeštadienį tapo palai
nėlę iš South Aviation mokyk dotas senas parapijos tvėrėjas
los, apsivedė su p. Alenute Češ- ir jos palaikytojas, a. a. K.
kevičiūte. Jaunam lakūnui, ku Venckus. Šv. Mišias atnašavo
ris yra tik 20 metų amžiaus, ir parapijos vikaras, kun. P. Kar
jo jaunai žmonelei, 17 metų tonas; prie šoninių altorių lai
amžiaus, linkime geriausių sėk kė mišias kun. B. Gauronskas ir
mių.
kun. J. Gradeckis, o kleb. kun.
J. V. Kazlauskas šiuo kartu tik
BLACKOUT’AS
meldėsi prie vidurinio altoriaus.
Kovo 23 d. vakare įvyko tre- Laidotuvėse dalyvavo daug
žmonių, nes a. a. Venckus buvo
visiems
geras ir parapijai, nes
Phone 1181
ir mirdamas paliko parapijai
A. P. KARLONAS ' šimtą dol. Buvo laidotuvėsna
Lietuvis Graborius atvykus iš Pa. p. Šiaučiūnienė
ir kiti giminės.

VELYKOS ATĖJO

Malonūs Parapijiečiai:
Velykų švenčių proga, mes šv. Jurgio parapijos
kunigai, nuoširdžiai sveikinam Jus, Mylimieji Kristu
je, linkėdami linksmių ir laimingų šv. Velykų švenčių
ir ramybės Viešpatyje. Kristaus iš numirusių Prisikė
limo šventės dvasia teprikelia mus visus iš dvasinio ir
tautinio apsnūdimo prie pilnesnio supratimo savo ka
talikiškų, pilietiškų ir tautinių pareigų.
Širdingai raginam visus prie karštos maldos, pra
šant Visagalio pasauliui teisingos taikos, J. V. sėk
mingo apsigynimo nuo priešų, karo tarnyboje esan
tiems mūsų kareiviams apsaugos nuo nelaimių, J. V.
Prezidentui ir tautos vadams Dievo pagalbos tvarky
me šalies reikalų, taip gi laisvės ir nepriklausomybės
Lietuvai. Velykų rytą raginam visus eiti prie šv. Ko
munijos.
Šia proga, dar kartą primenam, kurie tik išgalite,
kad pirktumėte J. V. Pergalės Bonus ir Ženklelius.
Kartu nuoširdžiai prašome nepamiršti ir savo parapi
jos materialių reikalų. Su Velykų kolekta būkite duosnūs. Reikšdami padėką už Jūsų duosnumą parapijos
reikalams ir pagarbą už Jūsų pavyzdingą, kaipo katali
kų, elgesį, pasiliekame,
Jūsų Kristuje,

V. Stonis

Dangus nusiblaivė. Saulelė močiutė
Linksmiau pažiūrėjo vidun į gryčiutę,
Žiema sengalvėlė liūdnai prašnabždėjo:
— Gana man gyventi — Velykos atėjo.

Ir pūgos ir šalčiai, kaip sapnas, pranyko,
Tik sniego sklypeliai kai kur pasiliko.
Bet saulė ir tą spinduliais palytėjo,
Ir tas greit išnyks, nes Velykos atėjo.
Kuždėdami plaukia upeliai patvinę,
Jau jų nebelaiko ledai surakinę,
žiemužės pajungti jie daug iškentėjo,
Bet šiandie laisvi, nes Velykos atėjo.
Artojas atšlaiman jau pabloškė roges,
Ratus išsitraukė linksmai iš pastogės
Ir melstis bažnyčion garsiai nudundėjo...
Juk kėlėsi Kristus! Velykos atėjo!

Gal slegia ir spaudžia mus vargas ne vieną,
Bet argi dejuoti ir skųstis šiandieną ?
Ne tiek Atpirkėjas ant kryžiaus kentėjo,—
Geriau užgiedokim: Velykos atėjo!
Iš “Šventoji Lietuva”.

Kun. J. A. Karalius
Kun. KI. Batutis
Kun. J. Degutis

PHILADELPHIA, PA
DAUG KALBAMA DEL
CUKRAUS TRŪKUMO

lietuvio namą prie Wharton St.
pusiau pakėlė, atskyrė nuo mū
ro, bet visai nenuvertė. Padarė
daug nuostolių.
K. D.

Spauda daug rašo ir žmonės
LIETUVIŲ PAŠALPINIS
dažnai kalba apie cukraus trū
KLUBAS
Jau baigiama vesti pirmas są
Mano
Numylėta
kumą mūsų šalyje. Tikrai šiais
Lietuvių pašalpinis klūbas,
rašas vietinių jaunuolių, išėju
laikais sunku gauti cukraus 928-936 E. Moyamensing Avė.,
sių į karą, kur yra jau suregis
krautuvėse. Šiame mieste yra gerai gyvuoja. Turi puikiausius
Kas galėtų būti brangesnė,
truota suvirs 30 jaunuolių,, tai
trys didelės cukernės, kur dirba kambarius, salę susirinkimams
Tu manoji laimė ir turtas,
pirmiau išėjusieji. Bet dabar vėl
daug- lietuvių. Kaikurie išdirbę ir pasilinksminimui. Turi apie
balandžio mėnesį išeina kelioli
Šimtus tūkstančius kartų gražesnė
virš 40 metų, bet nepamena to 700 narių, daug jaunų. Metinės
ka jaunuolių. Šv. Jurgio parapi
Už pasakų karalaites užburtas.
kio trūkumo, kaip dabar.
klūbo pajamos siekia virš 42
jos choras nutarė savo išėju
Mes turime suprasti, kad mū tūkstančių dolerių. Pereitą me
Tau
dainas
savąsias
aukoti
siems nariams pasiųsti dažnaiį
sų šalis yra kare. Daug cuk tą mirė 15 narių. Išmokėta po
Su didžiausiu džiaugsmu norėčiau;
dovanų, kad jie būdami toliaus1
raus reikia kariuomenei ir są mirtinių $4,036.80. Mirė trijų
Savo laimę ir vargą pakloti
nuo mūsų atsimintų mus, kad ir
jungininkų šalims. Kita prie narių žmonos, kurių pomirtinių
Tau po kojų aš nepagailėčiau.
mes esame kartu su jais.
žastis, tai priešo submarinai ir išmokėta $375.00. Klūbas turi
Gavęs iš tavęs įkvėpimą,
laivai trukdo laivų plaukimą su net 5 pašalpos skyrius.
Pirmas parengimas įvyks At
Su noru į darbą aš stoju
neišdirbtu cukrumi. Tokiu būdu
Klūbas kasmet ruošia pikni
velykio sekmadienį, tos pačios .
Ir pamiršęs vargingą likimą,
sutrukdo laivų atplaukimą.
kus,
balius, pasilinksminimus
draugijos, kuri kiekvieną metą
Meilės žodžius tau vienai tekartoju.
Bet dėl cukraus žmonės netu jaunimui, o sekmadienių vaka
NOTARY PUBLIC
rengia, tai parapijos mergaičių
rėtų nusiminti. Bado nereikės rais tik dėl narių. Patartina vi
Velykų sekmadienį Prisikėli draugijos. Manau, kad šį metą
Tavo vardas man taip numylėtas
kęsti.
Visi stengkimės pagelbė siems priklausyti prie klūbo.
280 Chestnut St.
mo procesija ir mišios bus 6 vai. bus tokio nepaprasto, nes visai
Atminimais pripildo krūtinę;
ti mūsų vyriausybei laimėti per
rytą, o kitos mišios bus 8, 9, 10, nieko negarsinama, matyt bus
New Britain, Conn.
K. Dryža.
Tavimi aš esu sužavėtas
galę.
Paveskime
visą
cukrų
mū

ir 11 suma.
“surprizas”.
Brangioji tu mano TĖVYNE.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS
sų kariuomenei, kurie aukoja
Motinos Dieną minėsime ge
Alg. Vargas. savo gyvybes, kad mes būtume BENAS VERTAS PAREMTI
gužės 10. Parapijos chorai jau
Šv. Jurgio lietuvių parapijos
laisih. Mes taip pat nors kiek
rengiasi, komisija su varg. A. ša, L. Navickas, K. Skurupskas,
FARMERIAI AITUČIAI
pasiaukokime ir prisidėkime benas, kun. Jeronimo Bagdono
Stanišausku tvarko gražiai pro K. Savickienė, Šimkaitė, M. Visvadovybėje, labai gražiai dar
prie kovojančių.
gramą. '
O. mantienė, B. Dekuvienė,. M. V.,
Iš Bridgewater, Mass.
buojasi. Turi 40 narių. Gražiai
P. Jankauskas, O. SkurupskieRAŠTINĖS UŽPILDYTOS
groja paraduose ir įvairiuose
Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikiname savo
nė, J. Mončiūnas, A. Levikas, A.
HARTFORD. CONN.
SAVANORIAIS
parengimuose. Už gražų pasiro
Kazlauskienė,
B.
Navickas,
p.
Draugus, Kostumerius, Rėmėjus ir Pažįstamus
UNITED
Daug jaunų vyrų savanoriai dymą paraduose buvo apdova
Šios kolonijos lietuviai iškilmin Sodienė, M. Deltuvienė, U. PuiSTATES
stoja į Jung. Valstybių kariuo notas. Beną mokina gabus mu
gai paminėjo Lietuvos nepri zinienė, A. Kaunietis, P. Kaukir linkime linksmiausių švenčių.
SAVINGS
menę. Stovi eilių eilės. Dieve zikas Pranas Šapranas.
klausomybės 24 metų sukaktį. lys, J. Motiejūnas, J. Pugzlis,
^BONDS
jiem padėk garbingai ginti gim Nors šis benas dar tik 4 me
Iškilmėse dalyvavo apie 400 pu Mr. & Mrs. Meleškai, Januševi
AND STAMPS
tąjį kraštą, Ameriką ir kitas tai kaip gyvuoja, bet jau daug
blikos.
čius, A. Pateckis, M. Vrunkrat.
šalis nuo priešų.
K.D. kur pasišymėjo. Turi įsitaisę
Pirm. V. Brynga pasakė įžan
J.
gražias uniformas. Lietuvos ne
ginę kalbą, paaiškindamas šven
priklausomybės šventės minėji
DAUG NAMŲ BE STOGŲ
tės tikslą. Vakaras pradėtas ARedakcijos Atsakymai
Kovo 21 į 22 dienų naktį įvy me benas gražiai pasirodė. Ren
merikos ir Lietuvos himnais.
ko smarki audra. Smarkus vė gėjai yra dėkingi benui ir jo
Jaunalietuvių choras padainavo
SVEIKATA—TURTAS
jas ir lietus siautė per 20 minu vadam.
patrijotiškas ir liaudies dainas. p. J. P. Trečiokui, Waterbury,
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
Benas nori daug ką įsitaisyti,
Kalbėjo prel. J. Ambotas, kun. Conn. — Tamsta savo atsaky vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad čių. Žmones prikėlė iš miego
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu Daug kas manė, kad jau priešas kad dar geriau galėtų pasirody
J. Bogušis ir kun. J. Vilčiaus me p. Berželiui dėl tilpusios ko tik
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai
ti. Tam tikslui ruošia metinį
prižiūrėk jų.
Jausdamas skausmus, užpuolė. Krautuvių iškabos, na
kas. Dalyvavo Amerikos Lietu respondencijos
“
Darbininko"
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
kaip tai: reumatizmų, rankų, kojų
koncertą, vaidinimą ir šokius
vių Legiono Sabonio postas 7- numeryj, kovo 13 d. š. m. laido gėlimų, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, mai tik tratėjo. Daug namų li
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
balandžio 19 d., Muzikalėje sa
tas ir Moterų auxiliary. Dėkų je, įvardini klubus, kurie pirko rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus ko be stogų. Vieno lietuvio prie
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
reikalauk
DEKSNIO GALINGOS Wharton ir Sekin gatvių namo lėje (Richmonde).
Visi turėtų
Sesutėms Pranciškietėms už to Jung. Valstybių Apsigynimo MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
dalyvauti
ir
tuo
paremti
beną.
gų gamtos elementų iš tolimų svieto stogą su visomis gegnėmis nu
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
kį gražų prirengimą vaikučių, bonus.
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
K. Dryža.
nešė net skersai gatvės. Kitoj
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
kurie išpildė programą.
p. Berželis savo koresponden šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gų šilumų, šildydama kaipo saulės
labai patenkinti.
Aukų surinkta dėl Raudonojo cijoje nerašė apie klubus, o tik spinduliais, sunaikina reumatiškus
Kryžiaus ir dėl Lietuvių trem apie “anti-katalikiškas grupes”. skausmus ir palengvina žmogui. Dek
Telefonas
60 ELLSWORTH ST.,
Užsisakykite Toniko Pas Mus isnio Galinga Mostis tūkstančiams pa
Worcester, 5-4335
Worcešter, Mass.
tinių $90.00. Aukavo šie: Prel. Be to, jis nerašė ir apie organi gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARANkad, pavartojus kelis sy
J. Ambotas $5.00; po $2.00 — zacijas, kurios pirko ar nepirko TUOJAM.
Pristatom geriausį toniką Pikni- p
kius. aplaikysi palengvinimų ar pini
Povilaitis, O. Navickienė, Me- Jung. Valstybių Apsigynimo gus grųžinam.
Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i
deška. J. & F. Jasinskas, I. Me- bonus.
Aplaikom šimtus laiškų su padėkaiš skirtingų pasaulio kraštų,
dekšienė, ponai Litvinai, A. LeJeigu Tamsta sutiktum, kad vonėmis
visokiems Parengimams.
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
liokas. J. Gavejauskas: po $1.50 mes Tamstos atsakymą pasiųs taip DEKEN’S OINTMENT.
Kainos prieinamos.
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
— p. Sarantai; po $1.00 — L tume p. Berželiui, tai mes tą krųjų
Deksnio Galingų Mostį ir pa
Leonaitis, Agentienė, Yankie- padarysime, p. Berželis, per sekmes, tai visada klausk taip: DE
’S OINTMENT ir neklausykite
nė, Bartkus, Juozanis, Kavols- skaitęs tą atsakymą, galėtų KEN
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
kiūtė. Balinskienė, Januška. Vi mums parašyti pareiškimą ar siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašvta
tas. A. Aukštakalnis, M. Patec- ba padaryti prierašą. Tuomet DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
į Grafton Avė., IsBngton, Mass. Tel. Dedham 1304 *
aplankysite tikrųjų Deksnio Galingų
kaitė. B. Vedeikes. A. Mašiotas, galėtume suprasti tikrą priežas Mostį.
Parsiduoda visur.
DEKEN’S OINTMENT CO.,
Mr. Balvočius, Mrs. Balvočienė, tį, dėl kūrio kito Sis nesusiprajH PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R
Hartford, Conn.
P. Jankus, S. Šrup- timas Tamstų kolonijoje.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

BUY
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

L

t

Myopia Club Beverage Co.
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DARBININKAS

Antradienis, Kovo 31, 1942

Velykos Prie Kristaus Karsto Jeruzalėj
Niekados Palestinos sos dami susirenka skaitlingi (tadienį praleidžia Kristaus
tinėj nesusitelkia tiek būriai maldininkų prie Grabo bažnyčioje, norėdadaug įvairių tautų ir tiky Kristaus Grabo bažnyčios.' mi patekti į ugnies šventibų, kaip per Velykų šven- Ten susidaro įspūdingas nimo ceremonijas. Ceretes. Jeruzalė nėra krikš-| vaizdas, primenąs garbin- monijos prasideda aukščionių miestas. Ten gyve gą Kristaus įžengimą Je- čiausios dvasiškijos eisena
na daugiau mahometonų ruzalėn. Grabo bažnyčia apie Kristaus kaną ir baiir žydų, bet savo krikščio esanti pastatyta toj vietoj, giasi įžiebimu. Po apeigų
nių vienuolynais, mokyk kur buvęs Kristaus Kapas, prasideda spūstis, nes
lomis, bažnyčiomis, o ypa Pirmą karta toji bažnyčia kiekvienas stengiasi įžiebtingai šventomis vietomis buvusi nastatvta apytik- ti savo žvakę.
Jeruzalė pritraukia viso riai prieš 1600 metu. Vė Po šios ceremonijos dau
krikščioniškojo pasaulio liau mahometonys ją kelis guma maldininkų skirsto
dėmesį.
kartus sugriovė, bet vis ji si po miestą. Ypač daug jų
Ryškiausiai tai pastebėti būdavo atstatoma. Dabar- susirenka apžiūržtį Alyvų
galima per Velykas, kada į tinė bažnyčia stovi nuo kaina ir Alyvų darželį, kur
Jeruzalę suplaukia mal 1810 metų.
ramiai pailsi ir atsigauna.
Tiesa
mokslo
vyrai
sako,
dingųjų pilgrimų iš visų
Iš čia matosi puikus Je
kad
Kristaus
kanas
buvęs
pasaulio kraštų. Velykų
ruzalės vaizdas.
dienomis maldininkų vi kitoj vietoi. bet tai netaip
sur pilna. Po vieną ir gru svarbu giliai tikintiems' Velykų naktį įvyksta
pėmis jų sutiksi siaurose maldininkams, kad jie paskutinės apeigos. Dvamiesto gatvėse, istoriniuo vaikščioią Kristaus eitais siškiai, giedodami himnus,
_ alyvų medžių takais. Did’ii ketvirtadie- eina procesiją aplink kase vartuose,
kalne* *ir piligrimų “prieg- Rį Prie tos bažnyčios įvyk- pą. Paskui juos eina milaudose. Dažnai sutinka-!sta Pabaldos su tradicinė- mos žmonių su žibintais
mos procesijos su kryžiais,1 “į didžiosms savaitės ce- rankose.^Visų balsai^susibažnytinėmis vėliavomis, remomiomis. Įdomiausia lieja viename šauksme —
daugybė kunigų, kurie ly ir įspūdingiausia tai koių Aleliuja! kuris visus uždi maldininkus iš vienos' Plovimo aPei?a' kuri čia krečia impulsyviu Velykų
šventvietės į kitą Kristaus a,mekamaf.?-™?
kryžiaus keliais: nuo seno- stovose. Jeruzalės patri- (ligrimai ir turistai įsvasios Antonijaus pilies, kur jarchas plauna kojas dvy- žiuoja iš Jeruzalės miestas vėl truputį nurimsta.
kinamas tuo, kad Palesti- likai vyskupų.
V. Urb. - Pranckūnienė.
maldininkų
pro Reed — Homo vartus Daugybė
“A. Ž.”
į nukryžiavimo vietą Gol naktį iš penktadienio į šeš
gotą. Didysis piligrimų suO. Labanauskaitė.
plūdimas per Velykas aišwinamas tuo, kad Palesti
nos pavasaris esti tuomet
pačiame gražume. Turis-;
tai, atvykę grožėtis Pales- Velykos, aleliuja diena, i jas perdedame, didiname
tinos pavasariu, supranta- iškilmingiausia visų šven-įjų svorį ir reikšmę. Mes ir
ma, nepraleidžia Pro^os!čių, yra ir turi būti tobulo j po dviejų tūkstančių metų
pamatyti nepaprastas \ e- d^aUgSrno> didelio pasiti- kvėpavimo krikščionybės
lykų iškilmes. Ramioji Je" dėjimo, neįveikiamos drą- oru elgiamės ir galvojame
ruzale per Velykas nepadiena D-j tQ turf pasi. uip pat? kaip pirmojo Ve_
prastai atgyja. Gatves pil- traukti iš kelio visokia bai- į lykų ryto moterys, nusiminos judančių žmonių. Čia mė, visoks nusiminimas, nusios, kas joms atris ak-

metu turėjo dar teisės,
žmogiškai galvojant, pa
būgti tos kovos ir išlaksty
ti, nes gyvybės autorius
atrodė esąs nugalėtas. Bet
tai buvo tik trumpai va
landėlei! Kovą, baisią ko
vą, kovą gyvybės ir mir
ties, laimėjo amžina gyvy
bė. Kristus vėl gyvas, jis
gyvens amžinai. Amžinai
gyvens ir visi, kas vykdys
Jo programą. Tat iš kur
toji kovos baimė, kada tu
rėtų mus lydėti tik neįvei
kiama drąsa? Juk po Vely
kų ryto taip viskas aišku,
tik bereikia veržtis ir lai
mėti. Yra tikslas, yra Va
das, yra ginklai.

Mes bijome ir nepasise
kimų. Argi rasis kuri nors
iš mūsų, kuriai nebus atė
jusi ir tai gan dažnai minLietuvos kariai žygiuoja Vilniaus gatvėmis. Gilumoj matosi Vilniaus garsioji
tis: kokios reikšmes turi .. x
, ...... A
, •, •
... ..
TT. t- , j
, •
mano astansos? Ar Die Katedra, kurioje ilsisi Sv. Kazimiero palaikai - relikvijos. L z katedros randasi
vui iš to yra garbės9 Ar Gedimino pilies kainas ir bokštas, kuriame laisvai plevėsavo Lietuvos trispalvė,
artimui bus kokios nau- kai šie Lietuvos raiteliai kirto smarkų žinksnį žingine. Lietuviai ir visi Vilniaus
dos? Ar susitiksiu kada gyventojai bėrė gėles lietuviams kariams, kai jie jojo Vilniaus gatvėmis. Tai bunors Kristų? Po Velykų vo atverstas naujas Lietuvos istorijos lapas. Lietuva atgavo Vilnių, po dvidešimryto toki klausimai ne vie- ties metų protesto lenkams. Lietuvis ištęsėjo tada, lietuvis pergyvens ir šias otoj. Jokia abejonė negali kupacijas ir kaip tems moterims, kurios ėjo lankyti Kristaus karsto ir buvo susisutrukdyti tavo apaštala- rūpinusios, kas joms atris tą sunkųjį akmenį, kurį atrito Dangaus Galybė, taip ir
vimo karštį. Atsimink pa- šių dienų lietuvių rūpesčių tą sunkųjį akmenį atris irgi Dangaus Galybė, tik dauguodžiantį žodį: “Jis atsi- gįau tikėjimo ir maldos.
kėlė ir eina pirm jūsų”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerasis Vadas yra priešą- gas pavyzdys ir mums, Mylėdama Dievą, jau
Pašalpa Karo Žuvusių
ky. Jį sekantiems laimėji- kaip reikia eiti į laimėjimo nuolė katalikė myli ir arUžlaikomiems
mas užtikrintas. Tik var- rytą ir kaip reikia laikytis itimą: savo Tėvo vaikus,
totinos ir Jo nurodytos kelionės metu! Tat nebėra įjos brolius, ir sesutes. Ir
priemonės bei taktika. Juk pagrindo biioti nepasiseki-1 ji stengiasi nepykti, neap-Į F^ederalės
Apdraudos
Velykų rytą, kuris buvo mų> nes ir jie reikalingi, ir kalbėti nieko, visiems pa- i Administratorius Paul V.
oergalės rytas, pranoko be jų neapseisi. Tik juos dėti.
i McNutt
praneša, kad
bendradarbių silpnumai, reikia suprasti kaip reikia Meilė sujungia moder- 8750,000 buvo paskirta
Judo išdavimas, tautiečių įr tęsti kelionę į Galilėją, nišką jaunuolę su kitom Socialės Apdraudos Borneapykanta, malda Alyvų nes ten nuėjo prisikėlęs jos draugėm, ypač su savo dui dėl laikino šelpimo mėdaržely,
paniekinantis Kristus. Aš ten Jį sutik- kuopos sesutėm. Ji puikiai nesiniais mokesčiais užlai<ryžiaus kelias ir galop siu, nes ten manęs laukia, žino, kad mūsų kuopose, komųjų Amerikos civilinių
mirtis. Koks tai iškalbin-1
L-nos" , ypatingai trūksta tarpusa-Į žmonių, kuriuos lietė prieį vio meilės ir dėl to mes šo veiksmai kitose šalyse,
i esam dažnai neveiklūs, su-1 Administratorius
Mc.
— stmgę. J. sketoid karą pa- Nntt
aiškino, kad tie
ivydy1;„. Pulkybel- Vall° $750.000 ima dalis penkių
vienas nesą žvakes, kitas visokg neryžtingumas. Juk menį nuo Kristaus karsto,
į
meile! Vis. uz vieną, vienas milij
-doleri
askirti
palmių šakas; daugelis Velykomis
pagerbiame Akmuo buvo didelis, moteuz visus: valio vienybe! !___
„________
perkasi šventų paveiksluikada gil£ė krikščio-1 rys tokiai didelei fizinei
prezidento
aprūpinti “laikų, agnaselių, rožančių,: nyb- kovai ir pergalei. Jos jėgai sutelkti nepajėgios,
Skaičiau anądien tūlos rovės dėsnių. ModerniojiI Moderniška jaunuole ka- ■ kma pašalpą kilusią is
kryželių, Jenkono rožių ir, Vadas, nugalėjęs mirtį, a- o vyrų negi prisikviesi, nes
nusiskundi jaunuolė nesidrovi mels-: tabk®y,ra, P'lna- d2',augS' : [rleSO. velklmo : \UnS
kitų atminčiai relikvijų., tidarg kelia į amžiną gyvy- lie lindi kažkur nusigandę. lietuvaitės
tis bažnyčioje, nors iš jos m0' Jl hRksjmute skrieja. baigėsi mirtimi, visuotinu
Gyvai eina prekyba mar‘
Kliūtis, rodos> nejveįkiama mus. Skundėsi, kad šian ir pasijuoktų draugės: ji vlsur; nebaido jos ne. var-i apnegalejimu priešo su
dien pasauly taip maža
guciais. Siauromis Jeru-;
ir gerosios, gailestingosios meilės, širdies...
moka atsisakyti šaltai nuo gas: "f1 darbas' bur tlk ilalky™ arba Pražuvimu
žalės gatvėmis beveik pa- i Krikščionio sieloje netu• širdies moterys, turėjo gal
,sauIe Amerikos civilinių kituose
judėti negalima.
n būti vietos jokiai baimei. ir pagrindo susirūpinti. Šių laikų žmogus išsigi nepadoraus šokio, nors iš Pa?lsuka:
kraštuose, išskyrus atei
jos
tyčiotųsi,
nes
ji
žino,
!
susv
\
nta!
J^nų
amžium.
mė. Užgeso jo širdyje
Verbų
sekmadienį
pal. ,
.
,
.
V1SO" Tik staiga, pakėlusios avius - priešus ir kitus, nemių sakas rankose laiky-'kių sunkenybių! Kaip mes kįa jog
kad jų su. skaisti meilės ugnis, ant kad tuo pačiu tie, kurie ja V™ daug, bet trūksta jau- eu užlaikomus asmenų mi' Inb dvasla' truksta kuryb‘jo veido nežydi šypsena. išjuokia, gerbia.
sirūpinimo ir baimės prie Jis skuba, bėga, vis nepa Moderni jaunuolė katali- Re5, dvaslos' ,energ'los’i litarinėse
.
„ar, civilinėse
v, ižastis, didelis akmuo, ku tenkintas, vis neramus. kė yra pilna gilios meilės, truksta
kūne■ staigose Federales Valris buvo užgulęs jų Moky
tojo kapa, guli šalia ant
žemės ir kelias į tikslą ne
turi kliūčių. Buvo kažkas,
kas tą reikalą sutvarkė.
Dabar mes žinom kas. O
vis dėlto, kiek kartų atsi
duriame prieš didesnę
kliūtį, tiek kartų susidaro
tokia pat nuotaika, kuri
viešpatavo ir pirmojo Velvkų ryto moterų širdyse.
Kliūtis yra, mano jėgų jai
nugalėti gal nepakaks, tat
kas daryti? Nusimenu.
Baimės šiurpas paima,
kliūtis vaizduotėj dar la
biau didėja, iš šapo pasi
daro ištisas kalnas. Despe
racija, ašaros... Kas pri
klauso prie tu būrio, ku
rio Vadas yra Velykų šven
tės hero jus ,tas taip elgtis
neturi teisės, neturi pa
grindo. Reikia labiau nasitikėti Prisikėlusiu Kristu
mi ir to pasitikėjimo drą
sinama eiti kliūties šalinti.
Kai imsies darbo su pasiti-

SENUTĖ ir SENELIS. Tai Lietuvos girių išauginti

Moderniosios Katalikės
Paveikslas

Taip pasidarė dėl to,

kadįkurios taip trūksta mūsu var\ių savo

evų varytą,dzms.

modernusis žmogus labiau I moderniesiems laikams. Ji: Xa^- .P81”.1“’'.vlsa tal.kasi, P°"as.Mcb:u“ Prausė,
už viską pamilo pinigą, pi- žino, kas yra meilė. Meilės,lietuvio
širdžiai , artima,
, kad Viesos Sveikatos Tar.
.
yra
kilnus
dalykas,
o
gv
.
:
kur.os
pam.ltų
skaistumo
nvste gavo S300.000. megų pasisekimą. Visos tos
^udaj dikal.mai ir ligoniniai papramonės geros, kurios Jonas net Dievą meile va- groz! Įabiauužtikrina greitą pasiseki dina. Meilė yra gražiausia, lr £arb?-____________ -s. i ga ai.
mą, nors ir greit sudūž ką Dievas gražaus žemei’
tantį. Visi tie dalykai geri, sukūrė. Nei baltoji lelija, For VICTORY
kurie tenkina pliką egoiz nei vakaro lakštučių suo
BUY
mą. Šiandien daug kas ne kimas nėra gražesnis ir
UNITED
STATE S
nori galvoti apie kilnius malonesnis už mylinčią šir
DEFENSE
idealus,
skaisčią meilę, dį, kur žydi dangiškos gė
BONDS
blaivų gyvenimą. Viskas lės ir skamba angeliškos
STAMPS
rodos, pataikauja toms ramybės ir skaistybės
beprotiškoms lenktynėms, giesmės. Meilė yra sielos
kurios baigiasi sprando turtas, brangiausias sielos SVEIKINAME IR DĖKOJAME
nusisukimu.
Tik viena turtas. Meilė yra ugnis,
Bažnyčia supranta pavo bet ji yra sielos ugnis, ne
Labai širdingai sveikiname visus mūsų Geradajus ir žmones perspėja. Ji pojūčių, kūno aistra. Toji
ragina turėti gyvo tikėji meilė, apie kuria dainuoja rius Ramybės ir džiaugsmo švente!
Gilų dėkingumą reiškiame visiems gerbiamiems
mo meilės ir pasiaukojimo girtas bernas, nėra meilė.
idealams, kilnesniems da Tikroji meilė nepavydi, klebonams, kun. asistentams, visoms brangioms Rėnekerštauja, susilaiko, ti- mėjoms - Rėmėjams ir visiems Prieteliams, kurie Valykams.
jaus metu savo palankumu ir gausiomis aukomis rėKad laimėjus moderniš- kroji meilė yra skaisti.
kaii pasaulį rimtesniems Modernioji jaunuolė tąja mė mūsų vienuoliją. Jei ne Jūsų, Brangieji, parama,
dalvkams, reikia pačiam meile myli pirmiausia ir jei ne Jūsų Dievo palaiminto sunkaus darbo aukos —
būti modernišku. Kokią ’į daugiausia už vis savo Kū- kajp medžiaginiai išsilaikytų mūsų įstaiga? Jūs esate
jaunuole mes pavadinsim rėją, kuris leido jai apsiparama mūsų Vienuolijai ir už Jus Dievui malmoderniška?
gyventi gražiame krašte. domįs kasdien nuoširdžiai dėkojame.
tuį pamatysi> kad akmuo Moderniškoji
katalikė Moderni jaunuolė myli tą
Velykų antradienį šv. Mišios bus paaukotos už vijaunuolė turi tvirtą tikėji Gerąjį Kūrėją, Dievą, kaip sus mūsų geradarius. Šv. Mišių metu ypatingai melsijau pasirito nuo kelio į tik mą, kuris uždega ją kil savo geriausiąjį Tėvą, ku,
. .. .. „
„ ..
slą. Pasitikėjimo ir protin niems pasiryžimams. Mū ris su ištiestomis rankogarbe sv‘!ciantl Pergales Karalių laiminti Jus ir
gos kantrybės! Aleliuja.
____ to tikė- mis laukia jos. nors ji iš- Palengvmti Jūsų gyvenimo vargus, kaip Jus lengvmasų laikais trūksta

septyniasdešimtininkai stiprūs, kai ąžuolai. Tai mūsų
senuoliai. Jie ir jų tėvų tėvai gynė Lietuvos žemę nuo
priešo. Jų ir mūsų bočiai sutriuškino kryžiuočius prie
Žalgirio, kur teutonas prarado savo drąsą pulti lietuvį Mus apninka ir kovos
per kelis šimtmečius. Taigi šių senuolių ir mūsų bo baimė. Tiesa, gyvybė ir
čių gyslose teka dar tas pats lietuviškas kraujas, kuris mirtis susikibo kovai. Krivalandai iššmušus ir vėl apgins savo kraštą.
staus artimieji Jo kančios

limo, kuris šildytų šaltas klysta .nors ir kasdien Jį
mQs sunkiąją medžiaginę naštą, ir kad Jūsų visų
Širdis. Mes daug ciinome įžeidžia, s Ji suprantą, kad niekad nepamirštamas geraširdingumas atrastų gaukatalikybės tiesų, bet esą- Dievas nėra griežtas?teisė- Sll atlyginimą Švenčiausioje Jėzaus Širdyje.
Šv. Kazimiero Seserys.
me šalti ir nelaikome do-! jas, bet Jis yra jos Tėvasf
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Končius Išsigelbėjo Iš
Bolševikų Skerdynių

Žinos Iš Pavergtos Lietuvos

Vilniuje Nužudė
Slahulj

• Sausio 14 d rytą Vilrašyta, pirmomis karo niuie, Pylimo gatvėje 45,
Rytų Europoje dienomis praeiviai pastebėjo deganbolševikai išvežė iš Lietu- tį namą. Žmonėms įsilauvos kelias ju laikytų lietu- žus į užsidegusį butą, jame
vių politinių kalinių parti- rastas negyvas Antanas
jas, bet pakeliui į sovietų. Stanulis. Kvota nustatė,
Rusiją juos nužudė. Viena'kad bute būta plėšikų, kupolitinių kalinių grupė bu-' rie A. Stanulį nužudė, apivo nužudyta ties Červene, į plėšė ir namą padegė, noGudijoje. Dabar patirta,• rėdami paslėpti šiurpųjį
kad šios grupės politiniai1 nusikaltimą . Plėšikai ligkaliniai buvo išvežti iš šiol dar nesusekti.
Vilniaus kalėjimo. Prade-------------jus vežamą , kalinių grupę Į Lie,uvoje pardavinė-

tinio muilo arba 1 pakelį
Trūksta Muilo
skalbiamųjų miltelių.
• Muilo stoka Lietuvoje
__________
žymiai apsunkina kovą su

dėmėtąja šiltine. Lietuvos • *3er Kauno radiją kegyventojams, kaip skel- lintą kartą buvo priminta
biama oficialiniame prane-! aP*e savanorių priėmimą į
Šime, sausio mėnesį tebu- į okietijos darbo tarnybą
vo leista nusipirkti po 100 ' (Arbeitsdienst).
Pasak
gramų < mažiau kaip ket-' kalbėtojo, į registracijos
virtį svaro) skysto muilo biurus atvyksta savanoarba vieną gabalėlį tuale-Jdai, tačiau jie esą arba
J per jauni, arba per seni.
, Todėl radijas dar kartą
i priminė, kad sa vanoriais
galį įsirašyti gimę 1920-22
metais. Registracijos biu
rai esą Kaune (Daukanto
gatvės 13), Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

supti vokiečių

kariuomekariuome
1

_ ...
jama Arkliena

nei, lydintieji bolševikų
komisarai isakė visus lieSpaudos žiniomis, nesetuvius kalinius nužudyti. į nįaį “Maisto” bendrovės
Tai įvyko 60 kilometrų * atidarytos Vilniuje arknuo Minsko vietovėje, ku-. Renos krautuvės turinčios
rią rusai vadina Červene, J didelį pasisekimą. Ryšium
• “Deutsche Zeitung im
_ _
.
tačiau gudiškai ji vadina-! s „tuo “Maisto” bendrovė
SENUTĖ
SENGALVĖLĖ
VERPŽJELĖ
—
Tai
Lietuvos
kaimo
nuolatinė
buma ThUmenu. Kai ku- artimiau^ laiku nusista
Ostland” rašo, kad Vilniu
antrasis dėtoja, kuri ištisas žiemos dienas ir vakarus suka iš linų, kanapių, vilnų siūlus ir rjems lietuviams kali- čiusi atidaryti
*
je likviduotas
dar visą ei
ghetto, kuris buvo skirtas i rengia šeimai: baltinius, įvairius drabužius, šiltus žiemai ir lininius bei kanapi- niams, jų tarpe prof. Ignui lė nauj ųarklienos krautu
į gyventi žydams. Tame ra- nius kasdienai. Jeigu prisižiūrėsime, tai tikrai pamatysime Lietuvos senulę, kuri Končiui, vis dėlto pavyko vių įvairiose miesto daly
; jone, esančiame tarp Do- nuolat dirba ir dirba... Ir kas svarbiausia, tai štai šypsnys jos veide... Ji dirbdama iš šių baisių skerdynių iš- se.
jminikonų ir Vokiečių gat- . seka pasakas, dainuoja senovės dainas apie bernužėlį raitužėlį... ir savo mintimis sigelbėti.
• “Deutsche Zeitung
vių, dabar esą apgyvendi- gyvena jaunystės dienas, kai kit-syk su a. a. saviškiu, tik svajonėmis gyveno... j
_________
Ostland” rašo, kad K
narni
arijai.
veikiąs Vokietijos c
Dėmėtosios Šiltinės
Vincas Balukonis
Rosenbergo Pareiški Vokiečiai Bruka Lietu
Dokumentas Prieš
Epidemija Lietuvoje zacijos “vokiečių
SOUTH BOSTON CAFE * Vilniaus Universitetas mai Pakaičio Nepri
frontas” skyrius. V «e.
viams Savo “Tavorą"
“Liaudies Priešus"
įstaigos vardu, kuri ran- skelbia, kad studentai pri• “Deutsche Zeitung im vokiečių įstaigos .
dasi naujoje vietoje, 260 imami į medicinos, farma- klausomybės Reikalu
Ostland” deda koresoon- nės, kurios Kaune laikan
W. Broadvvay, So. Boston, cijos ir miškininkystės
----------• Buvome rašę, kad Esti • Savo laiku buvome ra- denciją iš Minsko, kurioje čios daugiau kaip 10 Vo
Mass. nuoširdžiai sveikina skyrius. Tų fakultetų vei-.
joje pradėta leisti vokie šę, kad Latvijoje surastas sakoma, kad vokiečiai “ir kietijos piliečių, turinčios
visus savo kostumerius, kia visi kursai, tad studen- • "Deutsche Zeitung im čiu dienraštis “Revaler bolševikų dokumentas — čia jaučiasi kaip namie”. paskirti savo įgaliotinį.
draugus ir rėmėjus ir linki tai priimami ir į pirmąjį Ostland” paskelbė pasi- Zeitung . Tokiu budu da- į instrukcija, kurioje buvo į
linksmai ir maloniai pra semestrą. Kiti fakultetai' kalbėjimą su Alfredu Ro- bar visuose vokiečių ka- i smulkiai nurodoma, kaip i Ž
Z
1®
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
kaip žinoma, uždaryti.
senbergu.
Vokietijos
rei;
leisti Velykų šventes.
į .
~
« vi ,
iriuomenes užimtuose kra- reikia išsiųsti iš Pabaltijo
---------- ' nhn min i o f aviu ull7imtrimc
užimtoms
:...........
A\V/ cho ministerių
įstuose išeina..........
po vieną
vo- vaistybių “liaudies prierytų sritims”. Paklaustas
.... _ .kiečių dienraštį: Lietuvo- šus”. Dabar Kauno laik
MARTIN’S
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
dėl “Ostlando’ P°li«nes.je _ųKauener zeitung”, raštis “Į Laisvę” rašo, kad
formos nustatymo, Rosen ,kurio specialinė laida lei- toks dokumentas esąs su
“Better Furniture at Lowest Prices”
bergas pareiškė, kad “iki džiama ir Vilniuje pavadi sektas tarp bolševikinių
RADIO
CARPETS
RANGĖS
Tel. ŠOU 241
karo pabaigos bet kurie nimu “Wilnaer Zeitung”), archyvų ir Kaune, saugu
i galutiniai
formulavimai Latvijoje
395 - 397 W. Broadway So. Boston, Mass
- “Deutsche mo departamento rūmuo
: visiškai neįmanomi. Šiuo Zeitung im Ostland” ir se. Šią instrukciją esąs paatžvilgiu turį įtakos labai Ukrainoje — “Deutsche, sirašęs Sovietų Sąjungos
daug momentų, į kuriuos Ukraine - Zeitung” (išei liaudies komisaro valsty- j
’ vėliau bus atsižvelgta: tam na Lucke). Ligšiol neteko bės saugumo reikalais
tikrų sričių istorija, įvai- patirti, ar toks laikraštis (GPU) pavaduotojas SeLINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
; rių bendruomenių tradici išeina Gudijoje. •
rov. Instrukcija skamban
jos, pagaliau, . bendra ir
ti panašiai, kaip ir Latvijo
specialinė laikysena tų ša “Revaler Zeitung” pasi je surastoji. Kitas dokulių ir tautų, kurios šian- rodymo proga Vokietijos męntas yra iš 1940 m. lie
’ dien yra vokiečių adminis reicho komisaras “Ostlan pos 7 d. Tai sąrašas asme
truojamos, — ir daug kas de” Lohse paskelbė savo į- nų - lietuvių inteligentų,
kita. Mūsų uždavinys, bū vado žodį, kuriame išsi- kuriuos bolševikai suėmė
PRANAS GERULSKIS, Savininkas
tent, visų uždavinys gali reiškia, kad “buvusiųjų prieš pat “liaudies seimo” į
j; būti šiandien tiktai toks: Pabaltijo valstybių ir tre “rinkimus”.
i nenuilstamu darbu, atsi čiojoje sostinėje” dabar iš
menant bendrąją padėtį ir einąs laikraštis, kuris
Velykų šventėse pavaišinkite
sutelkiant visas esamas skelbsiąs “nacionalsocia • Visoje Lietuvoje šiuo
svečius ir viešnias skaniu
jėgas, garantuoti taip pat listinę ir europinę ben metu vykdoma vokiečių
reikalams
Ostlando saugumą ir su druomenės politiką”. Lai kariuomenės
MYOPIA CLUB
teikti kovojančiai vokiečių kraštis būsiąs tarpininkas gramafonų ir patefonų
kariuomenei visa tai, ko ji tarp vokiečių ir estų tau plokštelių rinkliava, kitaip
tonikų
yra reikalinga. Rytuose, tų. Vokietijos generalinis tariant, atiminėjimas.
, nakties metu ir rusų žie komisaras Estijoje Lietzmos šaltyje, stovi vokiečių hann rašo, kad “bendras • Sausio 17 d. per Kauno
Grcriton Avenuer Islington, Mass
kariuomenė su savo sąjun likimas ir bendra kova radiją buvo pranešta, kad
gininkais kaip gyvas mū mūsų tautas glaudžiai su dėmėtosios šiltinės epide
Tel. Dedham 1304-R
Namų Dedham 1304-W
ras Europos apsaugai. Vo rišo”. Estų tautos laukian mija Lietuvoje nemažėja.
esąs
pasieMirtingumas
kiečių kariuomenė saugo ti “graži laiminga ateitis”.
kęs 30%.
ja visų tautų gyvybę ir
darbą. Todėl tautos turi Vokiečiai Suvaržė Tar
europinę ir moralinę prienautojų Samdymą
\ volę sutelkti savo jėgas
‘ vokiečių kariuomenei ir • Vokietijos reicho komi
vokiečių karo ūkiui aprū saras “Ostlande” išleido įpinti. Būsimoms priemo sakymą, pagal kurį nei
nėms ir patvarkymams tu viena įstaiga ar įmonė ne
rės lemiamos įtakos, kiek gali priimti į tarnybą ar
tautos prisidėjo prie ano darbą jokio tarnautojo ar
uždavinio”.
darbininko be vokiečių koIš šio pasikalbėjimo ma-imisaro sutikimo. Taip pat
tome, kad Rosenbergas tarnautojai ar darbininkai
teikia daug reikšmės “isto negali būti priimti geres
rijai” ir “tradicijoms”, į nėmis atlyginimo ar kitokurias būsią atsižvelgta, Į mis sąlygomis, nekaip nu
sprendžiant “Ostlando” Ii-Įstatyta bendruose nuostakimą. Gi žinomoji vokie-i tuose. Už šio įsakymo nečių tezė, kurią jie nuolat • paisymą gręsia kalėjimas
kartoja, yra ta, kad istori- iki 6 mėnesių ir piniginė
ja ir tradicijos rišančios bausmė.
“Ostlandą“ su Vokietija.! Tokiu būdu išeina, kad
Kitaip tariant, Roosenber-' dabar jokia Lietuvos įstai
George Hopkins su 2,352 kartu savo iš parašiuto gas tuomi aiškiai pasisako, ga ar įmonė negalės priimšokimu nuo Devil’s Tower, Wyoming, pereitą vasarą, kad Pabaltijo tautas vo-.ti nei vieno tarnautojo ar
Ir Lietuvos upės, kurios seniau buvo nepereinamos, paskutiniais nepriklauso
sugavo ir šią savo širdžiai artimą Geraldine Howard ir kiečiai nori pasiglemžti. darbininko be vokiečių komybės metais, buvo pasipuošusios gražiais tiltais, kaip vaizdas kad parodo.
sau.
5 • 1 misaro leidimo.
re
apsivedė. Jiedu linksmi.
o.
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Marijos Fotografija
Žmonių istorija supinta ir kūrybiška, nuostabiu
iš begalinių troškimų, ge- kūriniu išreiškė paslaptį
resnių dienų laukimo. Visi' to įspūdžio, kokį padaro
žemės vaikai išgyvena lai visų laikų ir visų kraštų
mės sapną ir visomis jėgo žmonėms. Nekaltai Pradė
mis stengias tą sapną pa toji. Toji menininkė buvo
versti tikrove. Ir taip pa Miunsterio Gailestingųjų
saulio scenoj vyksta jau Seserų Sopulingos Dievo
dinanti drama, ypatingai Motinos vienuolyno vyres
jaudinanti dėl to, kad joje nioji. Jos paveikslas vaiz
pasirodė ir Dieviškas ak duoja moters misiją — pa
torius — Išganytojas. Jis skyrimą. Panagrinėkime
pasaulio istorijai davė atskiras jo dalis.
konkretų dievišką pagrin 12 žvaigždžių, kurios
dą.
puošia Dievo Motinos gal
Kyla klausimas, koks vą, simbolizuoja dvylika
vaidmuo šioj dievažmogiš- gyvenimo taisyklių, kurių
koj dramoj tenka mote laikantis žmogus turėtų
riai? Atsakymas aiškus, eiti amžinosios laimės
kada mes prisimenam tą link.
didingąją šventa moters 1. Marija apsupta švie
figūrą, kuri iškilo pasau sos srovės. Tai reiškia,
lio istorijos bėgy, kai išsi kad be antgamtinės švie
pildė pranašų skelbta lai sos, be Apreiškimo, žmo
kų pilnybė, — tai Nekaltai gus nepajėgs nieko pa
Pradėtoji Dievo Motina siekti. Advento maldose
Marija.
'sakoma: “Štai spinduliuo-

Prieš šimtą metų viena ja Viešpaties vardas tolulinijų ir spalvų derintoją, moję ir jo spindulys pripil^įors kukli, bet talentinga do žemės rutulį”.
..... ............................... TiT ! Krikščionis privalo E- i
i vangeliją ir Kristaus gy-i
Linksmiausių Šv. Velykų
venimą taip į save įimti,
kad tai spinduliuote spinduliuotų iš jo.

LIETUVOS pavyzdingas ūkis. Viršuje būrys gražiųjų juodmargių, kurias nusavino bolševikai ir pavertė į sovchozus, gi da
bar naciams okupavus Lietuvą vokiečiai perėmė savo žinion ir Lietuvos turtą pasilaiko savo naudai. Apačioje kairėj, pavyzdin
go ūkio sodyba, gi dešinėj, lietuvis ir šiandien arią tą pilką Lietuvos žemelę, bet naciai paima iš jo darbo sau vaisius. Štai ką
reiškia svetimųjų “globa”, ar ji būtų slavų ar teutonų.

2. Virš Marijos plasnoja:
balandėlis. Juk ji yra Šv. j0> kaip Marija.

Kiekvie-; kuris stipriai apjuosia že- Susitelkimas daugiau vei-,klūs ir gražūs. “Aš labai i Susitelkimas Dievuje yDvasios sužieduotinė. Die-i nas žmogus taip pat yra mę. Marijos neliečia ta ap- ' kia, negu triukšmingas džiaugiuos, nes jis mane ra gražiausia mergaitės
vo Dvasia pergalėjo pa- sujungtas su pasauliu, čia gaulinga šviesa, kuri supa i skambesys. Tyli Betlėjausap
-------engė" teisumo
--------rūbu”.
' vertybė, kurią turi turėt
aulį. Joks tobulėjimo, ge-įDievo leistas gyventi, žalčio galvą. “Aš pasėsiu: naktis buvo svarbiausias 8. Marijos figūra nėra kiekviena, jei nori daryti
l rėjimo, dvasios apsivaly kad per kovą ir auką lai- neprietelystę tarp tavęs ir pasaulio dramos aktas,
didelė. Jos asmuo dvelkia i ’takos aplinkiniam pašaumo darbas nebūtų gali mėtų pergalę, kad visą ap- moteriškės”. Tai reiškia į g Marij
dešimts iš jaunyste. Menininke tuo i11UL
mas, jei Šventoji Dvasia linką pripildytų dieviško-, nepnete ystę tarp Marijos; debesu iš |aukusiu
norėjo pavaizduoti mer- 12. Marija savo krūtinėj
■, v-» 4- v-v\ •» Žmogus
rZ
« m 4-1 >
«-»
la dvasios.
rorvr, PasauLJ nn n
neapšviestų pavienių sie wi
mis«-• mintimis.
turi ! -a
ir pasaulio
lų, kuriuos vaizduoja mie-;gaitės nusižeminimą Tą slepia dangaus džiaugsmą
ju. Ir angelas kalbėjo: — spindėti
apaštalavimo lis dažnai susivylioja klai- los kūdikių galvutės su la nusižeminimą, kuris iškė- Rankų laikymas yra be
“Šventoji Dvasia nusileis džiaugsmu net ir didžiau- dingomis šviesomis, tą
bai reikšmingomis veido le ją virš debesų. Nusiže- veik meliodingas, toks lenant Tavęs”.
siose sunkenybėse. To rei-įčiau išmintingas krikščio-.
KiPvv;Pnaq minimas yra didžiausia gvas ir švelnus. Linksmy3. Mari i a stovi ant žemės kalauja krikščionio pašau- nis nepasiduoda jo apgau-^vofe
savo karalie. drasa, kuria tik moteris bė Viešpatyje yra didžiaurutulio. Ji yra sujungta su kimas.
irv,o°
PeE
Įnę. Jų veiduose išskaito- gali pareikšti. “Štai, aš sias krikščionio turtas ir
pasauliu. Niekas po Kris
papuošalas.
“L.”
5. Po Marijos kojų spin- mas susijaudinimas, nu- Viešpaties tarnaitė”.
Dr. Pauline Luzackas,
taus taip pasaulio nemylė- 4. Marija sumina žaltį,
di mėnulio piautuvas. Taip stebimas, rimtas nusiste- 9. Marija plaukia tarp '
Lietuvė Gydytoja
tyliai, kaip kad mėnulis bėjimas, ramus suprati- dangaus ir žemės. Ji yra
Linksmiausių Šv. Velykų
Cambridge, Mass.
į Į
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
vakaro dangaus skliau- mas, vaikiška pagarbi bai tarpininkė tarp dangaus ir
r t
tuose, perėjo Marija gyve- mė, nusižeminimas ir pa- žemės ir šventą Kalėdų
Linksmiausių Šv. Velykų
į nimą. Taurus paprastu- garba.
Dr. J. L. Pasakarnis
naktį davė mums Išganymas ir ramus didingumas Vaikai daug ką pasisavi- .toja. “Ir šakelė išaugo iš
OPTOMETRISTAS
nuolat ją lydėjo.
na iš motinos. Ir kiekvie-! Jėsės šaknies
Keno viduje viešpatauja nas krikščionis turi ką 10. Apie Marijos galva
447 Broadvvay,
So. Boston, Mass.
ramybė, ramybė apvaldy- nors pasisavinti iš savo šviečia malonių aureolė. Ji
tos prigimties ,to siela pa- dangiškosios Motinos.
Tel. ŠOU 2805-R
yra Dievo malonės pilnoji.
sidaro gili ir turininga.! 7. Marijos drabužiai ku- jį vįsa skendi Dievybėj, ji
yra šventa, ji vra didžiau
si šia Bažnyčios šventoji. Be
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
z
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
z Dievo malonės žmogus ne£ į gali prieiti prie savo KūA. L. KAPOČIUS
John Repshis, M. D.
| i rėio. Be dangaus šviesos
J klaikios yra ir visos kitos
(REPŠYS)
Dr. Joseph F. Antanėlis
LIETUVIS DANTISTAS
5
• šviesos.
OPTOMETRIST
Lietuvis Gydytojas
Tel. TROwbridge 6330
z 11. Mariia meldžiasi. Jos
517 E. Broadway, So. Boston, Mass.
515 East Broadvvay
Kampas Inman arti Central Sq., Valandos: 2—4 ir 6—8
' veido bruožai kalba anie
Dr. Albert P. Kiburis
So. Boston, Mass.
278 Harvard St.,
Cambridge, Mass
į ramia
sielą. Nuleistos į
Tel. ŠOU 2660
479-A Broadway
Tel. Šou 4476
blakstienos vra Ivg uzdanSo. Boston, Mass.
pa ios nuostabaus,
nuostabaus. mysantru sargybiniu. Kalėjimo užvaizdą šlubis, bu
Tel Šou 4551
Faibčikas pasičiupinėjęs kišenėse ir at- tiško vidaus pasaulio.
vęs žandaras Rozprochvostovas, Faibčikas, p-lė
gale ranka pro užpakalį vėl RozprochvosMarytė Budriūnaitė.
tovui paduoda popierinį pinigą. Tas paė
TT. MARIJONŲ
Rozprochvostovas kalėjimo užvaizdos rūbuose,
męs sako):
MISIJOS
bet
apsikarstęs
medaliais.
Faibčikas
puikiai
išsi

ROZPROCHVOSTOVAS. — Na, jau
VII Aktų Drama iš 1863 m.
GAVĖNIOS METU 1942
rėdęs ponas. P-lė Marytė juoda suknele su gedu
užsidarykite balandėliai, tik neilgiau
Sukilimo
lo žydu ant galvos.
kaip vienai minutei. (Ir pats duris užda
Harrison, N. J. — Dievo Mo
Pro šonines duris įeina pirmiausia kareivių
ro).
Parašyta einant Žemaičių padavimais
tinos Sopulingosios parapijos
sargybos viršininkas, paskui jį Rozprochvosto
FAIBČIKAS.
(į
Roozprochvostovą)
—
70 metų sukakties paminėjimui,
bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki
vas nešinas dideliu raktų pundu, dar paskui juos,
Jūsų Sijatelstva, gaspadinas viršininkas, 29 d. — kun. Petras Malinaus
1933 metais Seredžiuje.
panelė Marytė ir Faibčikas.
ar negalėtumėte ką pasiųsti atnešti pa kas, MIC.
•
Prievaizda atrakina kamerą, kur duris atida
pirosų, štai prašau visą trirublinę.
i

Kranklių Faibčikas

FAIBČIKAS. — Padarysiu viską, ką
panelė paliepsite ir nurodysite, nors man
už tai reikėtų ir galvą paguldyti.
BUDRIŪNAITE. — Tai einava.
(Nueinant nuo scenos uždanga nusi
leidžia).
VI akto galas.

VII AKTAS
Įvyksta sukilimui baigiantis.
Vilniaus kalėjimas. Langas geležinėmis groto
mis. Durys uždarytos ir didelia spyna užrakytos.
Scena tuščia. Išilgai scenos su šautuvu rankose
vaikščioja sargybinis kareivis.

SCENA I
Kareivis sargybinis. Kareivių viršininkas su

rius, gilumoje matyt ant narų sėdįs apšepęs, bar
zda apžėlęs, geležiniais pančiais sukaustytas Jo
nas.
Marytė nori žengti į kamerą, bet Rozprochvos
tovas pastoja jai duris sakydamas) :

ROZPROCHVOSTOVAS. — Negali
ma... Šnekėkite tik iš koridoriaus. (Čia
Faibčikas įsilenda į tarpą tarp juodviejų
su sudėtomis užpakalyje rankomis, ran
koje matomai laiko suspaudęs popierinį
pinigą. Jį Rozprochvostovas pasiima, ir
įsikišęs į kelnių kišenių — sušvelnėja).
ROZPROCHVOSTOVAS. — Galima įeiti į kamerą, tik durų neužsidaryt. (Pa
nelė įeina. Žiūri vienas į kitą. Tuo tarpu

(Rozprochvostovas popierinį paėmęs jį ranko
se pavartęs, galvodamas įsideda į kelnių kišenę
ir pasiunčia sargybinį iš savo kambario atnešti
papirosą. Rozprochvostovas nori atidaryt kame
ros duris. Faibčikas jį sulaiko dar kartą pro savo
užpakalį įduodamas jam pinigą. Galiausia. Roz
prochvostovas pasižiūri į laikrodį ir nustebęs su
šunka) :

ROZPROCHVOSTOVAS. (nustebęs,
pakeltu balsu) — Visa pusė valandos! Il
giau nė minutės!... (atsidaro durys, tuo
tarpu Faibčikas dar įbruka popierpinigį
ir sako):
FAIBČIKAS. — Ir aš atsisveikinsiu...
paduosiu sesers atsiųstą maldaknygę...
(Greitai įšoka pro duris į kamerą ir padavęs

Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje — nuo
kovo 22 iki 29 — kun. Jonas
Jančius, MIC.
Chestcr, Pa. — Aušros Vartų
par. bažnyčioje — nuo 23 iki 29
kovo — kun. Adomas Markū
nas, MIC.
Jei kuris DD. GG. Kun. Kle
bonų norėtų pasinaudoti TT.
Marijonų patarnavimu, prašo
ma kreiptis iki kovo 1 d. į že
miau pasirašiusį šiuo adresu:
Providenee, R. I. —

2327 W. 23rd Place,

Cbicago. Illinois.
Knn. K. Rėklaitis, MIC.

Provincijolas.

CHILE APPOINTEE—Erneste
Barros Jarpa, a biberal who w
friendly toward U.S., has been
named by President elect Juan
Rios, as

Foreign Minister oi

Chile. New President and Uis
cabinet eo into office April 2nd.

Antradienis, Kovo.

3i, U#4ž

Juokeliai

MŪSŲ SODALIETES
t-

Aš ČIA IRGI
SVETIMAS

■»-

Brangios Sodalietės:
Velykos jau čia. Aleliuja! Aleliuja! Jėzaus Širdis šiandien
džiaugiasi, nes pergalėta mirtis. Jis iškilmingai mus šaukia:—
“Eikite prie Manęs visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, Aš
jus atgaivinsiu”.
Tad džiaugkitės, brangios-Sodalietės sveikindamos ir šauk
damos linksmą Aleliuja! Aleliuja! Nes Kristus jūsų gyvuoja.

VELYKOS
Po liūdesio seka džiaugsmas ir po karo nugalėjimas. Jėzus
dėl mūsų savo kančioj buvo viską praradęs. Bet štai Velykos...
Jis keliasi — ir ūmai viskas persimainė. Kaip pirmiau buvo ta
pęs visiškai beturtis, taip dabar “yra visos žemės Viešpats”
(Mik. 4). Kaip pirma buvo tapęs žmonių pasityčiojimu ir liau
dies atmata (Ps. 21), taip dabar garbe ir šlove yra apvainikuotas
(Žyd. 2). Savo kančioje buvo pasidaręs lyg raupuotas ir Viešpa
ties rankos paliestas, o dabar įgyjo savo pirmąjį skaistumą; Jo
veidas pasidarė už saulę šviesesnis ir visas Jo kūnas toks gra
žus, kad pačia savo išvaizda darys laimingas ne tik sielas, bet ir
išrinktųjų kūnus. “Atsikėlusiojo garbė”, sako Šv. Leonas, “palai
dojo mirštančiojo skriaudą: sutrumpins mirties retežius, permai
nė savo silpnumą į galingumą, mirštamumą į amžinumą ir paže
minimą į garbingumą. Savo atsikėlime Kristus atgavo visa, ką
savo kančioj buvo paaukojęs, ir dar daugiau, negu buvo paauko
jęs; daugiau dabar turi dvasiškųjų džiaugsmų, daugiau prietelių,
didesnę šlovę ir tobulesnį kūną”.
Džiaugkis, ištikimoji Sodaliete, savo Išganytojo laime ir
džiaugsmingai sveikink mirties Nugalėtoją, žengiantįjį iš kars
to tamsos. įdant paskiau žengtų į dangų ir savo garbę paskelbtų
visai žemei. Pasirink Jį savo vadovu. Didi tai laimė, kad Jam per
visą Gavėnią, pasidavei. Tegu tas atsikėlano džiaugsmas kaskart
labiau patvirtina tavo priežadą sekti Jėzų kuotobuliausiai, ypač
kadangi Jo atsikėlimas žada ir tau panašios garbės, by tik Jam
būtumei ištikima.

Pažaislio vienuolynas Lietuvoje, kur Seserys Kazimierietės, Lietuvos nepri
klausomybės laikais buvo įsirengusios savo motinišką namą Lietuvoje. Pažais
lio vienuolyno bažnyčia yra viena iš gražiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltės
valstybėse. Seserys Kazimierietės Lietuvoje plačiai varė apšvietos darbą.

I

teisėjui pasiunčiau, — sako pa
tenkintas Finkelis.

Du labai jau “linksmi’
— Na?! — nustemba advokakai išsvirduliuoja iš klūbo. Vie- — Žinoma, kad pasiunčiau, bet
yyru- tas.
nas, pasižiūrėjęs į dangų, kiau-. parašiau raštelį, kad tai nuo
šia antrąjį:
mano priešininko.
— Pasakyk, bičiulį, kas ten
aukštai danguj: saulė ar mėnu
VIENINTELĖ IŠEITIS
lis?
— Nežinau. Aš irgi ne vietinis.
— Mano žmona kas savaitė
perkasi naujas pirštines. Jei
"MOKSLININKAS"
taip ilgai truks, aš būsiu elgeta.
Tiesiog
nebežinau, kas daryti!
— Vakar aš galutinai įsitiki
— skundžiasi Petras.
nau, kad žemė sukasi.
— Žinai ką? Nupirk tu jai
— Įdomu, kuriuo būdu?
— Mat, vakar grįždamas iš gražų žiedą! — pataria Jonas.
kūmo varduvių turėjau ranko
mis į žemę įsikabinti, kad man
Linksmiausių Šv. Velykų
iš po kojų nepabėgtų.

VALGYKLOJE

— Tai ką, ar jau turit naują
virėją? — klausia svečias.
gus” baigia moterystės
— Taip, turim, bet iš kur po
Sakramento teikimą.
nas tai žinot? — nustemba pa
Suūžia vargonai, pasipiTikrai, tikėjime, tu esi viso- tę ir, susidarius gyvenimo Įa į naują gyvenimą mar- tarnautoja.
— Labai paprastai: iki šiol
audrnxf> snindinti
__
se audrose
spindinti žvaiažde!
žvaigždė nlana
planą, kiin
kuo imliausiai
uoliausiai atat- 'Į gxas
D. Guerrazzi. likti išpažintį. Išpažintį
Laimingos tos mergai- sriuboj rasdavau šviesius plau
patartina atlikti iš viso J tės, kurios gauna iš Dievo kus, o dabar radau visai juodą!

DIDYSIS SAKRAMENTAS

Rusų patarlė sako:
“Prieš kelionę sausuma
sukalbėk \vieną maldą;
prieš kelionę vandeniu su
kalbėk dvi; prieš moterys-

gyvenimo. Tik šventai pri- moterystės palaiminimą!
ėmus Šv. Komuniją ir kar- j Deja, pasitaiko ir tokių
štai paprašius Dievo pa-; mergaičių, kurios niekingalbos, jau galima artintis darnos Dievo palaiminimą,
prie altoriaus, kur kuni- susituokia tik civilinės

GUDRUS FINKELIS

— Pons advokate, — klausiai
Finkelis savo advokatą,— o kasi
__ tris”
būtų, jei aš ponui teisėjui nu-i
KĖLĖS KRISTUS
Juozas Dilis
. gas, Dievo vardu surišęs metrikacijos
knygoje,
Praktiškai,
prieš
pru
Kėlės Kristus... mes laimingi
siųsčiau riebią žąselę?
Seniausias So. Bostono liemant moterystės Sakra abiejų rankas, palaiminęs: Bažnyčios akyse tokia mo- — Na, nebūk beprotis. Dėl tol tuvis laikrodininkas ir
Kryžius meilę tą apsako,
mentą, reikalinga gerai iš ir žodžiais “Ką sujungė terystė nėra teisėta.
Per kurią mums sugrąžinti
auksorius, turi savo ofisą
tikrai pralaimėsi bylą.
Laimę prarastąją teko.
studijuoti pačią moterys-1 Dievas, teneišskiria žmo- Taip kalba mums Katali Po bylos advokatas praneša “Darbininko” name, —
kų Bažnyčia ir širdis.
Mes pakilę iš kaltybių
366 W. Broadvvay,
Finkeliui, kad bylą laimėjęs.
A. Dūmas rašo:
nus, draugingas, gaivus, širdingas, prielankus, artimas, paklus
Už tą meilę begalinę
So. Beston, Mass.
“...Ar aš galėjau pajusti — O vis dėlto aš žąselę ponui
Jį pamilkime širdingai
nus, mandagus, teisingas, sutartingas ir rūpestingas”. Visa eilė
Kad pasiekti dangaus tėvynę.
gerų darbų, bet kuomet žmonės išgirsta panašų perdėtą persta moterystės laimę? Ar šal
M. K.
tymą, pirmiausiai jie žino, kad jis nei pusę tų dorybių neturi. toj ir tylioj salėj, prieš to
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Taip ir jūs Sodalietės, ne ieškokite tų, kurie tave i padangę iškels, kį pat žmogų, kaip ir aš,
VELYKŲ KEPURAITĖ
bet susidraugaukite su prieteiiais, kurie tau atvirai parodys pa tarp keturių juodai apsi
LIETUVIŠKA KEPYKLA
Ar girdėjai šį juokelį: Klausyk: “Ko taip nusiminęs Pet
darytas klaidas.
rengusių liudininkų ir, lyg
rai?”, klausia Jonas. Petras atsako: “Turiu didelę bėdą, sumai
K. PLEVOKAS, Savininkas
buhalterijos knygoje, aš
šiau valandas su konjaku”. “Kaip tas galėjo atsitikti?”, klausiaATGAILOS GIESMĖ
Jonas. Ir štai Petro atviras atsakymas: “Išeidamas pasakiau sa
Kepame visokios rūšies duonas, pyragus,
Gavėnios laikas buvo mums suradimo laikas. Mes per savo galėsiu pasirašyti, kad šią
vo žmonai, kad išgersiu konjako ir pareiškiau, kad pareisiu na širdingas maldas ir prisimarinimus'~atradome kiek mes buvome mergaitę imu sau už žmo
pyragaičius. Birthday keiksus ir tt.
mo. Bet dabar pamiršau, ar aš sakiau, kad išgėręs keturis kon
ną, pasiimu į savo namus,
nukrypę nuo gyvenimo teisingo kelio.
jakus pareisiu dešimtą valandą, ar išgėręs dešimtį konjakų pa
131 C St.,
South Boston, Mass.
ją ginsiu ir būsiu jai išti
Pas Tavo Sostą, Visagali,
reisiu ketvirtą valandą”.
kimas?
Atėjęs verkdamas klaupiuos;
Žinau ir jūs Brangios Sodalietės šiomis dienomis irgi turė
Jūs manote, kad man ga
Atleisk... pavargus mano siela
jote daug galvos susimaišymo, kuomet reikėjo galutinai nuspręs
Jau nebeišneša kančios...
na to civilinėj metrikaci
ti kokią pirksite Velykų kepuraitę (Easter Bonnet). Gaila, kad
Palikęs žibančias viršūnes
joj medžiagiško pažado,
jūsų Dėdė negalės pamatyti jūsų galvų papuošimų: gėlės, pi unks
Į dangų kilaneių kalnų
kurį sunaikins mirtis? Aš
nes, kabutės, nesumaišykite iš džiaugsmo galvų su kepuraite.
. Ėjau žemyn... toliau kas kartą
įnoriu tokios moterystės,
Nuo idealų amžinų.
SVARBU NE ŽODŽIAI, BET DARBAI
j kurios nesunaikintų „ nė
Patiko man pasaulio triukšmas
Tūlas vakaro vedėjas, tvarkydamas progržftną. labai norėjo
, mirtis. Kur mano Dievas?
Ir apgaulinga jo laisvė.
iškelti savo draugo gerus darbus. Štai kaip jis jį perstatė: “Vy
•Kur yra Jo namai? SkuIr aš... jai pardaviau krūtinę
rai ir moterys, laikau sau už didžią garbę perstatyti savo gyve
j bėkime į Jo bažnyčią!
Užmiršęs, Viešpatie, Tavę.
nimo ištikimą draugą. Jis yra draugingas, prietelingas, sukalbinJeigu abu staiga numirApsigavau... buvau nelaimėj
gas. linksmas, svetingas, nuoširdus, nuolankus, meilingas, malotumėm
ir paliktumėm naš
Per porą žingsnių nuo mirties!
laičiais vaikelius, ar jis,
Akis pakėlęs skausmingas laukiu
kuris atstovavo valdžiai,
Išgelbėki nuo pražūties.
LiūdAračas. priims juos pas save, ar

LINKSMŲ VELYKŲ
Savo bendradarbiams ir prieteliams linkiu
maloniausių Šv. Velykų.
Visoms Sodalietėms džiaugsmingo Aleliuja!
Jūsų

linksmiausių,

DĖDĖ ANUFRAS.

TAUPYKITE PINIGUS MŪSŲ

Savinas
Cor. E Street & Broadway
South Boston, Mass.
Netikras paveikslas. Prisižiūrėkite. Amerikiečiai
šios rūšies tipus vadina—the whole things silly.

•

i

juos globos, mokys ir auk
lės? Jei numirtų mūsų
vaikai, ar aš pulsiu tam
žmogui į rankas, ar jis
verks su manim, ar jis su- •
laikys mane nuo savižu
dybės, ar jis sustiprins, ar
sugrąžins man viltį? Ne!
Šis žmogus suregistruos
tik mirusiuosius, kaip už■ registravo gimusius ir
mūsų moterystę. Ir dau
giau nieko! Skubėkime į
bažnyčią. Tik ten, jei aš
numirsiu, mano žmona ras Į
Dieviškąjį Sužadėtinį, ku
ris užims mano vietą. Tik
ten, jeigu numirtų mano
žmona, mano vaikučiai ras
antrą Motiną.
“L-s”
MEDUS

Grynas bičių medus, kurį bijtės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras
! vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
medaus ir gerk jį su arbata ar
- kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
Jo galite gauti “Darbininko”
administracijoje, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

I

Lietuvis piestoje daro kruopas. Kai karas palietė
Lietuvą ir priešo ranka uždėjo visokeriopą maisto kon
trolę, o lietuvis nenorėdamas gyventi sulig kortelės,
tai jis pasidaręs iš storos kaladės galo, taip vadinamą
piestą, ir paėmęs kuolo galą, prisipylęs avižų ar miežių
grūdų, grūda ir lukštą nuskėlęs gauna kruopas. Tai
rankų darbo fabrikas arba malūnas. Šie darbai Lietu
voje yra populiarūs karų metu, kai didieji malūnai yra
uždaryti arba veikia priešo kontrolė.
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bėdų ir nelaimių atnešda- — Kad pamatytum lauki- atrodau jums gudrus, tai
mas lietuviams. Ir Kardei- nį, tuoj kitaip prašnekę-; tik todėl, kad esate bailiai,
kos vardas dingo amžių tum! —pašiepdamas pa- — Pats esi bailys, nes binežinioje.
įstebėjo vienas.
į jai eiti j kapus.
Žmonės susmulkėjo ir — Vyrai, uždarysim jį! — Nueik j Kudulių kopsusilpnėjo— išsigimė. Bai- Vaškų kapuose, — pasiūlė 'lyčią. Tada patikėsim, kad
mė sukosi, krovėsi jų tar- kitas.
' nesi banys, — da? pridėjo
pe lizdus. Gąsdino vienas — Man nėra reikalo da- _ Nenueis, nebijok: kai
kitą ir vienas prieš kitą rytis kapuose, nes netrok-| vaiduoklis tvertu už gerkdrebėjo.
štu jūsų garbės ir neatė-!iės> jam ir liežuvis atkrisVieni pasakojo, kad žadą jau į jus didžiuotis savo tų.
užplūsti kraštą kažkokie drąsa. Bet aš stebiuosi,'
g- v i,
laukiniai žmonės, kurie kad jums tokie baisūs tie Svajoklis suraukė kaktą,
Akyse iam sužibėjo keis
pavergtuosius verčią arti kapai.
kaip arklius, jaunuosius — Kaip vadiniesi toks gu- tos liepsnelės.
— Veskit mane į Kuduvarinėja darbais, o senųjų drus?
odas lupą batams ir dir- — Esu Svajoklis. O kad
Tęsinys 14 pusi.
žams.
• į~
~‘
♦ k ^7
Ir šaukėsi visų šventųjų ’
pagalbos klausantieji, ir
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
veidai jiems balo.
J
*

KARO MQKYKLA PANEMUNĖJE — Tai viena, kur buvo Lietuvos nepriklausomybės laikais lavinami
karininkai, kurie siekdavo aukštųjų mokslų. Tai karo mokslų smegenys iš kur išėjo šimtai Lietuvos kari
ninkijos. Jų eilės šiais laikais praretintos. Dalis paguldė galvas eilėse Lietuvos sukilėlių prieš komunistus,
kai jie iškėlė šūkį, kad jie siekia laisvos Lietuvos ir savo krauju nuplauna paliktąją ant Lietuvos dėmę. Jie
su partizanais, šauliais kovėsi ir mirė. Jie kaipo partizanai ir šauliai išvadavo Kauną ir Vilnių ir pasakė pašauliui, kad turį ir savo vyriausybę. Jie papuošė Lietuvos kapus tūkstančiais naujų kapų. Bet jie užrašė Lietuvos istorijoj, ir paskelbė pasauliui, kad lietuvis siekia laisvės ir aukoja už ją savo gyvybes. Lai žino pašaulis, kad ir lietuvis už laisvę noriai miršta ir pasako visiems, kurie tos laisvės jam nenori duoti,7 kad dar lietuvio kraujas teka jo gyslose ir jis vėl pakils laisvam gyvenimui.

$
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Pasklido po kaimus ži-'
nia, kad atsiradęs kažkoks g
žmogus, kuris nieko nebi- "
jąs. Nebaisūs jam esą lau- A
! kiniai, kur aria žmonėmis "

jir O(jag jiems jupa nebaį.
Į sps nurnįrėliai nusidėjėliai
i kur troškina karstuose gy
įĮ vuosius.
—
33
Ir atsitiko kartą žmo- g

Diamond Cafe
305 W. Broacbvay
So. Boston, Mass.

IR

nėms pamatyti tas drą- t

dinčias liepsneles.
Nuo Praėjo daug metų. Išvarė guolis.
kryžiuočių pusės bėgo di lietuviai paskutiniuosius Nesigyrė jis nieko nebi-|
džiulis vilkas. Grybtelėjo kryžiuočius, įsigrūdo len jąs, tik stebėjosi kitais,
.
. . , .
.narsuolis “kapotį” ir dar kai, paskui maskoliai. Arn- kad jie taip susmulkėjo ir
ionių padavimų.
mirgėdami Juodais (trydė argą - į vilką, žius vijo amžių, vis naujų bailiais virto.
i•
ziais — sudrebo
lietuviai.
sudrebo lietuviai, Čia įvyko kažkas ypatinga.
Kai kryžiuočiai prasilau♦
„t™ Ge- ypatinga, nes Kardeika išžė per lietuvių eiles, švyt Ir gaila buvo atiduoti
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
ruodami ilgais kardais ir dimino pilis amžiniems leido savo «kapotr iš ran.
H
priešams, ir baime eme: is-įkos
j daužęs kryžiuo_Į
t♦
žudys žiaurieji visus aliai žiams
andus būtų išsi.
Linksmiausių Šv. Velykų
vieną, sumindys arklių ka gandęs kvailo vilko? Bet
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
$
nopomis.
Automobilistai! Jei jūs norite, kad jūsų karas ilgai laikytų /
ne iš baimės išleido iš ran-'
Būtų bebėgą paabejoję kų “kapoti” Kardeika: iš-'
ir greitai bėgtų, pirkit aliejų ir gas.oiiną pas mus.
savo jėgomis lietuviai, kad leido todėl, kad pirmą kar-!
541 E. Broadvvay
So. Boston, Mass. /
ne Kardeika, šitaip pra- tą gyvenime pamatė tokią
Tei. ŠOU 9530
Zz
• mintas dėl savo didelio keistenybę. Vilkas buvo vi
• ..
kardo, kuriuo mėgdavo jo- sas geležinis, vilkas kalbėdinėti kryžiuočių spran- jo ž~
s balsu;
dais. Kardeika nesudrebo. _ Tave
bi
Kar.
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Iskelęs savo kaooti . ^usj
,
____
lo‘deika, staugdamas šitoje
sušuko:
'girioje. Tik antrą kartą aš

Svajoklis

South Boston Garage

! -Bailūs esate kiškiai, ne toj

staugiu: pjrmą kartą į
Gedimino kareiviai. Jei ne- : staugiau miegančiam Ge- i 2$

Jurgis Stukas

Fotografas
453 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. Šou 2029

baimės, bet staiga ateisu-,

bi ir žaizdas.

Din

vl,k

Kryžiuočiai u nenorgjo

I dundėjo retomis

kanopo----------------

i mis.

fell right in line with proposed
“curfew” for government feminine employes, so candle in
band, Lorraine Lindsey, WPA

worker, goes “aloft” for
night’s ręst

a good

I
i
♦
♦r

58 Dorchester St.,
So. Boston, Mass.
Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas

IValter’s Public Market
Choice Meats, Poultry. Fish, Vegetables

mokėsite šiandien apginu;diminui
t
kartą tau.!
pilies, tai grįžusiam kum- Su mano sta imu di
481 E. Sixth St.,
So. Boston, Mass
gui patarsiu suverti jus vi- paskutinieji tavo balmės
Tei. ŠOU 0847
sus, kaip silkes, j vie ą irkešeiįaį. Patapsi nuo šio
paleisti į i erj.
laiko baimės nepažįstančiu
syystelejęs_ ??vo a" didvyriu. Baimė bėgs nuo ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxx'.xxxxw
?0CI„u > pasinėrė Kardei a įaVęS į^įp kryžiuočių šimLINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
kryziuocių juroje
J tai bė šiandien tau prieš
Nežinia, is gėdos ar iš akĮSIDĖMĖKITE, pakeistas vardas

u ai

ko lietuviai veidais į kry- dar sėdėjo ži
nejudėda.
ziuoeius ir, kaip įnirtę UuKardeika; ilgai dar
tai, puolė pnesus.
Į negalėjo suprasti, ar jis iš
žvangėjo plienas, tiesų
fi„, vilką
„ilira matė
mata fir_ girdėjo,
Ilgai
t zvenge
~
žirgai, trypė kano ar tik prakeikti kryžiuočiai
pos. Bet kai saulė, pavirtu- jį apleido burtais, apdūmė;
si auksu, ėmė skaityti la- akis ir ausi kad t
vonus, — priskaitė dau’ ~ lėtų gyvą kailį išnešti.
giausia juodkryžių.
Sėdėjo žirge Kardeika ir
Lietuviai
skaitė
savo
gro,. . v . .
............. stebėjosi. Ir pats sau tikė- t

AND SO TO KED—Ten-houi
blackout in Wajr.ing‘on, D. C.,

Third Street Cafe, Ine.

»

Ir tik vienas vijosi dar,
i kryžiuočius per pelkes, per,
! balas, pametusius kartu su
narsa ir sąmonę: keli šim
tai, kaip avys, bėgo nuo
vieno lietuvio.
Tai buvo Kardeika.
— Paspruko, biaurybės!
— sukeikė pagaliau pavar
gęs pats ir nuvaręs devin
tą žirgą narsuolis. Ir sus
tojęs nubraukė šalmu nuo
kaktos prakaitą.
Aplink giria. Tylu. Pas-,
kutiniai šviesos spindulėiliai geso kartu su vakarų
dangum.
Staiga... sukaukė kas
baisingais šiurpuliais, de
vynis kartus suaidėjęs pa
gaugais girioje. Žirgas su
prunkštė ir pastatė piestą.
Nusišypsojo tik Kardeika
ir paspaudė žirgą. Bet šis
tik prunkštė ir nesijudino
iš vietos. Kardeika žvilgte
rėjo ir pamatė dvi spin-

NUO

Broadway Cafe į

Broadvvay Casino
377 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Savininkai — Jurgis Masilionis ir Petras Sopa.

Mažoji šeimininkė prižiūri ūkį. štai švelnučiai, šilki
niais pūkeliais pasipuošę dzubinėja išmirkytas kruopytes, kurias mažoji lietuvaitė mažyčiams vištukams
paruošė. Ar gali būti linksmesnis mažytės džiaugsmas,
kai matyti, kad štai iš jos rankų paduotas maistas yra

IĮU«.,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxx*x< nonai priimtas.

maldaknygę greitai iššoka lauk iš kameros. Pa
nelė Marytė Jonui mirktelėja ir taip pat šydą '
užsileisdama išeina iš kameros. Rozprochvostovas užrakina duris ir sargybos viršininko lydimi
visi išeina karidoriumi ta pačia tvarka, kaip kad
buvo atėję).

II SCENA
Po tuščią sceną vien tik sargybinis
kareivis vaikščioja.
JONAS. — Duokite arui laisvus spar- •
nūs!... Duokite belaisviui laisvę, ginklus!..
Jis jums parodys, kaip tėvynę reik va
duoti! Kaip gimtinę reik mylėt... Kaip
reik kraujo sėklą sėt!...
KAREIVIS, (priėjęs prie duryse esan
čio langiuko pabarškina ir sako) — Gar
siai kalbėt negalima... Nutilkite!
(Jonas nutyla. Kareivis lygiais žings
niais žingsniuoja).
SCENA III
Jonas ir Rozprochvostovas
(Ateina su raktais Rozprochvostovas, atidaro
kamerą, įeina į vidų, sėdasi ant narų, Jonas sto
vi išsitempęs. Liepia ir jam sėstis. Susėda).

ROZPROCHVOSTOVAS. (labai malo
niai, draugiškai) — Gaila man tavšr jau

nystės... Žūsi kaip rudens audros nuo me
džio nuplėštas lapas... Tu toks mokytas,
gabus žmogus... Galėtum būt batiuškos
caro aukščiausiu valdininku... Plaukio
tum sau kaip inkstas taukuose, vyne, mi
duje, turtuose, garbėje... (trumpa pau
za) — Visi caro tarnai laimingi. Dovano
mis. kryžiais, medaliais apkabinėtomis
krūtinėmis žėri... Bent kiek atsižymėjai
ir ordinas... Štai, pavyzdžiui, kad ir aš.
Šitą aukso medalį gavau... įspėk už ką?...
Visai už menkniekį... Gubernatorienės
šuniuką išmaudęs į snukutį pabučiavau
— medalis kaip blynas ir yra... (čia išdi
džiai krūtinę atstatęs papurto, medaliai
suskamba) — Arba šitas mažesnis, ant
raudono kaspino. Vilniuje žydui tris dan
tis išmušiau ir barzdą nuroviau... Tegul
žino prieš ką jarmulką nusimauti... jam
pamoka, o man medalis ir yra... (vėl bar
škina medaliais krūtinę atstatęs) — Ši
tie kryžiai ir žėrinčios žvaigždės už šau
dymą, karimą ir žudimą maištininkų, su
kilėlių... Šitas laikrodis už tai, kad nušo
viau grovo šunį... Šitas mažas madalikėlis už pabučiavimą raudonplaukės isprauniko tarnaitės... Ką čia be išskai
čiuosi, už kokius nuopelnus yra duoda

mas caro dovanos ir malonės... Reik mo
kėt prie jų prieiti, o apkabinės ne tik
krūtinę, bet ir visą pilvą... (pauza).
Ir iš tavęs nedaug ko tereikalaujama...
o būsi laisvas ir garbingas... pasakyk kas
toki sukilėlių vadai? Iš kur gauna ir kur
slepia ginklus?.. Kur jie patys slapstosi?.
Iš kur jie gauna lėšas? Labiausia Gene
ral Gubernatoriui rūpi, kas toks yra ir
kur dabar randasi “Kranklys”. Pasakysi,
— išsykio dideliu ponu tapsi ir nė lapė
nelos... Mes paslaptį labai užlaikome. Tu
manai gal, kad aš esu koks ten rusas. Vi
sai ne, esu toks pat, kaip ir tu... Persi
krikštijau dėl karjeros ir pats perkrikš
tytojas Archiriejus Nikita mane prami
nė Rozprochvostovu...
Iš tavęs net nė persikrikštyjimo nerei
kalaujama. Tik išduok sukilėlių paslap
tis ir viskas. Būsi laisvas ir laimingas...
JONAS, (piktai) — Atstok, šunie, ma
nęs negundęs. Nieko nelaimėsi... Aš,
kraują praliesiu, mirsiu... bet išdaviku
nebūsiu...
ROZPROCHVOSTOVAS. (pašiepian
čiai) — Ir mirsi... greitai mirsi... pats esi
kaltas.’..'(paniekinančiai) —Mirsi pakar
tas kaip šuo... (švelniai) Mano draugiško

DARBININKAS

Antradienis, Kovo 31, 1942

Svajoklis
ję vedė Svajoklį į Kudulių
liūs, kad. norit, — ištarė koplyčią, į kurią jau treti
metai nieks nebuvo kojos
tvirtu balsu.
Žmonės išsižiojo. Kiti lin įkėlęs.
gavo galvas, kiti žengnojo- Tačiau visi bojosi Sva
si, tarytum matydami pik joklio.
* * *
tąją dvasią. Kiti susidomėŠiurpu ir budu buvo Ku
Linksmų Velykų Švenčių
dulių koplyčioje. Kvepėjo
pelėsiais ir mirtim. Grin
dys buvo išpuvusios, lan
gai apdaužyti.
Svajoklis išsitraukė iš
' užančio tris žvakes — dvi
lajines ir vieną vaškinę ir
užsižibino. Atsisėdęs ant
suolo laukė.
Praėjo valanda, kita. Vis
kas ramu. Tik žvakės su
degė iki pusės. Staiga...
dzing sudužo langas, ir
drybt kas sunku ant že: mės.
Žiūri Svajoklis — pusė
žmogaus begulinti. Viena
i rankovė; viena apauta ko
ja, pusė galvos... Iš vidurio
Adv. John J. Grigalus
Nors ir pavergtas lietuvis, bet prisiklausęs Kudirkos šaukimo: “Kol jaunas, o broli sėk pasėlio grūdą... Tai yra lietuvio myli
kraujai sunkiasi... Svajok miausias darbas. Ir štai kairėj apačioje lietuvis beria sėklą, kad ji atneštų šimteriopą grūdą. Viršuj kairėj stambusis ūkininkas tre
598 East Broadvvay
lis nieko. Laukia, kas bus
So. Boston, Mass.
jetu ir ketvertu juodbėrių užsikinkfs ir skiboką pasijungęs, verčia keleriopą vagą. Dešinėj viršuj lietuvis modernišku grėbiku grėb.a
toliau.
Praėjo valandėlė —
Tel. 1761
Room 3
ir vėl dzing langas, drybt šieną. Apačioje - dešinėj stambiojo ūkininko sodyba. Dabar į šias stambiąsias ūkės vokiečiai pasodino savo užvaizdas ir lietuviams
Residence:
kas ant žemės. Žiūri Svajo valdyti jų nuosavybių negrąžina, akcentuodami, kad jie nerado lietuvių nuosavybių, bet tik Sovietų Komunistų, kurie buvo nusavinę
52 G St., Tel. Šou 4877
•
klis — ir vėl pusė žmogaus nuo lietuvių. Štai kokia diktatorių teisybė...
begulinti. Svajoklis, priė
Linksmiausių Šv. Velykų
Pradėjo lošti. Kai tiki —Ką dabar užstatysi ?—(teks. O tam velniui vis rū- si žmonės Svajoklio pasku- Kardeikos, nei Svajoklio:
jęs, pridėjo vieną pusę
'pi užpust paskutinė žvakė.“ tiniais žodžiais: — Bailiai tai esą tik prietarai ir paprie antros: pažiūrės, mat, Svajoklis padės kortą ant klausia Svajoklis.
;ar vieno žmogaus abi pu- stalo — ji tuoj devynuke — Krepšį. Į ta krepšį — Ką dabar užstatysi ? į buvo beprarandą ir sostinę sakos.
,■ -- tikrin-„
sės. Tik staiga šmakšt __išvirsta. Velnias ir paima, kiekvienas turės lįsti, kam — Raktus nuo pragaro!— savo šventą, tik vieno drą- T ,
“j°
pasakyti, kas buvo Sva?o£
ir iš abiejų pusių pasidarė Tik velnias, lyg
nejueio- paliepsi.
remias. Uodega riesta, ™1S- priėjęs prielajinės į
v-j tag patg Velniasčiavęs_ ir; Priė^s Pri_e pas-j apgynė savo brangųjį mie- gg?
B. Kantvydis.
snukis aštrus, kojos su ka- žvakės, — pūst ją ir užpū- jQ-a jr išlošia" kiekviena kuhnčs žvakės—pūst vi- stą. Nuvarė priešus už de
“M. V.”
nopomis. Apsivilkęs fraku tė. O Svajoklis nesnaudė: korta Svaiokliui devynuke sa šerkle~
vynerių jūrių, už devyne
................
jis tuo tarpu ėmė ir per- .
.
J
i — Vardan Dievo Tėvo ir.. rių marių. Ir jūs, kol būsiir
balta liemene.
Linksmų Velykų Švenčių
Pagaliau, kai jau lošimas Žvakė neužgeso. Tik vėl- te bailūs kiškiai’ neatsiim-;
— Dabar lošime korto- žegnojo kortas.
mis. — prašneko velmas. Lošimas eina toliau, kaip buvo arti galo, velnias vėl nias, žegnojamas Svajok- site savo miesto iš sveti
— Turėsi man savo vėlę iš pypkės. Svajoklis tik nejučiomis prie žvakės se- lio, sucypė ne savu balsu; mų nagų. Kol nesužadinsi
• užstatyti.
kerta, tik kerta. Bematant |įna
{sudaužęs sparnais, pragy- te savyje geležinio vilko
Ir velnias ištraukė kor- išlošė.
-Vardan Dievo
dūmais!
ne™?tau£s £
šiurpulingu
balsu trečią
jtas*
Noroms nenoroms vėl- šnabžda Svajoklis. Pūst pavirtęs, velnias dingo,
kartą,
—
veltui
jūsų svajo
, — Gerai, — atsakė Sva nias ištraukė iš frako savo antrą lajinę žvakę velnias,1 Ryto metą tik kortų krūjoklis,
tik pasakyk, ką dūdele ir atidavė Svajok- bet kortos jau peržegno- vą žmonės matė pro koply nės. Būsite kiškiai bailūs.
Turi gimti jūsų tarpe did
tu užstatysi? Juk ir aš gačios plyšius.
vyris, kuris drąsa kitus užAdv. Juozas Cunys
i.u išlošti.
; — paiauk, lošime kitomis Ir antrą kartą išlošia
411 W. Broadvvay,
. .
degtų.
Į
— Užstatysiu savo dūde kortomis. Šitos netikusios. Svajoklis.
,
. . .v
.- , , ,
,- r,
,
,
Kai Svajoklis pasiliko o labiausiai stebėjosi
So. Boston, Mass.
lę, visi turės tau šokti.
Ir velnias išmėtė kaladę. _ žvakes^likęs dar gerokas vienas Vaškų kapuose, me- žmonės, kad tuos žodžius
Susėdę lošia antrą kartą, galas. Ilgai valandai už- dyje suklykė pelėda. Ture- ištaręs, dingo Svajoklis.'
jo antrą kartą patikrinti išvirto rūkais,
žmonėms savo drąsumą.
* * *
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Pasirodė ir lavonai. Api.
pūvę, sudribusiais raume- įmones pasakojo, kad
A. J. NAMAKSY
nimis. Dvokė numirėliškai Svajoklis buvęs tas pats
Adv. A. J. Young
ir,
laikydami
rankose
pasenovės
Kardeika
kuris
is-,
REAL ESTATE & INSURANCE
(Jankauskas)
juodavusius karstus^ slin- gelbeJo Vį^ių. Kiti paša-,
6 Beacon St., Boston,
ko į Svajoklį. Taip slenka koJ°» ka^ Svajoklis nebu-(
Res. 37 Oriole St. W. Roxbury, Mass.
Massachusetts
kareivis su kardu rankoje, vęs Kardeika: Kardeika
Ofisas: 414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
netyčia pastebėjęs”’kare buv«s Pagonis, o Svajoklis Room 627, Tel. CAP 6154
Ofis. Tel. ŠOU 0948
Namų Tel. PAR 1233-W
ramiai sėdinti Drieša
krikščionis. O dar kiti pa- Namų: 35 Hunnewe!l Avė.,
Į Lavonų kyla vis daugiau šakojo, kad nebuvę nei Brighton,__ Tel, STA 8659
ir daugiau. Kaip skruzdėz
LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!
lynas. Eina vis arčiau į į
linksmų Velykų švenčių
Svajoklį.
'
ADVOKATAS
Kai jau buvo per penkis
Joseph B. Gailius
žingsnius, išsitraukė Sva
joklis išloštą dūdelę ir su
BOSTONREALTY TRUST
; Real Estate ir Apdraudos Agentas dūdavo. Stebėtinai gražūs
ir švelnūs pasigirdo balsai.
Real Estate and Mortgages
Tel. ŠOU 2732
Ir lavonai, visi kaip vienas,
598 E. Broadwoy, TeL ŠOU 1761 ir 2483
sujudo po visas kapines.
317 E Street
So. Boston, Mass.
Šoko kažkokį mirties šokį.
Pynėsi aplink kryžius ir
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
mirgėjo tamsoje juodais
VELYKOSE PASISVEČIUOKITE
šešėliais.
IViMam A. Amsie
PAS
— O dabar lįskit į krepšį:
prisišokot, — davė ženklą &
į
Gerai žinomas Real Estate ir Insurance
Agentas naujoje vietoje:
Svajoklis. Ir viskas nutilo, ęf
i
Tik krepšys pasidarė Sva
30 Carruth St..
GEN 3719.
jokliui nežmoniškai sun
I
kus.
VILLAGE and GRILL
Dorchester, Mass.
Štai lietuviai grįžta po dienos sunkaus darbo, bet
i
* * *
aassotsssssadj
su daina ir šypsena veide. Jie žino .kad jų darbas duos
Mes esame specialiai pasiruošę Velykose į
Žmonės stebėjosi. Sva- j®
šimteriopą vaisių. Tik jie nežino, kam jo brolis lietuvis
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
joklis
išbuvo
visą
naktį
ir
parsidavė Lietuvos priešui. Jam nesuprantama, kodėl
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais i
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Kudulių koplyčioje, ir Vaš
gėrimais.
kaikurie mokslininkai tvirtina, kad tie lietuviai, ku
J
kų
kapuose.
Išbuvo
visiš

Turėsime specialiai gražią programą.
rie nuėjo tarnauti komunistams, kad jie esą kazokų
A. J. Kupstis
j
kai nepabijojęs ir sveikas
Kviečiame visus!
kraujo palikuonys, kad tai Muravjovo laikų nuodėmės.
išlikęs. Dar labiau stebėjos
Seniausias real estate ir Insurance agentas
Ar tai tikrai lietuvių - komunistų tokia šaknis, verta
Kampas
D
Street
Ir
Broadway,
Se.
Boston.
būtų tyrinėti, bet kai kurie mokslininkai, tai tvirtiną.
Bostone ir apylinkėje.
Didžiausia apgavystė yTaigi ir šie ir kiti lietuviai po dienos darbų, saulėlei
L
Rezervacijas galima užsisakyti
ra pretenduoti į valdovus
a
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
džiui juos bučiuojant ,traukia lietuviškąją: “Eisim
Telefonu ŠOU 4535
ir neturėti tam sugebėji
a
broleliai namo, namo...”
mo.
Ksenofontas.
Pradžia 13 pusi.

\
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nių ir du palivonu sviesto! Po
P. S. Monologą galima pasa
kyti tarmiškai
(žemaitiškai,
nas klausia-:
— Kaip tavo pavardė, kaip \ aukštaitiškai, dzūkiškai), bus
tave žmonės vadina? As sakau: I įdomiau ir juokingiau. Ir mono
— Mare visas sodžius vadina logo sakytoją, seną moteriškę,
gudruole — “galvočium”.
galima aprengti vietos senesnių
Ponulis, visas supykęs:
moterų
dėvimais drabužiais.
— Kaip boba, tavo tėvas vadi Stengtis aprengti ją taip, kaip
Į ji pati pasisako buvus važiuo
nas?
— Mano tėvelis jau 18 metų dama traukiniu į Kauną. “L."
kaip miręs.
— O kaip tavo vyras?
Linksmų Velykų Švenčių
— Mano vyras! visas svietas
žino, kad Silvestras, o ponulis
dar ne! Ponulis kad surėks:
— Nesuskalbėsiu su tavim,
boba, imk savo daiktus ir marš
iš vagono!

KELIONE j kauną
MONOLOGAS
Visi ponai ir šiaip žmonės su ne viskas brangu ir prašo atreikalais dažnai j Kauną va • siųsti sviesto, sūrių ir kiauši
žiuoja ir ko jie apie Kauną ne- nių. Man to ir tereikėjo. Na.
pripasakoja — ten esą kaip ro dabar pamatysiu Kauną ir gelžjuj ir žmonės gyveną kaip dan galiu pavažiuosiu. Tuoj ir saguj. Ir mano kvaila galva užsi ! kau savo Silvestrui:
manė Kauną pamatyti ir maši ' — Dūšele, tu gi visur važinė
na (cigūnu), kaip dabar jaunie jai, palei Sibirus ir visko matei,
ji vadina, gelžgaliu pavažiuoti. leisk mane į Kauną.
Na, ir atsirado gera proga!
Prašiau prisispyrus tris die
Mano seserėčia, kuri tarnauja nas. Pagaliau iš kantrybės iš
Kaune pas vieną aukštą, aukštą vestas Silvestras ir sako:
poną. parašė gromatą, kad Kau- — Važiuok boba, bent bus ra
mybė mano galvai.
Linksmų Velykų Švenčių

:rchaplik&co.
’etras Čaplikas
Tavernas — Puiki Vyrams
Užeiga.
208 W. Broadvvay,
Tel. Šou 2714, So. Boston.

Be tik leido! Aš tuoj apsise
giau gražiuoju undaroku (spadnyčiu), rūžavąja bliuska, na,
ir kad nesusitepčiau kelionėj—
apsivilkau viršun Silvestro ser
mėga su nuplyšusiu kainierium
ir išdegusiu šonu. Sudėjom kašėn sūrius, 2 palivonus sviesto
ir pusantros kapos kiaušinių.
Silvestras ir sako:
— Kad brangūs kiaušiniai, bus
brangios ir vištos.
Agi kaip tik Kuodutė su Ka
napėta jau pusė metų kaip nei
kiaušinėlio: na, tai ir jas suri
šau, o kad nesikapotų, ir galvas
aprišau skepetėlėm. Na ir marš
j stotį.
Keturias valandas palaukus,
su drūtais - ponais ir poniutėm
priėjau prie gelžgalio. Kiti po
nai, kad ir labai drūti, įlindo, o
mano kašė su sūriais ir vištom
niekaip nelenda. Bet juk aš viso

Gerai žmonės sako: viena bė
da, tai ne bėda, bet kai dvi trys.
tai ir suėda. Įėjau savo kumba
“Maisto” fabriko pastato dalis, Lietuvoje, kur vokiečiams užėmus, dabar yra rin drebėdama ir jau siekiau
visu tempu gaminami, tarp kitų valgių ii- arklienos kilbasai. Ir tai sakoma, kad kašės. Tik kašėėj kad suspur
dės Kanapėtė, kašė tik pasiver
turį pasisekimą.
tė ir keberiokšt ant storojo po
kaimo galvočius — gudruolė; padaryti:
aš jpielaširdinga. panelytės stovi su atraitytom no, katras pirma mane barė ir
ir čia sumįslijau, kas daryt: Tuoj nuo sermėgos kišenės nu- rankovėm: pagalvojau, kad jos užsivožė stačiai ant galvos. Ka
pirma pati įlipau, o paskui ka plėšiau du bryzu ir poniai po duoną kepa ir sakau:
napėtė kad pradėjo kapurnotis
sę pakreipiau ir pradėjau trauk nosim pakišus sakau:
: Dovanokit, ne čia pataikiau (vartaliotis), draskytis su ko
ti. Oi sunku net pasakyt — tik — Poniute, tamstos kojinės čia gal duoną minkot.
jom, o sūriai riedėti, o kiauši
keberėkšt mano Kuodytė ir iš nusmukę, užsirišk, mat, tarp
o panelytės kad pradės juok- niai birėti tik plikšt, plokšt ant
lėkė, o cigūnas (mašina) pra tokių ponų...
tis, kvatotis. Aš ir galvoju: — padlagos, ant suolų, o ponulis
dėjo trauktis ir vis greityn,
Svietulėliau brangus, šaly sė- “Gal ir mano kojinės nusmukę, rėkti...
greityn. Aš pradėjau šaukti:
dintis ponas kad suriks:
Pasilenkiau ir žiūriu — viskas — O, svietuiėliau brangūs, ne
— Palauk, palauk!
Šalin durna boba, apšepėle. tvarkoj. O kad panelyčių ir lū- bežinau ir kas bedaryt ir už ko
Bet kur tau! Čia tik bėdų pra Kurios čia devynios tave atne- p0S) įr pirštų galai, ir nagos besigriebt...
Ai toliau nebesakysiu. Patys
• kraujuotos! Dabar supratau,
džia. Įėjau pirman vagonan, ka
1
Va, sakau, ir padaryk gerą k*d panelytės vištas ir kalaku- 1 supraskit, kaip toliau buvo.
sę padėjau ant lentynos, o pati

atsisėdau, baisu tarp kokių po
nų. Ogi žiūriu — ponios kojinės
ogi abidvi nusmukę. Aš galvo
ju: ‘Ana neturi raiščių’’. Aš vi1 suomet pasiryžusi žmogui gera

darbą, kad nenori, būk su nusmukusiom kojinėm. Kadangi
aš nemėgstu netvarkingų žmcnių, einu kitan kambarin. Ogi.
pravėrus duris žiūriu, kad dvi

LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Stetson Fuel Corporation

PETCHEL SHOE STORE

J

Juozas Pečiulis, Savininkas

g

447 W. Brocrdwav, So. Boston.. Mass.

FREDERICK B. VVALKER, President

Coal, Coke, Oil, and Oil Burners.

,

TAYLOR’S MARKET

s

Velykų Švenčių proga sveikina visus

5
I

Geri angliai, skubus patarnavimas.
Mes rekomenduojame jums pirkti suminėtus daiktus.

371 W. Broadway. So. Boston, Mass.
.

Tel. ŠOU 1540

_____ . „ _

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

,

.

...

SO. BOSTON, MASS.

KAHN’S MARKET
Praneša, kad perėjo į šią naują vietą ir sveikina Velykų
Švenčių proga visus savo kostumerius ir rėmėjus.

226 W. Broadvvay,

So, Beste n, Mass,

SCENA IV.
Jonas, sargybinis, Rozprochvostovas,
Vienuolis.

JONAS, (valandėle patylėjęs balsiai
deklamuoja):
— Mirsiu, o kur būsiu...
Siela eis, aš pūsiu.
Kas gal nerūpintis!...
(Sargynis barškina į duris, kad nutiltų).
Ateina Rozprochvostovas, vienuolį ku
nigą kapišonu užsimaukšlinusį, vedinąs.
Atrakina duris. Vienuolį įleidžia į kame
rą, duris palikdamas atviras, pats atsiSfeęja priešais durų.
L; |
. 2dM
• T ZCL

Gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.,
Tel. COL 2537

LIQUOR RETAILERS
JOHN CERULLO, Jr.. Mgr.

391 W. Broadvvay

Tel. ŠOU 9570

So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

John’s Hardnare
Paints, varnishes, ivallpapers and plumbing supplies.

412 W. Broadway
Tel. ŠOU 3835
So. Boston, Mass.

r
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Sullivan, Ine.
Šios šalies ir importuoti gėrimai yra parduodami
žemomis kainomis.
Pristatome į namus veltui.

z Remkite tuos profesioz nalus ir biznierius, kurie
z; savo skelbimais
remia
“Darbininką”.

(Vienuolis staiga pašoksta, perplėšia ir nuo
savęs nusimeta vienuolio rūbą iš po kurio pasi
rodo pulkininkas Perekulščikas ir nustebęs gar
siai taria):
,
,

PERĘKULŠČIKAS.—Tu, “kranklys”?!.
■»***'.»

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

Broachvay Liquor Mart

Vienuolis sėdasi ant narų, kalinys pri
siartina, klaupiasi ir tyliai atlieka išpa
žintį. Po kiek laiko vienuolis kalinį per
žegnoja ir pradeda pusbalsiai klausinėti.
VIENUOLIS, (pusbalsiai) — Dievas
ant mūsų tėvynės ir ant mūsų užsirūsti
nęs ištiesė savo rykštę ir visus plaka...
Geriausi tėvynės vaikai pūva kalėjimuo
se, kybo ant kartuvių, tremiami į tolimą
jį Sibirą... Bąilesnieji išsislapstė, kaip
zuikiai... Tėvynė netur gynėjų!... O svar
biausia gerų vadų... Ar tu vaikeli, kar
tais negirdėjai, kuriame kalėjime sėdi ir
kaip tikrai vadinasi mūsų garsusis va
das “kranklys”?.. Apie jį niekas nieko
nežino?..
JONAS. — Tėveli, “kranklys” esu aš...
Bet ką gi gero tėvynei aš be padarysiu,
kad jau šią nakt mane nužudo. Kol galė
jau, Dievas liudininkas, dariau ką galė
jau... Tebūnie Jo šventa valia!... Tur būt
taip reikia... O vis dar norėčiau prieš mir
siant bent kokį judošių nudėt...

patarimo neklausai, sukilėlių paslapčių
neišduodi, tai būsi pakartas dar šią nak
tį... (pauza), (pakeltu balsu tyliau) —
Beje, juk tu žmogus tikintis, aš kaip pa
žįstamam galėčiau atvesti kunigą, kad
mirties valandai prisirengtum... Nema
nyk, kad aš taip blogas esu, aš tau visuo
met gero velijau, (užklausiamai) — Ar
atsiųsti kunigą?
JONAS, (patylėjęs) — Jei jau šią nakt
tikrai karsite, tai atsiųsk, būsiu dėkin
gas...
(Rozprochvostovas išeina, duris užra
kina. Sargybinis vaikščioja).

Dvynukai uždirbo. Tūla Mrs. John T. Baron, žmo
na vieno defense darbininko, matoma paveiksle su
dvynukais berniukais. Darbdavys, kur jos vyras dirba
buvo paskelbęs, kad kas pirmas iš darbininkų susi
lauks savo šeimoje dvynukų, tas gaus $1,000 dovanų.
Taigi ir maži turi savo laimę. Reikia manyti, kad ir tie
turi savo laimę, kurie negauna tūkstantinės, tik mes
nevisuomet norime jų laimę įžiūrėti ir parodyti.

8. Brooklyn, N. Y. — Šv. JurI
J! gio Parapijoje, Kovo 23 — Bal.
o — T. Justinas Vaskys.
9. Pittsburgh, Pa.
Šv. Vin51 cento Parapijoje, Bal 10 — 12
d. — T. Justinas Vaškys.
Montrcal, Kanada, — Šv. Kaį i zimiero par., kovo 29, iki bal. 5, I
; — T. Juvenalis Liauba.

Laidotuvių direktoriai

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

r

Tėvų Pranciškonų Misijos
1942 m.

Kostumerius ir Rėmėjus.

496 First Street

tus piauna. Taigi apsigrįžau ir
v^i savo kumbarin. Tarpdury
susitikau poną — panašų į mi
licininką rankoj turinti netai
narvelį (revolverį), netai apciūgus (reples). Ponulis ir šašo:
— Prašom parodyt bilietą!
Galvoju — nieko nesuprantu:
!
— Ponuli, kokį bilietą, gal Silvestro sermėgą, kuriu dabar
vilkiu, alia, gi nudriskęs kalnie5 rius, kišenių aš patį nuplėšiau,
o šoną Silvestras jaujoj išdegė.
Ir šitas ponulis kad suriko:
— Tai tu, boba. bilieto neturi!
Mokėk 5 litus pabaudos.
Ašgi sakau:
— Ponuli, aš jau čieli metai
kai nebemačiau 5 litų. Alia, ponuli, aš turiu Kanapėlę, S sūrius, pusantros kapos kiauši-

S. Barasevičius
Ir Sūnus

323 W. Broadvvay,
Tel. ŠOU 9772

So. Boston, Mass.

(ant tų žodžių į kamerą įpuola ir Rozpro
chvostovas. Jonas staiga griebia ant na
rų lig šiol gulėjusią maldaknygę, iš ku
rios išsineria pištalietas ir sužiba jo ran
kose stačiai ties Perekulščiko veidu. Tas
virsta aukštelninkas, o Jonas sako):
JONAS. — Te šunie, už šventos išpa
žinties politiniams tikslams panaudoji
mą...
Štai ir tau, niekše!...
(Čia abiem rankom trenkia į galvą Rozproehvostovtti ir tas kaip pelų maišas griūva ant
žemės. Į kamerą įpuola šaukdamas sargybinis.
Jonas nutveria sargybiniui už ginklo ir smarkiai
patraukdamas jį išplėšia iš sargybinio rankų.
Sargynis griūva ant žemės, ant gulinčių Pere
kulščiko ir Rozprochvostovo. Jonas su ginklu
rankose atsisukdamas į gulinčius koja primynęs
sako):

JONAS. — Mirtis visiems tėvynės en
gėjams. Mes žūstame, bet mūsų kraujo
sėkla nepražus... Valio laisvoji Lietuva!!!
(Iš visų pusių per sceną prie jų bėga ginkluoti
sargai ir kareiviai).
(Uždanga nusileidžia)
PABAIGA.
Seredžius, 1933 m.
...i

F. Virakas.
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Velykų šventės Įgauna jdzįąųgsmo šventė — aikšdar aistringesnio pobū- tėse ir gatvėse žmonės šof ^šiuose
džio. Abisinijos bažnyčios ka ir linksminasi.
Graikijoj Velykų iškil-i
Didžiąją savaitę perpildy
Visame žemės rutuly,'iškilmės turi ryšio su stab-įtus, jurs šventina ir laimi- tos maldininkų, nes abisi- mėse dar žymu senovės
kur tik gyvena krikščio meldiškomis saulės ir na. Taip pat šventina ir niečių dvasiškių Įvesti pa graikų šviesos ir pavasa
niškos tautos, visur šven gamtos atgimimo šventė Velykų valgius. Velykų pročiai reikalauja, kad per rio šventes apeigų lieka
čiama didžioji prisikėlimo mis. Juk Velykos, tai pa rytą romiečių vaikai atsi ta savaitę kiekvienas krik- nos. Didelės šviesos procešventė, kuri yra viena ga vasario pradžios šventė. prašo gimdytojus už metų ščionis perskaitytų visą sijos, kurios įvyksta Atėlingiausių pasauly simbo Suprantama, Velykų šven laike padarytas nuodėmes, šventraštį
ir išgiedotų nuošė, primena didžiąsias
ir
paskui
tik
eina
j
prisikė

tės
plačiausiai
ir
iškilmin

lių — mirties ir menkybės
bent šimtą psalmių ir kitų heleniečių misterijas, ku- ■
nugalėjimas nėr gyvvbę. giausiai švenčiamos kata limo pamaldas.
giesmių. Naktį iš Didžiojo rias senpvėj ruošdavo
Žinoma, kiekviename kra likiškuose ir provoslavų
Ispanijoj Velykos yra penktadienio į šeštadienį, gamtos pabudimo ir saušte ir kiekvienoje tautoje kraštuose.
džiaugsmo šventė. Liūd visi turi budėti ir gavėti, lės grįžimui pažymėti. UžItalijoj
Velykos
iškilmin

Velykų švenčiu panročiai
nosios tikybinės apeigos Auštant Velykų rytui, vi- tat graikai ligšiol vadina
yra įvairūs ir tai pirmiau giausios. Aišku, kad ypa čia neturi tiek mistiško sus maldininkus perima Velykas “Lampre”, t. y.,
siai priklauso nuo krikš- tingai iškilmingos jos Ro rimtumo,
kaip kituose begalinis susijaudinimas, spindulys. Maltos saloj įmoje.
čionvbės krypties — katakraštuose. Iškilmėse Mad kurs paskui susilieja į vyksta bažnytinės proce
likvbės, liuteronizmo, kalsijos, kuriose vyrai, apkal
Didžiąją savaitę Romon ride, dalyvaudavo ir kara džiaugsmo ekstazę.
vin’zmo. protestantizmo ir suvažiuoja daugybė sve lius, kuris mazgodavo ko Peru per Velykas įvyks ti sunkiais geležiniais re
k. Dažnai Velykų švenčiu timšalių tų iškilmių pa jas dviems seniems pavar ta ypatinga procesija. težiais. Didįjį ketvirtadie
žiūrėti. Tiesa, nuo 1870 m. gėliams. Ypatingai iškil Miestuose visi namai iš nį neša didelius medinius
Linksmiausių Šv. Velykų
nebėra didžiųjų ‘“capella mingai Velvkos švenčia puošti gatvėse statomi ai- kryžius. Ir kančių nuotai- į
papale” — popiežiaus iš mos Sevilijoj. Visi miesto toriai, o vaikai barsto gė- ka tęsiasi iki šeštadienio,
kilmių. Tačiau Velykų a- gyventojai stengiasi daly- j les. Armotų šūviai prane- kada vyskupas užgieda
peigos Romos bažnyčiose
joos
_ _ _ t' vauti **jose. Didijį ketvirta-' ■>ša
r •procesi
i •
• v • j pradžia,
• w i v ipirmąjį
•
• . i “Gloria
i t v • ”. Vietoj
ypatingai kilnios. Verbų dienį praleidžia maldoj ir Muzikai griežiant, iš baž- liūdesio kyla džiaugsmas,
nyčios išnešamos šventųjų kurį pietų kraštų gyventosekmadienio procesijose rimtume.
stovylos. Didžiausioje aik- jai ypač aistringai reiškia,
dalyvauja visi kardinolai,
Uždaros visos krautuvės, štėje procesija sustoja ir Lietuvoj irgi Velykų apeiprelatai, ir skaitlingiausia Į
įstaigos. įmonės, net tram- laukia atnešant Kristaus gos daru gilaus įspūdžio
žemesnioji dvasiškija. Di
j vajus ir vežikai nevažiuo- stovylos. Toji stovyla vaiz- maldininkams ir pasižydžiulės procesijos apeina
Garsiosios Didžiosios duoja Kristų kraujuose mi puošnumu. Sargai prie
visas bažnyčias. Vietoj j
savaitės procesijos yra vi
Kiekvienas Kristaus karsto ligšiol dar
verbų, italai išeina tą die sų seviliečių pasididžiavi paplūdusį.
stengiasi
prieiti
prie tos daugely vietų nėra išnykę
ną nešdamiesi alyvų ša
mas. Sevilijon į tas proce stovylos ir paliesti ją ran- ir jų suorganizavimas yra
kas, o turtingesnieji — pa- į
Vilniuje, Rasų kapinėse, Vileišių šeimos koplytėlė.
sijas suvažiuoja minios komis, nes tai suteikia pa-; didžiausiu parapijiečių pa
sipuošę Bordigerio palmė
Vilniaus Rasų kapinėse randasi daug istorinių veikė
žmonių iš visos Ispanijos laimos. Grįžus procesijai į sididžiavimu.
mis. Didįjį ketvirtadienį
jų amžino poilsio kampelių. Čia ilsisi Vileišiai, Basana
ir tūkstančiai dvasiškių. bažnyčias, prasidedal
“A. ž.”
romiečiai turi paprotį ap
Svarbiausiu procesijų cen
vičius ir čia daug kitų garbingų atminimų. Čia atėjęs
lankyti septynių žymiau
tru
seviliečių
akyse
yra
rasi ir nepriklausomybės atstatymo laikų Lietuvos ka
James Strigūnas
sių bažnyčių kapus. Viena
“
Pasos
”
ir
Imagenis
”
.
‘
Pa

rių kapus, kai 1919 metais, lietuvis gynė Vilnių nuo
Velykų švenčių proga Įdomiausių apeigų. Didžio
šos
’
tai
yra
didžiausi
neš

bolševikų ir lenkų. Rasų kapai, tai šventovė ,kuri pri
nuoširdžiai sveikinu savo jo ketvirtadienio pavaka
tuvai,
‘
Imagenesais
’
vadi

glaudė tikrus Lietuvos sūnus po savo pilka sermėga.
vardu ir L STREET TA- rėj — yra altoriaus plovi
na
dideles,
žmogaus
ūgio
Nors jų kūnai besiilsėdami ir sukrito į pelenus, bet jų
VERN, Ine., L ir 8th St., mas. Chorams giedant —
figūras,
kuriomis
atvaiz

So. Boston, Mass. ir linkiu “Miserere” trys kanaunindvasia su mumis ir mes iš praeities šėmiam sau stip
visiems geriausių ir links- kai aplaisto altorių kve- duojamos scenos iš Kris
rybės.
miausių švenčių.
penčių vynu, o kiti kunigai taus gyvenimo. Nesigaili
Taipgi nuoširdžiai svei- pradžioje šluosto paimu ma nei aukso nei akmenų.
LDS Naujos Anglijos Apskričio
kiną savo Klijantus, drau- šakomis, o paskui lininiais Dievo motinos aksominis
gus ir rėmėjus L STREET šluostykliais. šeštadienio apsiaustas išpuoštas bran
METINIS SUVAŽIAVIMAS
LIQUOR STORE. Ine., ku- j vakarą, kai pradeda skam- giais metalais, kuris per
ris randasi James Strigū- binti varpais, kunigai ap- kelis metrus velkasi žeme
Pamačiusi
no name.
i vaikščioja tikinčiųjų bu- už neštuvų.
įvyks sekmadienį, balandžio 12 d., š. m., l-mq
Madonos stovylą, minia
garsiais šūkavimais
vai. po pietų. Nekalto Pras. P. M. Parapijos sa
kia savo džiaugsmą ir
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
lėje, Cambridge, Mass. Visos Naujos Anglijos
sistebėjimą.
LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus.
Eisenoj dalyvauja visa
Apskričio Valdyba:
Povilas Bushmanas
dvasiškija bažnytiniais rū
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis,
bais, miesto ir valdžios at
Pirmininkas — Antanas Zaveckas,
stovai.
Eina
ir
Romos
48 Crescent Avenue 29 Savin Hill Avenue
Iždininkas— Kazimieras Nadzeika,
ku legionierių ir angelų
Raštininkas — Tarnas Versiackas.
būriai, kuriuos atvaizduo
Dorchester, Mass.
Telephone COLumbia 6702
ja organizuotos brolijos.
Konstitucijos aikštėj pro
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
cesiją sveikina burmis
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
tras. Visa aikštė primena Į
Prisikėlimo bažnyčia Kaune.. Tai Lietuvos atgimimilžiniško teatro salę, nes mui paminėti paminklas, kuris dar galutinai neužbaigpilna kėdžių ir suolų, ku- tas. Šios bažnyčios reikalais buvo kreiptasi ir į ameriJ. P. Iduk
riuose sėdi turintieji bilie- kiečius ir ten amerikiečių daug aukų pasiekė, kad įamTelephone SOUth Boston 3591
Cleaning — Pressing — Dyeing — Repairing
tus. Aplinkui visi balkonai anti tą pamink^.
Ladies’ and Gentlemens’ CUSTOM TAILOR
ir langai pilni žmonių.
387 Broadway South Boston, Mass.
Iš visų kriaučių, mes geriausia patarnaujame lietuviams.
Nakčiai užėjus, neštuva
nušvinta šimtais žvakių ii
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
322 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
milžiniškoji procesija lėta
slenka senosios Sevilijos
South Boston Supply
Katedros link. Didžiąją sa
ĮVAIRIOS KNYGOS
W. J. SKUDRIS, Savininkas
vaite gražioji katedra
puošta brangumynais, ku
Hardware - Plumbing Supplies - Paints - Wall Papers
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
rie
paprastai
laikom
Sė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50
Tel. ŠOU 4683
brangumyn; sandėliuose
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
385 W. Broadvvay So. Boston, Mass.
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
Prie
didžiojo altoriau
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
milžiniškose žvakidėse
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.............. $1.00
ga didžiulės žvakės,
ŠVENTAS RASTAS
arba
NAUJASIS TESTA
įį
MENTAS ...
.............. .............................................—i------- $1-25
tedros vidury didelis K
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
taus karstas, kuriame
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
mis dienomis
C. Barisas
25c.
labai naudinga įsigyti. Kaina tik
—...................
relikvijos. Šimtais ]
BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraSė Kun. A. Alekna
50c.
PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ
ir žvakių apšviestas balto*
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS.
se ir aukso varsose; išlaiĮvairiems parengimams ir į namus.
paraSė kun. Pr. JuSkaitis. Kaina..... ...................
25c
i
kvtasis statinys teikia n<
Patarnavimas Skubus
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ....... .............
10c.
užmirštamo įspūdžio.

Kaip Švenčiamos Velykos Kituose

Broachvay Market

220 E St.,

Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys

*

So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkis. labai gražūs
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
5Oc., dabar parduodame po ............... ..................

25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar ...

5Oc.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSė Kun.

Dr. J. Starkus. Kaina ............................... .. ......... ........ $1.10

Darbininkas išleido “GYVO
.10 ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
ATLIEKA SAVO PAREIGĄ — Galvą aukštyn, ginklas veikslais. Šioje knygutėje taip
ant peties ir laisvu sargybos žingsniu vedinas Corporal gi yra ir narystės mokesčių la
Herbert Rodgers, 45, iš Philadelphia, įstojęs į Marinus, peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin

kad paliuosavus jaunuolius nuo tų pareigų, kurie rei kas”, 366 W.
kalingi tolimose karo operacijose.
Boston, Mass.

Broadvay,

So

Boston Street Garage

VYTIS

Automobile repairing of all kinds. We sėli NASH
and WILLYS cars.
Gasoline Station — we sėli the best gas.

PETER PILVINIS

119 Boston Street So. Boston, Mass.
Tel. GEN. 9296

KANKINYS

(Sv. Jurgis)

penkių veiksmų

tragedija. ParaSė V. Nagornoskis. Kaina .........

35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston. Mass.
•

B

