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Kristaus Prisikėlimo 
Šventės Proqa 
SVEIKINAME

LDS organizacijos narius,
“Darbininko” bendradar-i 
bius, skaitytojus ir rėmė
jus. Lai Prisikėlusis Kris
tus suteikia pasaulio žmo-l 
nijai ramybę ir džiaugs
mą!

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 
ir Administracija.

f

Naciai Nuskandino Švedų 
S^bmarina

Raudonieji Literatai Kovoja 
Prieš Book-Of-Month

New York, bal. 22 — šio
mis dienomis pranešama, 
kad The Book - Of - the 
Month klubas, kuris turi 
600,000 narių visoje šaly
je, pasirinko duoti savo 
nariams gegužės mėnesyj 
rusų romaną “The Fifth 
Seal”, kurį parašė Mark 
Aldanov.

Kaip tik paskelbė, tai su
silaukė nemažai protestų 
iš raudonųjų rašytoju. Ko
munistų dienraščio litera
tūros skyriaus redaktorius 
parašė laišką The - Book - 
of - the - Month klūbo vir
šininkui, reikalaudamas, 
kad toji knyga nebūtų pla
tinama, nes “ji yra švel
niai ir piktai prieš - Sovie
tus”.

Tuoj po to klūbo vadovy
bė gavo prof. Dorothy 
Brewster, Columbia Uni
versiteto anglų fakulteto 
narės, laišką, kuriame ji 
įrodinėja, kad tasai roma
nas esą nukreiptas prieš 
Sovietų Rusija, ir kad ji. 
kaipo narė, išsitraukianti 
iš klūbo.

Klubo vadovybė sužino
jusi, kad kairiųjų darbo 
unijos, visuomeninės or
ganizacijos, autoriai ir ki
ti gavę per paštą nepasi
rašytus memorandumus, 
kuriuose buvo pasakyta: 
“Tikimės, kad tie, kuriems 
mes adresuojame šį (me
morandumą), darys visą 
ką gali, ragindami leidė
jus ir The - Book - of - the 
Month CIub persvarstyti 
savo nuosprendį leisti ir 
platinti tą knygą”.

Protestus gavo nuo kai- 
kurių CIO unijų. Knygos 
ir žurnalo unijos rezoliuci
ja buvo pasirašyta Jane 
Benedict. tos unijos pirmi
ninko. Christopher Mor
ley, the Book-of-the- 
Month klūbo redakteijos 
tarybos nariui, įkirėjo tie 
protestai gauti nuo asme
nų, kurie greičiausia nei 
nebuvo skaitę “The Fifth 
Seal”. Tai jis pasiuntė p-lei 
Benedict sekančią telegra
ma:

“Jūsų protestas suvėluo
tai gautas nuo Book-of- 
the - Month CIub. Aldanov 
yra ligoninėje, bet tariaus 
su jo vertėju. Manau, kad 
prncipalis pasipriešinimas 
yra skyriui, kur komisa
ras Dlugash, Georgian re
negatas. išjuokia Staliną. 
Ar jūsų komitetas užgir- 
tų, jeigu tas skyrius būtų 
išbrauktas? Laikas trum
pas. Prašau man atsakyti

Stockhnlm. švediia. bal 
22 — Vokietijos naciu pre
kybinis laivas paleido šū
vius į švediios submarina 
kuris man;evravo savo 
vandenvne .ir ji nuskandi
no. Pere’ta penktadieni 
žuvo švedu submarinas 
Ulven. Manoma, kad ir tą 
naciai nuskandino.

Švediios vvriausybė pa
reiškė Vokietijos naciams 
griežta protestą ir pareiš
kė, kad pasilieka sau “tei
sę imtis tokiu priemonių 
kokios bus reikalingos”.

Švediia nareikalavo. kad 
naciai tuojau padarytų in- 
vestigaciia, ir kad panau
dotų priemones, kad tokie 
ivvkiai nepasikartotu. Vo
kietijos naciu valdžia pa
sižadėjo išpildyti reikala
vimus.

Sakoma, kad abu subma- 
rinai plaukiojo manievruo- 
dami savo vandenyne.I

Vatikano Didelė Pagalba 
Karo Belaisviams

(LKFSB) Nei viena da
bartinė valstybė neturi to
kių plačių diplomatinių ry
šių, kaip Vatikanas — po
piežiaus valstybė. Prie jos 
dabar yra daugiausia sve
timų valstybių atstovų. 
Šią savo padėtį Vatikanas, 

; vadovaujant Pijui XII, 
į stengiasi panaudoti taikos 
atstatymui ir, pagal išga- 

| les, pagelbėjimui nukentė- 
• jusiems nuo karo, ypač 
! padedama susižinoti su 
belaisvėn patekusiais žmo
nėmis. Vien per Šv. Tėvo 
atstovą Vašingtone per 
oaskutinius du mėnesiu 
buvo persiųsta net 80.000 
tokių susižinojimo laiškų.

I

Lenkai Netiki Sovietams

Londonas, bal. 22 —Len
kų tautinė taryba pareiš
kė, kad ji netiki Sovietų 

į Sąjungos valdžios prime
tamais kaltinimais Alte- 

: riui ir Erlichui.
Kaip žinoma, Sovietų 

valdžia apkaltino Alterį ir 
jErlichą, kad jie būk dirbę 
nacių naudai ir siekią, kad 

įsu naciais Sovietai pada
rytų taiką.

- 

telegrama (by wire). Chri- 
stopher Morley”.

P-lė Benedict pasiuntė 
Morley sekančią telegra
mą, pareikšdama: “Kiti 
skyriai lygiai negeistini, 

(kaip ir tas, kurį jūs pami
nėjote”.

“Nėra komisaro Dlugosh 
“The Fifth Seal”, sako Dr. 
Henry Seidel Canby, klū
bo redakcijinio komiteto 
pirmininkas, ir pridėjo, 
kad “nėra nei tokio sky-
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Aš atsikėlimas ir gyvybė: kas tiki į iįane, nors ir būtų miręs, bus gyvas. 
. (Jono 11, 25).

Alijantai Nušovė 96 Ašies Lėk 
tuvus Tunisijos Padangėje
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Velyk os Yr Vilties Šaltinis
Vėlybos šįmet yr Velykos. 

Gamta tarytum atsilikus 
Šalčiu pavasarį vaišina, 
Lyg nori visatos mašiną 
Atgal pasukti į žiemius. 
Ji daro šuolius įžymius 
Ir staigmenoms alsina mus.

Bet nesutrukdė ji Velykų, 
Nes jos jau pagaliau atvyko 
Ir veidu nuoširdžiu, linksmu 
Paguodžia dvasią ramumu.
Nors karas dar baisingai siaučia, 
Kiekviens jo sunkenybę jaučia, 
Bet Kristaus pergalė didinga 
Suteikia žmogui paspirties: — 
Net varguose jis nepristinga 
Jaukios, gaivinančios vilties. 
Padangės mūsų ūkanotos.
Bet ant sukruvintos Golgotos 
Anuomet buvo daug tamsiau, 
Kai Atpirkėjas mirė jau.
Stebuklai Jo, darbai didingi, 
Atrodė nevaisingai dingę.
Jo priešai džiūgavo. O Jis, 
Kietoms prikaltas vinimis,
Išleido paskutinį kvapą 
Ir palydėtas jau į kapą.
Tačiau štai naujiena staigi, 
Jau pernelyg linksma, smagi, 
Nustebino draugus ir priešus: 
Baisi mirtis, žiauriai išplėšus 
Mūs Atpirkėją numylėtą, 
Garbingai buvo nugalėta.
Ir Kristus, žaizdomis žibąs. 
Gamtos jau peržengė ribas 
Ir, sugrąžinęs Kūnui Vėlę, 
Sava galybe atsikėlė.
Pasaulis gimė naujasai, 
Kurį vėl pavelde Jisai.

Dabar, po tiekio šimtmečių, 
Velykos teikia tvirtą viltį: 
Iš mūsų sielvartų, kančių. 
Laimingai Kristuje pakilti. 
Kuomet vadavime Tėvynės 
Jau lūžta jėgos paskutinės. 
Ir skausmas veržias iš krūtinės — 
Velykos yr vilties šaltinis.

Sovietai Nužudę Tūkstan
čius Lenkų Karininkų

Iš Alijantų Centro, Šiau- S26.250.000 per pastaruo- 
rės Afrika, bal. 22 — Tuni- sius keturius mėnesius į 
cijos padangėje įvyko vie- Šiaurės Afriką, 
na didžiausių kautynių. Be to, Britanija pasiuntė 
Anglijos ir Amerikos lėk- 350,000 tonų anglių, ku- 
tuvai puolė Ašies lėktų- rios naudojamos geležin- 
vus, kurie lėkė iš Tunisijos keliams, industrijai ir ci- 
į Sicily. Alijantai nušovė viliams reikalams. 
96 priešo lėktuvus, vienus 
visai sunaikino, o kitus su
žalojo. Prarado tik 11 savo 
lėktuvų.

Prancūzų kariuomenė 
Tunisijoj užėmė Rag ei j 
Hejij, svarbią aukštumą, j Čekoslovakijos pre-

Taipgi pranešama, kad 
Britanijos bomberiai puo
lė Italijos laivyno vienetę 
Spezijoj, šiaurvakarinėje 

j Italijoje. Šis puolimas yra 
antras laike vienos savai
tės.

Čekoslovakijos Prezidentas 
Atvyksiąs į Washingtoną

VVashington, D. C., bal.

Londonas, bal. 22 —Len
kų laikraštis skelbia Vo- 

i kietijos nacių žinias, kad 
■ Smolenske raudonieji nu
žudę tūkstančius lenkų 

į karininkų. Lenkijos val
džia ištremime tuojau 

: kreipėsi į Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių Genevoj, 

į kad padarytų tyrinėjimą. 
Raudonasis Kryžius suti
ko tai tuojau padaryti, 

: kaip praneša United Press.
Sovietų laikraštis “Prav- 

da” sako, kad Lenkų pre- 
miero Sikorskio valdžia 
savo pareiškimu nuryjo 

i vokiečių propagandos 
mesta meškerę, kad pa
slėpti nacių juodą rekordą, 
ir davė, kaipo pavyzdžius 
vokiečių pastangas suža
loti Sovietų - Lenkų santy
kius, kaltindami Sovietus 

i „.žiaurumais.
Jeigu Sovietų vyriausy-: 

bė leis Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui be 
trukdymų pravesti tyrinė
jimą. tai paaiškės kas tik-

"Lend-Lease" Pagalba 
Šiaurės Afrikai

VVashington, D. C., bal. 
22 — Edward R. Stetti- 
nius, Jr., Lend-Lease ad
ministratorius, praneša, 
kad jo administracija pa
siuntė 126,184 tonus mais
to, drabužių, vaistų ir ki
tokių reikmenų vertės

izdentas Eduard Benes bū- 
jsiąs svečiu Baltuose Rū- 
i muose gegužės pradžioje.

Čekoslovakijos ministras 
Vladimir Hurban, kuris 

• grįžo iš Londono pereitą 
Į mėnesį, pareiškė, kad Be
nes priėmęs Prezidento 

’Roosevelto pakvietimą, ir 
jis atvyksiąs 
Prezidentui savo 
dėl susidariusių 
kuotų klausimų 
statymą rubežių 
nėję Europoje. Benes pri
tariąs grąžinimui Čekoslo
vakijai prieš - Municho 
buvusius rubežius ir at- 
steigimui mažos Austrijos 
ir Vengrijos.

pareikšti 
nuomonę 

kompli- 
apie nu- 
Centrali-

J. V. LĖKTUVAI SMARKIAI 
PUOLĖ KIŠKĄ SALĄ

VVashington, D. C., bal.
22 — Laivyno departmen- 
tas praneša, kad Jung. 
Valstybių karo lėktuvai 
smarkiai puolė Aleutų sa
las. Devynis kartus puolė 
Kišką salą, kur japonai 
skubotai stato aviacijos 
pastatus, ir tris kartus So- 
lomon srityje. Priešui pa
darė didelius nuostolius: 
sunaikino namus, nutildė 
priešo kanuoles ir tris lėk
tuvus sužalojo. Taipgi su
žalojo du japonų laivus, 

rai yra kaltas dėl žudymų į kuriuos vėliau matė skęs- 
karininkų Smolenske. tant.

J. K.

Puolė Škodą Čekoslovakijoj
Londonas, bal. 20— Pe-t žinių, kad Sovietų valdžia 

reito iš penktadienio į šeš-įlaiko, kaipo užstatą pus- 
tadienio naktį Britanijos i antro milijono lenkų, ir jų 
600 bomberių puolė nacių! neišleidžia išvažiuoti iš 
ginklų ir amunicijos dirb- j Sovietijos. Sakoma, kad i i _ 1 e t*’ • *nau uvi nei tumu on. j - on ■■ a i i * a

riaus p Morley’s telegra- ‘tuves — Škoda Cekoslova-. nuo karo pradžios Sovietų 
ma buvo pasiųsta tik, kadį^U0^’ ° ° '
sužinoti ar p-lė Benedict 
skaitė “The Fifth Seal”, 
kas aiškiausiai pasirodė, 
kad ji nebuvo skaičiusi, 
kada tas protestas buvo 
padarytas”.

Šias žinias paduoda Bos
ton Herald — N. Y. Times.

Iš to galima suprasti, 
kad raudonieji net neskai
tę veikalų kelia protestus.

I pramonės centrus Vokie
tijoje.

Britai iš 600 bomberių 
prarado tik 55. Nacių dirb
tuvėms padarė daug nuos
tolių.

:Sąjungoj (Rusijoj) mirė 
450,000 lenkų.

I

tant.

Sovietai Neišleidžia lenkų

Chicago, III., bal. 22 —
Lenkų organizacijos gavo

Komunistu Laikraštį 
Patraukė Teisman Brazilija Pagerbė Vargą

Naciai Be "Pepo" Minėjo j byla komunistų
Hitlerio Gimtadienį

'jis gavo jų daugiau. Su
mokėtus pinigus už tele
gramas sunaudos naujų 
mokyklų atidarymui.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
bal. 22 — Brazilijos pilie
čiai pagerbė savo prezi
dentą Getulio Vargas, jojo 
60 metų amžiaus sukak- 

Prezidentas

Italai Bėga Iš Sicilijos

Nevv York, bal. 22 — Bri
tų radio kartoja švedų 
pranešimus, kad visi civi
liai gyventojai, civilinės 
uostų pastatai ir karo in
dustrijos iškraustomos iš 
Sicilijos į Italiją, ir civilių 
valdininkų vietas užima 
militariai žmonės.

★ Vyriausias Karo vadas 
Afrikoje Generolas D. D. 
Eisenhower. pareiškė, kad 
Marshal E. Rommel nėra 
“superman”, tik “a great 
general”. Kaikurios žinios 
praneša, kad Rommeliui 
pralaimėjus Afrikoje, jam 
suteikiama vadovybė Bal
kanuose. • Ten esą ansigv- 
nimui 10 vokiečių divizijų 
ir 30 italų divizijų.

New York, bal. 22 —Pra
nešama, kad ukrainietis 
prof. Grigorievas patrau
kė teisman komunistų 
dienraštį “Laisvę” už | ties proga, 
šmeižtus, kuriuos tas laik- į Vargas iki 5 vai. sukakties 
raštis rašė ir platino, išva- j dienoje gavo 150,000 svei
kindamas tą ukrainietį kinimo telegramų. Vėliau 

‘“Hitlerio agentu” ir kito
kiais komunistiniais “per
lais”.

Kaip žinoma, komunistų 
laikraščiai ir jų vadai ne 
tik ką vieną ukrainietį yra 
apskelbią pro-naciu, bet ir 
visus lietuvių laikraščius 
ir lietuvius darbininkus, 
kurie nepritaria komunis- jai. namus. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilo- 

itams ir jų siekiams.
Gal ukrainiečio iškeltoji

i laikraš
čiui bus jiems pamoka, 
kad negalima šmeižti žmo-

Teisme paaiškės kuo 
pasiremdami komunistai 
teigė, kad Grigorievas yra 
“pro-nacis”, “Hitlerio a- 
gentas”.

Londonas, bal. 22— Va-!nių neturint aiškių įrody 
kar Hitleris minėjo savo’mų.
54 metų amžiaus sukaktį. 
Tačiau Vokietijos naciai 
savo vado gimtadienį labai 
liūdnai praleido.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 24 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Darbininkų radio programa. Velykinės gies
mės. lietuviškos liaudies dainos ir linksmios muzikos 
kūriniai plauks oro bangomis į Jūsų, Gerb. Skaityto-

cycles ir klausykite programos iš WCOP stoties. Bos
ton, Mass.

Siųskite savo sveikinimus ir linkėjimus oro ban
gomis saviesiems. Sveikinimus ir linkėjimus su dova
nėlėmis programos išlaikymui priduokite arba siųs
kite šiuo adresu: Darbininkų Radio. 366 VV. Broadway, 
So. Boston. Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NOR- 
wood 1449.

Darbininkų Radio vadovybė sveikina visus Kris
taus Prisikėlimo šventės proga!
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Kaltina Sovietus Dėl Neleidimo 
Šelpti Ištremtųjų

PARPUOLIMAS

kų Vyskupų Komitetas, 
kurs rūpinasi ištremtųjų 
ir nuo karo nukentėjusių 
šelpimu, rūpinasi ir tų len
kų šelpimu, bet neturi ga-

Washington. D .C., bal.
22 — National Catholic 
IVelfare Conference (NC- 
WC) iškėlė kaltinimą So
vietų Sąjungai, kad jos
valdžia laiko apie du mili- limybių su jais susisiekti, 

kaipo įkai- nes Sovietų vyriausybė ne
įsileidžia.

i Naciai Uždarė Norvegų 
Spaudų

DARBININKAS 2

So. Bostono Jaunamečių Šokėjų grupė, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, gegužės 7 š. m., Phila- 
delphijoj, Tarptautiniame Festivale šoks tautinius šokius. So. Bostoniečiai, tos grupės rėmėjai ruošia 
šaunias išleistuves sekmadienį, geg. 2 d., vakare, Strand salėje, 376 W. Broadway, So. Bostone. Kviečia 
visus dalyvauti. Ši šokėjų grupė taipgi dalyvaus laikraščio “Amerikos” parengime, gegužės 9 d._______
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l Štai. neša kryžių ant Golgotos 
Į Nuvargęs Kristus pro vartus.
Jo kelias akmenim nuklotas. 

Į Skausmingas. kruvinas, kartus.
Tk s vartais Ji apleido jėgos: 
Su kryžiumi puolė Jisai. 
Numirs čia pat. numirs, jau re- 
Nusilpęs nuo kančių visai. [gis 
Be gailesčio Jį muša, plūsta 
Minia i- budeliai, visi: 
''Galybę rodyk, o ne klastą. 
Jei pranašas tikrai esi...!” 
Pasaulio nuodėmės Ji slegia. 
Kankiname ir spiaudom mes. 
Visi, visi, dvasia paliegę, 
Veidan Jam žertame žemes. 
Tylėdamas Jis kryžių kelia 
Ir žengia stumdomas toliau. 
Kada krauju nelaistys kelio? 
Kada sustos Jis pagaliau?... 
Ak. niekada, kol .žemė suksis, 
Kol saulė švies mums iš dan- 

[gaus, 
Jo kelias nesibaigs baisusis, 
Ir atilsio Jisai negaus.

i Po kryžium suklupai, o Kristau! 
Vaitoji stumdomas visų.

t Ir niekas gint, pakelt nedrįsta,
. Ir aš... ir aš bailys esu...

J. GIRDENIS.

I

Londonas, bal. 22 —Nors
i
i

jonus, lenkų.
tus. kad priversti lenkų 
valdžią užsienyj pripažinti 
Sovietų savinimąsi prieš
karinių Lenkijos teritori
jų, kurias Sovietai buvo o- 
kupavę 1930-1940 m.

Sovietai esą verčia len- naciai uždarė 150 prieška- 
kus būti jų piliečiais, 
kaipo tokiems iš 
siunčiama pagalba visai 
nereikalinga, ir jei pri
siunčiama. tai Sovietų au
toritetai ją konfiskuoją.

Iš Lenkijos išgabenti 
lenkai į tolimą Rusiją, kur
jie esą baisiai kankinami kus, kaipo vergus, siunčia 
ir badu marinami. prie militarės statybos

Dėl to Amerikos Katali- darbų.

ir rinių norvegų laikraščių, 
kitur bet į jų vietą atsirado 300 

požemių (slaptų) laikraš
čių — kaikurie iš jų turi 
didelį tiražą. Dabar naciai 
uždaro visus prieškarinius 
laikraščius ir jų redakto
rius, leidėjus ir darbinin

NACIAI PRARADO 1,600
KAREIVIŲ KUBAN SRITYJ

Naujos ALT Pastangos 
Chicagoje

(LKFSB) Amerikos Lie
tuvių Tarybos prezidiu- • 
mas paskutiniu metu ro
do kaskart daugiau akty
vumo. Posėdžiai daromi 

U S*-**UVUUa, Į įgg BalandŽlO 16l
kainavo. Raudonieji nužu-. ištremtais į Rusiją; jeigu j Chicagoje ALT prezidiu- 
dę apie 1.600 nacių ir su- gi atlieka, naciai ne tik mo iniciatyva buvo su-; 

šaukta platesnis visų pat
riotinių srovių lietuvių vei
kėjų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo netoli trysde- 
šimts asmenų. Apsvarsty
ta susidariusi padėtis, iš
kelta visa eilė naujų pro
jektų ir jų galutiniam su
planavimui ir vykdymui 
numatyta dažniau tokius 
didesniu visų grupių ben
drus lietuvių veikėjų pasi
tarimus šaukti. Visų daly
vių buvo pareikštas aiškus 
nusistatymas už laisvą 
Lietuvą ir pasisakyta prieš 
bet kokią Lietuvos okupa
ciją. ar ji būtų nacių, ar 

I sovietų. Taip gi pabrėžtas 
i nusistatymas remti Ame
rikos laimėjimą.

Londonas, bal. 22 — So- jiems atlikti nustatytus 
vietų pranešimai sako, kad uždavinius. Jei jie neatlie- 
naciams puolimai raudo- ka įsakyto darbo, jie žino 
nųjų Kuban srityje arti kas atsitiks su jų žmono- 
Novorosyisko. brangiai mis. vaikais ir giminėmis.

naikino 17 jų lėktuvų.
Kituose frontuose rau- į 

donieji taip pat nužudė ne
mažai nacių. Tačiau abi 
besikaujančios šalys ne
padarė Įžymios permainos. 
Naciai puola, o rusai tuos 
puolimus atmuša.

v®

Parašiutininkai Lietuvoje
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Vokiečiai Panaudoja SSSR-os 
Kėsinimąsi j Baltijos Valstybes
Lietuvoje Leidę Sušaukti “Steigia 

męjį Susirinkimą”

TREMTINIAI VERČIAMI PRI 
IMTI SSSR PILIETYBĘ

.lenkų, pagal sutartį su so
vietais, buvo leista iš Ru
sijos išvykti. Likusieji 
150.000 lenkų tremtinių, 
kaip skelbiama pranešime, 

! “mušimu, badavimu, iš
metimu iš namų, atėmimu 
maisto kortelių, atleidimu 
nuo darbo verčiami imtis 
sovietų pasus ir pareikšti, 
kad jie priima sovietų pi
lietybę”. Nors tame prane- 

išime daugiausia kalbama 
| apie lenkų tremtinius, bet 
iš visų aplinkybių galima 
jausti, kad ir su kitais 

j tremtiniais tas pats.

(LKFSB) The National 
Catholic Welfare Confe
rence balandžio 16 d. pra
nešė spaudai, kad dėl sa
votiško sovietų nusistaty
mo turėjo būti pertrauk
tas katalikų, žydų ir kitų 
organizacijų vedamas šel
pimas Rusijon ištremtų 
žmonių. Maisto, drabužių 
ir vaistų atsargos bei dė
žės su tikybiniais dalykais 
—viskas buvo skirta trem
tinių šelpimui, buvo “so- 
vietizuota”, tiesiai sakant 
— sukonfiskuota. Tremti
nių vaikai esą užregistruo
ti kaip sovietų piliečiai, 
jiems duodamas komunis
tinis auklėjimas, jiems 
kliudoma kalbėti maldas 

j ar giedoti religines ar savo i 
tautines giesmes. Prane-. 
Šime sakoma, jog į Rusi- 
jos gilumą yra išvežta a- 
pie du milijonu lenkų ir iš 
jų nuo sunkių gyvenimo 
sąlygų mirė apie 400.000 
žmonių, gi apie 140.000 
-------------------------------- i 
ka religiją ir teisingumą, 
prasideda netvarka”.

Toliau atsišaukia į visus 
rusus, kad jie neapleistų 
tikėjimo.

(LKFSB) Iš Londono j Mes visi žinome, kaip la- 
mums praneša, jog tenaiibai lietuviai yra nusistatę 
“Times” korespondentas prieš nacius ir kaip lietu- 
iš Stockholmo kovo 31 d. viai nenori vokiečių oku- 
laikraščio laidoje praneša, pacijos ar jų globos, ta- 
kad vokiečiai labai sten- čiau iš kitos pusės — auk- 
giasi garsinti Lietuvoje ži-iščiau išdėstytieji faktai 
nią apie Raudonosios Ru- i rodo, kaip sovietų reiškia- 
sijos pareikštus norus vėl mos pretenzijos į Baltijos 
okupuoti Lietuvą. NeganaĮ Kraštus apsunkina vietos 
to, norėdami laimėti aau-! gyventojų 
giau palankumo gyvento-j 
juose, okupantai vokiečiai 
Lietuvoje leidę sušaukti 
“Steigiamąjį Susirinki
mą”. Sudaryta komisija iš, 
21 asmens. Kaip praneša 
Londono “Times”, į komi-: 
siją įeiną neabejotini lietu
viai kovotojai už Lietuvos 
laisvę. Mat vokiečiai pa
naudoja Sovietų Rusijos 
įžūlų savinimąsi ir, jaus
dami silpnėjančias savo 
karines jėgas, teikdami 
Lietuvai šiokią tokią lais-, 
vę, nori apsaugoti savo už
nugarį nuo sukilimų, o jei 
pasiseks, tai įtraukti lie-Į 
tuvius, latvius ir estus į1 
aktyvų pasipriešinimą bol
ševikų veržimuisi į jų kra
štus. Esą Lietuvos Steigia
mojo Susirinkimo svar
biausias uždavinys būsiąs 
panaikinti dar iš dalies te- 
begaliojančius bolševikų 
išleistus įstatymus ir tt.

. juos sušaudo, bet ir dauge
lį nekaltų. Kai toks prie- į 
varta išmestas parašiuti
ninkas atvyksta pas gimi-' 
nes. susidaro labai sunki’ 
padėtis — išduoti nelei
džia nei protas, nei širdis, 
o už slėpimą naciai su
šaudo ne tik tuos, pas ku
riuos slepiasi, bet ir ištisi 
kaimai nuo nacių nekaltai; 
nukenčia. Ir taip lietuviai 
kenčia istorijoje negirdė
tų prievarta, bei išnaudoji
mą. — baigia savo prane
šimą mūsų Londono ko
respondentas.

!

(LKFSB) Iš keleto šalti
nių gavome žinių, kad Lie
tuvoje rusai gana dažnai 
nuleidžia parašiutninkus. 
Pastaruoju laiku. kaip 
mums praneša iš Londono, 
sovietai surinko žymų bū
rį lietuvių, prievarta 1941' 
m. išvežtų iš Lietuvos. Pa
rinkti vyrai apmokinami 
ir su parašiutais nuleidžia
mi virš Lietuvos pavedant

MAKE 
every 

PAYDAY

BONO DAY 30 Metų Nuo Pirmojo 
Vyčių Seimo

»

bendradarbia
vimą siekiant demokratijų 
pergalės.

Vatikano Radio Atsišaukia 
Rusiškai Melstis Už Taiką !

ILondonas, bal. 22 — ‘The I 
News Chronicle’ praneša,! 
kad Vatikano radio; kuris 
transliuoja kas savaitę ru
sų kalba, pranešėjas per- 

' skaitė Apaštališką laišką, 
atsišaukianti į Krikščionis; 
melstis už taiką.

“Šis karas”, sako prane
šėjas, “yra bausmė pasau
liui... Kada žmonija palie-

I

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Linksmiausių Šv. Velykų

SOUTH BOSTON CAFE

i

Vincas Balukonis, Sav.
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

260 W. Broadway, So. Boston,
MASSACHUSETTS

(LKFSB) Mūsų jaunimo 
i organizacija — Vyčiai — 
l šiemet gali pasidžiaugti 
i sulaukusi reikšmingos su
kakties: 30 metų nuo pir
mojo jos seimo arba kon- 

1 greso, įvykusio 1913 m. 
bal. 27-28 d. Į tą suvažiavi
mą atvykę buvo tik apie 
tuziną delegatų, atstovau
jančių įvairius jaunimo ra
telius. daugiausia esančius 
Naujoj Anglijoj, tačiau ta
sai seimas išjudino Vyčių 
veikimą. Buvo svarstyta ir 

i užgirta įstatų projektas ir 
išrinkta formališka Cent
ro Valdyba, kurios pirmi
ninkas — M. A. Norkūnas, 
o dvasios vadu — kun. A. 
Jusaitis: abu iš Lawrence, 
Mass., kur įvyko ir tasai 
pirmasai seimas. Per pir
muosius savo gyvavimo 

i metus Vyčių organizacija 
išaugo iki 700 narių, pasi
skirsčiusių į 12 kuopų.

Dabar, pašaukus daugy- 
1 bę jaunų vyrų į karo tar- 
• nybą, atsiliepia tas ir į 
| Vyčių organizacijos veik-

lą, tačiau Vyčiai rodo savo 
energingumą, jie turi sa
vo laikraštį “Vytis”, išei
nantį Čikagoje. Paremda
mi mūsų jaunųjų darbus 
tą laikraštį galėtų užsisa
kyti ir nepriklausantieji 
prie Vyčių lietuvybę my
lintieji asmenys.

27 Milijonai Darbininkų 
“Įšaldyta" Karo Pramonėje

VVashington, D. C., bal. 
22 — Šiomis dienomis War 
Manpower komisijonierius, 
Paul V. McNutt išleido! 
draudimą karo pramonės 
darbininkams mesti vieną 
darbą ir eiti prie kito karo, 
ieškant didesnio atlygini
mo. Šis draudimas paliečia 
27 milijonus darbininkų, 
bet nepaliečia darbininkų, 
kurie dirba civilėse dirb
tuvėse.

7

I

1

Atsarga ‘ handsct’’ modelių yra išsibai
gus, dėlto, kad jų buvo įdėta daug karo 
jėgoms ir karo industrijoms. Išdirbimas 
naujų telefono dalių jau metai kaip nedir
bamas. kad sutaupius materijolo karo rei
kalams.

Parengtas Pareigai
Pasitraukė nuo poilsio šiais metais; jis 

yra nuodugniai pertaisytas ir parengtas 
darbui, ir jų “desk-stand” išeis nemažas 
skaičius. Mes norėtume daugiau jų turėti. 
Manome, kad Jūs norėtumėte žinoti kodėl. NE* ENGUNO TEIEPHONE & TELEGP4PH CO.
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Vėliu atpirkimais kvėpuoja —
Ii- vėl mum krūtinė gyva ir karšta!

Faustas Kirša.

Kristaus Atsikeliu’as - Mūsų 
Atsigimimas

(LKFSB) Nors nepa
prastai sunku per frontą 
pereiti, bet kai gyvybei 
pavojus, pavyksta kartais 
ir patys rizikingiausi žy
giai. Taigi pasisekė ir vie
nam Lietuvos žydui nuo 
nacių pabėgti į Rusiją. Be 
kitų dalykų, jis papasako
jo, kad pasigailėję sun
kios žydų padėties Lietu
vos katalikų kunigai prašę 
nacių leisti pasirūpinti 
bent žydų vaikais. Naciai į 
tai nekreipę dėmesio.

— Velykos! Velykos!... Kas jūsų nelaukė, 
Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio! 
Taip jūsų šį metą eilė nusitraukė. 
Norėjot atvykti be rūbo žieminio.

Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė 
Išbėgo į tolimą dangų šauniai;
Užkaito, iš džiaugsmo, atšalus krūtinė, 
Ir laimūs ilgėjos nubudę sapnai”.

POETAS MIKUCKIS ŽADINA VILTI
Prisiminęs drebančius, dundančius Velykų var

pus, savo eilėraščių rinkinyje “Auštant...”, lietuvis po-

Aleliuja - Vaižgantui tai griausmingas Valio! - Maironis apie užkaitusią 
krūtinęc - Mikuckis ir Prisikėlimo varpai. - Vaičiūnaitė apdainuoja medi

nio kryželio kūrybą.-Šatrijos Ragana apie Velykas Lietuvoje. - Kitu tautų 
garsenybės: kard. Faulhaberis, amerikietis Sheen, vengras Toth.

MAIRONIO VELYKŲ MARGUČIO POEZIJA
Didysis mūsų dainius, kurio poezija taip susijusi 

su lietuvio siela, savo “Jaunoje Lietuvoje” taip rimuo
ja apie didžiąją šventę:

I

JAUSMO PAGAUTAS VAIŽGANTAS !
“Pragiedrulių” autorius visada buvo jausmingos 

širdies. Velykų džiaugsmas jį pagavo 
pergyvenimus išlieja:

— Alleluja — 1 
valio! — kurs vienas tetesi išreikšti širdies pilnybę.

Alleluja — nugalėjimo šūktelėjimas. Tasai — 
urra! — kurio vienu tepasakysi: jau nebėra jokių prie
šų.

Alleluja — tešaukiame per sukaktį Dievo Sūnaus
iš numirėlių kilimo, kad jis, mirdamas, nugalėjo tai, ‘tavuosius‘jausmus išpasakojai
kas rodės nenugalima: pačią mirtį.

Alleluja per amžius stiprinosi žmonija savo sie
las, semdamosi iš to pat šaltinio visokeriopos gyvy
bės...”—
yra stabmeldis, kreivatikis ar bedievis, siekiąs panai
kinti tautos laisvę ir religiją. Toks apsigynimo karas 
yra būtinas. Čia jau piliečiams nėra jokio išsisukinėji
mo. Jų aiški pareiga visu pasiaukojimu puoliką atrem- JAUTRUS AUGUSTAITYTŽS - VAIČIŪNAITĖS 
ti. Bet karas yra karas, ir kokios rūšies jis bebūtų, vis ŽODIS
vien atsineša visą glėbį nelaimių. Žmonės yra privers- Nedaug kas mokės taip paprastai, bet kartu taip 
ti ne tik daug nukentėti, bet ir urmu masėmis žūti, giliai atjausti ir Golgotos sopulį, ir Velykų meilės žo- 
Mirtis surengia sau gausingą pjūtį. Žmonės rimtai su- dį, kaip lietuvė poetė Augustaitytė. Jos eilėraščių 
simąste, nes nė vienas nežino dienos, nė valandos. Tad rinkinyje “Su Baltu Nuometu”, randame šį Velykoms 
net iš tokio neįmanomo blogio, kaip karas, galima iš- skirtą posmą: 
traukti daug dvasinės naudos.

šios ir pereitos Velykos tenka mums švęsti karo

ir jis taip savo

uja — tai džiaugsmo šūktelėjimas. Tasai —

Reikšmingas Londono Lenkų 
Žodis Apie Lietuvą Ir 

Klaipėdą

Karo našta krinta ant visų. Tiesa, nelygiai. Dau
giausia atjaučia kareiviai, kuriems kautynėse tenka 
dalyvauti. Mirtis, visam gyvenimui sužalojimas, ner
vų sukrėtimai, dažnai proto pakrikimas, neskaitant 
jau dorovinio pasibaisėjimo — tie karo fronto ypatu
mai tenka noroms-nenoroms pakelti milijonams pačių 
sveikiausių ir tinkamiausių darbui vyrų. Karo slibinui 
aukos rūpestingai parinktos — silpnieji ir sunegalė- 
jusieji nepriimtini. Bet greta karių nukenčia ir ramieji 
piliečiai. Pirmiau nukesdavo tik esantieji fronto ruo
že; dabar lėktuvai atskrenda už šimtų ir net tūkstan
čių mylių ir keliomis valandomis padaro daugiau ža
los,-negu iš tolo šaudanti artilerija keliomis savaitėmis. 
O ardoma ne vien tik karo sandėliai, bet ir nekaltų 
žmonių namai. Žūva seneliai, moterys, vaikai... Tų bai
senybių dar mes, ačiū Dievuliui, nepatiriam, bet vien 
jas įsivaizdavus, darosi šiurpu...

Žmogaus minty nejučiomis kyla klausimas: kam 
tos žudynės reikalingos? Užpultieji atsako: reikia gin
tis ir netik gintis, bet ir pulti priešą ir tiek jį sugniuž
dyti, kad jam daugiau kariaut atsinorėtų. Reikia ginti 
žmonijos laisvė; reikia kovoti dėl pastovios taikos, nes metu. Ir gal dar ne vienos Velykos ateity priseis švęs- 
tik iškovota taika gali būti saugi ir pastovi, žodžiu, ti panašiose aplinkybėse. Iš visur suspaudimai ir deja- 
karas prieš karą. Toks protavimas atrodo teisingas. O vimai. Daug ašarų išlieta dėl tūkstančių pašauktų ir 
jei praktikoj nevisada būna tikslus, tai nieko čia ne- išsiųstų į frontą vyrų. . _
padarysi. Savisauga tai pirmučiausioji gyvenimo tei- daug neprieteklių ir suvaržymų dėl maisto ir įvairių 
sė: sykį esi užpultas, — turi gintis, nebent esi visapu- gyvenimo reikmenų, žodžiu, visiems tenka daug ko at- 
siškai susmukęs. Bet ir užpuolikai suranda pasiteisini- sižadėti, pasiaukoti, nusimarinti. Tad karas verčia 
mų: jiems reikią daugiau vietos gyventi; jie įžiūri ir žmones prie atgailos ir dvasinio susitvarkymo, 
pas mus daug taisytinų dalykų; pagaliau jie stengia- Bet ir sunkiausioji audra galutinai išsisemia ir 
si suversti ant kitų atsakomybę dėl pralieto kraujo ir nuslenka. Taip ir karas. Pro jo baisenybes prasiveržia 
nesuskaitomų medžiaginių nuostolių. Savo akiplėšis- artėjančios taikos pašvaistė. Džiuginanti Velykų šven- 
kumu, banditišką norą žudyti bei grobti, puikybę ir tė čia suteikia jaukų palyginimą. Prieš Kristaus Atsi- 
gobšumą — vadinasi, tikrąsias puolančiojo karo prie- kėlimą taip pat įvyko baisinga ant Kalvarijos tragedi- 
žastis, jie nutyli. Savo nedorus žygius pridengia pa- ja. Tamsa ir nedorybė pilnai užviešpatavo, šviesa ir 
triotizmo ir “naujojo gerbūvio” skraiste. Ir jie veda tiesa atrodė visiškai paneigta ir amžinai palaidota. Bet 
atkaklią pasiteisinimo propagandą ir atsidėjusiai sie
kia žmoniją suvilioti. Gi eiliniai piliečiai tyli, aukojasi 
ir kenčia. Ir taip eina per vsą istoriją. Tuo būdu karas 
tarsi įsigijo baisingą pilietybės teisę, greta kitų nelai
mių: bado, gaisro, potvynių, žemės drebėjimų.

Varpai plačiai Prisikėlimą
Mums skelbia Meilės ir Tiesos!..
Bet... silpnas kenčia nuolatos, 

O tvirtas tveria prispaudimą...
Bet nenustokime vilties,
Nes skelbia nū žmonėms išties 

Varpai plačiai Prisikėlimą”.

(LKFSB) Londone lei
džiamas lenkų dienraštis 
“Dzien. Polski” kovo 23 d. 
įsidėjo lietuviams palankų 
straipsnį, skirtą paminėji
mui ketverių metų sukak
ties nuo Klaipėdos atplėši- 
mo. Straipsnio pabaigoje 
rašoma: “Pirmas Hitlerio 
smūgis į šiaurvakarių Eu- 

jropą buvo nukreiptas į 
Klaipėdą. Savaitę po Čeko
slovakijos užėmimo Hitle- 

■ ris 1939 m. kovo 22 d. Lie- 
I tuvai pareiškė ultimatumą 
ir privertė Klaipėdą užleis- 

• ti vokiečiams, išviso 2.820 
kvadr. km. žemės ir apie 
150.000 gyventojų. Geleži
nis Prūsų delnas vėl pa
siekė Nemuną. Rytinės 
Europos užkariavimas bu
vo pradėtas... Manome, 

; kad teisingumo ir sveiko 
_ ' proto dėsniai, kokiais Eu- 

į ropa tvarkysis germanų 
i pabaisai uždėjusi varžtus, 
— sugrąžins Klaipėdai jos 
natūralų vaidmenį: uosto, 
aptarnaujančio visą Ne- 

i muno baseiną, būtent, et- 
j ninės Lietuvos sritis. Vil- 
! niją, Gardino
Naugarduko”.

I

— Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj 
tik vienas vienužis išganymu žiba;
ir saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas 
tik vieno medinio kryželio kūryba.

Ir prisiminusi, kad dar tik vakar tą kryžių nešė
Namie likusieji turi pakęsti Pečiai nukankinti, o šiandien jam žemė paklojo garbę

nematytą, poetė toliau rimuoja;
— Žiedų ankstybųjų vainikų vainikai; 
altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo, 
kad jau surūdijo delne kalavijas, 
ir meilė sujudino širdis po skydu”.
ŠATRUOS RAGANOS BALSAS

Viena iš pačių tauriausių Lietuvos moterų 
žinoma auklėtoja M. Peč&auskaitė, rašiusi Šatrijos 
Raganos slapyvardžiu. Savo dailioje knygelėje “Vin
cas Stonis” ji taip aprašo Velykas Lietuvoje:

— Skaistus buvo dangus, tarsi ir Viešpats Dievas, 
kaip geras šeimininkas, liepė savo angelams jį švariai 
iššluoti prieš Velykas... Grioviuose pakelėje žaliavo 
jauna, minkšta žolelė, po kerais šen ten mėlynavo ir

buvo

kaip tą viską pakeitė garbingas Kristaus Atsikėlimas! 
Vienu akimirksniu ir vienu ir tuo pačiu kirčiu Dievo 
galybė ir nedorybę nugalėjo ir savo karalystę ant že- baltavo pirmieji žiedat Ant medžių sprogo jau pum- 
mės įsteigė. Velykos tai atsigimimo šventė. Ir mūsų 
laikais netikystė, klasta, melas ir nedorybė siekia pa-

Greta politinio aiškinimo taip vadinamos “karo laidoti šviesą ir tiesą. Padėtis traginga. Rodos, nebeiš- 
būtenybės” stoja ir religinis dėl karo nusiteikimas, galėsime atsigriebti. Tiesa, savo jėgomis nebeišgalė- 
Kad ir karas žiaurus ir pasibaisėtinas dalykas, bet ir sime. Susidarė tokia padėtis, kad vien Dievo galybė 
pati religija pripažįsta, jog kartais jis yra neišvengia- mus teišgelbės. Karo priespauda kaip tik mus ir ver- 
mas. Tai įvyksta tokiam atsitikime, kada koks žiau- čia vien Dievu pasitikėti. Velykos suteikia gražios, 
rus kaimynas, be jokios teisingos priežasties, puola vi- gaivinančios vilties. Garbingas Kristaus Atsikėlimas 
sai ramią tautą. Tuomet visiškai pateisintina ir priva- tai mūsų atsigimimas. Bet prie jo turime prisidėti gy
lu visomis pajėgomis prieš jį gintis, ypač jei puolikas vai atnaujintu tikėjimu ir gera valia. K.

pūrai. Laukai skambėjo nuo vėversių giesmelių. Visur 
kvepėjo pavasariu. Rodėsi, jog visa žemė kitoniška, 
kaip visados, jog ir ji prisirengusi prie tos linksmiau- 

. sios šventės ir duoda garbę Viešpačiui už Jo kančias ir 
Prisikėlimą”....

GARSUSIS AMERIKOS RADIO 
PAMOKSLININKAS

Savo gilia mintimi ir lakiu, poetišku jos išreiški
mu laimėjo pirmą vietą radijo kalbėtojas Fulton J.

Tęsinys 8-tame pusi.

Jūros Reikšmė Lietuvai
(Sutrumpinta Prof. K. Pakšto kalba, 

pasakyta Brooklyne kovo 21 d. Vokie
tijos agresiją prieš Lietuvą minint).

2. SUNKU TAUTAI BE JŪROS GYVENTI
Prieš šį karą Europoje buvo tik 5 žymes

nės valstybės neturinčios jūros krantų: tai 
Čekoslovakija, Vengrija, Austrija, Šveicari
ja ir Liuksemburgas. Iki 1923-1-15 ir Lietu
va priklausė šitų valstybių grupei, nes dar 
neturėjo savo uosto. Jeigu tokia kontinenti
nė valstybė yra apsupta bent 4 ar 5 kaimynų 
ir jeigu tų kaimynų politinė orientacija ir 
ekonominė struktūra pasižymi ryškiu įvai
rumu, tai yra pakankamai vilčių, kad jie ne
sudarys bendro bloko prieš minėtą kontinen
tinę valstybę ir nesugebės jos dusinti. O kai
mynų ekonominis įvairumas leidžia ir kon
tinentinei valstybei išplėsti labai didelius 
gerybių mainus. Gera esti jei ne visi kaimy
nai yra labai dideli ir greta savęs turima ir 
lygių sau partnerių. Šiuo atžvilgiu Dunojaus 
baseino kraštai turi kaikurių patogumų.

Atgimusiai Lietuvos valstybei lemta bu

vo atsidurti daug prastesnėse geopolitinėse 
sąlygose. Didžiausią ekonominį kontrastą 
gauname, kai pasilyginame su Vokietija. Bet 
vis labiau įsigalint ūkiškai autarkijai ir daž
nai turint mažučių ar didesnių politinio turi
nio ginčų, Lietuvai nesusidarydavo tinkamų 
galimybių išplėsti su Vokietija didelius eko
nominius ar kultūrinius mainus. Pietų ir ry
tų siena per 500 km. darėsi vis labiau neper
lipama ir tokia pasiliko bent aštuonioliką 
metų. Nuoširdūs ir draugiški santykiai vyra
vo tik Latvijos pasieny. Bet perdidelis gamy
bos panašumas neleisdavo mums čia vesti 
labai didelę prekybą, nors mažesnė prekyba 
ir intensyvus kultūrinis santykiavimas čia 
rasdavo ir rastų ateity palankias sąlygas.

Laiku neatgavusi savo jūros uosto, Lie
tuva būtų buvusi priversta savo ūkišką, po
litinį ir net kultūrinį gyvenimą derinti prie 
kurio didesniojo savo kaimyno ir parceliuoti 
savo nepriklausomybę svetimųjų naudai. 
Nuo šitos nelaimės mus išgelbėjo drąsūs su
kilėliai ir stambaus masto politikos vyrai su
gebėję laimėti Lietuvai pajūrį ir tą nepapras
tai brangų laimėjimą išnešti pro Scyllą ir 
Charybdę. Didysis lietuvių patriotizmas lai
mėjo labai pavojingą diplomatinį žaidimą

prieš šimtą kartų galingesnį partnerį. Atei
ty Klaipėdos vaduotojų pastangos, rizika ir 
aukos bus nušviestos tikrai garbinga šviesa. 
O legionas jaunųjų Klaipėdos kovotojų ir y- 
pač kariautojų visuomet pasiliks jaunimui 
pavyzdžiu kilniausiojo lietuvių patriotizmo 
ir idealizmo.
1 JŪRA AUKLĖJA, JŪRA MAITINTOJA, 

JŪRA DINAMIKOS VERSME!
Sunku trumpu straipsniu išgvildenti visą 

jūros reikšmę tautų gyvenimui. Galop ne 
kiekvieną skeptiką ir įtikinsi. Kitas pasakys, 
kad yra gi tautų, kurios ir be jūros gerai 
pragyvena. Taip, pragyvena... Vienos volioja
si derlinguose juodžemiuose, beveik sočios, 
beveik patenkintos, beveik apsnūdę. O kitos, 
nubruktos į kontinentų gilumą, į vidutinėles 
žemes ne gyvena, bet smilksta, vos neužges- 
damos rusena. Nesinori Lietuvai tokio gyve
nimo...

Žemės erdves Europoje tautoms besidali
nant, mūsų tautai teko nedidelis, vidutinio 
derlingumo plotas, be vertingų mineralinių 
turtų, be stebinančio grožio, be minimalinio 
saugumo ribų, žodžiu: biedna ir pavojinga 
čia gyventi. Todėl ir bėgo iš Lietuvos judres
nieji žmonės; gabiausieji ir ambicingi kaimy

nuose ugdė imperijas, kūrė pasaulinio masto 
kultūrinius veikalus ar krovėsi didelius tur
tus. Kiti, paprastesni, bet vis dėlto energin
gi, šimtais tūkstančių veržėsi į tolimus už
jūrius, į didžiąsias erdves. Ten svetimiems 
krovė turtus kasdami anglius, geležies rūdą, 
tampydami gyvulių lavonus, metalus pavers
dami į mašinas, medvilnę ir šilką — į švel
nius audinius. Ten jie kitus praturtino, bet ir 
savo padėtį labai pagerino.

Dabar, kai plunksna ir kardu buvom at
statę savo labai sumažintos valstybės nepri
klausomybę, kai į nuosavias rankas vėl bu
vo paėmę savo krašto likimą, vėl turėjom 
progos susitelkti galingon talkon, naujose 
aplinkybėse ir naujais metodais iškelti savo 
tautą į garbingųjų ir kūrybingųjų eiles. Nors 
ir priverčia žiauri tikrovė konstatuoti mūsų 
krašto gamtinį vidutiniškumą ir net biednu- 
mą bei jo padėties pavojingumą, bet ir neiš
vystyta lietuvio dvasinė vertė užkrečia mus 
gaivastingomis viltimis ir neleidžia nurimti 
neišsitiesus pilnu nacionaliniu ūgiu ir neiš
bandžius pačių heroiškiausių pastangų iš
spausti iš savo žemės turtus, išskelti iš gal
vų mintis, iš širdžių meilę.

(Bus daugiau)



iš naujo įėjo į

KARALIUS IR AMŽINOJI TIESA'
Antradienis, Balandžio 20, ’43

Jėzus Kristus teismo rū- dienį yra 
muose stovėjo kaip kali- karalybės 
nys. Žydai pasiliko lauke momentas, 
ir “neėjo į teismo rūmus, 
kad nesusiteptu ir galėtų 
valgyti Velykų avinėlį”.

kilniausias Jo 
ir majestoto

Kuomet
teismo rūmus, Poncijus 
Pilotas vėl pasišaukė Jėzų 

Romėnų imperijos pašau- ir Jį paklausė: “Ar Tu esi 
linės valdžios oficialus at- žydų karalius? 
stovas Poncijus Pilotas, sakė: 
sėdėdamas teismo tribū- klausi, ar kiti tau pasakė 
no j, pasišaukė ir paklausė apie mane?” Pilotas atsa- 
Kristaus: kė: “Ar aš žydas? Tavo

“Tai Tu esi Karalius?” tauta ir vyriausieji kuni- 
Jėzus atsakė: gai man Tave išdavė: ką
"Rex su ego — Aš esu esi padaręs?” Jėzus atsa- 

KARALIUS!” kė: “Mano Karalystė ne iš
Tokis atsakymas negalė- šio pasaulio: jei mano Ka- 

jo aiškesniai ir tikresniai ralystė būtų iš šio pasau- 
aidėti iš dieviškųjų Jėzaus lio. mano tarnai juk kovo- 
lūpų. Tokie atsakymo žo- tų, kad nebūčiau išduotas 
džiai ėjo iš Jo, kuris tuo- žydams: dabar gi 
met buvo vainikuotas erš- Karalystė ne iš čia’ 
kėčiais, išjuoktas ir įvilk- met Pilotas Jam tarė: 
tas į raudoną rūbą, muštas “Tai Tu esi Karalius?” 
į veidą ir pastatytas panie- žus atsakė: “Tu pats sakei, 
kai, o visgi Jis karaliauja Aš esu KARALIUS”. Aš 
Dangiškajame Soste kaip tam gimiau ir tam atėjau į 
laiko ir amžinybės Kara- pasaulį, kad liudyčiau apie 
liūs.

Šv. Jono Evangelijos ve
damasis vaidmuo gieda
mas Jėzaus Kristaus Kan
čioje arba Didžiąjį Penkta-

?” Jėzus at- 
“Ar pats iš savęs tai

Linksmu Šv. Velykų

Dr. Pauline Luzackas, 
LIETUVĖ GYDYTOJA 

Cambridge. Mass.

Linksmu Šv. Velykų

Dr. Albert P. x<iburis
4 79-A Broadway
So. Boston. Mass.

Tel. Šou 4651

Tiesą. Kiekvienas, kurs y- 
ra iš Tiesos, klauso mano 
balso“. (Jon. XVIII, 33— 
37).

Tada Poncijus Pilotas 
klausė Jėzaus:

“Kas yra TIESA?”
Tokis Piloto paklausi

mas buvo tuščias, be ver
tės. Juk patsai Pilotas sto
vėjo prieš Amžinąją Tiesą, 
bet nematė... neregėjo... 
Jo siela tūnojo tamsybėje. 
Tačiau, jei Poncijus Pilo
tas būtų buvęs atviresnis 
ir nuoširdesnis, bet ne poli
tikas, jis būtų suradęs ir 
pažinęs Tiesą. Dabar, išsi
kėlęs į puikybę, vaidinda
mas dviveidiškumą ir 
skepticizmą, blaškėsi į vie
ną tai į kitą pusę, ir norė
jo patikti Cezariui, nežiū
rint kas įvyktų, nežiūrint 
kad Amžinoji Tiesa kle
bentų ir prašytųsi priėmi
mo. Kaip pasirodo, Ponci
jus Pilotas nesirengė Die
viškąją Malonę priimti. 
Dėl to, jis prarado gra
žiausiąją išganingą progą, 
nes buvo bejėgis, nelaisvis, 
ir vergavo patikti pasauli
nei valdžiai.

Taip pat yra ir su pa
saulio žmonėmis, kurie gy
vena vien laimėti sau gar
bę ir turtų, ir ryžtasi visa 
valdyti be antgamtinės 
pagalbos, pamiršdami Die
vą ir savo sielos išganymą.

Atsidavusioms ir pamal
džioms sieloms yra neap
sakomas džiaugsmas atsi
žadėti pasaulio, yra laimė 
gyventi Dievo garbei ir ar
timo gerovei, pripažinti 
Jėzų Kristų savo sąžinės 
ir sielos Karaliumi. To
kioms pamaldžioms sie
loms yra tiesiog palaimi
nimas surasti Tiesą, ku
rios grožė ir meilė nesi-

DARBININKAS

Šv. Andriejaus Lietuvių parapijos Raudonojo Kryžiaus “Surgical” 
grupė, New Britain, Conn. Jos yra-jau padarusios virš 100,000 bandažų ir 
paaukavusios apie 15,000 valandų savo laiko šiam darbui.

mano
Tuo- baigiama ir amžinoji. To-imas, ir maldaukime, kad 

_  kios sielos laimingos, nes; ji sutaptų mumyse ir kad 
jė- jų dvasia yra laisva, o dva- mes su ja sugyventume, 

sios laisvė eina iš Dieviš- kad būtume laisvi ir lai- 
kosios Malonės ir kartu y- mingi — ne vien čia, žemė- 
ra apreiškimas iš Dan- je, bet taip pat palaiminti 
gaus. . mūsų Karaliaus ir Amži-

Todėl, mes visų pirma Anosios Tiesos i—:-:- 
pažinkime tą Amžinąją i moję garbės ir džiaugsmo kur tokio darbo imasi. Tad rei- 
Tiesą. kuri yra Kelias, amžinatvėje. 
Prisikėlimas ir Gyveni- 

I 
i

reikia laikyti vykusiu. Gaila, 
kad publikos buvo permaža. Jei
gu medžiaginiai paėmus visas 
smulkmenas, tai žinoma, gau
tųsi deficitas. Bet čia svarbu 
tautiniai bei moraliai.

Reikia tik džiaugtis, matant, 
nesibaigia- kad dar randasi vienur-kitur,

« 
« 
t 
i 
» 
♦

i

kia sveikint ir drąsint rengėjos 
A. T. (Samata). bei vaidintojos ir ateityje bur

tis į sodaliciją, nes vienybėj — 
galybė.

I

I

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

SHEHANDOAH, PA.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
U’ORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Malonūs Parapijiečiai:
Sveikiname Jus šv. Velykų 

I linkėjimais. Ši brangi šventė 
' pripildo kiekvieno tikinčio širdį 
šventu džiaugsmu. Kristus pa
sirodo visoje savo dievystėje, 
visoje savo galybėje. Jis. kuris 
pasakė: “Aš esu pasaulio švie
sa". Velykų rytą ypatingu būdu 
apšviečia šį pasaulį. Toje dvasi
nėje šviesoje aiškiau matome 
kaip labai Dievas, dangiškasis 
Tėvas, myli savo vaikelius. ‘Nes 
Dievas taip

: kad davė savo viengimį Sūnų". 
Toje šviesoje aiškiau supranta
me. kad žmogus ir pasaulis tik 
tada yra laimingas, kada gyve
na sulig Kristaus, pasaulio švie- 

• sos. mokslo. Deja, ne visas pa
saulis supranta ir priima Kris
taus mokslą. Todėl šiandie ma
tome siaučiant, taip baisų pa
saulinį karą. Melskime Dievą, 
kad šis baisus karas greit pasi
baigtų. užviešpatautų teisinga 
taika, ir mūsų tėvų žemei — 
Lietuvai teiktųs grąžinti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Mes. katalikai gerai supran
tame gilią šv. Velykų dvasinę 
reikšmę. Kiekvienas geras kata
likas prieina išpažinties, priima 
šv. Velykų komuniją. Geras ka
talikas taipgi šioje šventėje ne
užmiršta ir bažnyčios materia
linių reikalų, duoda gausią au
ką bažnyčiai.

Tad mes. parapijos kunigai, 
linkime visiems pilno Velykinio į 

džiaugsmo. Lekuojame už Jūsų. 
paramą visuose parapijos rei-, 
kaiuose: esame tikri.
Jūsų 
tyje-

> I
tuvių Katalikų Susivienymo ( 
kuopos susirinkimas. Pirminin-I 
kas p. Vincas Kudirka pranešė.! 
kad į Susivienymą įsirašė 3| 
nauji nariai. Taipgi išklausytai 
raportai iš Susivienymo apskri
čio suvažiavimo So. Bostone. 
Lietuvių Katalikų seimelio ir 
komisijos veikimo.

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo p. Kastantas Akstinas, 
gyv. Franklin St., LDS 3 kp. ir 
kitų katalikiškų organizacijų 
veiklus narys. Jis dabar randa
si Nonvoodo ligoninėje. Linki-

numylėjo pasaulį, me. kad Dievulis jam grąžintų 
sveikata.

Taipgi susirgo p. Alena Paz- 
niokaitė, būdama šv. Elzbietos 
ligoninėje, kur ji mokosi slau
gės profesija. Ji dabar yra savo 
tėvelių namuose. Linkime iki 
Velykų pasveikti.

NASHUA, N. H

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
APEIGOS

Ketvirtadienį — 7:30 rytą, 
giedotinės mišios ir procesija į 
Repositoriją.

7:30 vakare — Šventoji va
landa.

Penktadienį. — 7:30 rytą — 
Rytmetinės apeigos ir Karsto 
atidengimas.

7:30 vakare — Stacijos ir pa
garbinimas Šv. Kryžiaus Relik
vijos.

Šeštadienį — 7:30 v. rytą — 
Rytmetinės apeigos, ir giedoti
nės mišios.

7:30 vakare — Pamaldos prie 
Viešpaties Jėzaus karsto.

VELYKOSE
6-tą vai. rytą — Prisikėlimo 

pamaldos, procesija, ir giedoti
nės mišios.

Skaitytinės Mišios — 8. 10. ir
11:30. »i 

I

Mūsų parapija per vieną sa
vaitę turėjo net tris nepapras
tus įvykius. Balandžio 9-tą die
ną vienas Tėvų Pranciškonų. T. 
Walter, O. F. M., pašventino 
Kryžiaus Stotis, kurias mūsų 
bažnyčiai paaukavo Juozas ir 
Liucija Dubauskai ir Jurgis 
Rudokas iš VVaterbury, Conn. 
Stacijos nepaprastai gražios. 
Pašventinimo apeigos nors ne
buvo perdaug įvairios, betgi su
sirinkusius į apeigas parapijo- 
nus dievotai nuteikė. Visi nusi
stebėjo ir pasidžiaugė, kad Bro
liukas. kuris asistavo Tėvui 
Walteriui pasirodė esąs lietu
vis — Brolis Bernardas Macie- 
junas iš Mahanoj City, Pa. Po 
pašventinimo Kryžiaus Stočių 
bendrai pasimeldėme už minė
tus geradarius, kad V. Dievas 
Jiems šimteriopai atlygintų už 
jų gailestingumą, kad nepamir
šta mūsų vargšų.

Balandžio 11 d. vėl turėjome 
pašventinimo iškilmes. Pašven
tinta tapo Švenč. P. Marijos 
Lourdes statula, kurią mums 
dovanojo ir prisiuntė iš Chica- 
gos Vincentas ir jo žmona Mit- 
kai. Nors daug esu matęs Šv. 
P. Marijos statulų, net ir ste
buklingąją pačiame Lourde. bet 
taip gražios kaip tą, kurią ga
vome iš pp. Mitkų malonės, tai 
nebuvau matęs. Pasakęs prie 
tos progos pamokslą paraginau 
parapijonus pasimelsti už gera
darius, ir tuojau suklaupę prie 
Švenč. Panelės paveikslo sukal
bėjome poterius už Mitkų, Du
bauskų ir Rudokų šeimas.

Balandžio 12 d. gavau liūdną 
žinią, kad pasimirė a. a. Suza
na Jurgelionienė — mūsų para
pijos nuoširdi ir duosni rėmėja, 
labai dievota ir pavyzdinga mo
teris. Vakar ją aplankiau ir ne-

Sekmadienį, bal. 18 d. vakare, 
parapijos svetainėje, kleb. kun. 
S. Kneižis rodė judamus ir gar
sinius paveikslus —šv. mišių 
atnašavimą. ir jas aiškino, 
taipgi rodė ir kitus paveikslus. 
Žmonių buvo nemažai.

—
Pereitą sekmadienį buvo su

grįžę' praleisti dieną pas savuo
sius kariai Pranas Nevins ir ža
liukas. Pranas Nevins yra bu
vęs choristas ir pirmininkas, 
daug veikė parapijos jaunimo 
tarpe.

GAVENIOS UŽBAIGA
Gavėnios pasninkas užsibai

gia Didžiojo šeštadienio vidur
dienį. Taip, kad po dvyliktos va
landos, jau leidžiama valgyti, 
mėsą.

Išpažinčių Klausymas:
Didžioje Savaitėje, išpažintys 

bus klausomos: trečiadienio po 
piet nuo trečios valandos, ir va
kare, nuo 7-tos. Penktadienio 
vakare — po pamaldų, šeštadie
nio po piet — nuo 3-ios, ir va
kare — 7-tą vai. ir po pamaldų.

lių stoja į karo tarnybą. Perei
tą savaįtę išvyko Stasys Mati- 
liauskas ir Jonas Makarevičius. 
Gi gavome laiškelį nuo Vytauto 
Alukonio. kuris irgi šiomis die
nomis stoja į kariuomenę.

Laiškų gavome, nuo Jono Na
vicko. iš Miami Beach. Florida.I

j ir nuo Petro Tamulionio iš At
lanta, Georgia.

Šiomis dienomis pas mamytę 
svečiavosi Adomas Makarevi
čius. parvykęs namon iš Laivy
no kelioms dienoms.

atrodė prastai, bet staiga nak
ties metu gavo širdies ataką ir 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
A. a. Suzana buvo Tretininkė, 
keletą kartų ligoje atliko išpa
žintį ir priėmė Švenč. Sakra
mentą ir ramiai kalbėjo apie 
mirtį, nes jos gyvenimas buvo 
pilnas nuopelnų, tarp kurių di
džiausias buvo tas, kad ji išlai
kė šventą tikėjimą ir įkvėpė sa
vo sūnums tą tikėjimą, kad jie 
nepakliuvo į bedievybės ir iš
tvirkimo verpetą. Man būdavo 
malonu, kad ta motina su visa 
savo šeima atvykdavo bažny
čion ir eidavo prie šventų Sa
kramentų. Ji išaugino savo sū
nus sveikus kūnu ir siela. Ji rū
pinos. kad vaikams duoti aukš
tesnį mokslą, ir šiandien, dėka 
tai motinai, jos sūnūs užima 
svarbias vietas. Ji jiems įkvėpė 
tėvynės meilę, nes abu sūnų An
tanas ir Juozas labai gražiai 
kalba lietuviškai ir savo tau
tos neužsigina, kaip kartais at

sitinka lietuvių šeimose, kur 
' lietuviai tėvai su vaikais kalba

si angliškai.

A. a. Suzana netiktai buvo 
. gera motina, bet buvo ir gera
• savo vyrui žmona, liko jam iki 
: galui ištikima, ir rūpinosi netik
• jam valgyti išvirti, bet ir jo sie

los reikalais. Kada pirm keletą 
mėnesių jos vyras Juozas susir
go, parūpino jam nevien geriau
sius gydytojus, kad grąžintų 
jam sveikatą, bet dar pasirūpi
no. kad atvyktų ir sielos gydy
tojas. kurs aprūpintų jos vyrą 
šventais Sakramentais, 
džiaugėsi, kada 
sveikęs, dar su karštesnių 
lumu pradėjo Dievui tarnauti.

Tikrai gaila tokios geros mo
tinos vaikams ir geros žmonos 
vyrui. Gailisi ir liūdi visa Šv. 
Kazimiero parapija. Nepamirši
me a. a. Suzanos Jurgelionienės 
savo maldose, ir esame įsitiki
nę. kad gerasis Dievas užmokės 
jai amžinu gyvenimu danguje, 
nes nuėjo pas Dievą nešina dau
gybę gerų darbų.

Prelatas J. Maciejauskas.

ir
jos vyras pa-

uo-

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

C. BR30KLYN, N. Y.

KRIKŠTAS
Bal. 11 d. pakrikštytas sūne

lis Vilimo ir Ida (Nadeau) Rau
donių, vardu Vilimas. Krikšto 
tėvais buvo Paul Howard ir Ire- 
ne Nadeau.

MISIJŲ PRASMĖ
Turėjome gražias Misijas. Tė

vas Mešlis pasakė įspūdingų 
pamokslų, ir įteikė sveikų pa
mokinimų. Daug žmonių pasi
naudojo Dievo malonėmis, gra
žus skaičius prisiartino prie Sa
kramento. Yra gražios vilties, 
kad šios Misijos atnešė daug, 
dv-asinių vaisių mūsų žmonėms 
ir mūsų parapijai.

Gerbiamam Tėvui Misijonie- 
riui tariame nuoširdžiausią a- 
čiū, už jo uolų pasidarbavimą 
mūsų tarpe.

i

I

I

kad toji 
parama pasirodys ir atei-

Jūsų Kristuje.
Kun. J. A. Karalius 
Kun. K. A. Batutis 
Kun. J. S. Lukšys

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2805-R

William J. Chisholm
Į GRABORIUS <

i •'Asmenlžkas Patarnavimas” Į

; 331 Smith St., ■
[ PROVIDENCE, R. L i
i Telephone: <

Į Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286 i

NORWOOD, MASS.
Velykų sekmadienį, bal. 
Šv. Jurgio lietuvių para- 
bažnyčioje šv. mišios į-

Linksmų Šv. Velykų

Dr. J. F. Antanėlis
OPTOMETRIST

515 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Tel. Šou 4476

i
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VAIDINIMAS

Balandžio 11 d. įvyko religi- 
. nio turinio vaidinimas “Patri
cija”. Vaidino sodalietės. vado- 

i vaujant Sesutėms Pranciškie- 
tėms. Vaidinime dalyvavo vien 
merginos. Kritiko akimis į da- 

1 bartinius vaidinimus jau veik 
nepriseina žiūrėt, nes aplinky
bes pabėgėjo ir sunkiau sugaut 
jaunimą prie to, nes reikalingas 
tam pasišventimas. Pasitenkina 
rengėjai, jeigu tik kas ima rolę. 
Turėjusios svarbesnias roles, 
kalba gan gerai lietuviškai. Ži
noma, yra mažų išimčių.

Pačiam veikalui pridavė daug 
reikšmės tinkami rūbai, gražios 
scenerijos.

Vienu žodžiu, šį vaidinimą

Šv.
25 d..
pi jos
vyks šiomis valandomis: 6 vai.
rytą Prisikėlimo šv. mišios: 8 
vai. ir 10:30 vai. suma.

MIRĖ
Bal. 11 d. mirė ilgametis Na- 

shua’s lietuvis gyventojas — 
Juozas Kašulinis. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ketvir
tadienio rytą.

LIGONIAI
Šiomis dienomis, po sunkios 

operacijos gražiai sveiksta A- 
gota Milaisukaitė — Šv. Juoza
po ligoninėje.

Serga Cecilija Juozaitienė, 
turi ačiū Dievui, eina geryn.

Prašome atminti mūsų ligo
nius maldose.

KARO TARNYBON
Dar vis daugiau mūsų jaunuo-

A. L. Kapočius
LIETUVIS DANTISTAS

517 E. Broadway,
Tel. ŠOU 2660

So. Boston, Mass. <

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas Tel. TROwbridge 6330 
Kampas Inman arti Centrai Sq., Valandos: 2—4 ir 6 -8

278 Harvard St., Cambridge, Mass.
Pereitą sekmadienį įvyko Lie-
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VELYKOS

Popiežiaus Leono XIII Enciklika
Žmogiškoji Laisvė

1. Laisvė, prigimties aukščiausioji dovana, skirta 
tiktai protingiems sutvėrimams, priduoda žmogui tą 
prakilnumą, kad jis “galįs gyventi savo sprendimais”, 
ir tvarkyti savo veiksmus. Bet būdas to prakilnumo 
sunaudojimo yra didžios svarbos, nes nuo tos laisvės 
sunaudojimo priklauso didžiausias gerumas, kaip ir 
didžiausias blogumas. Iš tikrųjų, žmogus yra laisvas 
klausyti savo proto, ieškoti dorybių ir nesvyruojan
čiai siekti savo galutinio tikslo. Tačiau jis lygiai taip 
pat yra laisvas atsigrįžti į visus kitus daiktus, ir, be
siekiant paviršutinio gero, suardyti teisingąją tvarką 
ir galvatrūkčiais bėgti į pražūtį, kurią jis laisvai pa
sirinko.

Bažnyčia Brangina Laisvę
Žmonijos Atpirkėjas, Jėzus Kristus, grąžinęs ir 

išaukštinęs prigimties prakilnumą, bei vertę, žmo
gaus valiai pažadėjo duoti ypatingą pagalbą. Savo 
malonės dovanomis ir pažadėjimu dangiškąjį džiaugs- Į 
mą, Jis pakėlė žmogaus valią į aukštą stovį. Katalikų 
Bažnyčia visuomet didžiai brangino ir vertino tą di-Į Velykos yra didžio 
džią prigimties dovaną, nes jai vienai buvo duota įsa- džiaugsmo šventė; džiaug- 
kymas išlaikyti visiems amžiams Jėzaus Kristaus smo, nes Jėzus Kristus at- 
mums paliktos malonės. Tačiau atsiranda nemažai sikėldamas iš numirusių 
žmonių, kurie įsivaizduoja, kad Bažnyčia yra priešin- tikrai įrodė savo Dievybę, 
ga žmogiškajai laisvei. Klaidingu ir neišmintingu su- Ir kadangi Jis yra Dievas,

Nuskrido per žemę džiaugsmingi gandai: 
Velykos, Velykos! iš lūpų į lūpas, 
Kartojas, kaip mylimi, brangūs vardai, 
O širdys ir sielos lyg saulėje supas...

Aidais šimtabalsiais pragydo varpai, 
Ir skelbia, kad šįryt Prikaltasai kėlės...
Tai kas, kad mirtie, tu gyvybes karpai ? — 
Gyvenimo puoton jau keliasi vėlės.

Šventų pranašų ir pirmųjų tėvų, 
Pasilgusių Mesijo, Rojuj žadėto — 
Jis gimė tikruoju žmogum ir Dievu, 
Gyveno ir kentė, kaip nieks nekentėtų...

v •

Net mirė... Bet pergalės rytas šviesus, 
Išaušo, ir kėlėsi Jis — Aleliuja! 
Velykos į džiaugsmą sujungė visus, 
Ir mirtį ir nerimą juodą išguję.

Kristaus Atsikėlimas
sulaužysite Jam. Vėl kitur 
Raštas sako: Žiūrės į Tą, 
kurį jie pervėrė” (Jo. 19, 
32-37).

Bet miręs ant kryžiaus, 
Jėzus trečioje dienoje pri
sikėlė 
dienų gyveno žmonių tar
pe. Daugelis Jį atsikėlus} 
matė ne vieną sykį bet 
daug. Jį matė geraširdės 
moterys, kurios ėjo patep
ti Jo palaidotą karste kū- 

____ _____ ______ ~___ ną: “Štai jas sutiko Jėzus 
gasias žymes. Mes išrodinėjome, kad kas tik jose'yra tome: “Nuo to meto Jėzus tarė: Sveikos. Jos gi pri- 
gera, tai yra taip sena, kaip pati tiesa, ir kad Bažnyčia pradėjo rodyti savo moky- siartino, apkabino Jo ko- 
visuomet noriai tą gerą užgyrė ir įvertino. Tačiau kas 
tik buvo naujo pridėta yra tiesą pasakius, neteisinga, 
amžiaus netvarkos vaisius ir nepasotinamas troški
mas prie naujanybių. Ir žinant, kaip daugelis atkakliai 
šiame dalyke laikosi savo nuomonės, įsivaizduodami, 
kad šios moderniškosios laisvės yra didžiausioji am
žiaus garbė ir pats pagrindas visuomeninio gyvenimo, 
be kurių negalima sudaryti nei tobulos civilinės vai-, 
džios, Mes jaučiame savo pareigą, bendruomenės gero
vei, apie šitą dalyką plačiau pakalbėti.

Laisvės Pagrindas
Mes kalbėsime apie dorovinę laisvę, ar tai liestų 

atskirus asmenis ar pačią bendruomenę. Bet visu pir
ma, reikia nors trumpai pakalbėti apie prigimtąją 
laisvę; nes, nors tai yra skirtinga nuo dorovinės lais
vės, prigimtoji laisvė yra tas šaltinis iš kurio visokioji 
laisvė paeina. Visuotinas žmonių sutikimas ir sutari
mas, prigimties neklystus balsas, pripažįsta šią pri
gimtąją laisvę tik tiems sutvėrimams, kurie turi protą 
ir supratimą; ir kadangi žmogus turi protą jis yra at
sakingas už savo darbus. Kuomet kiti sutvėrimai va
dovaujasi tik savo jausmais, siekia gero ir vengia blo-1 
go tik instinktu, žmogus turi vadovautis protu visuo
se savo darbuose. Žmogaus protas jam pasako, kad 
daiktai, kurie žemėje laikomi gerais, gali būti ar nebū
ti. Suprasdamas, kad nė vienas iš tų daiktų nėra būti
nai mums, palieka laisvai valiai pasirinkti kas jai pa
tinka. Žmogus gali spręsti apie tą galimybę tik dėl to, 
kad jis turi dvasinę ir protinę sielą — sielą, kuri nėra 
medžiagos sudaryta ir kurios būvimas nepriklauso 
nuo medžiagos, bet tiesioginiai Dievo sutverta. Siela 
perviršija visus medžiaginius daiktus, ji turi savąją 
gyvybę ir savuosius veiksmus, taip kad žinodama ne
sikeičiančias ir būtinas priežastis kas yra tiesa ir ge
ra, mato, kad jokis ypatingas gerumas nėra mums bū
tinai reikalingas. Ir taigi, kada yra įrodyta, kad žmo
gaus siela yra nemirtinga, apdovanota supratimu ir 
nevaržoma medžiaginiais daiktais, tada prigimtosios 
laisvės pagrindas yra tvirtai pagrįstas.

Laisvės Gynėja
Kaip Katalikų Bažnyčia tvirčiausiais žodžiais

pratimu kas yra laisvė, jie arba iškreipia pačios laisvės tai visas Jo mokslas yra■ 
reikšmę, arba taip sauvališkai išplečia ją, kad savo T~
veiksmuose žmogus nustoja būti laisvas.

. „ _ . _ Jėzus Kristus savo atsi-
Moderniskosios Laisves i kėlimą iš numirusių pra-

Kituose atvejuose, ypatingai savo enciklikoje našavo žmonėms, kad ti- 
“Immortale Dei”, kalbėdami apie taip vadinamas mo- ketų Jį esant pasaulio At- 
derniškasias laisves, Mes nurodėme jų gerąsias ir blo- pirkėju. Evangelijoje skai-

Dieviškas, Jo įsteigta Baž
nyčia yra Dieviška.

ir keturiosdešimtis

i

“o

tiniams, kad Jam reikia Jas pagarbino (Mat. 
eiti į Jeruzalę, daug kentė- 23, 9).
ti nuo vyresniųjų Rašto ži- Apaštalai buvo susirinkę 
novų ir vyriausiųjų kuni- Vakarienbūtyje ir štai: — 
gų, būti nukryžiuotam ir “Jėzus pasirodė vienuoli- 
trečioje dienoje atsikelti fcaį, j 

iiš numirusių” (Mat. 16, stai
21).

Žydams, kurie reikalavo jie netikėjo tiems, 
ženklo Jo valdžios, Jis at- buvo matę Jį atsikėlus) . 
sakė: “Nes kaip Jonas bu- (Mor. 16, 14)._ 
vo tris dienas ir tris nak- J _ _ _
tis bangžuvio pilve, taip ruzales į Emmaus mieste- 
Žmogaus Sūnus bus tris 
dienas ir naktis žemės šir
dyje” (Mat. 12, 40).

Pranašystės apie Jo atsi-

Apaštalai buvo susirinkę

i .

I
I 
i

, kuomet jie sėdėjo už 
(Mat. 16, stalo; Jis barė jų netikėji- 

mą ir širdies kietumą, kad 
----------------------- kurie

- —- 4??

Du mokytiniai ėjo iš Je-

lį, prie jų priėjo atsikėlusis 
Jėzus, bet jie iš sykio Jo 
nepažino. Atėję prie savo 
namų, jie prašė Jėzų, kad

kėlimą buvo tokios aiškios Pasihktų su jais. Pasi- 
visiems, kad net ir Jo ne- su mumis’ nes jau arti- 
prieteliai tai suprato ir a- nas^ vakaras, ir diena bai- 
tėję pas Pilotą, sakė: “Val
dove, mes atsimename, 
kad tas suvedžiotojas dar 
gyvas būdamas sakė: po 

i trijų dienų Aš atsikelsiu.
Liepk tat sergėti kapą 
trečiajai dienai” (Mat.

i 63).
PRANAŠYSTE

IŠSIPILDĖ

“Įdėk čia savo pirštą, ma
tyk Mano rankas, ištiesk 
savo ranką ir įdėk į Mano 
šoną, ir nebūk netikintis, 
bet tikintis”. (Jo. 20, 27).

Kristaus atsikėlimą liu
dija tuščias karstas: “Ir 
rado akmenį atrištą nuo 
kapo angos. Įėjusios jos 
nerado Viešpaties Jėzaus 
kūno” (Luk. 24, 2).

Ar kas galėjo Jėzaus kū
ną iš karsto pavogti? Jei 
taip, tai kas gi?

Ar žydai? Žinoma, kad 
ne, nes jie buvo apstatę 
sargybą apie kapą, kad 

į niekas negalėtų net prieiti. 
Tai gal Apaštalai? Žinome, 
kaip Jėzaus kančios metu 
visi Jo Apaštalai išbėgiojo, 

į bijodami žydų. Dabar jie 
i užsidarę Vakarienbūtyje 
■ meldžiasi ir nežino, kas to
liau atsitiks, nes atrodė 
visa žuvę.

Jei Jėzus nebūtų prisi
kėlęs, ir Apaštalai nebūtų 
Jo matę, ar jie būtų ėję 
skelbti Jo mokslą į viso 
pasaulio dalis ir net už tą 
mokslą mirti?

Jėzus tikrai prisikėlė, 
kaip buvo pasakęs.

Evangelistų ir Apaštalų 
liūdimai yra tikri ir neuž
ginčijami. Evangelijos yra 
istoriniai užrašai. Kuomet 

1 jos buvo parašytos dar bu
vo žmonių, kurie tuos įvy
kius matė. Jei Evangelijų 

1 užrašai būtų neteisingi, 
tai tie žmonės būtų griež
tai pasmerkę neteisingus 
gandus ir Jos nebūtų užsi
likęs iki šiai dienai.

KITI ĮRODYMAI
Jei ir nebūtų Evangelijų, 

yra užtektinai istorinių 
raštų, kurie įtikrina Jė
zaus Kristaus atsikėlimą. 
Niekas šiandien neginčija, 
kad šv. Povilo laiškai yra 
istoriniai. Savo laiškuose 
šv. Povilas Jėzaus atsikė
limą padaro pagrindu vi
so mūsų tikėjimo. Jis ra
šo: “ O jei Kristus neatsi
kėlė. tai mūsų tikėjimas 
yra tuščias”. Pats šv. Po
vilas padėjo savo gyvybę 
už Kristaus tikėjimą.

Apaštalų Darbai, kuriuos 
surašė šv. Lukas, taip pat
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Velykų Šviesa

I 
I

giasi. Taip Jis ėjo su jais, liudija. Jėzaus atsikėlimą: 
*' 1 1 -----------, ti__ . . . _

Jis ėmė gėrėme su Juo po Jo atsi
laužė ir kėlimu iš numirusių”.

iki
27,

Atsitiko, kad sėdėdamas 
su jais už stalo, 
duonos laimino, 
jiems davė. Dabar jų akys 
atsivėrė, i 
bet Jis pražuvo iš jų akių... sus Klemensas. Polykar- 
Viešpats iš tikrųjų atsikė- pas Ignacas ir kiti paliko

“Mums, kurie valgėme ir

Antrojo šimtmečio rašy-
ir jie pažino Jį tojai, kaip Irėnėjus, Kel-

lė” (Luk. 24, 30). -mums raštus liudijant Jė-
“Paskui Jėzus pasirodė zaus Kristaus atsikėlimą.

i mokytiniams pas Tiberia-j Galutinai, kraujas tūks- 
Kad Jėzus tikrai mirė dos jūrą” (Jo. 21, 1). Itančių kankinių ar nėra 

ant kryžiaus liudijo Jo nu- Taigi žmonės tikrai matė tvirtas įrodymas Kristaus 
žudytojai. Dėl didesnio at- Jėzų. Ne tik matė, bet su'Dievybės ir Jo garbingo 
sargumo vienas kareivių Juo kalbėjosi: “Tai Aš, ne-'atsikėlimo?

Taigi Velykos mums aiš
kiai primena, kad Jėzus 

Kitą sykį jiems pasiro- Kristus yra Dievas, mūsų 
Todėl kareiviai atėjo dęs sakė: “Ar neturite čia Atpirkėjas, Tiesa, Kelias 

ir sulaužė blauzdas vie- ko valgyti? Jie padavė j r Gyvenimas.
nam ir kitam, kurie buvo Jam keptos žuvies dalį ir Kadangi Jis yra Dievas, 
prikalti ant kryžių draug medaus korį. Paėmęs Jis mes privalome Jo visą 
su Juo. Priėję prie Jėzaus valgė jų akivaizdoje”, mokslą laikyti dievišku, jį 
ir pamatę, kad Jis jau mi- (Luk. 24, 41). i pildyti gyvenime ir, nė ant

. ręs, jie nelaužė Jo blauzdų, Jėzus leido jiems palytė- valandėlės nesvyruojant, 
skelbia sielos dvasiškumą ir nemirtingumą, taip ly- tik vienas kareivis ietimi ti Jo žaizdas: “Matykite jo laikytis.
giai ji pareiškia jos laisvę, šias tiesas ji visuomet mo- atvėrė Jo šoną, ir tuojau Mano rankas ir kojas, jog Kristus tikrai atsikėlė, 
kė ir laiko jas tikėjimo dogmomis. Kada tik klaidati- 1 "
kiai ar naujovai puolė žmogaus laisvę. Katalikų Baž
nyčia ją apgynė ir apsaugojo nuo sunaikinimo. Istori
ja liudija su kokiu atsidėjimu ir pasišventimu Bažny
čia gynė žmogaus laisvę nuo Manikėjų ir jiems pana
šių klaidatikių. Visiems yra žinoma, kaip Bažnyčia 
Trento susirinkime kovojo už žmogaus laisvę, pa
smerkdama Jansenių ir jo pasekėjus. Jokiu amžių ir 
jokioje vietoje Bažnyčia nepritarė fatalizmui.

Kas Yra Laisvė
Laisvė, kaip Mes sakėme, priklauso tik tiems, ku- 

’ rie turi supratimo ir proto dovaną. Tai yra galimybė 
pasirinkti tinkamas priemones užbrėžtajam tikslui 
pasiekti. Nes tik tas yra savo veiksmų valdovas, kuris 
iš daugelio dalykų gali pasirinkti vieną.

I

perdūrė Jo šoną. Šv. Jo- bijokite”, sakė jiems Je
nas, kuris stovėjo prie žus.
kryžiaus apie tai paliudi
jo.

“Jei kentėsime su Juomi, tai irgi kelsimės su Juo
mi”. Toks yra kenčiančiam pasauliui Šventų Velykų 
pranešimas — užtikrinimas.

Kiekvieno krikščionio gyvenimas privalo atvaiz
duoti mūsų garbingo Vado Kristaus Gyvenimą. Tie, 
kurie nepažįsta Dievo ir Nukryžiuotojo Kristaus, ne
supranta nei gyvenimo reikšmės. Tokiems gyvenimas 
tai šviesa ir šešėliai, bet naktys ilgesnės už dienas; 
juokas ir ašaros, bet šypsenoje pastebiama liūdnumo, 
o ašaros yra karčios; darbas, kentėjimas, susirėmimai 
ir pastangos; pasisekimo valandėlė, o nesisekimo ilgi 
metai; žiupsnelis meilės, kuri palieka širdį nepaten
kintą; meilė be atsiliepiančio balso; ir skausmai — tai 
gyvenimas.

Bet tai nėra tas gyvenimas, kurį Jėzus Kristus 
mums laimėjo, kai po Savo mirties ant Kryžiaus gar
bingai kėlės, kaip buvo pranašavęs, iš karsto.

Laike ką tik praėjusių dienų mes ėjom su Juomi 
paniekos slėniu, skersai mėnulio nušviestą Jojo Kan
čios daržą, į Kalvarijos Kalną. Tenai tamsumoje Jis 
aukavo savo gyvybę, kad mes galėtum gyventi. Tenai 
Jo laimėjimas buvo mirtimi užtikrintas. Kaipo Jojo 
sekėjai mes esame turėję mažą dalelę Jo Kančiose, bet 
karas dar nėra mum užsibaigęs. Einam šešėliuose, ži
nodami, jog pabaigoje būsime su Kristumi prikalti 
prie Kryžiaus.

Tačiau ir mums, kaip Dievo Sūnui bebuvo, kry
žius yra laimėjimo ženklas ir prižadėjimas. Gyveni
mas negali būti poilsio ir patogumų laikas. Gyvenimas 
yra kova. Kartais mums nesiseks. Atrodys, jog viskas 
yra pražuvę ir apgailestausime tą kas yra iš mūsų 
atimta ir kitiems atiduota. Bet neturime nusiminti. 
Tas mažas sprindis, kurį žmonės vadina gyvenimu, — 
tas sprindis toks trumpas ir menkutis, tęsiantis nuo 
lopšio iki kapo, yra tik gyvenimo pradžia. Dabar yra 
ištyrimo laikas; gyvenam laikinajame, rankomis pa
statytame mieste, bet mes esame tikri ir pilni piliečiai 
tojo krašto, į kurį įeisime tik pro mirties tamsius var
tus. Čionai ilgstame poilsio, bet niekad negalima ras
ti. Dirbam, vargstam — ir rodos tam visam nėra galo.

Taip, šiandien turim kovoti. Bet galų gale imsim 
viršų. Iki mūsų Velykos išauš mes galim tik laukti, — 
ne tinginėjime, ne susikrimtime, bet gerais darbais 
užsiėmę; ne nusiminime, bet tvirta viltimi; sargyboje 
ir maldoje ir tarnyboje, iki naktis praeis, ir Kristaus 
Jėzaus garbingos žaizdos nušvies mums kelią į rojų.

Iš karsto Kristus kėlės Gyvenimo Viešpačiumi, 
mirties ir pragaro Nugalėtoju. Šv. Paulius rašo, jog, 
jei būsime Kristaus mirties dalyviais, tai būsime ir Jo 
Prisikėlimo dalyviais. Krikščioniškai gyvenant nega
lima pralaimėti, nes toks tai yra Kristaus gyvenimas— 
gyvenimas dėl Kristaus ir su Kristumi. Laikas, kuris 
atneša kentėjimų praeina; amžinybė, kuri duoda po
ilsio ir ramybės ir laimės tęsiasi be pabaigos. Kryžius 
ir Grabas, sykį nepasisekimo ženklai, — mūsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu tampa amžinojo lai
mėjimo prižadėjimu. Per juos mes įžengiam į mūsų 
Tėvo Namų garbę.

Taigi, Šventos Velykos turi mums daug reikšmės. 
Ir kai jos yra pilnai suprantamos, jos yra tikrai Links- 
mios Velykos. A. B. Mešlis, S. J.

"Svastikos Vergijojen

, ir tuojau Mano rankas ir kojas, jog Kristus tikrai atsikėlė, 
išėjo kraujo ir vandens, tai Aš pats; palieskite ir Aleliuja! Atsikėlęs Jis dau- 
Tas, kuris tai matė liudijo žiūrėkite, juk dvasia netu- 
apie tai, ir jo liūdimas yra ri kūno ir kaulų, kaip ma- 
tikras. Jis žino, kad jis tote Mane turint” (Luk. 
sako tiesą, kad jūs tikėtu- 24, 39). 
mėtė. Nes tai atsitiko, kad Kuomet vienas jų dar 
įvyktų Raštas: Kaulo ne- netikėjo, Jėzus jam tarė:

Klausimai Apsvarstymui
1. Kuo žmogus skiriasi nuo kitų sutvėrimų?
2. Ką Bažnyčia skelbia apie žmogaus laisvę?
3. Kodėl iš visų sutvėrimų tik vienas žmogus tėra lais

vas?
4. Ar religija varžo žmogaus laisvę?

giau nebemiršta. Jis yra 
gyvas Dievas, mūsų pa
galba ir stiprybė varguo
se. “Štai Aš esu su jumis 
iki pasaulio pabaigos”, Jis 
sako. “Ateikite pas Mane 
visi, kurie vargstate ir ap
sunkinti esate, o Aš jus at
gaivinsiu”.

Palaiminimas, garbė ir 
šlovė ir valdžia per am
žius Jėzui Kristui. T.

Šių Dienų Lietuvos 3-jų Aktų Drma bus suvaidin- 
sekančiose kolonijose:

Sekmadienį, gegužės 2 d., 3:30 vai. p. p., Šv. Ka
zimiero par. svetainėje, Providence St., Worcester, 
Mass.

Sekmadienį, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, Auš
ros Vartų par. svetainėje, Highfield Rd., Worcester, 
Mass.

Sekmadienį, gegužės 16 d., 3 vai. p. p., Šv. Petro 
par. svetainėje, So. Boston, Mass.

Šis veikalas yra tikrai gražus ir gyvai vaizduojąs 
šių dienų Lietuvos vargus Vokiečių okupacijoje.

Šį veikalą visose kolonijose vaidins Brocktono 
Liet. Dramos Ratelis, vadovybėje kun. F. Norbuto.

ta

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

"Drąsiai galima sakyti, jog du trečdaliu, 
net trys ketvirtdaliai tikinčiųjų Prancūzijos ka
talikų atkrito nuo tikėjimo dėl socialdemokra- 
tiškosios spaudos". Combes.
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ieškok užsimiršimo... 
norėtum pabėgti ir ne-

Montello Package Store, Ine., 
ir jo managerius ANTANAS YANKŪNAS. nuoširdžiai 

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
ADVOKATAS

Joseph B. Gailius
EOSTON REALTY TRUST

Real Estate and Mortgages
Tel. ŠOU 2732

317 E Street So. Boston, Mass.
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Jis. graikų ir romėnų filosofi-

19 Arthur St.,

Vietininko žodžius nustelbė 
pašėlęs minios riksmas:

— Barabą mums išleisk! 
Įrabą! Jėzų nukryžiuok!.. 
į — Ant kryžiaus?.. —

kaip girtas

.V. Czeska - M nez u nska.

Linksmų Šv. Velykų

j- . _ _ \

Atsistojo Kaipas. vyriausias 
tų metų arkikunigas ir. įsisiur
bęs plėšriomis akimis į giedrų 
Jėzaus veidą, paklausė:

— Prisiekdinu tave. Gyvuoju 
Dievu, pasakyk ar tu esi Kris
tus. Dievo Sūnus?

Lūkesčio pagavime sužiuro 
senos, kerštingos, pašaipios ir 
žingeidžios akys... jei užsigins, 
pats savo mokslą dulkėmis pa
vers. jei prisipažins... teismas 
turės pagrindo pasmerkti jį mir
timi kaip... piktžodžiautoją.

Nazareto Jėzus pažvelgė ap
link. liūdnai pusiau šypsena 
virptelėjo lūpų kampučiai. Auk
šta stovyla tapo dar aukštesnė. 
Ne pasmerktasis stovėjo prieš 
teismą, bet teisėjas.

Jų žodžiai nuteis juos, darbai 
pražudys, pražudys kely išrink
toji tauta ir jos vadai. Ir Kris
taus balsas suskambo kaip plie
nas :
— Tu pasakei. Bet nuo šiol, 

sakau jums, pamatysite žmo
gaus sūnų sėdintį Dievo dešinė
je ir ateinantį debesyse...
— Piktžodžiauji! — Vyriau

sias kunigas perplėšė rūbus 
šaukdamas: —Piktžodžiauji! — 
Ir kreipdamasis į tarybos na- 
,’us ramiai pridūrė: — Kam 
dar mums reikia liudytojų? 
Štai dabar jūs girdėjote piktžo
džiavimą. Tas žmogus pats sa
ve nuteisė.

Šitoji tauta save nuteisė... di
deliu skausmu apsiblausė Na
zareto Mokytojo akys. Juk jam 
toji tauta ir tas kraštas bran
gūs buvo.
— Vertas mirties!..

Skambėjo aplink balsų 
sys, tramdomas galingo, 
mento įspūdžio iššaukto, susi
jaudinimo.

— Vertas mirties!
— O liūdnos į tolį įsižiūrėju

sios akys bylojo:

Išrinktoji užgesvsi
pasaulio šviesą ir pati per am
žius tamsybėse klaidžiosi...

uže
iti o-

Linksmu Velykų Švenčių

Adv. Juozas Cunys
411 W. Broadu-ay 
So. Boston. Mass.

Prie šventyklos vartų prisi
šliejo žmogaus šešėlis. Nera
mios akys norėjo perskrosti ko
ridoriaus sutemas. Drebančios 
rankos mėšlungiškai apkabino 
marmurinius piliorius.

Kaip tas ilgai tęsiasi, 
neapsakomai ilgai...

Kas ten darosi? Kas?
Eik gi. Judošiau... pirk už 

trisdešimts sidabrinių žemės 
džiaugsmo... Užteks vienai pa
šėlusiai nakčiai, apmokamos 
moters glamonėjimams, loši
mams. vynui... Juk apie tai sva
jojai...

Jau žvaigždės danguje blank
sta. jau aušros perliniai tonai 
ima skrosti sutemas.

Eik
Juk 

gali...
Esi

tų vartų.
Eik gi Judošiau. eik... sma

gios Jeruzalės merginos ir sal
dus Kurmelio vynas.

Kada gi viskas pasibaigs?
Kojose švinas, akyse karštis, 
širdyje įsiutęs neramumas.
Jau rodėsi, kad amžiai pras

linko nuo to laiko, kai Getse- 
manės sode, drebančiomis lūpo
mis palietė Kristaus veidą ir 
pažvelgė, kaip į balandžio! 
skaisčias, liūdesio kupinas Mo
kytojo akis.

Įsmigo į sielą tas žvilgsnys. 
gyvena joje ir kur bebėgtų, vi
sur tos skausmingos Žmogaus- 
Dievo akys.

Taip... Žmogaus-Dievo... paju
to tai. suprato, bet per vėlu. 
Atsivilko čia paskui Kristų ve
dančius kareivius, buvo prie 
Anno rūmų, o dabar čia. kur 
vyksta tarybos posėdis.

Valandos slenka ir slenka. 
Danguje žvaigždės vis labiau 
blanksta...

__________ ■ ■
- ■

" ■ , ■■

Didžiojo Ketvirtadienio Repozitorija Šv. Alfonso lietuvių par. bažnyčioj. Baltimore, Md.

Adv. A. J. Young 
(JANKAUSKAS) ’ 
6 Beacon St.,

Boston, Massahusetts 
Roow 6’27. Tel. C AP 6151, 
Namų: 35 Hunnewell Avė., 

Brighton. Tel. STA 8659

nomis akimis, žiūrėjo į besiar-’ bedami sidabriniai pabiro grin- jai paimti valdžią Karaliauti... 
tinantį Viešpatį.

Pamatė suplėšyto rūbo kru-; 
vinus skutus ir iškilmingą savo 
Mokytojo ramybę.
— Kristau! Kristau! Staugė 

Judošiaus krūtinėje gailestis.
— Kristau! Pažvelk! štai, aš į 

nelaimingas, esu čia. Aš. kuris 
Tave išdaviau, už saują sidabri
nių pardaviau. Aš Tavo skaus
mas. Tavo kančia. Pažvelk ir į 
dulkes sutrink... Esu to vertas.

Siuto Judošiaus smegenyse 
tokie žodžiai, negalėdami prasi-į 
veržti per susijaudinimo sura
kintą gerklę. Kaip iš vandens 
ant smėlio išmesta žuvis, žiop- 
čiojo lūpomis ir netarė nė žo
džio.

Kristus praėjo... 
brėkštančios dienos aušrą. Jo! 
akys buvo kupinos lūkesčio il
gesio. Išgelbėjimas jau ėjo prie 
Jo. auka turėjo įvykti.

— Bet kas su Juo?
Kurčiu gargždėjimu išsiveržė 

iš buvusio mokinio lūpų, kai 
sučiupo už peties pro šalį ei
nantį levitą.

— Šventoji taryba pripažino jį 
vertu mirties. Dabar tos ištar
mės patvirtinimui siunčia jį

i 
I

raižyto sosto atramą. Smulkia
me ir nuvargusiame, išdidaus 
patricijo veido matėsi nepa
prasta panieka. Niekino tą, ten 
žemai rėkaujančią, minią, kaip 
ir šituos šilkais ir auksu pasi
puošusius tarybos narius. Visgi 
kaž kodėl gaila tos jaunos spin
duliuojančios stovylos.

Karalius...
Jei yra dvasių pasaulis, tai 

gal ir karalius.

Ką darai, viešpatie. Reikia 
parašyti, kad jis sakėsi esąs 
žydų karalius, bet juo nebuvo.

Pilotas pažvelgė j piktą arki- 
kunigo veidą ir šaltai pasakė:

— Ką parašiau... parašiau.
Ant lentos gi buvo parašyta: 
Jėzus Nazarėnas Žydų Kara

lius.
* * *

dimis. ' į Kristaus žvilgsnis nuskrido į
, — Kruvina mano kančia — ne! saulėtus tolius, už baltųjų salės 
nuosekliai. su pertraukomis'sienų ir sugrįžęs krito į Piloto 
veržėsi iš drebančių Judošiaus veidą... Pilotas sudrebėjo, neži- 
lūpų. — netversiu!... Bet ir jus noma 
laukia bausmė — bet ir jūs bū
site sudeginti, kaip piktžolės!...1 
tą dieną kai Jis ateis teisti!...
Pasigailėkit manęs ir savo vai
kų... atšaukite sprendimą. Didi 
Jo meilės galybė, bet ir begali
nė Jo rūstybė.
— Beprotis...
Pasibiaurėjimo mostu Kaipas 

išplėšė savo rūbo skverną iš 
šaltų ir sukaitusių Judošiaus no karalystė ne iš čia. 
rankų. i — Tai kur gi Tavo karalystė?
— Beproti!., surink savo kru- Jei Tu esi karalius.

— Tu sakai, kad aš esu kara- 
liūs. Aš tam gimiau ir tam atė
jau į pasaulį, kad liudyčiau a- 
pie tiesą. Kiekvienas, kurs yra 
iš tiesos, klauso mano balso.

Pilotas palenkė galvą, dusliai 
klausdamas:

I

galybė spindėjo tame 
žvilgsnyje, galybė, iš sielos gel
mių plaukianti ir kiaurai į kito 

’ sielą sminganti. Pašaipus nusi
teikimas dingo. O Jėzus vėl to
lyn žiūrėdamas iš lėto sakė.

— Mano karalystė ne iš šio 
pasaulio: jei mano karalystė 
būtų iš šio pasaulio, mano tar
nai juk kovotų, kad nebūčiau į- 
duotas žydams; bet dabar ma-

Niekados nemanė, kad valan
dos gali pavirsti amžiais ir pri
slėgti labiau kaip pergyventas 
laikas. Taip norėtų pasišalinti, 
bet... nėra jėgų...

Laukia teismo, bausmės... 
sprendimo sau pačiam.

Matė kaip Petras išėjo iš 
po rūmų kiemo. Atrodė
keistai, lyg keliais metais pa
senęs... Matė kaip galinga Pet
ro krūtinė krūpčiojo kukčioji-: 
mų krečiama.

Prieiti... paklausti... neturėjo 
drąsos.

Petro žingsniai nutilo.
Judošius pasiliko vėl vienas. |
Ne. ne vienas, bet kartu su : pas Pilotą... Žinai gi. kad mums 

pragariškais jausmais... su ta 
skausmo audra krūtinėje... vie
nas jau niekada jis nebus.

Po nuvargusiomis blakstieno
mis. karštligės vaizdų virtinėje 
slenka visas gyvenimas.

O. kaip gi visados silpnas, 
biaurus ir žemas buvai. Judo
šiau.

Neapsakomą panieką jauti 
pats sau ir kartu tokį kruviną 
gailestį... ■ pasitarimų salę. Stigo kvapo,

Kastai? J duso, pulsas siuto, keliai dre-
Ginklų žvangėjimas... triukš- bėjo, begalinio nusivylimo žvilg- 

mas.
Visas jėgas

šius žvilgsnyje ir klausoje.
Kas kartą arčiau ir arčiau...
Koridoriaus gilumoje blykste

lėjo žibinto šviesa. Kruvinomis 
spalvomis nusidažė marmuri
niai pilioriai, kareivių šarvai ir 
šalmai.

Veda Kristų...
Judošius. to momento visą 

naktį laukęs, norėtų pabėgti, 
sutemose išnykti, bet stovėjo ir 

. plačiai išplėstomis, baimės pil-

nevalia mirties sprendimo įvyk-
! dvti.

Mirtis!... O Jahve!.. Aplinkui 
ėmė šokti sienos. Kaip pirmiau 
norėjo pražudyti, taip dabar 
gelbėti.
— Leisk!..
— Pala... Tarybos nariai?
— Dar pasitarimų salėje.
Judošius stūmė levitą, kaip 

nereikalingą kliūtį.
■ pasitarimų salę.
duso, pulsas siuto.

I
i 
vinus pinigus ir eik šalin. Tarp

Įsižiūrėjęs į mūsų viskas baigta.
Arkikunigas išėjo, paskui jį 

ir nariai apleido salę.
Po kiek laiko Judošius var

giai pakilęs, net nežiūrėdamas į 
išmėtytus sidabrinius, taip jie 
buvo biaurūs. kaip vakar malo- — O kas gi yra tiesa? 
nūs. svyruodamas, 
išėjo į šventyklos kiemą. Jeru- jos mokinys, klaidžiojo ieškoda- 
zalės gatvėse buvo nepaprastas 
judėjimas. Iš Bezetos, Akros ir 
Offelos skersgatvių išlindo vi
suomenės drumzlės, nusigėrę, 
paraudę priemiesčių valkatos, 
banditai ir paleistuvės. Visa jų 
banga tik virė, ūžė ir staugė. 
Mat taryba išleido savo bandą.

Judošius apstulbo. Čia buvo 
ne ta minia, kuri prieš kelias 

, dienas klojo po Kristaus kojų 
rūbus. Čia buvo miesto drumz
lės. laukinės, žaidimų ir svaiga
lų trokštančios gaujos.

> Kaip paklydęs, kartu
ir įpuolė į gauja ėjo ir Judošius.

mas. abejodamas, daleisdamas 
ir pagaliau tikėjo tik į tai, ką 
galėjo rankomis paimti... į me
džiagines gėrybes į realią bui
tį... O čia. šitas žmogus...

Girdėjo Jo mokslą, buvo pa
prastas ir jėgos pilnas... Dar 
kartą neramus pakartojo:

■—O kas gi yra tiesa?
— Tiesa yra mano mokslas už 

kurį atiduosiu gyvybę, kad 
kraujo antspaudu užantspau
duočiau mano žodžių teisingu
mą... — atsakė spindinčios Na- 
zaretiečio akys, 

į — Jokios kaltės
me žmoguje. Bet kadangi turi
me paprotį, kad
leisčiau jums vieną, tai paleisiu

Bet, kad,
ir šitas neliktų ne- 

kareiviams

Nekenčia jo pagal prieštara
vimo dėsnį — galvojo Pilotas: 
— kaip tamsybės nekenčia švie
sos, kaip nusikaltimas dorybės, 
bet kai pastatysiu prieš juos 
nekaltą, kruviną, karališku ap
siaustu. kokiuo jį Erodas ap
siautė, Jėzų ir žmogžudį Bara
bą. juk nubus juose sveikas 
protas, žmogiškas gailestis.

Kitaip negali būti.
Manė, kad Erodas pasinaudos 

savo įtaka Jėzui paleisti, o čia, 
juokdarys, atsiuntė jį karališ
ku apsiaustu apsiaustą.

Kareiviai įstūmė kalinius. Ša
lia lieknos Nazareto Mokytojo 
figūros iškilo stambus, puspli
kis žmogžudys. Ant storo spran
do riogsojo mažų, žiaurių, giliai 
kakton įstrigusių akių galva. 
Nuo muskulingų pečių nukrito 
apsiausto skriautas. žmogžu
dys minios link maldaujančiai 
ištiesė rankas, tas rankas, ku
rias tiek kartų mazgojo savo 
bendrabrolių kraujuje.
— Izraeliaus tauta... pasigailė

jimo...
— Išrinktoji tauta... kurį gi 

jums paleisti ar Jėzų iš Naza
reto. kuriame neradau kaltės... 
ar žmogžudį Barabą?

Valandėlė tylos, trumpas kaip 
akimirksnis svyravimas ir pa
šėlęs riksmas:
— Barabą išleisk! Barabą! 

Jėzų ant kryžiaus!..
Taip, tiems kraugeriams tas! 

buvo artimesnis... kaip ir jie. 
jis buvo padugnių žmogus, gry
nai žemės vaikas.

Pilotas bejėgiu žvilgsniu pa
žvelgė į Jėzų... Erškėčių vaini
ku vainikuotas, raudonu skar
malu apsiaustas. sukepusiu 
krauju aptaškytas. išblyškęs 
Jėzaus veidas nieko neprarado 
iš savo didybės, akys spindėjo 
ta pati ramybė. Kai tauta ir 
arkikunigai putodami siuto 
pykčiu, kai netoli stovinčių mo
kinių būrelis verkė, kai pykčiu 
ir nuostabumu kaitaliojosi lyg 
iš bronzos nulieti romėnų karių 
veidai, kai jis. Pilotas, visuo
met šaltas, jaudinosi ir drebėjo, , 
kad pasiduos tai miniai... Kris-' 
tus vienas buvo ramus.

Nesąmoningai pilnu nusiste
bėjimo balsu Pilotas sušuko:

— Štai žmogus!
Jam rodėsi, kad taip, kaip į 

jį. taip ir į minią turės padaryti 
įspūdžio tas nepaprastas pa
smerktojo ramumas, kad Jame 
jie pamatys karalių, kaip matė 
Pilotas, nežinomo, nujaučiamo 
pasaulio.

Pilotui atsakė riksmas:
— Ant kryžiaus!

Ant Kalvarijos kalno išaugo 
trys kryžiai.

Juodame, debesimis aptrauk
tame akyratyje suspindo balta, 
meilingai ištiestomis rankomis 
Kristaus figūra.

Nuostabioje tyloje skambėjo 
pasauliui paskutiniai septyni 
žodžiai.

Į tiesos ir meilės knygą krito 
kruvinas, deginantis Aukos 
antspaudas.

Dvasia nugalėjo mirtį.

* * *

Judai? Bėgi?., 
tarp žemę supan- 
slidinėji nelygiais 

drasko
Praga-
siur.ta

Ką darai,
Griuvinėji 

čių sutemų, 
Kalvarijos kalno takais,
tave erškėčių krūmai... 
ras tavyje... pragaras 
aplink tave...

Grįžk, žemės sūnau...
Drebančiomis rankomis, abe

jojimuose ir nusivylime pasken
dęs. iš apsiausto juostos neri 
kilpą ant medžio šakos... ir ant 
savo kaklo...

Kristaus vo- 
kartą ilgas 
apžvelgė pa- 

atleidimą...

O ten... nuvargę 
kai pakilo, dar 
skaistus žvilgsnis 
šaulį, nešdamas
tiems, kurie nežinojo ką daro.

Tiems, kurie paklydo ir gai
lesty atgailauja.

Gal tas žvilgsnis ir tau Iska- 
rijoto Judai, būtų atnešęs atlei
dimą, jei tu būtum atgailą da
ręs.

Atleidimą...
Vokai vėl nusviro, kad dar 

kartą pakiltų į dangų ir pasa
kytų :
— Tėve, į Tavo rankas atiduo

du savo dvasią...
Vertė PAULĖ. 
(Iš “Moteris”)

Linksmu Šv. Velykų

Adv. John J. Grigalus
598 East Broadway

So. Boston. Mass.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
52 G St., Tel. Šou 1,877

snį metęs aplink ir krisdamas 
sukaupė Judo- ant marmurinių grindų iš pas

kutiniųjų suriko:
— Nusidėjau, nekaltą kraują 

išdaviau!... Išdaviau savo Die
vą!
— O kas mums? — patraukęs 

pečiais šaltai tarė arkikunigas... 
— tavo dalykas ir tavo reika
las... žinokis.
— Štai jūsų mokestis. — dre

bančiomis rankomis ištraukė iš 
. užančio maišelį ir sviedė arki- 
; kunigui po kojų. Kurčiai skam-

— Štai... Jis...
Kareivis pasitraukė, o tyrinę- jums žydų karalių... 

jantis Piloto žvilgsnis įsmigo į anot jūsų, 
išblyškusi, nuvargusį, bet didy-! nubaustas, liepiau 
bes pilną Jėzaus veidą. Siaurose jį nuplakti. 
Vietininko lūpose blykstelėjo 
mįslinga šypsena ir, merkda
mas akis, pašiepiančiu balsu pa
klausė:
— Tu esi... žydų karalius?..
— Pats iš savęs tai klausi, ar kryžiaus!

kiti tau pasakė apie mane?.. į Atveskite čia Nazareto Jėzų
— Tavo tauta ir vyriausieji ir žmogžudį Barabą... — įsakė 

kunigai man tave įdavė. Ką gi Pilotas šimtininkui.
jiems padarei? Ar ištikro nore-j Pats, tuo tarpu, atsirėmė.į

Tel. Brockton 7748
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Daug padarė. Pereitą ketvir
tadienį, Bostono moterys ir

DAKTARAI

I
Sou. 4476 J!

Dr.Joseph F. Antanėlis j

OPTOMETRISTAS Ij
515 East Broadway Į;

So. Boston, Mass. ■ ; 
Ofiso Valandos išskyrus ;! 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais ![

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ]> 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Seredomls:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Masiulis Paguldė Gal 
vą Kovoje Su Priešu

Liudvysė Masiulytė, bal. 19 
d., gavo nuo U. S. Karo Sekre
toriaus skaudžią telegramą, bū
tent: kad jos mylimą brolį ka
reivį Stasį užmušė Afrikoje, 
kovo 28 d., 1943, kautynėse su 
priešu.

i Jis tarnavo fronte nuo spalių 
Jos tą gražų darbą mėnesio. Gimęs So. Bostone, 

1817 metais. Augęs Šimonių pa
rapijoje Lietuvoje. Penkti me
tai kaip grįžo Amerikon. Dirbo 
Brookline Country Club. Paliko 
So. Bostone seserį Liudvysę, 
brolį Povilą ir giminaičius Kū- 
čius. Lietuvoje liko motina, se
suo ir brolis.

Jo vėlei šv. mišios atlaikytos 
bal. 20 d. Laidojimo iškilmingos 
pamaldos atsibus geg. 1 d., 9 
ryte, Šv. Petro bažnyčioje.

Melskimės!

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

merginos, vadovybėje karei
viams remti skyriaus, po pietų 
sulankstė 500 kareivių žaizdų 
aprišu dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Vakare darbavosi 50 moterų bei į 
merginų.
dirbo “Darbininko” salėje. Ant
radienį, pas ponus Zaletskus, 
jos pagamino 900 bandažų. 
Raudonasis Kryžius joms siun
čia medžiagos dėl desėtkų tūks
tančių aprišu.

Bėję, nepamirškime, gerbia
moji visuomenė, kad šioji darb
ščioji moterų - merginų grupė 
rengia kareivių naudai Whist 
party, bal. 28 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St. 
Mums visiems bus daug malo
numo dalyvauti jų sumaniame 
parengime. Tuomi dalyvavimu 
paskatinsime rengėjas dar la- 
biaus darbuotis ir jų dovanomis 
palinksminsime savo mylimus 
kareivius. —

1 Šv. Petro par. bažnyčioje, Ve- 
lykose šv. mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 6, 8, 9, 10, 
11:30. 10 vai. šv. mišios bus su 
klierikų asista. Seks palaimini
mas su Švenčiausiu Sakramen- 
mentu. Salėje šv. mišios bus 8 
v. r. ir 9:30 v. r.

Vietiniai kunigai prašo žmo- 
; nių neatidėlioti išpažinties Ve- 
! lykų dienai. Jie klausys išpa
žinčių trečiadienį ryte ir vaka- 

! re, ketvirtadienį ryte, šeštadie- 
' nį ryte, po pietų ir vakare.

Tel. Kirkianti 7119

I

Pauline Luzackas, M.D., 
(LIETUVĖ GYDYTOJA) 

400 Broadway, 
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.
■..... .. .......— . ,

Tel. TROvvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso .Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

!

Mickey’s Beauty Lounge
e

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781
I

Dalyvaus Trijose 
Vietose

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVER8—
Intured and 

Bonded 
Local A Long 

Olstanc* 
Movlng

I

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

■
i
i

I

Verbų sekmadienį atsilankė 
nepaprastai didelės minios į 
bažnyčią ir į salę klausyti šv. 
mišių ir eiti prie sakramentų. 

' Buvo malonu matyti bažnyčią 
į apsuptą automobiliais. Bostono 
; lietuviai verti pagyrimo už taip 
uolų savo bažnyčios lankymą — 
ypač kad šiuo laiku jie gyvena 
toli nuo savo bažnyčios.

★ šeštadienį, “Darbininke” 
i lankėsi p-nas H. Plechavičius iš 
i Cambridge, Mass. P-nas H. Ple- 
■ kavičius yra LDS 8-tos kp. il
gametis narys ir labai nuošir
dus “Darbininko” rėmėjas 
darbuotojas.

ir

I

LANKĖSI

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Šokėjų grupė, kuri vyks Phila- 
delphijon dalyvauti Tautų Fes
tivaly Academy of Music, ir ten 
geg. 7 d. šoks keturis lietuvių 
tautinius šokius po pietų ir va
kare, gegužės 8 d. dalyvaus pro
gramoje lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Philadelphijoj, 
o geg. 9 d., grįždami sustos New 
Yorke, Webster Hali, ir ten da
lyvaus “Amerikos” koncerto 
programoje.

Prieš išvyksiant, grupė, bei 
dalyvių tėveliai ruošia - šeimy
nišką vakarėlį, gegužės 2 d., 
Strand salėje, So. Bostone, 7 v. 
vakare. Ten jaunamečiai išpil
dys programą bus užkandžių ir 
pasilinksminimas. Tikietus pa
tartina iš anksto įsigyti. Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA

WAITRESSES
Pastovus darbas 

Malonios aplinkybės 
GERAS ATLYGINIMAS! 

Atsišaukite Employment Office 
10-tame aukšte

i

★ Penktadienį, bal. 16, “Dar
bininke” lankėsi ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai pp. Ignas ir Antanina 
Tutkai is Dorchesterio. Atsilan- į 
kymo proga atnaujino prenu-^ 
meratą ir aukojo kalendoriaus ; 
fondan -SI.25.
★ šeštadienį, “Darbininke”' 

lankėsi Sesuo Felicija ir Sesuo' 
Augusta iš Thompson. Conn. 
Abi sesutės nesenai atvyko iš ' 
Argentinos.

______________
Dr. Landžius “Busy"
Šiuom tarpu, einant Katalikų

Susivienymo vajui, Dr. Lan-' 
džius - Seymour yra labai “bu-; 
sy” naujus Susivienymui apli-i 
kantus egzaminuodamas. Be to 
turi daug darbo eidamas 19-to 
Draft Board gydytojo - kvotėjo 
pareigas ir didžiumos So. Bos
tono pradinių mokyklų daktaro! 
pareigas, kur reikia ne tik visų j 
mokinių sveikatą patikrinti, 
bet ir inokuliuoti (čiepyti). Jam 
teko čiepyti ir Mayoro Tobino 
sūnų. Rap.

Šalty Spindulių 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

S** >

NOVENOS
prie &v. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ................ 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ................ 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina----------15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina .......-.....   20c-
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

'J NOVENA 
> NOVENA 
į NOVENA 
2 NOVENA 
5 NOVENA

Antanas Leonas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

DARBININKAS

Bernardas Koraitis

I. J. Fox moteriškų kailinių firma ir jos

NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

mas plaukams garbeniuoti — 
daryti permanent wave. Šiuo 
nauju išradimu plaukai yra 
sutaisomi be jokių sunkumų 
ant galvos ir svarbiausia, ne
reikia vartoti jokios šilumos. 
Šaltų Spindulių — Cold Ray 
permanent darant, vartojama 
naujai išrasti chemikalai, ku
rie padaro plaukus minkš
tais, švelniais, bet stipres
niais. Reikia pastebėti, kad 
po kiekvieno galvos išplovi
mo, plaukų raitymas-perma- 
nent, darosi tampresnės, bet 
duodasi suraityti - sufor
muoti bile kokiu stiliumi.

Prašykite, kad Jums pada
rytų Cold Ray permanent, 
Naujame puikiame, elegan
tiškai įrengtame
CASPER’S BEAUTY 

SALON
738 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4645

Ant Kalno Golgotos trys kryžiai stovėjo 
Ir traukė praeivio akis.
O kas viduryje taip skaudžiai kentėjo — 
Kiekvienas žmogus pasakys.
Kentėjo už žmones, Tasai, Nekaltasis 
Kentėjo dėl savo avių.
Kentėjo, tarytum Balandis baltasis, 
Užpultas plėšrių vanagų.
O žemėj prie kryžiaus Jo Motina verkė 
Ir alpo dėl savo sūnaus:
Nebėr Jos Sūnaus, Kuris taip Ją Mylėjo — 
Jis žūsta dėl niekšo žmogaus.

atstovas Bernardas Koraitis nuoširdžiai

sveikina visas klijantes ir rėmėjas ir linki

So. Boston, Mass.58 Dorchester St., I

Third Street Cafe, Ine.
Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas linksmai ir maloniai praleisti šventes.

Dr. Getting Užtvirtintas 
Mass. Valstybės Svei
katos Kcmisijonierium

Boston, Mass. — Jau buvo ra
šyta. kad Massachusetts valsty
bės gubernatorius Saltonstall 
paskyrė Dr. Vlado Getting, 33 
metų amžiaus. Massachusetts 
valstybės sveikatos komisijo- 
nierium.

Trečiadienį, balandžio 14 d. 
Gubernatoriaus Taryba vienbal
siai patvirtino paskirtąjį Dr. 
Getting.

Dr. Vlado Getting spėjama 
esąs iš Čekoslovakijos žydų tė
vų, baigęs John Hopkins Medi
cinos Universitetą.

Dr. Povilas Jakmauh, kuris 
per 5 metus garbingai ėjo šios 
valstybės sveikatos komisijo- 
nieriaus pareigas, tą pačią die
ną pervedė savo darbą naujam 
komisijonieriui.

Ne tik lietuviai, bet ir kitatau-

čiai apgailestauja netekę įžy
maus gydytojo, turinčio ilgų 
metų praktiką. Dr. Povilo J. 
Jakmauh. kaipo komisijonie- 
riaus. Nors Dr. Jakmauh nebei
na komisijonieriaus pareigų, bet 
jis šios valstybė piliečiams lie
ka komis! jonierium. nes jis gar
bingai atliko savo pareigas, ir 
buvo pasiryžęs, turėdamas dau
giau praktikos, dar daugiau pa
sitarnauti visuomenei.

Dr. Jakmauh, pradėjęs civili
nę praktiką, yra geroje nuotai-i 
koje, pasiryžęs tęsti medicinos' 
praktiką tame pačiame ofise, 
būtent, 509 G Street, So. Bosto
ne. Jis nei kiek nesiskundžia, 
kad gubernatorius Saltonstall 
paskyrė kitą, nes dabar galėsiąs 
geriau pailsėti. Darbas buvo 
sunkus, bet malonus, nes jis ži
nojęs, jog tarnauja visuomenei, 
kuriai yra taip reikalinga pa
galba.

Dr. Povilas J. Jakmauh buvo

I

PASITRAUK LINKUI

PICKWICK
"ALE

ftAOCMAMT tfG'Srmb

is ALE
Tai yra geriausias pasitraukimas

Malte it vow choice. TAKE YOUR 'PICK'
SttWtO ST HAFFFHMFFt* S CO., Ine., tait.n, Man., l«tw(FS SINCI K7O

411 washington street 
BOSTON, MASS.

ir yra patriotingas lietuvis, pri
klauso prie lietuvių organizaci
jų. kuklus ir be jokios puikybės 
žmogus. Jo didžiausias troški
mas, kad lietuviai laikytųsi vie
nybėje.

GRABORIAI

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Menuo” knygutę, įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”. 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBIN1NKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

833 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
'UNERAL wow»t

87 Dorchester Stre*-' 
South Boston,

Joseph W. Caspei 
(KASPERAS 

aidotuvių Direktorių.
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLK.
-•atamaviir.as Dieną Ii N»« 
koplyčia šermenims Oy» 

ŠOU Boston 1437 
50 U Boston 19®<

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. į
J Graiton Avė.. Islington Mass. |
\ Tel. Dedham 1304-W į
l PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R
i



Antradienis

i

Verbų Sekmadienis. 1943 m. 
Mylimieji Kristuje:—

Šiais karo skausmų ir liūdesio laikais sunku yra 
rašyti velykinius sveikinimus. Žiaurusis karas vis dar 
tebesiaučia, o nekaltų žmonių kraujas liejasi upeliais. 
Šiandieną visa žmonija kenčia didžiojo penktadienio 
merdėjimą. Nei iš vienos vargų suspaustos krūtinės 
girdisi dejavimas, kaip ilgai, kaip ilgai, o Viešpatie, 
tęsis ši žmonių skerdynė? Kada baigsis šios žmonių 
ašaros ir kančios?

Artėjanti Velykų Iškilmė tačiau mus visus turėtų 
paguosti, suraminti. Primindama mums visiems, kad 
po didžiojo penktadienio Kalvarijos tamsumos išaušo 
skaistusis Kristaus Prisikėlimo Rytas, ta Velykų šven
tė. teikia mums viltį, kad ir po šio karo baisenybių, vėl 
užšvis Taikos ir Ramybės Saulutė. Mes tik privalome 
pasitikėti Dievumi ir maldauti Jo, kad paskubintų 
Pergalės valandą.

Dalyvaudami Didžiosios Savaitės Bažnyčios jau
dinančiose apeigose, semkite sau jėgų nešti šių dienų 
gyvenimo kryžius. Prie Jėzaus mylinčios širdies ieško
kite pagelbos savo varguose. Šv. Komunijoje ar tai per 
Prisikėlimo Mišias 6 vai. arba per kitas Mišias Velykų 
rytą, ragaukite tikro velykinio džiaugsmo. Lai gerasis 
Jėzus jus visus laimina savo gausiomis malonėmis. To 
linkime visiems iš širdies.

PARAPIJOS KUNIGAI.

s

Elmer Davis.
Direktorius. Office of War

Infonr.ation.

Rommel'is Bėga
Mūsų armijos stumiasi 

pirmyn Afrikoj, ir kada 
sakau mūsų armijos, tas 
reiškia visas tris, britų.

ar

mušė. Ir tas ne sykį pasi
kartos per 175 mylias, pa
kol iis pasieks Bizerte.

Rommel’is jau seniai va
dovauja abiem — vokiečių 
ir italų pulkams, ir kada 
jam sekėsi tai vokiečių 
propaganda jį populiari- 
zavo, bet dabar,

DARBININKAS

i

Viešpaties Karstas Šv. Alfonso lietuvių par. bažnyčioj. Baltimore. Md.

I

Garsieji Žmonės Apie Prisikėlimo 
Šventę
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tas iš Afrikos. Prieš mus 
dar stovi didesnis darbas. 
Europos invazija. Bet pra
eitose trijose savaitėse 
mūsų armijos atliko tikrai

propa- puikų darbą, 
prancūzų ir amerikiečių, gandistai Berlyne sako ne- 
Jų vėliausi veiksmai buvo utralių šalių reporteriams, 
pirmos rūšies talka. Aną 
dieną, kada britų aštunto
ji armija atakavo Romme- 
l’io vėliausią poziciją pa
kraštyje. Amerikos antra
sis korpusas atakavo jį iš 
šono toliau į šiaurę. Rom- 
mel’is turėjo vartoti dau
gelį savo vyrų ir tankų su
laikyti mūsų pulkus nuo tenai įvyks sunkių mūšių, tai padaryti, 
prasimušimo. Bet jų netu-

kad Tunisija tikrai Italijos 
karo teatras, ir kad Rom- 
mel’is yra tik 
dalies
italų vadu. Vokiečiai, pasi
savina pergalės, bet nori 
kaltinti italus už nepasi
sekimus.

Tunisija dar r.e paimta.

KOVA PRIEŠ AUKŠ
TAS KAINAS

Čionai namie.

Pradžia 3-čiame pusi.
Sheen, daktaras filosofijos ir teisių, kurio puikias kal
bas jau kelinta gavėnia su pamėgimu klauso amerikie
čiai. Vienoje iš tų kalbų, kuri išspausdinta jo knyge- 
’.ėje “The Eternal Galilean”, jisai Kristaus prisikėlimą 
lygina su Bažnyčios nenugalimu gaivastingumu:

— Atėjo diena, kad Roma manė, jog jau nupjovusi 
oaskutinę ranką, kuri galėtų daryti kryžiaus ženklą 
:r — nutildžiusi paskutinį liežuvį, kuris ištartų vardą 
nrisikėlusio Kristaus. O betgi—koksai istorijos spren
dimas? Istorijos žodis, yra žodis apie tuščią grabą... 
Ne krikščionys išmirė, o žuvo Roma. Ne Kristus mirė, 
o

I
mirė pati mirtis”.
KOVOTOJAS SU NACIAIS DĖL AMŽINŲJŲ 

TIESŲ
Vienas garsiausių Vokietijos vyrų šiandieną yra 

kard. Faulhaberis, kuris kitados savo raštais, o dabar 
pamokslais sugeba taip gražiai dieviškąsias tiesas gin
ti prieš žmonių pasikėsinimus. Jisai, Velykas prisimi
nęs, prisimena mirusiųjų prisikėlimą:

— Kristaus prisikėlimas ir mirusiųjų, laiko atžvil
giu, yra atskirti, kaip Velykų dienos rytas nuo vakaro, 
tačiau vidujiniai tuodu dalyku yra taip sujungti, kaip 
dailios katedros kertinis akmuo su jos bokšto viršu
tiniu akmeniu”.
TOTH — GARSUSIS NAUJOSIOS VENGRUOS 

KALBĖTOJAS
Gal neivienas iš naujųjų laikų kalbėtojų nesusi

laukė tokio susidomėjimo, gal nei vieno veikalai nėra 
Išversto į tokią daugybę kalbų, kaip Budapešto profe
soriaus Tihamer Toth. Jisai apie Velykas parašė net 
Ištisą knygą, kuri prieš porą metų buvo išversta ir į 
anglų kalbą: “The Risen Christ”. Prisimindamas kars
tą, iš kurio atsikėlė Viešpats, prof. Tothas taip rašo:

— O šventasai karste, kuris spinduliuoji skaistų ži
bėjimą ant mūsų; o palaimintas tuščiasai Velykų ka
pe, kurs skleidi šviesą ant mūsų žemiškos kelionės; o 
mūsų triumfuojantis Kristau, kuris po atsikėlimo per
galės stovi galingai prieš mus ir kurs mūsų padrąsini
mui rašai į mūsų širdis, kad anapus visų kovų, anapus 
visų kančių ir bandymų, anapus žemiškos kalvarijos, 
anapus mirties ir grabo, anapus sunaikinimo ir sudū- 
lėjimo mūsų laukia šviesus, palaimingas, niekad ne
vystantis amžinojo gyvenimo trimfuojantis vainikas.

O garbingasai prisikėlęs Kristau! Tik tu vienas 
esi laidas (garantija) prieš nepalaužiamus, geležinius 
keitimosi, nykimo įstatymus; tik Tu vienas gali pada
ryti, kad iš vystančių, mirštančių vainikų ant mūsų 
kapo sužydėtų amžinojo gyvenimo viltis”.

KALBĖTOJAS. KURIO ŽODŽIUS SPAUSDINO 
3.600 LAIKRAŠČIŲ

Atskleiskite “The Encyclopedia Americana” ir 
rasite, kad Talmage buvo toks kalbėtojas ir pamoksli
ninkas, kad per 30 metų Amerikoje jo kalbos kas sa
vaitę buvo spausdinamos ir jos tilpo net 3.600 įvairių 
kalbų laikraščiuose. Prisiminkime jo žodžius apie Pri
sikėlimą:

— Nei Sanhedrino antspaudas, nei miesto kareivių 
būrys, nei akmens stogas, ar sienos negalėjo kriptoje 
sulaikyti Kristaus. Taip, nors ant mūsų užgriautu- 

' mete kalnų mases, negalėtumėte išlaikyti prislėgtais. 
I Kapo durys bus nuverstos ir mus apdengusios sunke
nybės išblaškytos į dulkes”.

IR NUO MŪSŲ KAPO NURIS AKMENIS
Spurgeon buvo kalbėtojas, kuris minias sutrauk

davo. Verta yra pasiklausyti jo balso:
— Jei Jūs neturite dalininkystės gyvajame Viešpa

tyje, tegu Dievas pasigaili jūsų! Jei Jūs neturite dali- 
' ninkystės prisikėlusiame iš mirties Kristuje, tai ne- 
1 būsite prikelti, kaip Jo išaukštintas kūnas. Jei Jūs 
nepasieksite šio prisikėlimo iš mirusių, Jūs turėsite 
pasilikti mirtyje”.

Atmintini reikšmingi žodžiai:
— Mes krikščionys netikime, kad tik Kristus buvo 

vienintelis iš tų, ką kėlėsi ar kelsis iš numirusių. Mes 
tikime, kad kiekviena mirties lova yra ir prisikėlimo 

i priminimas, — kad nuo kiekvieno karsto akmuo bus 
nuristas”. K. J. Prunskis.

I

liečia gyvenimo prekes tu- klydo. Prieš racijonavimą 
rėš lubų kainas. Algos ne- kenuotų vaisių ir daržovių, 
bus pakeltos — išskyrus kuris prasidėjo kovo 1 d., 
pagal “little steel formų- netinkamas dalykas. Bet 
la” — kuri reiškia, kad-žmonės tuoj priprato prie 
jas negalima pakelti dau-! jo. Kada racijonavimas 
giau kaip 15'< virš kiek [mėsos ir riebalų prasidėjo, 

pesimistai vėl sakė, kad 
negalimas daiktas. Pir
moms kelioms dienoms į- 
vyko visokių nesupratimų, 
bet dabar jis veiKia — ne 
kuopuikiausia, bet beveik 
visur gana gerai. Turime 
suprasti, kad tai geriau, 
negu leisti tiems supirkti 
visą mėsą, kurie turi dau
giausia laiko ir daugiausia 
pinigų-

buvo pradžioje 1941 m. Ir 
niekas negali samdyti dar- 

Valdžios bininką į kitokį darbą, ne- 
tam tikros įstaigos baigia detalius iš- gu kurį jis dabar dirba, 

1 •> _ LA 
o naują įsakymą įšal- tų reikalingas pasekmin

gai vesti karo pastangas. ■ 
Prezidentas sakė, kad 

prieš - infliacijos progra
mą yra kaip trijų kojų kė
dė — tos kojos yra. kon-j 
troliavimas algų, kontro-' 
liavimas maisto kainų, ra
cijonavimas ir pagaliau 
taksavimas ir taupymas. 
Dar paskutinę koją reikia 
sustiprinti.

Dabar. įšaldymas kainų 
gal reiškia sunkumus dau
geliui žmonėms, įšaldymas 
algų kitiems, bet kas būtų, 
jeigu mes' leistume kai
noms kilti? Gal gyvenimas 
ne teks geras, lj-aip buvo, 
bet geresnis, negu bi kur 

i kitur. Ne visi tą supranta- 
Į me.
: kaikurie pranašavo, kad 
tai per komplikuotas ir 

Kaikurie stebėtojai, ku
rie spėjo, kad amerikie
čiai neišsilaikys, tikrai

!| Juozas Kasinskas į 
Ine. į

Laidotuvių |
Direktorius X

i 7 4*g Patarnavimas Diena ir Naktį * 

602 Washington Blvd.
£ EALTIMORE, Md. £

. ? Tel. Plaza 8595 X 
7 v7 Limosinai dėl visokių reikalų -J

vadas po vyriausiu pildyti Prezidento Roose-tik, jeigu tokis darbas bū 
Velto naiiia i«e»lrxrrna įšal

dyti algas ir kainas. Nėra 
jokios abejones dėl jo in
tencijos— atsilaikyti prieš 
infliaciją: ir vienas būdas 

prezidentas 
ir teks mums daug nustoti pareiškė, nebandyti teisin- 

rėjo pakankamai išsilaiky- pakol Rommel’į pagaliau tls, kodėl negalima išlai- 
ti abiejose vietose tuo pa- prispausim prie jūrų, ir kyti linijos prieš infliaciją, 
čiu I ir britai prasi- kada priešas bus prašalin-i V ’kmenys, kurios

i

Naujas drėgnumas - apdraudžias faktorius, va
dinamas Obuolių “Medum"—išvystytas U. S. 

Agrikultūros Departamente.

CIGARETŲ

MAŽIAUSIA Gerklė 
Erzinančių Kokybių 
(Tars and Resins)

Kaip parodyta bepartyviškų nepriklausomų 
tyrinėjimų 7 vadovaujančių rūšių ci^aretų. 

padarytų Reader's Digest.

TIE PATYS PUIKŪS TABAKAI—IIMANT LATAKIA

T. nesenai išrastas ir pa iarytas iš obuolių sunkos, 
kuris yra "natūralūs" ir palaiko puikios tabakos 
šviežumą.

šiandien puikus Old Gold tabakas mišinys yra 
išmirkomas švelniame, auksiniame nectare — kurį 
rr.es vadiname obuolių "medumi", šviežumas ir sko
nis yra užantspauduojamas dėl milijonų rūkytojų. 
Prašyk pakelio Olds Golds šiandien.

P Iz>ril!ard C' rr.panv E«tab’ish»-d 17C0

Dabar ancraaža

Nepasimainęs

OMi GolO

i
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Šis įrodo, kad ne dauge
lis žmonių šioje šalyje ma
no. kad šis karas reiškia 
nevartojimą savo automo- 
biliaus, arba racijonavimą 
sviesto. Japonai pranaša
vo, kad mes negalėsime 
pergyventi visų karo su
krėtimų, kad mes per daug 
mėgstame luksusus — A- 
merikos gyvenimo stan
dartą — tiek daug, kad1 
mes greičiau praloštume 
karą, negu jų atsisakytu
me. Dar vienas įrodymas, 
kad vokiečiai ir japonai 
klysta savo nuomonėse.

■
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JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankina' 

mn — žarnos n*”.-. .«<»•>*»■ į n
••noru-ijos — pa.'.-iL" nsitl _riI| šiuo Į 

mod< mi;ku būdu krar tykite FEEN-A-| J 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi- 
dūrins liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykitf FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pacal nurodymus ant 
pakelio. Sakanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

>
■ės vidurių nžki-t-j: i /
-: .- -k.'i <!a galva i Z

■i
£ John’s Hardware |
J Paints. varniškes. wallpapers and plumbing supplies. 5

/ 412 W. Broadway J| I
J Tel. ŠOU 3835 So. Boston, Mass. 5? 4
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

WILLIAM ZINKEVICZ \
RETAIL & WHOLESALE GROCERIES \
Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis 

pasirinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome. * 
su malonumu patarnaujame. J

17 Arthur St., \
Tel. 2254-M Mortello, Mass. z
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

JOHN CERULLO. Jr.. Mgr.

Broadway Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

Tol. ŠOU 9570

„ 391 W. Broadway So. Boston, Mass. j




