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Anuo metu, Marija Mag
dalena, Marija Jokūbo mo
tina ir Salome nusipirko 
kvepalų eiti Jėzaus patep
ti.

Labai anksti pirmą sa
vaitės dieną jos atėjo pas 
kapą, saulei jau užtekėjus. 
Jos kalbėjosi tarp savęs: 
Kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos? Bet pa
žvelgusios pamatė akmenį 
atrištą, o jis buvo labai di
delis.

Įėjusios į kapą, jos pa
matė jaunikaitį, sėdintį 
dešinėje pusėje, apvilktą 
baltu drabužiu, ir nusigan
do. Jis joms tarė: Nenusi
gąskite; jūs ieškote Jėzaus 
Nazarėno, kuris buvo pri
kaltas prie kryžiaus; Jis 
prisikėlė, Jo čionai nėra; 
štai vieta, kur Jį buvo pa
dėję. Bet eikite, pasakyki
te jo mokytiniams ir Pet
rui, kad Jis eina pirm jūsų 
į Galilieją; tenai Jį matysi
te, kaip Jis yra jums sa
kęs. (Mor. 16,1—7).
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Sveiki, Sulaukę Kristaus Prisikėlimo Šventės
Lenkijos Kunigai Pasiųsti 

| Sibirijg

Londonas, kovo 19, —So
vietų Rusijos bedievių są
jungos vadas, Jaroslavski, 
praneša, kad 3,679 kuni
gai iš sovietų Lenkijos bu
vo pasiųsti į Sibiriją. Vi
sos mokyklos tvarkomos 
pagal komunistinius įsta- 

įtus. Vedusieji, jei nori per
sitikrinti, turi tik pasakyti 
teisėjui, kad katalikai ir to 
užtenka gauti divorsą.

Seniai suimt norėjo Jį 
Tai kalnuose, tai pajūry, 
Burnodami ir keikdami, 
Kad skelbės Dievo Sūnumi. 
Bet nesugavo Jo tada.

ATSIKĖLIMO GARBE
Jis buvo čia — Jo nebėra. Kad atsikelsiąs skelbėsi. 

Dabar jau nieks neabejoj’ 
Kad yr teisingi žodžiai Jo.Žmonių puikybė nedora 

Norėj’ Jo burną užrakyt, 
Jį patį bandė sunaikyt, 
Jo šventą Kūną sudraskyt, 
Ir kraujo nudažyt versme — 
Paskui užkasti po žeme.

♦ * ♦

Praslinko šimtmečių eilė. 
Tas, kurs pasaulį numylėj’, 
Už jį gyvybės negailėj’ 
Ir šiandien savo žaizdomis 
Ramina širdis ir ramįs.
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Anuo metu, du Jėzaus 
mokytiniai ėjo tą pačią 
dieną į miestelį, vadinam?. 
Emausu, į kurį iš Jeruza
lės buvo šešios 
varsnų. Juodu 
tarp savęs apie 
kas buvo įvykę, 
kad jiems besišnekant iri 
tarp savęs besiteiraujant, 
pats Jėzus prisiartino ir ė- ’ 
jo drauge su jais.

Jų akys buvo sukliudy
tos, kad Jo nepažintų. Jis 
jiems tarė: Kokios čia kal
bos, kurias eidami kalbate 
tarp savęs ir esate nuliū
dę? Atsakydamas vienas, 
kuris vardu Kleopas, Jam 
sakė: Tu vienas teesi sve
timas Jeruzalėje, kuris ne
patyrei, kas joje atsitiko 
šiomis dienomis? Į Helsinki, kovo 19, — Pu-ljos vyriausybei susidaro

Jis juos paklausė: Kas sė milijono Suomijos gy- didžios sunkenybės suras-i 
gi? Jie atsakė: Su Jėzumi ventojų apleidžia savo na-*ti namus ir priglausti savo 
Nazarėnu, kuris buvo pra- mus ir visą nuosavybę, ir 
našas, galingas darbais ir verkdami eina į vakarus, 
žodžiais Dievo ir visos tau- Į Sovietų Rusija užima jų 
tos akivaizdoje, 
riausieji kunigai ir mūsų Į 
vyresnieji išdavė Jį, kad 
būtų pasmerktas nužudy
ti ir prikalė Jį ant kry
žiaus.

O mes tikėjomės, kad Jis 
atpirksiąs Izraelį. Dabar 
po viso to šiandieną trečia 
diena, kaip tai įvyko. Tie
sa, kai kurios moterys iš 
mūsiškių, kurios prieš iš-Į 
aušant buvo prie kapo, nu
stebino mus; neradusios 
Jo kūno, jos parėjo ir sakė, 
kad jos net mačiusios pasi
rodžiusius angelus, kurie 
sakę Jį esant gyvą. Kai ku
rie mūsiškiai buvo irgi nu
ėję pas kapą ir rado taip, 
kaip moterys sakė, o Jo 
paties nerado.

Tuomet Jis jiems tarė: O

• v

dešimtys 
kalbėjosi 
visa tai, 
Atsitiko,

Kada nuo amžių nulemta 
Atėj’ tamsybių valanda, 
Pasidavė Jis nedoriems, 
Prie kryžiaus kalti leidos jiems. 
Nužudę, metė į kapus — 
Tegu sunyks, tegu supus...

Atsikėlimas Jo šviesus
Šiandieną džiugina visus: 
Ir viltį iškelia aukštai, 
Ir meilę uždega karštai, 
Ir Jo. širdis, vis atdara, 
Mus kaitin’ dangiška kaitra.
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Suomiai Apleidžia Savo Namus

kaip vy-Į didžią krašto dalį. Rusija 
nereikalavo, kad suomiai 
išsikraustytų iš tų vietų, 
kurias pagal sutartį bolše
vikai užima, bet 500,000 
gyventojų viską apleidžia, 
nežinodami, kur galės pri
siglausti, kad tik nepatek
ti po sovietų Rusijos ko
munizmo vergija. Gyven
dami netoli Rusijos rube- 
žiaus, jie gerai žino, kaip 
[Rusijos žmonės vargina
mi, už tai bėga nuo užgro- 
biko priespaudos. Suomi-

v •

žmones. Sovietų Rusijos 
komunistai, ir mūsų bolše- 
vikėiiai sakė, kad Stalinas 
eina išlaisvinti Suomijos 
žmonių, bet aišku, kad to
kio “išlaisvintojo” Suomi
jos žmonės nenori, jei pu
sė milijono gyventojų pasi
renka kęsti vargą, 
Stalino “laisvę”.

su jais prie stalo, Jis ėmė 
dūonos, laimino, laužė ir 
jiems davė. Dabar jų akys 
atsivėrė, ir jie pažino Jį, 
bet Jis pražuvo iš jų akių. 
Tuomet juodu kalbėjo vie
nas kitam: Ar mūsų širdis 

neišmanėliai 'ir nerangios!nebuvo užsidegusi mumy- 
širdies tikėti visam, ką yra kuomet Jis kalbėjo ke- 
kalbėję pranašai! Ar gi ne-Hyje ir aiškino Raštą? 
reikėjo, kad Kristus tai Atsikėlę tą pačią valan- 
kentėtų ir taip įeitų į savo dą, juodu sugįžo į Jeruza- 
garbę?

Ir pradėjęs nuo Mozės ir 
visų pranašų, Jis aiškino 
jiems iš viso švento jo Raš
to, kas buvo apie Jį pasa
kyta. Taip jie prisiartino' 
prie miestelio, į kurį juodu 
ėjo, o Jis apsimetė toliau 
einąs. Bet juodu privertė 
Jį, sakydami: Pasilik su 
mumis, nes artinasi vaka
ras, ir diena jau baigiasi. 
Ir Jis ėjo su jais.

Atsitiko, kad sėdėdamas 24, 1—36).

Išaušo Subatų diena. 
Ir štai pasklydo naujiena, 
Kad Tas, kursai gulė j’ grabe, 
Jau atsikėlė su garbe.
Iš tiesų, ta žinia tikra — 
Jis buvo čia, Jo nebėra.
Dabar prisiminė visi,

Ir vėl tarp mūsų Jis yra. 
Jau šiuo kartu nebe karste, 
Bet dengias žemiška skraiste 
Ir virsta dangišku valgiu. 
Jei kartais mes dėl nuovargių 
Savo kely pailstame, 
Jis stiprina nuliūdime 
Ir savo Atsikėlimu
Mus veda prie dangaus namų.

Katalikiškos Draugijos Pa
naikintos Vokietijoje

Vatikanas, kovo 19, — 
Vokietijos nacių vyriausy
bė panaikino katalikiškas 

i organiazcijas, kaip tai, 
i Marijos Vaikelių, Katalikų 
I universiteto sąjungą, Ka- 
talikų motinų draugiją, 

i katalikų valstybės tarnau
tojų sąjungą. Tos visos or
ganizacijos yra grynai 
bažnytinės, bet nacių val
džia sako, kad “jų veiki
mas yra priešingas valsty
bei”.

Lenkai Varomi Į Vokietiją 
Dirbti

I

J. Kmitas^

Danai Internavo Macių 
Lakūnus

Copenhagen, Danija, ko-j 
vo 19 — Vakar rytą pas 
vieną ūkininką ant Loo- 
land salos užėjo labai nu
vargęs Vokietijos nacių la-

, kūnas ir prašė kavos ir 
[prieglaudos. Nacių laku-! New York, kovo 19 — 
nas pareiškė. kad arti tos PTormanmo v ari ič Anarli-

Rusija Reikalaujanti Švedijos 
Norvegijos Uostų

Anglijos Didieji Laivai 
Kariuomenei Vežti

ko-

o ne

Moterys Platina Katalikiš- /A ” * * vi_ jį * ** įpclrnri Hanonon ir 1^1-

Berlynas, kovo 19, — 
Maršalas Goering sako, 
kad milijonas lenkų persi
kėlė iš Lenkijos krašto į 
Vokietiją ir dirbą laukų 
darbus. Katalikų laikraštis 
Herald sako, kad lenkai 
ne laisva valia važiuoja į 
Vokietiją, bet yra verčia
mi nacių valdžios, ir Vo
kietijoje jie laikomi ver
gais ir priversti dirbti 
sunkiausius darbus.

Stockholm, Švedija, 
vo 20, — švedų laikraštis 
Aftonbladet praneša, kad 
sovietų Rusija jau yra nu
sistačiusi reikalauti Švedi
jos ir Norvegijos uostų 

Įnrie Baltijos juros. Sovie
tų Rusija sako, kad jai rei
kalinga turėtų uostus, kad 

j apsi
ginti nuo Baltijos jūros 
pusės. Kokių uostų Mas
kva reikalausią nepažymė
ta.

nas pareiškė, kad arti tos Pranešama, kad iš Angli- 
vietos jų orlaivis susimu- ! jos gauta žinių, jog 81>000 
šė. Ūkininkas davė kavos tonažų laivas “Queen Ma-' 
ir valgyti, bet tuojau pa- py” įr naujas 36,000 tona- 
šaukė policiją. Policijai at- žų laivas “Mauretania” yra 
vykus, klausinėjamas sa- __ : įskilus karui galėtų
kėši esąs vienas. Bet ūki-

99

Sovietai Stato Tvirtoves 
Suomijoje

dėjo ieškoti daugiau ir ra
do tris kitus nacių lakū
nus. Policija visus ketu- 
rius internavo.

kus Laikraščius
■

New Orleans, kovo 19,— 
Arkivyskupas Rummel
prašė katalikių moterų or-1 Kaunas — Vedamos su 
ganizacijos narių eiti per Švedija derybos dėl oro li- 
namus ir platinti katali- nijos Kaunas - Stockhol- 
kiškus laikraščius. Katali-' mas atidarymo. Susisieki- 
kės moterys pasišventė, mą palaikytų Lietuvos lėk- 
darbuotis, kad kiekvienoje tuvai, tie patys, kurie kur- 
šeimo je būtų katalikiškas ■ šuo ja tarp Kauno ir Pa- 
laikraštis. ' langos.

skirti vežimui kariuome
nės iš Australijos į karo 
zoną.

Amerikietis Sugrįžo Iš 
Suomijos Karo

New York, kovo 19 
John F. Hasey, 24 m. am
žiaus, kurio tėvai gyvena'

Helsinki, kovo 20,— Suo
mių laikraštis Uusi Suomi 
praneša, kad sovietų Rusi
ja, užėmus naujas vietas, 
pradeda statyti tvirtoves 
Suomijos krašte.
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Kaunas — Jau intensy
viai ruošiamasi šiais me
tais įvyksiančiam Lietu
vos gyventojų surašymui,

St. Clairsville, Ohio, ko
vo 20, — Netikėtai smar
kus sprogimas anglių ka-

Bridgewater, Mass., su
grįžo iš Suomijos, kur jis 
buvo savanoriu kilnoja
mosios ligoninės korpuse. 
Grįžo sužeistas ir su nuša
lusiais kojų pirštais. Rusi
jos - Suomijos taikos su
tartį Husey pavadino kri-

Sovietu Rusiia Stato Tvirtoves 
Siaurinėje Pacifiko Zonoje
Aliiantai Prisibijo, Kad Rusija 

Neužleistų Bazes Vokietijai
Shanghai, kovo 19 — An-, mandorsky grupės — Bė

gli ja, Prancūzija ir Japo- Į ring ir Medny salų stato 
tvirtoves. Taipgi Bering 
salos jau dabar yra sub- 
marinų bazė, ir Anglija ir 
Prancūzija prisibijo, kad 
Rusija tos bazės neužleis
tų Vokietijai, kilus nesusi
pratimams su Rusija.

Pereitą gruodžio mėnesį 
Vokietijos laivyno virši
ninkai buvo nuvykę i Ni- 
kolaevsk - Amur, o iš ten 
orlaiviais buvo nulėkę į 
Kamandorsky salas, kur 
prabuvo iki sausio mėne- 

. Sovietai tas 
žinias patvirtina, kad vo
kiečių laivyno viršininkai 
buvo salose.

minališku darbu. Husey ni> 'abį susirūpino dėl |
sovietų Rusijos veiksmų j 
Kamčatkos ir Kamandors-

lę ir rado susirinkusius 11 
ir kitus drauge ten buvu
sius, kurie sakė: Viešpats
iš tikrųjų prisikėlė ir pasi- syklose užgriuvo 71 darbi- kuriuo bus tiksliai nusta-| 
rodė Simonui. Tuomet ir ninką. Po ilgų pastangų tytas gyventojų 

į juodu papasakojo, kas bu- atkasti kasyklas, kad iš- 
o 4-c»iIrir lrnin V..«._ 1

pareiškė, kad Rusijos ka
reiviai “netinkami karui”. 
“Kariuomenė neturi geros' ky salose. Sovietų Rusija 
vadovybės”, sako Husey. ant dviejų svarbiausių Ka-

w------ j skaičius,
ne tik Vilniaus atgautoje 

vo atsitikę kelyje, ir kaip gelbėti darbininkus, buvo srityje, bet ir visoje Lietu- į 
juodu pažino Jį, kada Jis 
laužė duoną.

Jiems taip bekalbant, Jė
zus atsistojo tarp jų ir| 
jiems tarė: Ramybė Jums. 

'Tai Aš, nebijokite (Luko

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 23 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi- 

pranešta, kad jie buvo ga- voje. Kadangi nuo pasku- ninku Radio programa, kurią išpildys Cambridge lie
tinio surašymo praėjo tuvių par. Radio choras, vad. muzikui M. Karbauskui, 
daug laiko, spėjama, kad į Tai bus Velykinė programa. Prašome visų pasukti ša
bus rasti visai nauji davi-lvo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gra- šio šių metų.

• • 1 _ - • _  1  A________ __ I ___ V* • A •J

' zų ūžtroškinti. Darbinin
kų šeimos didžiausiame 

j nubudime. J

! siems mes reiškiame gi
liausią užuojautą.

I _ _
Nelaimingie- nįaj RUrje galės patarnau- žios programos.

ti racionalizuojant tautos 
ūkį.

Darbininkų Radio Vadovybė nuoširdžiai sveikina 
visus Kristaus Prisikėlimo švenčių proga.



Pažada Dalinai Atstatyti Lenkiją

rybotose srityse.
Vatikane esą žinių, kad g Atstatoma nepriklau-

I
Roma, Italija, kovo 19 d.-alijantai nepriimsią tokio_______

— Vakar Vokietijos kanc-'taikos plano, kokį siūlo emigrantams ° Afrikos ap- 
leris Hitleris ir Italijos. Hitleris, 
premjeras Mussolini vėl

Antradienis, Kovo 19 d., 1940

Jo nėra čia; jis atsikėlė. (Luko 24, 6).
• v

$v. Velykos

ant žemes, juros ir ore. ; kijos laisvas uostas. Len
2. Grįžti prie keturių jė- ■ kai per Danzigą turėtų šu

Naciai Siūlo Taikos Sąlygas 
________ __________ <s>--------------------------------------------------------  

ir Italijos emigracijai.
5. Laike dvidešimts metų 

atstatoma Vokietijos kolo
nijos arba už jas atlygina
ma, arba mažiausia užtik-

' • ___

rinama apsauga Vokiečių

Pijus XII kalbėjosi su
Jung. Valstybių valstybės _ ____
pasekretoriu, Sumner Wel- gų pakto, kuris būtų, kaip į jūras. Lenkijos
les taikos reikalu Europo-'naujas Europos “direkto- būtų nustatyti
je. Svarbiausias klausimas’rius” ir atstotų Tautų Ly-’piebį£Citu, kuris būtų pra
buvo, tai Vokietijos taikos'gą. Keturios valstybės pa- vestas tarptautinės komi- 
pasiūlymas, kurį šv. Tėvui sidalytų Europą zonomis, sijos kontrolėje. Mažumų 
įteikė Vokietijos užsienių (kur kiekviena savo zonoje klausimas Lenkijoj ir viso 

.. punojaus srįties būtų iš
spręstas perkėlimu gyven
tojų.

7. Čekai, Slovakai ir Ma- 
gyrai sudarytų trijulę val
stybę, prijungtą prie Vo
kietijos. Per dvidešimts 
penkius metus Vokietija 
turėtų industrijos ir susi
siekimo privilegiją tose 
teritorijose.

8. Austrija pasiliktų prie 
Vokietijos.

9. Dunojaus federacija-; 
būtų kaip muitų unija, kad ‘ 
didelė ir maža valstybė tu-1 
retų interesų lygybę Duno-' 
jaus srityje. Tąją federaci-( 
ją sudarytų dvi didelės jė
gos (Vokietija ir Italija),! 
dvi Balkanų jėgos (Jugo
slavija ir Rumunija) ir 
trys mažesnės jėgos (Bo
hemija, Slovakija ir Ven
grija).

10. Balkanų status quo 
būtų garantuota.

11. Italijos prekių perve
žimas be muito per Džibu
ti, Prancūzijos Somalilan- 
dą; laisvas plaukiojimas 
Suez kanalu pasibaigus 
dabartinei sutarčiai 1945 
m., ir nauji įstatymai ita
lams Tunyse.

Tokią arba labai panašią! 
taikos sutartį pasiūlė Vo-' 
kietija.

Italijos premiero Musso
lini ir Vokietijos kanclerio 
Hitlerio pasikalbėjimas

i S M B;į
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reikalų ministras Jcachim, turėtų įtaką, ir paruoštų 
von Ribbcntrop, o p. Wel-. prieš bolševistinį planą 
les tokį pat pasiūlymą ga- i “išvadavimui” Rusijos, jei- 
vęs nuo Hitlerio, kada jis ( gu reikalas, tai ir ginklu, 
su juo turėjo pasikalbėji-Į nuo komunizmo.

3. Pripažinti pilną religi- 
bet pirmiausia

i Vokietija priverstų visus 
i žydus išvykti, Britanijos 
vadovybėje, į Palestiną, I- 
talijos, į Ethiopiją, ir Pran
cūzijos, į Madagascarą.

4. Pilna laisvė prekybai 
į ir gavimui žalios medžia- 
I gos; glaudūs ryšiai su Jun
gtinėmis Valstybėmis eko-

mą.
Popiežius Pijus XII rei-nę laisvę; 

kalauja pašalinti neteisin
gumą. Sumner Welles pa
žymėjo, kad jis neturįs į- 
galiojimo tuo ar kitu klau
simu kalbėti Jung. Valsty
bių arba prez. Roosevelto 
vardu, bet jis tik esąs įga
liotas surinkti žinias apie 
Europos padėtį ir taikos 
galimumą. Jis Londone irjnominiam kooperavimui; 
Paryžiuje sužinojęs, kad palengvinimai Vokietijos

girdi ir mato kaip ir jo my
limi Apaštalai. Kalbėda
mas su dvejais mokyti
niais einančiais į Emmaus, 
Jis įrodė, kad turįs protą, 
ir protinį gyvenimą. Trejo
pos jame, kaip ir kiekvie
name žmoguje, esančios 
gyvybės, t. y., cheminė, ar
ba maitinga, juslinė ir pro
tinė, įrodė, kad Jo siela 
esminiai buvo susijungusi 
su Jo kūnu, ir kad Jis buvo 
prisikėlęs iš numirusių.

Kristus ir vėliau įrodė, 
kad Jis tikrai buvo prisikė
lęs. Pavyz. stebuklinga 
žveja: — Jono 21, 3-7. Jo 
Dangun įžengimas Apaš
talų akivaizdoje įrodė Jo 
dievystę. — Luko, 24, 51— 
53.

Kristaus Prisikėlimas 
buvo garbingas. Mes tai 
aiškiai galime suprasti iš 

ir paskutinėje vie-1 Šv. Jono Evangelijos. Juk 
(paprastas kūnas per už- 
1 dai as duris nepereina! Gi 
j Šv. Jonas rašo: — “Tą pa
čią pirmą savaitės dieną 
vakare, durims, kur buvo 
susirinkę mokytiniai, e- 
sant uždarytoms dėl žydų

Kristus numirdamas ant 
kryžiaus parodė savo di
džiausią meilę savo sutvė
rimui, žmogui. Bet sakyki
me, jei ta Kristaus meilė 
būtų buvus vien nykstan
čio ji, laikinė, žmogus, grei
čiausiai, būtų pagerbęs tą 
meilę kuriam laikui, ir jei 
Kristus nebūtų pasilikęs 
su -žmogaus sūnumis Švč. 
Sakramente, jie veikiau
siai būtų Jį užmiršę. Bet 
Kristus savo garbingu Pri
sikėlimu įrodė, kad Jo mei
lė nėra pranykstančio ji; 
kad Jis yra Dievas, kuris 
yra Amžinoji Meilė.

Šv. Tomas Akvinietis 
gvaldžiai ir aiškiai išdėsto 
Prisikėlimo Tiesą. Visų 
pirma, jis praduoda įvy
kius, kurie įrodo Prisikėli
mo tiesą; tuomet jis paro
do kaip Prisikėlimas buvo 
tikras; i 
toje jis patiekia įrodymų, 
kad Prisikėlimas buvo gar
bingas.

Pirmiausia, mūsų Išga
nytojo Prisikėlimas įrodo
mas dvejopu būdu. Pirma-
as reiškiasi Angelų prane- teim& J *
Sime Šventoms moterims . - -J,__ . . . - „

Iš

Apaštalas 
laiške Ko- 
geriausiai

Tikėjimui, bet taipgi tvir
čiausias mūsų Vilties ram
stis. Tas pats Apaštalas 
šiame Korintiečiams laiš
ke rašo: — “Jei tik šiame 
gyvenime turime vilties 
Kristuje, mes esame la
biau apgailėtini už visus 
žmones”. Kor. 15, 19. Žo-

šeimai, kaip Amerikiečiams, tai 
įspūdis buvo jaudinantis, net i- 
ki ašarų. Prie radio aparato 
vairo sėdėjo mano žmona, kaip 
geriausia žinanti kelius per At
lantą į Naująjį pasaulį, į savo 
gimtinę, žmona tankiaus už ki
tus namiškius radio vairuoja į

i 
i

Šiomis dienomis gavome 
laiškų iš Lietuvos Darbi
ninkų Radio programos, 
transliuotos trumpomis ir 
ilgomis bangomis į Lietu
vą, vasario 17 d. š. m., Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės proga, reikalu.

P-nas A. Staknys iŠ Pa-j tą šalį, nors ir kiti nuo jos ne- 
langos, buvęs veiklus ame- daug atsiliekam. Pirmiausia pa- 
rikietis, ypač kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės, geriausia girdėjęs tie
sioginiai mūsų radio prog
ramą šiaip rašo:
Brangūs Bostoniečiai!

Su malonumu patenkinsiu 
Tamstų pageidavimą, parašy
siu ką ir kaip girdėjom Palan-l°

-- - - Ir

Šv. Povylas 
savo pirmame 
rintiečiams 
mums įrodo Kristaus Pri
sikėlimo svarbumą. “Jei 
Kristus neprisikėlė, tai 
mūsų skelbimas yra tuš
čias, tuščias ir jūsų tikėji
mas. 1 Kor. 15, 14. Iš tik
rųjų, tai aiški Tiesa. .Jei ( džiu, jei Kristaus moks- 
Kristus nebūtų prisikėlęs, į las, Kristaus gyvenimas y- 

i Jis nebuvo Dievas, Katali- į ra skirtas vien liglaikiniai 
kų Bažnyčios mokslas tuo- į mūsų paguodai, o ne amži- 

i met būtų bergždžias, kata-' nai, tikrai esame nelaimin- 
likų ir bendrai krikščionių' gi vargšai. Bet Apaštalas 
tikėjimas ‘ Kristumi būtų i tuoj priduria: — “Bet iš- 
tuščias. i tikrųjų Kristus yra prisi-

Bet mes žinome, kad kėlęs iš numirusiųjų kaip 
Kristaus Prisikėlimas ne- užmigusiųjų pirmonė.” I 
tiktai yra pagrindas mūsų Kor. 15, 20.

goję, iš Jūsų atsibuvusio radio 
pusvalandžio š. m. vasario 17 d., 
skirto Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo proga.

Ką girdėjom. —
1.. Pusvalandžio vedėjo Antano 

Kneižio žodį.
2. Kun. J. Švagždžio sveikini

mai — kalba nuo Amerikos lie
tuviškų katalikiškų centrinių 
organiazcijų.

3. Adv. Antano Miler kalba 
angliškai.

sigirdo garsas: “Boston, Bos
ton, Mass.” “Alio, alio, pasau
lio lietuviai!” “Kalba ‘Darbinin
ko’ red. Antanas Kneižis”. Mūs 
širdys virpa. O kalbant kun. J. 
Švagždžiui ir akys ašarų pa
slėpti neįstengė. Gerb. kun. 
Švagždys, kelioliką metų buvęs 
geras pažįstamulis. iš balso nė- 
kiek nepasikeitęs, nepasenėjęs. 
Kalba vis taip ugningai, nuo
širdžiai. Turinys persunktas re
ligiškai - lietuviška meile. O 
sveikina visų Amerikos katali
kybės ir lietuvybės tvirtovių — 
centrinių organizacijų vardu. 
Tai žodis turėtų būti reikšmin
gas. turėtų sudominti senosios 
Tėvynės “moderniškus”, tiky- 
biškus skeptikus. Graži kalbelė 
Amerikos lietuvių jaunosios 
kartos atstovo adv. Ant. Miler.

VELYKŲ VARPAI
Senovės istorija nupasa

koja, kaip Velykų varpai 
išgelbėjo mažą Austrijos 
miestelį nuo priešų užpuo
limo.

Tai įvyko tais amžiais

to jo viduryje ir tarė: Ra
mybė teesie su jumis”. — 
Jono 20, 19. Šv. Lukas ra
šo, kuomet Kristus kartu 
sėdėjo su savo mokytiniais 
Emmaus mieste, — Jis ė- 
mė duonos, laimino, laužė 
ir jiems davė. Dabar jų a- 
kys atsivėrė, ir jie pažino 
jį, bet jis pražuvo iš jų a- 
dų. — Luko 24, 30 — 31. 
Argi paprastas kūnas gal 
taip staigiai išnykti iš 
žmonių akių? Aišku, kad 
ne. Tiktai kūnas pasiekęs 
garbingą pomirtinį išaukš
tinimo stovį gali panašiai 
pasielgti.

Šv. Tomas Akvinietis sa
ko, jei mes kiekvieną šį į- 
rodymą atskirai gvaldytu- 
mėn tas neužtektų tobulai 
įrodyti Kristaus Prisikėli
mą, bet naudodamies vi
sais įrodymais kartu, mes 
pilnai prirodome Kristaus 
Prisikėlimo tiesą įvairiose 
jos srityse.

Jei mes prie šio garbingo 
švento teologo įrodymų 
prikergsime šv. Povylo A- 
paštalo ir kitų anais lai
kais gyvenusių šventųjų 
įrodymus, Kristaus Prisi
kėlimo tiesa labiau tampa 
mums aiškesnė ir ryškes
nė. Šv. Povylas rašo: “Nes 
aš jums padaviau visų pir
ma, ką ir ėmiau, kad Kris
tus numirė už mūsų nuo
dėmes, kaip sako Raštai; 
kad buvo palaidotas ir kad 
prisikėlė trečiąją dieną, 
pasirodė Kefui ir vienuo
likai. Paskiau jis pasirodė 
daugiau kaip penkiems 
šimtas brolių vienu kartu, 
kurių daugelis tebėra gyvi 
iki dabar, o kai kurie už
migo. Paskiau jis pasirodė 
Jokūbui, paskui visiems 
Apaštalams. Visų paskiau
sia jis pasirodė man, lig 
nelaiku gimusiam. — I 
Kor. 15, 3-8.

Tiesa, mes dabar nema
tome Kristaus kūno pavi
dale. Jo Prisikėlime glūdi 
visas mūsų Tikėjimas, Vil
tis ir meilė. Bet Kristus 
pats pasakė: “Palaiminti,, 
kurie nematė ir tikėjo”. -į 
Jono 20, 29. Mes ir kitc4s 
pusės, ir nematome jo vi
nimis perdurtas rankas, 
nepalietėme jo šono; bet 
mes visi galime kartu su 
Tomu Apaštalu pakelti 
savo širdis į Prisikėlusį Iš
ganytoją ir sušukti — Ma
no Viešpats ir mano Die
vas! A. P. Šaudys

apie Prisikėlimą, šv. Mato 
rašyto j Evangelijoje ran
dame: — “Jo čia nėra, nes 
Jis prisikėlė, kaip yra sa
kęs.” Mat. 28, 6. Šv. Mor
kus rašo: — “Jis atsikėlė, 
jo nėra čia; štai vieta, kur 
Jį buvo padėję.” Mark. 16, 
6. šv. Lukas, evangelistas 
taipgi rašo: — “Jo nėra 
čia; jis atsikėlė.” Luk. 24, 
6.

Antras įrodymo būdas 
reiškiasi pačioje mūsų Iš
ganytojo kalboje su einan
čiais į Emmaus mokyti
niais. — “Argi nereikėjo, 
kad Kristus tai kentėtų ir 
taip įeitų į savo garbę? Ir 
pradėjęs nuo Mozės ir visų 
pranašų, jis aiškino jiems 
viso Šventojo Rašto, kas 
buvo apie Jį pasakyta”. — 
Luko 24, 26 - 27.

Kristus pats toliau įrodė, 
kad jis buvo prisikėlęs. Šv. 
Lukas rašo: — “Atsikėlę 
tą pačią valandą, juodu 
(t. y., du mokytiniu einan
čiu į Emmaus) sugrįžo į 
Jeruzalę ir rado susirinku
sius Vienuoliką ir kitus 
drauge su jais buvusius, 
kurie sakė: Viešpats iš 
tikrųjų atsikėlė ir pasiro
dė Simonui. Tuomet juodu 
papasakojo, kas buvo atsi
tikę kelyje, ir kaip juodu 
pažino jį, kada jis laužė 
duoną. Jiems taip bekal
bant, Jėzus atsistojo tarp 
jų ir jiems tarė: Ramybė 
jums, tai aš, nebijokite.”— 
Luko, 24, 33—36. Norėda
mas įtikinti juos, kad jis 
nesąs kokia šmėkla jis ū- 
mai pridūrė: “Matykite 
mano rankas ir kojas, kad 
tai aš pats; čiūpinėkite ir 
žiūrėkite, juk dvasia netu
ri kūno ir kaulų, kaip kad 
mane matote turint.” — 
Luko, 24, 39. Norėdamas 
dar labiau juos įtikinti: — 
“Jis parodė jiems savo 
rankas ir kojas. Jiems dar 
netikint ir besistebint iš 
džiaugsmo jis tarė: Ar ne
turite čia ko nors valgyti? 
Jie padavė jam keptos žu
vies dalį ir medaus korį. 
Paėmęs jis valgė jų aki
vaizdoje ir kas lik® jiems 
atidavė”. — Luko 24, 40 — 
43.

Valgydamas jis įrodė, 
kad nesąs kokia dvasia ar
ba šmėkla, bet turįs tikrą 
kūną. Sveikindamas ir kal
bėdamas su Apaštalais į- 
rodė, kad jis jaučia, kalba,

i
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gal ir buvo, kaip tą planą kada Napoleonas žygiavo 
išpopulerizuoti, _ kad ir ki- Europoje ir visa naikino, 
tos valstybės būtų užinte- Kartą, su savo didžia ka- 
resuotos. riuomene jis artinosi prie

Sakoma, kad Vokietijos Feldkirch miestelio, Aus- 
užsienių ministras Ribben- trijoje. Napoleonas įsakė 
trop, kada jis buvo nuvy- generolui Massenai užim- 
kęs į Romą ir Vatikaną, įį miestelį. Tai buvo Vely- 
pareiškęs, kad jeigu kitos kų rytas. Miestelio žmo- 
valstybės nacių pasiūlyto ngS gjo į bažnyčią. Jie pa
taikos plano nepriims, tai matė besiartinančią į jų 
pavasarį Vokieti ja pradėsj mjestą skaitlingą Napole- 
didelę ofensyvą. ono kariuomenę. Kilo su-

Šiandien Sumner Welles, mišimas. Kas daryti? Sku- 
1 Jung. V alstybių prez. Roo- biai miesto vyriausybė su- 
sevelto atstovas, turės dar sįrinko pasitarimui, kaip

I

Kartos atstovo aav. Ant. muer.
4. Dainos: Leiskit į Tėvynę. Kalbėjusio žodžiais angliškais.; 

, . , _ . . . . zA-vocinio - nsitriin-'
leiskite pas savus... L________
esame mes gimę..
samanota... 
bauskaitė), 
putinėlis... 
man linksma buvo...

Kaip girdėjosi.—
Visai gerai. Kalbos girdėjosi 

užtektinai garsiai ir aiškiai. 
Kiek silpniaus buvo su chorais, 
nes dainuojant dainininkų, ne 
visų vienodai baisai girdėjosi. 
Mes klausėme tiesioginai. Tie 
kurie klausė pertransliuojant, 
per Kauno radio stotį, tie girdė
ję silpniaus.

Vasario 18 d. bandėm klausyti 
tą pačią stotį iš Bostono, skirtą 
Lietuvai, jau girdėjosi visai 
prastai. Konsulo adv. Šalnos, 
nors silpnai, kalba girdėjosi, o 
tolesnės programos dalies jau 
visai nebuvo galima girdėti.

Kokį įspūdį gavom mes čio- 
naL; Lietuvoje. Man ir mano

Lietuviais dvasioJe lietuviškoje - patrijo- 
. Kur bakūžė “For me įt is not only a

(solo Marsr Grv- privęlege. būt honor to greet the' 
m^epubiic of Lithuania on the

ir Sudiev Lietuva 22nd anniversary of its Indepen- 
dence. Our Land of our Fa- 
thers!„.” ir baigė. “God bless 
You Mr. Prezident Smetona and; 
the peopld of Lithuania!”

O dainelės. —
Visos parinkta, tikrai, išplauk 

čiančios iš išeivio pasiilgusios, 
mylinčios širdies savo Tėvynę.

Mano įsitikinimu “Darbinin
ko” ir Darbininkų Sąjungos su
rengtas minėjimas pavyko visu 
100G. Mums čionais davėte pro
gą pusvalandį pagyventi Jūsų 
gražiomis mintimis, 
dėkingumas rengėjams ir vyk
dytojams.

pasikalbėjimą su Italijos 
premieru Mussolini.

i
II

duries W.8tatPageiM
Specialūs Pašto Ženklai

I

U. S. paštas pagerbti 
Charles W. Eliot išleido 3c

išgelbėti žmones nuo nedo
ro priešo. Visi sutarė, kad 
ginklais jie jokiu būdu ne
atsilaikys prieš tūkstan
čius priešų. Kaikurie pata
rė pasiduoti ir prašyti, kad 
nors moterys ir vaikai ne
būtų išžudyti.

pašto ženklus, kurių gali- Tuo tarpu atėjo kunigas 
ma gauti pašte ir jo sky-1 . ..

■riuose. Charles W. Eliot
I buvo garsusis mokslinin
kas, gimęs Bostone. Jis 
profesoriavo Harvard uni
versitete ir kitose mokslo

Garbė ir įstaigose.
i
i

A. Staknys. 
11940 m. vasario 19 d.
I Palanga.I ,

(Bus daugiau)

WagnerSm«ttaNLRA 
Pataisą

Washington, D. C., kovo
14 — šiomis dienomis Vir-

kongresmanas 
Smith paruošė ir įdavė 
kongresui National Labor 

! Relations įstatymo patai
są. Senatorius Wagner iš 
New York griežtai pa
smerkė tą Smitho pataisą 
ir pareiškė, kad ją priėmus 
būtų visiškai panaikintas 
NLR įstatymas. Todėl jis 
siūlo sudaryti penkių vyrų 
tarybą. tyiri spręstų visus 
to įstatymo trūkumus.

klebonas, senas, šventas 
žmogus. Supratęs rimtą 
padėtį jis tarė žmonėms:

‘Mano brangieji, šiandie
na yra Velykų šventė. Ar 
Dievas, kuris prisikėlė iš 
numirusių negali mus ap
saugoti ir išgelbėti nuo tos 
nelaimės? Ar savo nelai
mės valandoje mes pir
miausia Išganytoją užmir
šime? Jūs patys matote ir 
suprantate, kad mes vieni 
nuo priešo ’neišsigelbėsi- 
me. Ką reiškia šitas mažas 
mūsų skaičius prieš tą di
džiulę kariuomenę, 
jau yra išsirikiavus
mūsų miestą? Eikime, 
kaip paprastai, į bažnyčią 
ir pasitikėkime Dievui, Jis 
yra prieglauda ir gelbėto
jas”.

Žmonės paklausė kuni
go, suėjo visi į bažnyčią. 
Klebonas įsakė zakristijo
nui skambinti bažnyčios 
varpus. Kunigas išėjo 
šventų mišių laikyti; žmo
nės meldžiasi ir gieda; gi 
bažnyčios varpai nenusto
ja gaudę.

Prancūzijos kariuome
nės vadai, girdėdami tuos 
varpus gaudžiant, pamanė, 
kad miestelio gyventojai 
džiaugiasi sulaukę Austri
jos kariuomenę. Generolas 
Masena įsakė savo kariuo
menei pasitraukti atgal.

Ir taip Velykų varpai iš
gelbėjo Feldkircho miestą. 
Žmonės to įvykio niekada 
neužmiršta. T.
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2monijai Reikia Dvasios Poilsio

Gurklianiškis

Kenčiantis Kristus Ir Modernusis
Pasaulis

ar atstatant tarptautinę 
tvarką, kurios uždavinys 
yra aukštas ir tuo pačiu 
toks sunkus ir nešąs di
džias atsakomybes, reikia 
prisiminti tie prityrimai, 
kurie iškilo pirmiau iš to
lydžių sumanymų netinka
mumo ar blogo pareigų pil
dymo. Ir, kadangi taip 
sunku — net norisi paša- 
kyti negalima — žmogiš- 

i visa per- 
I matyti ir visa užtikrinti 
i darant taikos sutartis — 
kada taip sunku žmonėms - 
būti laisviems 
ir piktumų - 
mas tarptautinio teismo, 
kuris prižiūrėtų, kad suda
rytos taikos sutartys būtų 
ištikimai pildomos, ir atsi
tikus reikalui jas peržiūrė
tų ir pataisytų, yra būti
nai reikalingas taikos su
tarties garbingam priėmi
mui ir išvengimui nesuti
kimų ar sutarties sąlygų 
išaiškinimui.

4. Vienas dalykas turėtų 
ypač atkreipti dėmesį, jei 
yra siekiama geresnės san
tvarkos Europoje, tai yra 
-valstybių ir tautų, lygiai; 
kaip tautinių mažumų, 
teisingi reikalavimai ir ti
krieji jų reikalai; reikala- 

Į vimai, kurie, jei ir nevisuo- 
met pakankamai sudaro 
griežtą teisę, kada jau yra 

i pripažintos ir užtvirtintos 
i sutartys ir joms pasirodo 
į priešingi, tačiau reikia 
juos taikos būdu ištirti, ir 

i jei galima, ir tai naudinga, 
pakeisti sutartis, kad taip 
nė viena tauta nebūtų nu- 

„J skriausta. Taip atstačius 
ną sykį tautos jau buvo tikrą pusiausvyrą tarp 

' sudarę taikos sutartis, bet į tautų ir sugrąžinus savi- 
kadangi jos nebuvo parem- į tarpio pasitikėjimo pa- 
tos nesugriaunamu pri-1 grindus, bus pašalinta dau- 
gimties teise ir Dievo Ap- gybė priežasčių jėgos pa
reiškimo pagrindu, jos ne-; vartojimui.
buvo laikomos. į 5- Tačiau ir geriausias ir

Taigi šiandieniniam pa- tobuliausias sutvarkymas 
šauliui, taip ieškančiam ir bus netobulas ir neturės 
trokštančiam taikos, Po- pasisekimo, jei tie, kurie 
piežius Pijus Xn duoda ti-1 vadovauja tautų likimui, 
kriausias priemones. nphn« iš
sako: j

1. Pagrindinė prielaida 
teisingai ir garbingai tai
kai yra visų didelių ir ma
žų, galingų ir silpnų tautų 
gyvybinių teisių ir nepri
klausomybės užtikrinimas. 
Kada ta teisių lygybė yra

retų tikros ir pastovios 
taikos ir ramybės turėti? 
Kaip nenorės, jog taika tai 
yra didžiausioji tautos ir 
visuomenės palaima. Tai
ka teikia žmonėms džiaug
smą ir pasitenkinimą, tai- 

’!koje gyvenančios tautos
_  _.! kyla apšvietoje ir kultūro- kaip silpnumui 

laukia ramybės bei taikos. je» taika visa galima lai-1 
Ar šiandieną žmonės neno- mėti.

Velykų dienoje pirmieji 
Prisikėlusio Išganytojo žo
džiai buvo: “Ramybė
jums”. Ir kiek sykių Jis vė
liau kalbėjo žmonėms, tiek 
sykių jiems sakė: “Ramy
bė jums”. Dievas siūlo 
žmonėms tikrąją ramybę, 
liepia gyventi taikoje ir 
meilėje, bet žmonės nesu-;

Blogybių Priežastys
I 

ko: “pasidaro tušti savo

nuo aistrų 
tai įsteigi-

Pastaraisiais laikais gyvename labai įtemptą gy- i 
venimą. “Nervų karas” ėda nervus ne vien tik valsty- ; 
bių vadams. Ir eiliniai piliečiai jį atjaučia. Paimkime, < 
kad ir antrąjį pasaulio karą. Rodos, palyginti, jis ne 
toks kraugeringas kaip pirmasai. Lenkų - vokiečių ir 
rusų - suomių karai tik kruvini incidentai, palyginus 
su baisingomis milžinų kautynėmis 1914—18 m. O bet 
gi pasaulio nervai dabar daugiau įtempti. Tam priežas
tis tai puolimai iš oro. Jie daugiausiai gąsdiną ramius 
kariaujančių kraštų gyventojus ne vien tik didmies
čiuose, bet ir miesteliuose ir kaimuose. Prie nervų tam
pymo prisideda staigios ir iki šiol negirdėtos politinės 
kombinuotės, kurios sunkiai vargina žmonijos dėme
sį dėl įvairių galimų susidaryti pavojų. Dabar beveik 
neįmanoma susivokti, koks bus rytoj valstybių susi- 
grupavimas ir kuriai šaliai teks stoti į kariaujančių 
eiles.

Be to, šiandien kariaujama ne vien dėl medžiagi
nių laimėjimų. Kilsta ir tautiniai šūkiai. Moderninis 
tautų susipratimas verčia jas siekti apsisprendimo ir 
nepriklausomybės. Europa skyla į tautas ir tauteles. 
Stambiosios tautos siekia praryti mažasias, šitos gi 
nesiduoda pavergiamos. Pagaliau į pasaulio sąjūdį į- 
eina dar vienas veiksnys — komunizmas ir su juo 
priešreliginė propaganda ir platus užsimojimas panai
kinti bet kokią religija. Tad prie esamų politinių ir e- 
konominių vargų prisideda dar vienas rūpesnis — pats 
stambiausias — ir stumia įvykius į neįmanomą suiru
tę.

Nusikamavusi žmonija trokšta poilsio — dvasi
nio poilsio. Jau vis daugiau girdisi balsų, kad metas 
grįžti prie religijos, kuri tik viena gali užpildyti gy
dančio balsamo ant įsisenėjusių dvasios žaizdų. Gi tas 
gaivinantis vaistas — religija — yra visuomet paran
kiui. Tenka tik atsiminti, kad susilaukėme triumfuo
jančio krikščionybės momento — Kristaus Atsikėli
mo. Jis skelbia didinga tiesos pergalę. Sakoma, žmoni
ja ieškanti tiesos. Bet kodėl gi neieško ten, kur ja leng
viausiai galima surasti ? Skeptikas Pilotas klausė Kris
taus: kas yra tiesa? O Tiesa, paniekinta ir nukankinta, 
stovi čia pat prieš jį. Kiek šio pasaulio skeptikų seka 
Piloto pėdomis!

Šiandien Tiesa triumfuoja. Ji nugalėjo mirtį ir 
melą. Kristus — Kelias, Tiesa ir Gyvenimas — rodo 
kelią tiesai surasti ir už tai žada gyvenimą. Žmonija 
pailso ir suskurdo, tiesos kitur beieškodama. Jau me
tas jai grįžti prie tikrosios Tiesos ir įsigyti poilsį ir ra
mybę. K.

Kodėl, tat, žmonės, trok- beje ir, kaip apaštalas sa- 
šdami ir ieškodami taikos 
ir ramaus sugyvenimo, ne- mintyse”, 
pasiekia savo tikslo? To
dėl, kad jos klaidingai ieš
koma. Dabartiniu laiku, į 
tautų vadai, ir didi žmoni-į 
jos dalis, visa daro tik že
miškais sumetimais ir tik 
tokiais atžvilgiais taikos 
teieško. Tas aklas ir pasi
pūtęs šių dienų netikėji
mas, paneigimas Dievo ir 
Jo amžinųjų Įstatymų, su
pasaulėjimas, yra kliūtys, 
kurios neleidžia sudaryti 
pastovią taiką. Evangelijo
je pasakyta, kad kuomet 
Kristus buvo prikaltas prie 
Kryžiaus, “pasidarė tamsu 
visoje žemėje”. Tas baisus 
vaizdas dabar pasikartoja 
pasauly. Kada Kristus, 
“Taikos Kunigaikštis” yra 
išvytas iš gyvenimo, tada 
žmonės vaikščioja tamsy-

Tikroji ir pastovi taika 
turi būti pagrįsta antgam
tiniais Dievo įstatymais. 
Teisingai tat Popiežius Pi
jus XI, savo enciklikoje 
Ūbi Arcano Dei, sako: “Nė
ra kito kelio taikai sudary
ti, kaip sugrąžinti Kristų 
į gyvenimą. Kada valsty
bės ir žmonės laikys savo 
šventą pareigą pildyti Jė
zaus Kristaus įstatymus, 
tada jie turės tikrą taiką, 
pasitikėjimą, ir visokius 
nesutikimus taikos būdu 
galės išspręsti”.

Visi nori taikos. Bet rei
kia ieškoti ne tos taikos, 
kurią pasaulis gali duoti ir 
atimti, bet pirmiausia Die
vo taikos ir paskiau tautų 
sutarimo.

I

I

Sąlygos Taikai
Kraujo praliejimu ir lio istorija liudija. Ne vie- 

žmogžudiškais darbais pa
saulis niekada pastovios 
taikos nepasieks. Pijus XII 
štai ką sako: “Ne išorinė
mis, ne kalaviju ateina i 
tautų išgelbėjimas. Kala-’ 
vijas gali taikos sąlygas 
nustatyti, bet negali tik
ros taikos duoti”. Tų žo
džių tikrumą liūdnai pašau

I 
I

Vilnių Turime-Padėkime JĮ
Atstatyti

skyrius, $30.00. Pittston,, 
Pa., Vilniečiams Remti ko
mitetas per J. Kudirką 
$150.00. Brockton, Mass., 
Šv. Roko par. per kun. J. 
Švagždį $470.00. Ply- 
mouth, Pa., šv. Kazimiero 
nar. $43.00. Philadelphia, 
Pa., Fed. apskr. per Oną 
Unguraitę $34.00. Detroit, paneigta, suvaržyta ar į- 
"--1- a _i statyta į pavojų, tada tei

sėta tvarka reikalauja, kad 
būtų padarytas atlygini- 

Į mas, kurio saikas ir laips-

Gauname iš atgautojo 
Vilniaus krašto pranešimų, 
kad to krašto biednuome- 
nei pašalpa vis dar yra la
bai reikalinga. Trūksta 
butų, drabužių, trūksta ir 
maisto. Lietuvoje susida
riusios vilniečiams šelpti 
organizacijos daug pagal
bos suteikė, daug nuveikė, 
bet jos vienos, kad ir turi 
plačiosios visuomenės pa
ramą, nepajėgia visų varg
stančiųjų aprūpinti. Dėl to 
jos išnaujo šaukiasi į A- 
merikos lietuvius, kad šia
me svarbiame tautos dar
be ateitume jiems į pagal
bą.

Į tai atsižvelgdama AL 
RK Federacijos Taryba sa

per Federaciją, kuri tas 
aukas tuoj persiunčia į 
Vilnių biednuomenei šelp
ti.

Šiomis dienomis aukos y- 
ra gautos iš šių kolonijų:

Wilkes Barre , Pa., per 
kun. J. Miliauską, $35.55; 
Cleveland, Ohio, per kun. 
J. Angelaitį, Neperstojan- 
čios Pagalbos par., $72.04; 
Chicago, Dievo Apvaizdos 
par., per kun. Ig. Albavi- 
čių, $50.00; So. Boston, 
Mass,, Federacijos 3 sky
rius $77.00, Lietuvos Vyčių 
17 kp. per P. Razvadauską 
$103.51 ir Šv. Pranciškaus 
dr-ja $10.00. Pittsburgh, 
Pa., Federacijos apskritys 
$35.09. Jersey City, N. J.,

Mich., Federacijos 4 sky
rius per P. Grybą $120.20. 
Pittsburgh, Pa., (T. F. & 
N. $4.60, Mrs. Anna Hu-j 
ghes $2.00, P. Kvederienė 
$1.00, T. P. K. $1.85) per 
kun. M. Kazėną $9.45. Cle- 
veland, Ohio, Paulė Glugo- 
dienė $2.00. Brooklyn, N. 
Y., per J. B. Laučką, vasa
rio 16 d. minėjimo aukos 
$101.35, Moterų Sąjungos 
N. Y. ir N. J. apskrities 
pramogos vilniečiams su
šelpti pelnas $36.25, Ange-

srities pas ji nebėra. Ku
riama savotiški dievai, ma
terializmo stabai. Tačiau 
savo išgelbėtojo jis nesu
randa. Pasaulis naujuose, 
keršto sukeltuose, kentėji
muose — vaitoja labiau, 
nei prieškultūriniais lai
kais.

Ir krikščioniškame pa
saulyje, pritemo saulė. Ko
dėl pritemo? Gal todėl, kad 
buvo neatydžiai, be nepa
prasto rūpesčio budėta? 
Gal ir čia reikėtų ne vie
nam muštis į krūtinę, kaip 
nevienam žiopsojusiam 
Golgotoje, kai mirštant 
Kristui daugelis darė tar
dami: “tikrai jis buvo Die
vo Sūnus?!”

Yra net krikštytų žmo
nių, kurie su cinizmu sa
ko, kad ir Kristus ant Gol
gotos dar permažą kentė
jęs, jų vargai esą skaudes- 
ni. Tik jie vieną yra pa
miršę, kad pasaulio žmo
nės kenčia dėl savo pikto, 
o Kristus kentėjo ir mirė 
nekaltas ir dar už žmonių 
begalinius prasikaltimus.

Cinizmo piktai žmogaus 
prigimčiai niekad nestigo. 
Ciniškas pasityčiojimo 
juokas Kristų lydėjo ant 
Golgotos, iš Jo juokėsi 
Jam kabojant ant kry
žiaus... Ir šiandien moder- 

jniojo žmogaus išdidumas 
į dar labiau jį išugdė. Dėl 
neapykantos šiandien dar

Moderninis gyvenimas yra < 
plėšrių žvėrių lindynė. 

Gonz. de Reynold.

Prieš Velykas ano meto 
Jeruzalėj, penktadienį, bu
vo nepaprastas sąjūdis. 
Gatvės dar iš ryto pilnos 
minios. Išėjo iš rūmų išdi
dūs Rašto Mokytojai, savi
ninkai turtų ir pirkliai. Iš
lindo dienos švieson visos 
tariamos žmogystos iš 
tamsių prieangių ir lindy
nių. Visi žinojo, visi girdė
jo, kad šiandien Jis bus ve
damas ant Golgotos.
— Kas Jis?
— Ogi tas, Kurs sakė mi

nioms įstabius pamokslus, 
Kurs draugavo su žvejais 
ir beturčiais, kalbėjo su 
moterimis, nešančiomis 
sunkius vandens ąsočius, 
ir neretai buvo apsuptas 
nemažo būrio vienplaukių 
vaikų...

Tasai dabar buvo pas
merktas, Kurs kalno pa
moksle liepė mylėti visus 
net priešus...

Kursai nesenai išvarė iš 
maldos namų pirklius su 
pripiltomis kišenėmis me
talinių pinigų.

Minios brukasi siauro
mis, kalvotomis gatvėmis, 
lipa vieni kitiems ant kul
nų... Štai ir Golgotos kalva 
prieš akis. Minia plaukia 
apstoja kalvą iš visų pu
sių žiūri ir laukia, jų akys 
žiba...

Dar valanda — ir iškilo, 
pačioje aukštumoje trys degė vienuolynai ir kated- 
kryžiai.

Viduryje, su erškėčių 
vainiku ant galvos, nuo
gas, — kaip ir kiti piktada
riai — kaba prikaltas vi
nimis prie medžio kryžiaus 
Kristus. Negana prisity- 
čiojo minia iš Jo visą kry
žiaus kelią iki Golgotos. 
Jie juokiasi iš Jo ir dabar...

... Saulė aptemo. Kristus 
miršta išniekintas ir aplei
stas. Priešų išniekintas, 
mokinių apleistas...

... Praslinko devyniolika 
amžių. Susiformavo mo
derni žmonija, 
nebepanaši į 
prieš keletą 
žmogų. Modernus žmogus 
nieko nebenori pripažinti; 

j jis betiki tik į savo jėgas. 
; Jėga, gamyba, turtas — 
jo idealas. Jokios dvasinės

I

jis ir pačios tautos nebus la- 
I biau persiėmę ta dvasia, 

- - I kuri viena tegali duoti 
i tarptautinių sutarčių ne- 
' gyvam žodžiui gyvą reikš
mę, jei nebus persiėmę tuo 
vidujiniu ir didžiu atsako
mybės jausmu, kuris ma
tuoja ir sveria žmonių į- 
statymus pagal šventą ir 
nepakeičiamą Dieviškojo 
Įstatymo taisyklę; jei ne
jaus to teisingumo alkio ir 

____________ _ ___ ~ troškulio, kurį Jėzus Kris- ; 
nis neturi būti matuoja- pus paskelbė Palaimini
mas kardu ar savymeilos muose ir Pamoksle ant
neapribotu sprendimu, bet Kalno> tai visos pastangos
teisingumo ir sangrąžinio ^us veltui. Reikia tat grą- 
delniais, žinti žmones prie Dieviško

jo Įstatymo pildymo, kuris 
2. Kad tuo būdu atstaty-jvienas tegali duoti prakil_ 

toji tvarka butų pastovi ir numą įr pastovumą; reikia 
Į lydima rimties, tautos turi aįtaisyti tautoms padary- 
issivaduoti iš jas spau- tus nu0sto!ius ir sugrąžinti 

Bcipvi penimo i vergijįj^S įr to^Da^iaus* I ^moni^ai taiką, pagrįsta į
lų Karalienės par. vaiku- oXaP teisingumu ir artimo mei-
čių dovana Vilniaus lietu- 
vių vaikams $25.00 ir se-^et°^ "j? naikTnS Pasi.pūt« vJlstybl4 Yadai 
niau gauU $20*00. Viso; "į^“s !----------------- “
šiuo tarpu iš Brooklyno ^ .
$182.60.

žinti žmones prie Dieviško
jo Įstatymo pildymo, kuris

v •

nebūtų šiauri jų naikinto
ja. Tokios taikos sutartys, 
kurios neteiktų pagrindi
nės reikšmės organiškai 

Nėra abejonės, Vilniaus tolydžio plečiamam nusi- 
krašto biednuomenė bus ginklavimui, lygiai me- 
nuoširdžiai dėkinga vi- džiaginėje, lygiai dvasinė- 
siems šias aukas sudėju- je srityje, ir kurios ne- 
siems ir visiems šių aukų ’ siektų ištikimai įvykdyti 
surinkime pasidarbavu-! pilno nusiginklavimo, ank-

I 
I

I

Moderni, 
gyvenusį 

šimtmečių

ros. Šiandien buvo sprog
dinami šventnamiai. Ci
nizmas suruošė pasityčio
jimo procesijas...

Krikščionybės istorija 
nužymėjo nuolatinis kry
žiaus kelias Tačiau bai
siausios neapykantos aud
ros jos nepajėgė sunaikin
ti.

Šiandien tyko krikščio
niškąjį pasaulį sužlugdyti 
neapykantos slibinas. Kal
bama apie valstybių ir 
tautų sunaikinimą. Ir 
krikščionybei skelbiama 
mirtis. Bet veltui. Kristaus 
Bažnyčia savo istorijoj ne 
vieną baisią audrą pergy
veno. Nes Kristus mirė, 
kad mus atpirktų. Jis mi
rė, kad prisikeltų ir prikel
tų žmogų iš begalinio sie
los skurdo.

UŽ PASAULIO TAIKĄ
sibaigtų
meilė viešpatautų 
žmonių.

Įkvėpk, o Jėzau, 
vadams ir žmonėms 
lankumo dvasią ir pašalink 

■ iie»utiK.iiuu9,' kurie sukę-

nesutarimai ir 
tarp

Nugąsdyti karo baisy
bių, kurios naikina tautas 
ir žmones, mes kreipiamės, 
o Jėzau, prie Tavo šven
čiausios Širdies, mūsų pa
skutinės vilties.

O Taikos Karaliau, mes | nesutikimus, 
nuolankiai meldžiame tai- lia tautą prieš tautą, 
kos, kurios taip karštai vi-Į Kai kurie žmonės pasiti- 
si trokštame. Į ki savo galybėmis ir gink-

Iš Savo švenčiausios lais, bet mes šaukiamės 
čios Galva juos paskelbė. Širdies Tu siuntei į pašau- savo Viešpaties mūsų Die- 

lį dieviškąją meilę, kad UŽ- VO. Popiežius Benediktas XV.

tautų
nuo-

I

nenori priimti Popiežiaus 
nurodytų pastoviai taikai 
sąlygų, dėl to, kad Bažny-

I

vo suvažiavime, įvykusia- per kun. M. Kemešį, $101. siems. Brangūs tautiečiai, ■ sčiau ar vėliau pasirodys 
me vasario 23 d., New Yor- ~ 
ke, nutarė Vilniaus Vajų 
tęsti toliau. Taigi ir dirba
me toliau. Federacijos aps
kričiai ir skyriai, visos or
ganizacijos ir draugijos sk. Norwood, Mass., Fede- 
prašomi visomis progomis racijos 10 sk., $21.50. Pro- 
rinkti aukas ir jas siųsti

65. Cambridge, Mass., per 
kun. Pr. Juškaitį, $40.76. 
Donorą, Pa., Šv. Juozapo 

• par., $6.69. Great Neck, N. 
Y., $30.00, Federacijos 51

vidence, R. I., Federacijos

varykime vilniečių šelpi- ■ esančios netvirtos ir nepa- 
mo darbą pirmyn, nes tuo‘ stovios.
atliekame kilnų krikščio-į f - ' - *
niškosios artimo meilės kaimynystės sudarymas 
<------z — L-------------- K----- luicuiį piloiuuauiu puc
didelio tautos darbo. ’visų tautų nuomonės, kad 

Leonardas šimutis, pašalinti praeities klaidas 
Federacijos Sekr. ir trūkumus. Ir, sudarant

Jie priešinosi Dievui ir 
Bažnyčiai ir už tai nesu
randa kelio į ramybę ir pa
stovią taiką.

Jėzus Kristus yra kam
pinis akmuo, kuriuos turi širdžiai linkime džiaugsmingų ir malonių šventų Vely- 
būti pagrįsta patvari vi- kų švenčių, reikšdamos gilų dėkingumą už paramą, 
suomenės ir atskirų žmo- Garbingai iš numirusiųjų prisikėlęs mūsų Išgany
mų gerovė ir taika. Lai Ve- to jas, Jėzus Kristus, šioje brangioje Velykų šventėje

ALLELIUJA!
Visiems mūsų Rėmėjams ir Bendradarbiams nuo-

i
3. Bet kokis tarptautinės Iykų dienoje pasaulis iš- tesuteikia visiems Savo dieviškąjį palaiminimą, tepri- 

, - . ., , ~ sudarymas girsta Prisikėlusio Išgany- pildo visų širdis tikruoju džiaugsmu, ir teatlygina šim-
Pnej turėtų prisitaikinti prie tojo .žodžius: “Ramybė teriopai visiems už kiekvieną gerą darbą ir pasišventi- 

jums. Savo ramybę Aš mą. 
jums duodu; priimkite ją”.

T.

Šv. Kazimiero Seserys
Vila Juozapo Marijos 

Newton, Penn.
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Veda — P. Kupraitis

c
Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 

darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

Antradienis, Kovo 19 d., 1940

f

ERŠKĖČIUOTAS KRISTUS

“Tiesa pasakius, Jonai”, pra
dėjo ji, “viskas gerai nėra. Šian
dien aš pirmą kartą supratau 
tikrą prasmę lietuvių kalbos. Aš 
visad buvau tos minties, kad 
žmogus gimsta su kokiu nors 
palinkimu, ar tai prie muzikos, 
prie mokslo, ar kaip ir mano 
brolis Petras, su palinkimu ra
šyti ir platinti lietuvių kalbą. 
Mano klaida yra aiški. Žmogaus 
palinkimas, iš tikrųjų, pareina 
nuo jo aplinkybių, nes tu, Jonai 
susidomėjai tėvynės kalba skai
tydamas ir klausydamas mano 
brolio raginimų”.

“Taigi, Maryte,” pridėjo Pet
ras, “mes lankydami kolegiją, 
žinome, kaip naudinga yra kal
bėti svetima kalba ir, kiek yra 
vargo gerai tą kalbą išmokti. 
Kadangi mūsų tėveliai kalbėjo 
ir kalba, mes girdime gyvus 
vartojamus žodžius ir sakinius, 
kuriuos randame knygoj. Lietu
vių kalba mums yra lengviau iš
mokti negu graikų, lotynų, ar
ba vokiečių kalbą. Taigi mums
reikia įvertinti mūsų prigimtą žinai, Jonai? 
laimę. Koks lieutvis gali apsi-; W.S.B. korporacija turi gerų

nes minty turiu tik tokį 
jaunimą, kuris vertas pri
klausyti vyčių organizaci
joje.

Malonūs vyčiai, manau, 
kad laiko dar turime už
tektinai tokiems vakarams 
surengti, todėl prašau kuo
pų vadovybių, pasitarus su 
parapijos klebonu, bandyti 
tą įvykdyti.

į Aiškiai suprantu, kad 
čia reikia įdėti daug nuo-

■ širdaus ir sunkaus darbo 
(tokį yakarą surengti, bet 
įtik dirbant galima tikėtis 
' pasekmių, todėl, vajaus 
metu, kiekvieno vyčio pa
reiga skleisti vyčių organi
zacijos idėją draugų tarpe 
ir, bent vieną narį prirašy
ti prie organizacijos.

Kristus yra pasakęs: — 
“Darbuokis žmogau ir aš

Erškėčiais papuošė Tau galvą 
Sukruvino rankas ir kojas, 
O Tu žvelgei, nuliūdęs Kristau, 
Ir neverkei ir nevaitojai.
Už ką, už ką... o, mano Dieve, 
Už ką taip baisiai jie kankino, 
Juk aš tik laimės jiems tetroškau, 
O jie manęs dar nepažino.
Ir tyčiojosi fariziejai:
— Nuženk dabar nuo kryžiaus, Kristau, 
Tada ir mes Tau įtikėsim — 
Sakysime — Tave pažįstam.
Ir sudreba Golgotos kalnas, 
Užtemsta saulė — verias žemė, 
Karalius Kristus viešpatauja,

' Ir širdys blaivosi aptemę.
Tik užkietėję fariziejai
Po tavo prieglobstim Tavęs dar nepažįsta, 
Ir ligi šiol vis tyčiojas sustoję — 
Nuženk, nuženk nuo kryžiaus, Kristau.

Aleksas šata, padėsiu”. Mes vyčiai turi- 
• “At. Spinduliai” rae pasekti Jo žodžius ir

parodyti savo darbštumą, 
vieningumą ir vertingumą 
plačiai lietuvių kat. visuo
menei, o tikiu, kad jie šim
tu nuošimčių mums padės 
tęsti mūsų garbingą idėjos 
darbą.

Reiškiu vilties, kad mano 
raginimą maloniai priimsi- 

savo geruo- ir laimėti skirtą Centro ir te, ir pasidarbuosite šiuo 
drauges N. Anglijos Apskrities do- vajaus metu!

Pr. Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

L. Vyčių Vajui (pustus
L. Vyčių organizacijos ir toms kuopoms, kurios 

naujų narių vajus, jau tę- dar neparodė jokio darbš- 
siasi nuo sausio pirmos tumo, nes patarlė sako: — 
dienos. Aišku, kad daug geriau vėliau, negu niekad. 
Vyčių kuopų nuoširdžiai Todėl norintiems dirbti, 
pasidarbavo ir, pasikvietė- pasirodyti vyčių veikloje 
prirašė visus : 
sius draugus ir 
prie L. Vyčių organizaci- vanas, dar galima suspėti 
jos. Taip-gi tikiu, kad tą ii’ pirmuosius pasivyti vy- 
darė iš širdies viso gero čių vajaus darbe, 
linkėdami vyčiams ir žiū- į Čia norisi patiekti vieną 
rėdami kokius jaunuolius pasiūlymą, kuris porą me-; 
prirašo prie organizacijos, tų atgal sėkmingai pavy-j 
Bet buvo ir tokių kuopų, ko, būtent: suruošti įvai- 
kurios dar nieko neveikė raus turinio vakarus, su- 
ir, gal nė vieno naujo na- kviesti daugiausia jauni- 
rio neprirašė, o naujų na- mą, turėti vieną kalbėtoją, 
rių vajus ir, naujų kuopų kuris aiškiai nušviestų vy- 
organizavimas eina 1 
smarkumu.

Nors vajus jau įpusėjęs, dyti juos prirašyti prie or- 
bet nėra reikalo nusiminti ganizacijos. I

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTIS

Pavasaris, Gražus Oras
(Liaudies Dainelė)

Pavasaris, gražus oras, 
Gėlės krauna žiedelius, 
Prasidėjo baisus karas, 
Balnoj broliai žirgelius.

Kai aš augau pas tėtušį, 
Tokio vargo nemačiau, . 
Tiktai šėriau bėrą žirgą, 
Sau širdelę raminau.

Nusišėręs bėrą žirgą, 
Šveičiau plieno kardelį, 
Pamazgojau ašarėlėms 
Savo skaisčius veidelius.

Sudiev, senas tėtušėli, 
Paduok plieno kardelį, 
O tu, sena motinėle, 
Laimink savo sūnelį. 

Per tris dienas bernužėlis 
Karan jojo iš namų, 
Ir parašė.pirmą laišką 
Mergužėlei mylimai.

Skaito laišką mergužėlė, 
Ašarėles liedama, 
Su nuliūdusia širdele 
Bernužėlio laukdama.

I Jaunimas Ir Blaivybė
(Kun. J. Padvaiskio referatas, 
skaitytas Naujos Anglijo* Lie
tuvių Katalikų Seimelyj, va
sario 22 d., 1940, So. Bostone).

Rugsėjo 22 d., 1909 me
tais kunigas Petras Sauru- 
saitis, didis blaivybes a-

holis yra narkotas (narco- 
tic). Jis migdo kūno jėgas, 
jausmus ir tt. Taipgi nar- 
kotiškas alkoholio veiki
mas, blogos tame, kad ko 
daugiau jo geriama, tuo

paštalas, sušaukė pirmuti-. labiau jo norime, yra viena 
nį priešalkoholinį suvažia-! iš pavojingiausių ypaty- 
vimą Waterburyje. Ir tame bių. Iš pradžios ne vienam 
suvažiavime buvo įsteigta alkoholis rodėsi bjaurus, 

i “Amerikos Lietuvių Kata- tačiau netrukus prie jo 
likų Blaivininkų Sąjunga”, taip priprantame, kad be 

Nuo tos draugijos įsikū- jo apsieiti negalima. Japo- 
rimo iki šiai dienai praėjo nai turi patarlę, kuri tą 
trisdešimts metų. Per tą pripratimą nupiešia šiais 
ilgą laikotarpį daug buvo žodžiais: 
nuveikta blaivybės reikale “Pradžioj žmogus ima gėrimą, 

imti mokytis kitą svetimtaučių muzikantų, šokikų, ir kitų įvai- lietuvių tarpe. Įdomu būtų Po to gėrimas ima gėrimą, 
kalbą mokykloj ir užmiršti sa- rių “talentų”. Vienas iš jų, mo- pažvelgti į Šios draugijos Pagaliau gėrimas ima žmogų”, 
vo?”

“Aš dabar aiškiau suprantu, 
kodėl judu taip susidomėję lie
tuvių kalba,” tarė jausmingai 
Marytė. “Man yra labai sunku 
mokytis prancūzų kalbą mokyk
loj. Bet, kadangi aš turiu lietu
viško kraujo, aš manau, kad aš 
galėsiu greit išmokti lietuvių 
kalbą. Malonėkite prirašyti ma
ne prie jūsų lietuvių kalbos mo
kyklos klausytojų.

(Bus daugiau)

SPORTAS

rių “talentų”. Vienas iš jų, mo- pažvelgti į Šios draugijos Pagaliau gėrimas ima žmogų”, 
ka labai gražiai groti smuiką, istoriją. Bet į istoriją Tiesi- Ir taip po truputį begurkš- 
Kitas moka “harmonika”. Dar gilinsiu, nes ji viena turi 
kitas moka groti “trum
pei”, arba labai gražiai pašokti 
“rhumba”. O dar du moka pa
dainuoti duetą. Reg.

PRO VANAGO AKĮ

nodamas žmogus prisipra
tina pilti svaiginančių gė
rimų į savo kūną, į kurio 
visus organus tie svaigi
nantieji gėrimai iš paleng- 
vo sukelia karą.

Kadangi jaunystė ge-

Jonas.

C.Y.O. Kėglių lygos stovis:
laimėjo pralaimėjo 

Šv. Petro p. (Vyčių) 
St. Mary’s parap. 
St. Monica’s parap 
St. Augustine's

61

51

31

25

12
21
37
43

A. E. L. ilgą laiką išlaikei sa
vo sekretą, kas tai esi. Pasiti
kėk šiam paskutiniui perspėji
mui ir pamiršk, ką manai apie 
“S—G”, nes kitaip ir tamsta pa
teksi į vanago nagus!

(Tęsinys)

Sapnuodamas žmogus užmirš
ta dabartinį gyvenimą. Kai klai
kūs debesiai pranyko iš mano įvytį nulio oioniui iiuonvov^ ▼ J i 

visu čių organizaci ją susirinku-,mmties- aš atsiminiau, kad aš 
šiam jaunimui, O tada ban- dabar pas Petrą mokausi lietu-

1 - - - - ■ - - J vių kalbos. Marytės netikėtas
Sakau juos, užėjimas išgązdino mane kai 

kokį vaika, sučiuptą vagiant.

“Gerą dieną, Jonai”, ji malo
niai ištarė, įeidama į kambarį.

Mano gerklė buvo labai iš
džiūvus, ir kai aš atsakiau “Ge- i 
ra dieną, Maryte”, mano žodžiai 
nebeturėjo aiškios prasmės.

Petras visą laiką į mus neat
kreipė savo dėmesio, tad man 

; vienam buvo labai sunku pasvei
kinti mano mylimą Marytę. Vis- 
tiek ji žinojo, kad aš džiaugiaus 
ją susitikęs. Jos mėlynos akys 
greit pašvito ir be atidėliojimo 
mes pradėjome maloniai kalbė- 

■ tis.

Petras paaiškino mano atsi
lankymą, sakydamas: “Aš pra
dėjau lietuvių kalbos mokyklą j 
ir Jonas yra mano pirmas mo
kinys. Kai jis pabaigs mano kur-; 
są. aš jį paskirsiu savo pagelbi- 
ninku. Mes neužilgo pradėsime) 
vajų naujų mokinių pritraukti, i 
Mūsų pareiga yra sudominti 
kiekvieną lietuvį studentą, ku- 

! ris lanko mūsų kolegiją, ir mo-' 
1 kos lietuvių kalbą”.

Marytė rimtai galvojo ir jos 
brolio žodžius nepavertė juo
kais. Aš taipogi surimtėjau, nes 
jaučiausi, kad ir Marytė ne vi
siškai atsisakė savo tėvelių gim- 

į tinęs kalbos. Jos veidas surim
tėjo, jos šypsenos spinduliai 
pranyko.

“Maryte”, prablaivinau aš ją, 
“kodėl tu taip nusiminus? Apie 
ką tu taip giliai užsimsčius? Gal 
kas negerai?”

Dorothy Plummer, praktikuoja, kaip teisingai už
duot golfo bolei. Kada ji užduoda pritvirtintai bolei 
prie kojinės rankenos ir bolei nukrypus, tuomet ji su 
kojos paspaudimu rankeną, grąžina bolę į pirmykštę 
vietą.

I

Vyčių kėglių lygos stovis:
laimėjo pralaimėjo

60
51
46
42
30
15

16
32
38
42
50
65

Į 
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Šiais metais So. Bostono Vy
čiai atgaivino ilgai užmigusį, 
basketbail ratelį. Ratelis Vyčių 
vardu labai puikiai žaidžia. Ran
dasi ir jų tarpe taip pat, kaip 
bowling ratelyje viena kliūtis. į 
Žaidėjai ne visi Vyčiai, o dar ir Į 

į ne lietuviai. Žodis dėl žaidėjų: i 
(“Ar norėtumėt porą juodukų' 
pridėti prie ratelio? Jie gerai lo
šia!”).

Vyčių krepšesviedžio 
bąli) ratelis 
laimėjo beveik visus savo žaidi
mus. Tikimės, kad visus atei
nančius žaidimus taip pat lai
mės. Ratelio vedėjai prašo visų 
paremti ratelį, atsilankant į žai
dimus, kurie įvyksta penktadie
nio vakarais, South Boston 
High School salėje. Naujus pra
nešimus galite sužinoti 
kėglių gambariuose.

(basket- 
stipriai veikia ir

Šiomis dienomis mūsų tarpe 
yra labai meilės liga serganti 
paneiė ir nerimstantis jaunikai
tis. Antanuk! Neliūdėk! Yra iš
ėjimas. pasiieškok sau darbą ir 
po Velykų abudu nuvažiavę pas 
gydytoją “V” pasveiksite. Ar ne 
taip Joana?

Vyčių
J.B.

PASLAPČIŲ SEŠELIUOSE
(In the shaoovvsof the secrets)

medžiagos atskiram refe
ratui. Tik tiek priminsiu, 
kad kuomet ši draugija iš
leido savo mėnesinį laik
raštį “Tautos Rytą” ji sa
vo rolę tobulai atliko, su
pažindindama visus suau- riausia dirva įvairiems pa- 
gusius ir jaunus, su alko- pročiams, tai reikia rūpin- 
holio blėdingumu. Gaila, tis, 
kad to laikraščio neteko
me, nes ir šiandien mums 
yra reikalinga vartoti prie
monių supažindinti netik 
suaugusius, bet ypač jau
nimą su alkoholio blėdin
gumu ir blaivybės reika
lingumu.

Niekad gal nebuvo taip 
svarbu atkreipti mūsų dė
mesį į blaivybės reikalin
gumą, kaip šiose dienose. 
Ne tiktai mūsų šalyje, bet 

' ir beveik visame pasaulyje 
blaivybės klausimas yra 
vienas 
menės gyvenime.

Nėr mums l,_____ __
toli surasti įrodymų blai- tru°ta ~ atvaizduota Pa_ 
vybės reikalingumo. Pa. veikslais. Karna tik 25c. 
žiūrėkime, kas darosi ap
link mus. Šimtai mūsų 
tautiečių skęsta girtuok
lystės bangose. Ką šian
dien mūsų akys mato ne
buvo matyt prieš prohibi- 
cijos laikus. Pasekmės tų 

(uždraudimo laikų yra aiš-

kad į jaunųjų širdis 
kristų vien gerų papročių 
grūdai, kad jie išdygę džiu
gintų jaunimą ir, kad tų 
gerų papročių žiedais gė
rėtųsi visa visuomenė. 
Jaunimas gurkšnio jantis 
svaiginančius gėrimus ne
atneš visuomenei pasige
rėjimo.

Bus daugiau

“Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lictu- 
iš opiausių visuo- vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 

’ slapčių lapelius. Kiekviena
reikalo eiti tinkamai ir prašiai įlius-

i

' AR ŽINOTE?
Kodėl P. D. neberūko cigarus ?, kįos Moterys pradėjo ger- 
Kas bus ateinantis N. A. A. alkoholinius gėrimus, 

tyčių pirmininkas? Jaunieji bonkutėmis iš ki-
Kur Pt. R. pražuvo seimelio genių rodė savo drąsą įsta

tymų laužyme. Merginos 
pradėjo ragauti vaisiaus 
nuo užginto medžio. O na
muose mažieji buvo liudi- 

j reginių.' 
į Ir taip nuo pat jauniausių 

»anagas.■ (įjenų jaunieji jau buvo į- 
drąsinti paragauti to už- 

, ginto vaisiaus. Kam svar
bi mūsų tautos ateitis —

metu?
Kodėl A. G. pėsčias eina?
Kas geriausia žino, kiek toli 

iš Athol į Norvvood, ir kodėl?
Kur ir kada įvyks N. A. Aj nįnkai 

Į Vyčių metinis piknikas?

Kodėl viena Ona visada rau
donuoja, kada kas kalbina ją 
apie vieną Povilą?

Ar girdėjai, kad “lotyniškas” 
studentas, kuris seka advokatų 
pėdomis buvo išrinktas “Gla- 
mour Boy?”

Viena geltonplaukė ir jos 
draugė laukia kantriai iki pik
nikai vėl prasidės. Kodėl Ane- 
lyte ir Adelyte?

Studentų kuopos vaikinai ge
rai myli rūkyti. Du aukšti stu
dentai visuomet matomi su pyp
kėmis, o trečias su savo cigaru, j 

Koks berniukas su šviesiais 
plaukais ėjo pamatyt savo 

l“boss” vieną rytą po Mišių? Ar

I

ŽIAURUS DALYKAS!

j Jo baisus veidas apsipylė aša
komis. Jis padėjo ilgą peilį ir 
įtariančiai apsižiūrėjo, kai kiti 
vyrai jo nepamatytų.

Į žiaurus dalykas...” jis 
“Aš negaliu jį atlikti, 
vyro darbas”.

“Bah.” atsiliepė moteris, kuri 
prie jo stavėjo. “Duok man pei
lį ir aš tau padarysiu”, 
dama peilį, ir ji pati nulupo 
buiį. J.

bi mūsų tautos ateitis — 
tas negali rimta širdimi

“Labai *
verkė.

Tai ne

Paim-
ci-
B.

“Ką tu. vaikeli, bedirbi?” 
“Nieko, poneli,” atsakė jis. 
“Nieką ilgai ir rimtai bedirb

damas, niekas iš tikrųjų ir bū
si”. J. B.

Veiklioje ir stiprioje jau 
nystėje yra įrašyta ilga ir 
iaimir.ga senatvė.

žiūrėti į jaunimą, kuris 
'Slenka žemyn fiziniai ir 
moraliniai.

Čia tik trumpai palytė- 
siu kelis alkoholio blėdin- 
gus reiškinius žmogaus 

I kūne, prote ir valioje. Nė- 
i ra laiko nuodugniam išna
grinėjimui visų alkoholi
nių blėdingumų kūnui, 
protui ir valiai.

Suprantame, kad žmo
gaus sveikata priklauso 
nuo to, kaip jis savo kūną 
užlaiko ir kuomi jis jį mai
tina. Jei žmogus gers nuo
dų, tai negali tikėtis turė
ti sveiko kūno. Aiškiau
siai yra mokslo vyrų tyri
nėjimais įrodyta, kad alko-

Barbora Haugwitz - Re- 
ventiow, eidama pirktis 
sau reikalingų reikmenų 
Floridoj, Palm Beach, 
patarė į žiūrovus malo
nų Įspūdį savo kukliu 
apsirengimu.

v



Prisikėlusis Kristus
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS
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5. Darbininkų Vargai

v •

“Bažnyčia ir Socialine Tvarka”

LDS STUDIJŲ RATELIAMS

a

"OLDE STYLE" HEW ENGIAMO
BREAD

Antradienis, Kovo 19 d., 1940

Kad darbininkų gyvenimas nėra saugiai aprūpin
tas jau aišku iš šių dienų didžio nedarbo ir milžiniškų 
sumos pinigų reikalavimų iš valstybės iždo skurdo ir 
bado sumažinimui. Labai prasmingai Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII rašo savo laiške Amerikos Epis- 
kupatui:

“Reikia tikėtis jog bus taip sutvarkyta, kad kiek
vienas sveikas žmogus turės lygią progą dirbti ir taip 
pelnyti sau ir savo šeimai pragyvenimą. Mes giliai 
apgailestaujame likimą tų, o Jungtinėse Amerikos 
valstybėse jų skaičius yra didelis, kurie sveiki, galėtų 
ir norėtų dirbti, bet nesuranda darbo, kurio taip stro
piai ieško. Lai valstybės vadų išmintis, toli pramatąs 
iš darbdavio pusės duosnumas, kartu su greitu suda
rymu palankesnių sąlygų, įvykdo šių sąmoningų vilčių 
troškimą visuomenės gerovei”.

Tik tas, kuris visą savo gy
venimą dirbo kitiems, gali 
ramiai mirti.

A. Rachmanova.

Velykos — krikščiony
bės triumfo šventė. Kas
met netik pripildytos ank
sti rytą visos bažnyčios, ir 
iš jų bokštų aidi kilni var
pų muzika. Žmonės džiau
giasi, šypsodamies sveiki
na kits kitą. Viešpatauja 
daugelio širdyse džiaugs
mas, taika ir ramybė.

Šeimose, prie vieno stalo 
— šeima: tėvas, motina, 
broliai, seserys — ir visi 
maži vaikai linksmais vei
dais. Iš anksto kaimynas 
kaimyną, draugas draugą 
sveikina ir bučiuoja...

Velykos — tai dar ne 
tuščio džiaugsmo, margu
čių ar pyragų šventė. Vely
kos mums primena daug 
daugiau: Tai mūsų atgi
musios sielos, prisikėlusios
sielos šventė. Mes žinom nios 
gerai kokia yra ši šventė, ji klauso labiau, kaip buvu- 
mums primena, kad mūsų šių monarchų. Dievo įsta- 
Atpirkėjas miręs dėl pa- tymai vos vos toleruojami 
šaulio nuodėmių —prisi- vienur, kitur jie pasmerk- 
kėlė. Ir mums paliko di- ti. 
džiąją kito gyvenimo viltį.

Ir vargas tam, kuris to rie sėdi apkasuose ir lau- 
jau nebesupranta. Kuris šį kia netikėtos mirties. Liū- 
žemės gyvenimą telaiko di šeimos, su mažais vai-

visko pradžia ir pabaiga. 
Tokiam krikštytam krikš
čioniui — šis gyvenimas 
maža teteikia vilčių, o į 
antgamtinį gyvenimą, jis 
kažkaip paliko abejingas.

Abejingas esti žmogus, 
kurs retkarčiais dar nuei
na bažnyčion. Jam dar te
bėra gyva motinos išmoks
linta pirmoji malda į Dan
gaus Tėvą. Bet jau yra 
skaitlingi būriai nutolusių 
nuo Bažnyčios, nuo Kris
taus. Ir tai dar maža — iš
tisos tautos kovoja mirti
ną kovą, milijonai sėdi ap
siginklavę, nematytuose į- 
sitvirtinimuose. Tykoja 
žmogus žmogų nudėti, ku
rio niekad nėra pažinęs ir 
kuris niekad nebuvo prie
šu.

Katastrofinga žmogaus 
sielos krizė. Neskaitlingi 
vadai valdo ir kursto tau
tas prieš vieną kitą, ir mi- 

pavergtos klauso,

■Bu
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Valstybes Darbas
Mes nenorime įtarti, kad atskiri darbdaviai, kaip 

luomas, yra sąmoningai atsakingi už dabarties darbi
ninkų neapsaugą, bet mes sakome, kad santvarka, ku
ri pakenčia tokią darbininkų neapsaugą yra ekonomi
niai nesveika, nesuderinama su socialinio teisingumo 
reikalavimais ir su artimo meile. Darbininkų apsauga 
nuo nedarbo, senatvės, nelaimės ir mirties turi būti 
darbdavių drauge su valstybe atsakomybė. Teisingas 
naštos padalinimas tarp įvairių grupių turi būti nu
statytas pirmiausia bendru ir teisingu sutarimu darb
davių ir darbininkų, ir antra, valstybės patvarkymu, 
nes ji yra aukščiausioji valdžia ir bendrosios gerovės 
prižiūrėtoja.

Tačiau ne visa darbininkų apsaugos atsakomybė 
priklauso valstybei. Tikrovėje, didi atsakomybės da
lis pasilieka tinkamam darbdavių ir darbininkų, nuo
savybės savininkų ir uždarbiautojų sutarimui. Pati e- 
konominė santvarka ir dėsniai, kuriais ji vedama, tu
rėtų prisidėti prie apsaugos įvedimo, nustatant teisin
gesnį pajamų paskirstymą tarp darbo ir kapitalo. Taip 
pat reikia nustatyti lygsvarą tarp ūkio ir miesto gy
ventojų pajamų. Jei miesto fabrikų darbininkų uždar
bis nesiderina su ūkininko naiamomis, tai nedarbas ir 
neapsauga bus neišvengiama. Todėl abiejų grupių yra 
pareiga išdirbti tarpusavią lygsvarą, o neskaitant sa
vimylos ir godumo, kurie abiem neša nuostolius ir yra 
priešinga dorovės dėsniams.

Tą patį reikia pasakyti ir apie įvairius pramonės 
darbininkų luomus. Čia taip pat turi būti lygsvara tarp 
įvairių grupių organizuotų ir neorganizuotų darbinin
kų. Jei to nebus, tai ekonominė santvarka negalės 
sklandžiai veikti ir nedarbas bus neišvengiamas, nes 
vienas darbininkų luomas, dėl savo mažo uždarbio, ne-; 
galės pirkti kito darbininko luomo aukštos kainos ga- ti ir materialių savo bažnyčios reikalų. Tų reikalų kaip 
minių. Jei amatninkai darbininkai, per savo tvirtai or
ganizuotą uniją, išreikalauja sau per aukštą atlygini
mą, jie tai negauna išimtinai iš turtingų darbdavių, bet 
taip pat iš beturčių žmonių, nes jų gaminių kainos 
tampa taip aukštai pakeltos. Didesnis atlyginimas dar
bininkams turi būti iš per didelių darbdavių pajamų, 
o ne iš pakeltų gaminių kainų.

Tikrai džiuginanti yra pradžia padaryta darbinin
kų apsaugai įstatymų keliais ir vyriausybės darbu. 
Gal tų įstatymų tiesioginė nauda darbininkams ir ne
bus didelė, ir nekurios pataisos būtų gal reigalingos, 
tačiau reikia pasidžiaugti, kad dėsniai, kuriais tie įsta
tymai yra pagrįsti, tapo mūsų valstybės nusistatymo 
dalimi.

LINKSMA DIENA
Linksma diena mums prašvito, 

Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Geluonį mirties išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Angelus siunčia šventuosius 
Pas Mariją ir savuosius 
Mokytinius mylimuosius, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

“Motinėlei Sopulingai 
Neškit naujieną džiaugsmingą 
Atsikėlimo garbingo”... 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Veikiai patsai pas Ją ėjo, 
Didžia šviesybe žibėjo, 
Sveikindamas Ją kalbėjo: 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

• '✓

Nelinksmios Velykos, ku-

kučiais be savo tėvų... Liū
di tautos, mažos, nekaltos, 

i didelių grobuonių užpul- 
į tos, tik tiek kaitos, kad jos 
• mažos.

Ar jau eina pasaulis prie 
I galo ? Ar krikščionybė šia
me amžiuje pergyvens dar 

Į vieną baisų sukrėtimą ? 
Tie klaikūs klausimai at- 

no apaštalus po prisikėlimo iš numirusių. Tais Atpir- ^1St°ja daugeliui prieš a-
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Malonūs Parapijiečiai:
“Ramybė Jums”, šiais žodžiais Kristus pasveiki

skelbtąją — meilės artimo i priešų pastangos numa- 
akciją. Kristaus priešų pa- ’ rinti krikščionybei, su- 
stangos, žiaurumai ir nea- lauks Kristaus mokslo 
pykanta, teugdo mumyse ‘ nuostabaus prisikėlimo ir 
pasyvų meilės pasiprieši- ■ meilės ugnies žibėjimo su- 
nimą. Ir krikščionybės audrintame pasaulyje.

FIRST NATIONAL STORES

kis, kaip kokios baisios 
šmėklos. Tačiau, šių bai
sybių akivaizdoje, ar jau 
turėtume nusiminti ? Mū
sų mintys ir energija turi 
paimti apleistą šiuo metu 
kryptį: dvasios reikalai vėl 
turi išeiti priešakin. Gana 
mums krikščionims ver- 
gauti negyvai medžiagai!

Medžiaginis pasaulis su- 
gerai suprantate yra daug. Tiesa, bažnyčios maliavo- plaukia katastrofos. IKris- 
jimo darbas jau baigtas ir apmokėtas. Kainavo $10,000. taus prisikėlimas, vėl gy- 
Neabėjotina, kad bažnyčios grožis visus džiugina ir vai mu3ms . turi . Pn“intl 
Jūs tuomi teisingai didžiuojatės. Bet bažnyčios gnn- dvasinį prisikėlimą,
dys, ypač takai, reikia taisyti ir tinkamai papuošti, kad ;rr,oSaus> Krikščionio šie- 
visam bažnyčios puošnumui atatiktų. Norime sudėtr 1O^ a^>imim4- . 
gurno takus, kurie atseis apie S1.200. Jau užsakėme Po didesnių sukrėtimų ir, 
prie altorių grotelių bronzo vartelius. Jie atseis $425. Pei^ei5?Jiri^v ., T^nS^USį 
00. Reikia baigti taisyti ir maliavoti sėdynes. Taipgi Bažnyčia _ išeidavo dar j 
Jūsų patogumui sudėjome garsiakalbius, kurie kai- skaistesne ir gajesne.; 
nuo ja $182.50. Todėl dar kartą labai gražiai prašome Kiekvieno musų rūpestis, 
sulig išgalės Velykų kolektą padidinti. nuo Siandien tebūna dvasi-

Nuoširdžiai dėkuodami Jums visiems už uolų rė- ms asn^ens tobulinimas,’ 
mimą parapijos reikalų ir linkėdami linksmų Šv. Ve- savo valios ugdymas. Ats-j 
lykų švenčių, pasiliekame, asmenų valia sudaro (

Jūsų Kristuje, i tautų valią, o tautos savo
Kun. J. A. Karalius, Kun. G. D. Degutis, Kun. J. A. Neverauskas nuotaika - paruošia sau 

-------------------------------------------------- -—-—--------vadus. Tcdėl dėl tautų ne- 
atlyginimas, reikia suprasti atlyginimą iš kurio ne tik laimių nėra kalti tik vieni 
darbininkas galėtų tinkamai pragyventi, bet ir savo vadai. Kokia visuomenė, 
šeimą išlaikyti. Atlyginimas taip mažas, kad jį reikia toki ir jos vadai! 
dapildyti žmonos ar motinos, ar šeimos vaikų uždar
biu, pirma negu juo galima deramai apsirūpinti mais
tu, drabužiais ir pastoge, dvasiniais ir kultūriniais da
lykais, negalima pavadinti pragyvenimo atlyginimu.

Toliau,- pragyvenimo atlyginimas reiškia ganėti
nai pajamų ne tik kasdieniniams reikalams, bet taip 
pat apsaugai nuo nedarbo meto, ligos, senatvės ir mir
ties. Kitaip sakant, reikia, kad iš pragyvenimo atlygi
nimo darbininkas galėtų susitaupyti savo ateities ap
saugai.

kėjo žodžiais, ir mes, Šv. Jurgio parapijos kunigai, 
nuoširdžiai sveikiname Jus, Mylimieji Kristuje, linkė
dami linksmų Šv. Velykų švenčių ir ramybės Viešpa
tyje.

Bet kaip gerai žinote, kad nėra ramybės ten kur 
nėra Dievo. Todėl, raginame, kad Velykų rytą visi per 
priėmimą Šv. Komunijos su savo Dievu susivienytu- 
mėt, — kad ramybė, kurios pasaulis negal duoti būtų 
su Jumis.

Šia proga, kartu labai gražiai prašome nepamirš-

Darbininkų Atlyginimas
Žinant, kad fabrikų darbininkai ir taip pat ūkio 

darbininkai neturi užtektinai privatinės nuosavybės, 
iš kurios galėtų tinkamai pragyventi bei apsirūpinti 
ateitimi, tai aišku, kad atlyginimo klausimas yra labai 
svarbus. Pirmiausia reikia pasakyti, kad atlyginimo 
sutartis nėra neteisinga ar savaime bloga, kai kaikurie 
žmonės teigia. Tiesa, darbdavių ir darbininkų sutartis 
sėkmingiau pasiektų asmeninį ir bendrąjį tikslą, jei 
būtų sudaryta kokiu nors bendravimo būdu, kuriuo 
darbininkai tam tikra prasme taptų nuosavybės ben
drininkais, arba dalyvautų pramonės vedime ar pelno 
padalinime. Tai nereiškia, kad darbininkai turi paimti 
atsakomybę pramonės vedime virš savo sugebėjimų 
ar teisingų reikalavimų. Jie taip pat neturi teisės rei
kalauti sau vyraujančios galės pelno padalinime. Sta
tyti tokius reikalavimus būtų nusikaltimas prieš nuo-j 
savybės teisę. Darbininkai tačiau turi tam tikras aiš-; 
kias teises, kurios dažnai yra nepripažintos arba di
džiai sumažintos.

Darbininkų Teises
Pirmas darbininkų reikalavimas, kuris turi pir

menybę prieš bet kokias savininkų teises į pajamas, y- 
ra pragyvenimo atlyginimas. Pasakymu pragyvenimo

I
I

’ • f
Kristų gerbianti tauta ir 

mylinti Jo įsakymus —nie
kuomet nepasiduoda kurs
tytojams, kurie norėtų jo 
meilės moksią iš visos tau
tos, iš visuomenės sielos 
išbraukti. Nes meilės įsa
kymai ne visiems buvo ma
lonūs.

Jei yra kurstytojų prieš 
Kristaus meilės mokslą, 
mes priešingai jiems, turi
me padvigubinti Kristaus

• v

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar darbininkų gyvenimas yra tinkamai aprūpintas?
2. Kas turėtų rūpintis darbininkų gyvenimo pagerini

mu?
3. Kokį atlyginimą privalo gauti darbininkai? kai ta privilegija drąsiai
4. Kas pirmas Amerikoje iškėlė darbininkų pragyveni- Į imama, patogių progų pa-

mo atlyginimo klausimą? j sitaiko daug dažniau, negu
5. Ar darbininkų gyvenimo pagerinimas panaikintų bei I spėsi jas išnaudoti.

susilpnintų komunizmo veiklą? 1 O. S. Marden.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o

Maice rirst Nationa! your headquarters for Easter Hams, Bacon, 
Eggs as well as all your other Fooa requirements. Let us suggest 
the follov.-ing Bigger Food Bargains for your family. The prices 
are iow - the guaiity, as usual, is the finest obtainable anywhere.

EVEREADY FINAST
FRUIT COCKTAH. MAYONNAISE

E TINS O 30 oz L Ef25c Atims ’17l0c ar17«
CHATKA CRAB MEAT
-------------------  fancy ALASKARED SALMON FTtMBERLAKEA 2

2FANCY 
ALASKA

VHOL6 MILK

PINK SALMON 
MILO CHEESE 
STEAK CODFISH 
oeugn MILLBROOK CLUBV MiMVSA Contonts Only 

MACARONI 
RICHMOND PEAS “T
FINAST STUFFED OLIVES 19c 
FRIEND'S CLAM CHONDER ffi 17c 
GOODLUCK LEF!LLINC*E 
FREHCH'S MUSTARD

FINAST

16 oz 
TINS

LB
LB BOX

3 28 oz
BOTS

4
2 % 23c

S oz 
PKGS 19c

2 PKes i7c
JAR 1OC

BREAD ) WHOLE HHEAT your A 2O OI
SPECIAL f or SWEET RYE CHOICE X LVs! |9C

FULL 
TWENTY 
OUNCE LOAF

į You’ll likę that homelike 
} flavor, those large gener- 

cus slices thet toast to 
•' A perfection - - Be 

a regular custorn- 
er of this new 
finer loaf.

■ -
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS. tų po penkinę, susidarytų nema
ža suma pinigų.

Šv. Pranciškaus parapijoje 
misijos užsibaigė kovo 17 d., 
3:00 vai. po pietų. Misijoms va
dovavo tėvelis F. Aukštikalnis, 
S. J. Žmonių lankėsi nepaprastai 
daug. Galima manyti visa para
pija sekmadienį mišiose susi
vienijo su Kristumi Eucharisti
joje. Gražus oras netrukdė ir 
toliau gyvenantiems pasinaudo
ti Dievo malonėmis.

Tėvelis misijonierius penkta
dienio vakarą buvo pakvietęs 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
narius ir labai įdomiai apibūdi
no būdus pasekmingam apašta
lavimui. Kelios rajonų pirminin
kės apsiėmė savo distriktuose 
padirbėti, nes karingi laikai 
kviečia visus į Katalikišką Ak
ciją.

Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, kovo 13 d. vakare grįžo iš 
Montrealo. Buvo nuvykęs tėve- 

: liui Jį Bobinui dvasiniuose žmo- 
nių reikaluose.

i ___________
|
i

Sodalietės jau ruošiasi prie 
motinų pagerbimo dienos, kuri 
įvyks gegužės pirmą sekmadie
nį. Iki šiol Sodalietės rengdavo 
iškilmes tik savo mamytėms. 
Šiais metais minėjimą praplėtė, 
kad pagerbtų visas motinas.

Šv. Vardo draugija pasiryžo 
nepaisiduoti Sodalietėms. Nuta
rė surengti pagerbimui tėvų iš
kilmingą pokylį. Pamatysime, 
kurie laimės. Abiejų draugijų 
dvasios vadas, kun. J. Skalan- 
lis, rūpestingai planuoja iškil
mių eigą.

Kovo 14 d.„ Tretininkų broli
jos nariai turėjo mėnesinį susi-

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Kovo 14 d., specialiu busu Są- 
jungiečių iniciatyva buvo nuvy- 
kusios pamatyti “Pilate’s 
Daughter” sekančios: B. Ado
maitienė, E. Novikienė, M. Ko- 
dienė, W. Kudirkienė, V. Kudir
kienė, A. Dalelienė, P. Naujo-! 
kaitienė, A. Kurienė, p. Mickū- 
nienė. M. Balutienė, p. Jasionie- 
nė, p. Jankauskienė, J. Tvas- 
kienė, M. Vavaliauskienė, O. 
Červokienė, O. Glebauskienė, A. 
Kneižienė, pp. Jonas ir Ona Ka
valiauskas, p-lės:— Angelą Paz
niokaitė, Angelą Rukštelytė, E- 
lena Pazniokaitė, V. Baltaduo- 
nytė, J. Babilaitė, J. Jurgevičiū
tė, E. Čeikytė, I. Čeikytė ir ke
lios svetimtautės (Mrs. Dube, 
p.p. O’Connell ir Keefe). Komi
sija tvarkymui važiavimo bu
vo : p.p. B. Adomaitienė ir A. V. 
Kneižienė.

Iš Moterų Sąjungos 27-tos 
kp. teko girdėti, rengiasi va
žiuoti nemažai narių į Nashua, 
N. H., kovo 31 d., dalyvauti 50- 
tos kuopos parengime. Kažku
rios dalyvaus programoje.

Mūsų Sąjungietė p. O. Wara- 
bow dar tebeserga. Ponia Sykes 
jau žymiai pagerėjo.

Marijonos Traigiūtės dešinės NASHUA, N. H.

Serga Veronika Grigaliūnaitė, 
kuriai daktaras James Pash pa

rinkimą. Julijona Andruškevi- darė apendiko operaciją, kuri 
čiūtė išdavė raportą iš LRK Fe- buvo sėkminga, 
deracijos Naujosios Anglijos
Seimelio, įvykusio vasario 22 d., rankos pirštai buvo patekę į 
So. Boston, Mass. Narės buvo mašiną ir sutriuškinti. Sveiks- 
labai patenkintos, nes raportas 
nuosekliai pilnas. Antroji atsto
vė, Paulina Remeikytė, patvirti- ( 
no pareikštas pirmosios atstovės 
mintis.

Mūsų dvasios vadas, tėvelis 
P. M. Juras, prašė visų narių Di
džiojoj Savaitėje ypatingai Di-i 
džiame Ketvirtadienį, penkta
dienį, ir šeštadienį, bent po va
landą praleisti prie Švč. Sakra
mento meldžiantis už taiką.

Pirmininkė Emilija Butkevi- 
čiūtė perskaitė LDS atsiųstą 
laišką. Vienbalsiai nutarta nors 
penkine prisidėti prie Jubilieji
nių LDS ir “Darbininko” iškil
mių. Jei visos draugijos prisiųs-

ta.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras ruošiasi prie metinių šo
kių, kuriuos manoma ruošti pra
džioje gegužės mėnesio. Pelnas 
skiriamas vargonų fondui, ku
ris jau siekia iki $1200.

Aušrelė.

NORWOOD, MASS.
!

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Mair. St., Webster, Mass. Mačys

i

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. I.

Telephone:
O<lso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286
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Verbų Sekmadienį, kovo 17 d. 
vakare, Šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje įvyko Sodalicijos ir 
Studentų kuopos vakaras. Stu- 
dėntai ir Sodalietės suvaidino 
veikalą “Išdavikai”, keturių ak
tų dramą. Šis veikalas pirmą 
kartą buvo vaidinamas lietuvių 
scenoje. Veikalas vaizduoja 
prieš Velykas Kristaus išdavimo 
laiką, žydų sąmokslą.

Vaidintojai suvaidino gerai,, 
ypač Mirijamos rolę p. Angelė 
Rukštelytė. Vaidintojai buvo 
šie: Mirijama, Jagulo duktė — 
Rukštelytė Angelą; Lora, tar
naitė — Babilaitė Julijona; Ja- 
gulas, senas žydas
Bronius; Estera, Jagulo duktė, 
— Vasiliauskaitė Lili joną; Ma
rija iš Magdalos — Smelstory-*.
tė Anielė; Rėa, Jagulo antroji 
žmona — Jurgevičiūtė Ieva; E- 
nuėlis, jaunas žydas — Kudir
ka Vincas; Varas, Piloto kari
ninkas — Pazniokas Jonas; O- 
rėbas. Varo tarnas — Kavaliau
skas Eduardas; Jūdas Iškąri jo
tas — Cvilikas Pranas; Morta, 
Judo motina 
na.

Kleb. kun. S. Kneižis, kuris 
daug pagelbėjo vaidintojams 
prisiruošti, pasakė įžanginę kal
belę ir atpasakojo veikalo turi
nį. Žmonių buvo gana daug. Da
lyvavo ir dvi Seseris iš Cam
bridge.

Mūsų jaunimas užsitarnauja 
pagyrimo, nes jie turi išmokti 
ne tik savo roles, bet ir žodžius 
taisyklingai ištarti. Tai reikia 
nemažai pasišventimo ir kant
rybės.

Pazniokaitė O-

For complete 

Satisfaction

LOWE &
POWERS

115MonkSt. Tel. 12

Stoughton, Mass.

Linksmiausių Velykų Švenčių!

Bernardas Koraitis

S. R.

Lietuvai, prijungus Vilniaus 
kraštą, mes Nashua lietuviai, 
kaipo Vilniečiai džiaugiamės, 
kad Vilnius jau mūsų. Visi 
džiaugėmės, kad Lietuvos žemės 
ribos didėja ir, žinodami, kad 
Vilniaus krašto žmonės yra nu
kentėję nuo karo, Šv. Kazimie
ro pašalpinė draugija, mėnesi
niame susirinkime, vienbalsiai 
nutarė rinkti aukas lietuviams 
vilniečiams, nukentėjusiems nuo 
karo, ir kviesti visas draugijas 
be išimties išrinkti atstovus į 
atstovų susirinkimą. Visas Na
shua draugijas atstovavo 31 at
stovas.

Atstovų susirinkimą prade
dant, Alfonsas Ulcickas pasakė 
įžanginę kalbą, primindamas 
susirinkimo tikslą ir kvietė vi
sas draugijas sutartinai darbuo
tis, kad padarius didesnį dar
bą. Pirmiausia išrinkta atstovų 
valdyba: S. Ulcickas — pirmi
ninkas; E. Glavickienė — pagel- 
bininkė; F. Buslavičius — prot. 
raštininkas; St. Radzevičius — 
fin. raštininkas; K. Nadzeika— 
kasierius.

Užėmus pirmininkui S. Ulcic- 
kui vietą, pradėta atstovų susi
rinkimas, kuriame buvo daug 
gražių įnešimų ir sumanymų. 
Pirmiausia nutarta padaryti 
rinkliava.

Aukas rinkti išrinkta sekan
tieji: J. Arlauskas, J. Glavec
kas, A. Ulcickas, A. Zapėnas, F. 
Valentukevičius, S. Kudzma, J. 
Andruškevičius, J. Ermala, S. 
Ulcickas, M. Arlauskienė, A 
Kazlauskienė, M. Burokienė, E. 
Gaidienė, M. Akstinaitė, K. Za- 
pėnienė, M. Žiedelis, St. Radze
vičius, F. Buslavičius, J. Egeris, 
P. Cesokas, And. Tūbinis, J. 
Grigas ir P. Adamonis.

Daugiausia aukų surinko J. 
Arlauskas su J. Glavecku. Drau-

— $5.00; Kun. J. Bacevičius — 
$5.00; Dr. Kazimieras Umpa — 
$5.00; Philys Porter Ine. — $5. 
00; Mykolas ir Alena Bartis — 
$3.00; Bellavance Beverage Co.
— $3.00; Dominykas Valinskas
— $2.50; Lewis J. Palkens — 
$2.50; Adv. Leonardas G. Ve
lička — $2.00; Alphonsas Ulcic- i 
kas — $2.00; Ferdinandas Va-į 
lentukevičius — $2.00; Kaži-1 
mieras ir Ona Nadzeikai — $2.; 
00; Juozapas Svakla — $2.00; J 
Nelli Kisieliūtė — $2.00; L. D. į 
Susivienijimas $2.00; Martin J. 
Robbins — 2.00; Nashua Had- 
ware & Plumbing Supply Co. — 
$2.00; Simoneau Coal Co. — $2. 
00 ; E. H. Lavigne Bekery — $2. 
00; Victor Ledoux — $2.00; H. 
de Montigney — 2.00; Vladas 
Aliukonis — $2.00; Petras Ka- 
šalynas — $2.00; Jonas Tamu
lionis — $1.50.

Po 1 dolerį aukojo: M. Bartis, j 
A. Latvis, K. Gaidis, V. Petrau-' 
skas, V. Mitchel, A. Zautra, P. j 
Karosa, J. Jakubauskas, V. Ta
mulionis, A. Dubauskas, J. Sta- 
nulis, V. Kupčiūnas, R. Gojus, 
J. Augūnas, A. Bortkus, R. 
Skliutienė, J. Bartusevičius, J. 
Andrikienė, S. Kudzmai, E. 
Andruškevičięnė, P. Tamulevi
čius, K. Dvareckas, V. Kudzma, 
C. Gurskis, A Trainavičius, A. 
Zapėnas, C. H. Avery Co., J. Je- 
nuškevičius, L. G. Bouchard, 
Alvin A. Lucier, Dionne Bros. 
fomiture Store, E.

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

GARDNER, MASS.
KLAIDOS ATITAISYMAS

daug nuveiksime.
Koresp. A. Dėdinas.

I. J. Fox moteriškų kailinių firma ir 
jos atstovas Bernardas Koraitis sveikina 
visus lietuvius Velykų švenčių proga ir 
linki visiems geriausio pasisekimo!

buolis, A. Latvis, A Bouba, P. 
Darling, Thamas Grigas, adv. 
Alphonsas Bakanauskas, J. 
Kvaraciejus, M. Staknis, C. Lu- 
košauskas, M. Batūra, A. Traki
mas, F. Grikauskas, P. Kupčiū
nas, V. Aleškevičius, K. Rama
nauskas, M. Stanapėdis, K. Lu
koševičius, C. Aliukonis, J. Kar- 
tošienė, E. E. Willette, Al. Mo- 
rency, The-Bazar, Ceriers Mar- 

j ket, Hyman Gorden, A. J. Whi- 
| te, Brockelmen Bros Market, V.
Į E. Bolduc Md., H. Pastor, Per-. Walėott, R. F. Taggert, B. Gor- 
i rault and Smith, A J. Nedeau, den, F. Langston, H. Blow, Pine 
: Maynard and Lussier, Pilgrim; St. Market, Chasseuro Drug, 
Lunch, J. Harkaway, G. A. Du- Levallies Drug, A. J. Biron, M. 
hamel, W. Duhamel, T. Belan- Jeannotte, A. Theriault, E. Le- 
ger, A. Blow, Som Sing Laun- 1 
dry, Victor Lussier Pharmary, ( 
Berąue Jewlery, Dr. L. Perrault, 
A .Slawsby, K. Dawd, Dr. R.; 
Joyce, D. G. Smith, A Carter, 
Dr. C. D. Asselin, T. J. Leonard, 
J. Berg, Dr. T. Prutsalis, F. B. 

| Clancy, R. E. Earliy, adv. B. A. 
Degėsis, R. J. Doyle, R. C. Lea- 

!hy, Dr. W. D. Thoodeau, Dr. J.
S. Black, Sterling Store, Scotts 
Jewlery Comp., J. L. Sweeney, 

‘ S. Speare, Dr. D. J. Haggerty,!
v . . a * *

C? *T zlaiialraa -T Vpn-

la, J. Lapinas, V. Jezukevičienė, pos 21 dieną, Franklin County 
P. Valentukevičius, Tony’s Fruit Parke. Tam tikslui yra išrinkta 
Store, Alfred Poulin, A. Kanau- komisija iš trijų narių: Juozas 
skas, J. Dimstsios, C. Fortin, B. 
L. Kohn, M. Rolichaud, E. Sol- 
vail, Constautuis, caros, V. Bo- 
lis, J. Kašalynas, V. Ruseckas, 
L. Veckis, C. Bunevich, F. Zin
kevičius, F. Mazitis, V. Golec- 

i kas, M. Aliukonis, S. Andrevs,
A. Maezika, C. Kazlauskas, P. 
Akstinas, L. Injian, The Shoe 
Market, S. J. Levesąue, J. A.

Mičiuta, Adomas Budrevičius ir 
Jonas Bunevičius. Komisija 
prašo kaimyninių draugijų ne
rengti tą dieną parengimų ir 
kviečia piknikuose dalyvauti 
pas mus. Kaip dirbsime išvien, 
tai

i

tourneaux, G. S. Adams, L. P. 
Cote, O. E. Hallaham, Coelins 
Flower Shop, Priscilla Candy 
Shop, Marthas Candy Shop, 
Crest Restaurant, Dr. Unge- 
theum, Panagoulis, J. Egeris.

Komitetas.

fflEENFIELD, MASS
i

Iš vasario 18 d. Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimo. 
Vietinė advokatė panelė S. Vait
kevičiūtė pasakė gražią prakal- 
bėlę. P. Raizis aukojo $1.00. Mi
nėti vardai nebuvo patalpinti 
šios šventės aprašyme. Labai 
atsiprašome. Korespondentas. 

: ____________
Remkite tuos profesio- 

• nalus ir' biznierius, kurie
Kovo 14 dieną, ketvirtadienį gavo skelbimais remia 

po pietų pas mus į Šventos Tre- “Dnrbininka”.
W. L. Natting Ine., Dm~S. f': Jybės airių parapijos bažnyčią 
Rock, C. T. Kazlauskas, J. Ven- atvyko kunigas Pijus Juraitis, 

Z. Volungevičius, A. Be- Šv. Pranciškaus parapijos kle- 
‘ ” ** i bonas iš Athol, Mass. Išklausęs

cus, ;
nuškevičius, Riverside Fashion 
Shop,Lamprons Shoe Store, J. J. išpažinčių vakare, pasakė gražų 
Desclous, Millers, Dr. Daudelin, pamokslą. 
Dr. Spring, Dr. Thompson, Dr. 
P. Goodman, Bessie Bryant Co., 
Marsh Parson Co., A. N. Avard, 

Pickord, Lincoln Store Ine., Dr. Welch, 
West End Beverage Co., G. A. j. c. Mandelson, Nashua Phar- 
Richard, Therriault Press, Mor-l maCy Co., G. Scontas, Ricards, 
dem Restourant, A. H. Berge-J 
ron Son, Salvail Bros, Reddy’s 
Lunch, A Galinis, P. Semsė, J. 
Grigas, A Mikelionienė, A Ak
stinas, Bourcea’s — market, P. 
N. Anctil, S. Ulcickas, J. Erma
la, St. Žiedelis, A Sabaliauskas, 
V. Mazdžierius, Vaisnis — šei
myna, J. Skirkevičius, A. Svak
la, F. Motuzą, M. Žiedelis, St. 
Radzevičius, W. Grigas, A. J. 
Beliauskas, A. Trainavičius, W. 
Pekarskas, M. Bagdzevičius, V. 
Remeika, V. Vilkauskas, F. Žu
kauskas, K. Kraukauskas, A 
Jonis, St. Kupčiūnas, N. Purvi-

, nis. V. Vainauskas, A. Žiedelis, 
gijos netik atstovavo susirinki- a. Degėsis, 
me, bet dar kiekviena įteikė sa- Glaveckas, J. Arlauskas, B. Sa
vo auką, žemiau paduodame au- liūtą, J. Versiackas, 
kų sąrašą, draugijų ir pavienių
asmenų.
Draugijų suaukota — $127.50 
Pavienių asmenų auka $360.50 
Smulkių surinkta------- $ 26.50
Krutamu paveikslų pelnas 41.05

The Smart Shop, A. Goodman, 
J. Kesper, Letendre Cleansers, 
J. C. Bartis, Philip Lamoy, Dr. 
W. B. Hagerty, E. J. Belanger, 
J. A. Ward, Firestone Auto 
Supply & Service Store, Sirois 
Bros, W. J. Neverett, J. Mayo ir 
A. J. Burelle.

Po 75c — V. Briedis, Victor 
Cote.

Penktadienio ryte, 
5:30 vai., atnašavo šv. mišias ir 
išdalino šv. Komuniją. Beveik 
visi pasinaudojo Dievo malonė
mis laukiamų šv. Velykų proga. 

I Mes dėkojame dvasios vadui, 
J ■ kun. Pijui Juraičiui už patarna

vimą mūsų išganymui.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DARBININKO 
Laivakoray

X AUN

■ K I

S. Š. V. J. draugija praneša,
kad mūsų pikninkai įvyksta šią , TEL JO-BO/TON 2680.
vasarą, birželio mėn. 9 d. ir lie- •JT

WORCESTER, MASS.

//--------

F. Buslavičius, J.

Sekmadienį, kovo 7 d. tuoj po 
sumos įvyko Šv. Cecilijos (Šv. 
Jurgio par.) choro susirinki
mas. Išdavė raportus iš Chorų 
apskričio suvažiavimo, Federa
cijos skyriaus susirinkimo ir tt. 
Išrinkta atstovai į Chorų aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 
Brockton, Mass., bal. 13 d. At
stovais išrinkta p. Jonas Paz
niokas, choro pirmininkas, ir p. 

i P. Rakauskas. CSN.

Viso-----------------  $555.55
Šv. Kazimiero draugija auko

jo — $25.00; šv. Onos draugija 
$25.00; Lietuvių piliečių klubas 
$15.00; šv. Petro ir Povilo dr- 
ja — $10.00; LDS 65 kuopa — 
$10.00; Lietuvių ko-operacija — 
$10.00; Nashua Lietuvių daini
ninkų grupė — $10.00; William 
A. Molloy — $10.00; City Cool 
Co. — $10.00; ALDL draugija 
$5.50; šv. Vardo draugija — 
$5.00; šv. Kazimiero Merginų 
klubas — $5.00; Moterų Sąjun
ga — $5.00; Kun. P. J. Liutkus

J. Baka- 
nauskas, J. Juknevičius, C. Poš- 
kevičius, J. šimutis, A. Judic
kas, Jonas Ukrėnas, B. Holak, J. 
Velička, A. Pauliukevičius, A.i 
Norkūnas, L. Trainavičius, H. 
Steponavičius, J. Jekelis, K. Ge- 
lažauskas, W. Aliukonis, Taklė 
Dabrovolskaitė, V. Buslavičie- 
nė, A. Blekaitis 2-tras, P. Davu- 
lis, J. Kašėta, M. Lapinskas, J. 
Meškinis, J. Ceplikas, A. Gurs
kis, M. Tortelis, Lyną Tartelie- 
nė, M. Blekaitis, J. Česnulevi
čiūtė, A. Čiapas, A. Krušas, 
Gate City Cleansing Co., P. H- 
kevičiai, M. Akstinas, J. Mi
liauskai, Sveklų šeimyna, J. 
Ratkevičiai, J. Gureckas, M. Bu
rokienė, Grausliai, C. šimkonis, 
A. Šimkonis, K. Barauskis, L. 
Barauskienė, M. Wiezbickienė, 
K. Žilionis, A. Gaidienė, U. Ži-

Po 50c. — A. Pazniokas, 
Gaidis, J. Česnulevičius, M. Bi- 
žas, K. Grigas, J. J. Grigas, A. 
Lastauka, A. Grigienė, St. Na- 
dzeika, A. Tamulionis, Josefina 
Tamulionis, Eva Tamulionis, 
Sel. Barauskas, Antose Benuš- 
kevičienė, J. Lemsė ,J. Lavoi, J. 
Jonis, Nashua Bedding Shoe 
Shop, High St. Lunch, T. Kisie
lienė, G. Kosmanas, J. Baruse- 
vičius, K. Dobrovolskas, A. Je- 

iramičius, V. Sakalauskas, J. 
Vaičiūnas, V. Šysuliauskas, Leo 
Sliney, A. Smulkis, V. Baliuke
vičius, Step. Apanavičius, A. 
Klimas, K. Kizala, A. Matiliaus- 
kas, A. Suslavičius, J. Blekaitis, 
W. Bartusevičius, J. S. Kudzma, 
D. Kisel, P. Duksevičius, A. Ta- 
rulevičius, A. Jesulevičius, A. 
Utka, J. Markevičius, S. Prums- 
kis, J. Overka, J. Gojus, A. Sa
baliauskas, B. Volungevičius, 
P. Tamulevičius, J. Juškevičius, 
O. Malevičienė, V. Česnulevi
čius, J. Korauskas, J. Dobrovol
skis, A. Ceplikas, U. Rasimavi
čienė, A. Valivonienė, J. Kryže
vičius, J. Rašytinis, O. Sinkevi- 

• čiūtė, F. Milinavičius, V. Kiza-

If you likę it—buy it.
$1.00 Down, $1.00 Monthly 

Sėlis for $37.75 
Cash Installed

SPECIAL OFFER
For a Limited Time

TRY THIS 
GAS HEATING 

BURNER 
In Your Range on Our

90 DAY 
FREETRIAL OFFER

Salesroom Open Evenings Until 9

Worcester Gas Light Company
240 Main St. Dial 2-2811

Marlboro — Hudson Gas Co.
Milford Gas Light Co.

---------------- --- ----------------- --  - ---------- ------ -----------------------

»

į
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VIETINĖS ŽINIOS
PADĖKA

Negalėdamas visiems savo 
prieteliams ir geradariams as
meniškai atsidėkoti, bent spau- 

,sdintu žodžiu noriu visiems pa
dėkoti, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie tokio iškilmingo 
ir nuoširdaus priėmimo Bosto
ne, Primicijų ir bankieto proga.

Pirmiausia širdingiausiai a- 
čiuoju Gerb. Tėveliui Virmaus- 
kiui, taip tėviškai mane priėmu
sį, visaip aprūpinusį, patarusį 
ir padėjusį. Jo vaišingumo ir 
geros širdies niekados neužmir
šiu.

Dėkoju kun. Strakauskui, ne
sigailėjusiam laiko ir nepaisant 
sunkių aplinkybių atvažiuoti ir 
pasakyti pritaikintą, iškalbingą 
ir turiningą pamokslą. Ačiū irgi Norbutui, Geraldui, C. P. ir An

Kovo 15 d., Ped. skyriaus įvy
ko mėnesinis susirinkimas. Nu
tarto rengti didelį parengimą 
Vilniaus reikalams, spalių 6 d., 
Municipal salėje. Iždininkas, VI. 
Brazauskas, skaitė laišką iš Fe
deracijos Centro, kad gavę $77. 
00 iš Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo ir Tretininkų au
ką $10.00. susirinkimas nutarė 
darbuotis dėl parapijos piknin- 
ko, kuris įvyks birželio 16 d., 
Romuvos parke.

i Didžiajame penktadienį, Šv. 
Petro parap. bažnyčioj, rytinės

! pamaldos bus 8 vai., po pietų — 
4 vai., ir 7:30 valandą vakare,

i bus vaikščiojamos Stacijos ir 
misionierius sakys pamokslą.

čiū. Sunkų darbą mielai apsiė
mė ir gražiai atliko.

Cboristams ir sofistams, pono 
Juškos vadovybėje, už giedoji
mą per mišias širdingai dėkoju. 
Esu girdėjęs daugelį chorų Chi- 
cagos apylinkėje ir galiu tvir
tinti, kad mūsų prilygsta ir net 
viršija juos.

Pagaliau ponui Šidlauskui ir 
jo vadovaujamai bankieto rengi
mo komisijai, kuri ilgas valan
das triusėsi rengdama tokius
iškilmingus pietus, pridera vie- 
nas iš didžiausių ačiū. Dėkoju 
kun. Jenkui už labai vykusį 
programos vedimą. Ačiū Tėve
liams Virmauskiui, Urbonavi
čiui, Juškaičiui, Strakauskui, 

"D A 
ministrams asistentams kuni-' driuškai, MIC. už išreikštus lin- 

kojinius ir sveikinimus.
Lietuvos Vyčių 17-toi kuopai, 

Marijonų Rėmėjams, Tretinin- 
kams, Blaivininkų skyriui, Am-, 

Į žinojo Rožančiaus D-jai, Maldos i 
Apaštalystės D-jai dėkoju už 

i suteiktas dovanėles.
Galiausiai visiems prieteliams, 

! duosniems geradariams, daly- 
į vavusiems pamaldose ir atsilan- 
kusiems pagerbime reiškiu šir-| 
dingą lietuvišką ačiū, linkėda
mas, kad Dievas Jus visus api- i 
piltų kaip laikinėmis, taip ir j 
dangiškomis malonėmis. Jeigu 
esu ką nors per neapsižiūrėjimą 
apleidęs, prašau dovanoti labai 
pavargusiam kunigėliui. Apleis
damas Bostoną pasivedu Jūsų 
maldoms.
Kun. Andrius Naudžiūnas, MIC.

gams Norbutui, Plevokui, Tėvui 
Geraldui, C. P. Kun. Jenkaus 
priežiūroje ceremonijos sklan
džiai ir be kliūčių vyko.

Seselėms, taip gražiai altorių 
papuošusioms ir mergaites pro
cesijai prirengusioms, labai a-

DAKTARAI
Į 
į

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

CAMBRIDGE, MASS. ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Išpažintys bus klausomos šeš
tadienį rytą, vakare per pamal
das, ir po pietų 3:30 vai.

paminėjo sekančius įvy- 
— Tretininkams rekolek- 

parapijos misijos, Vil- 
Vadavimo parengimas,

i----------
I

Velykose Prisikėlimo šv. mi-___ _________
šios bus giedamos 6 vai. rytą. gaj( klierikai, 
Kitos bus 8:30 vai. ryte, trečios 
įvyks 9:30 vai. ryte, suma 11 
vai. ryte bus su klierikų asisto 
ir palaiminimas su Švenčiausiu. I 

i
Kovo 31 d., po bažnyčia, į- 

vyks Marijos Vaikelių Draugi
jos Velykų parengimas.

Pereitą sekmadienį, kun. Vir- 
mauskis paminėjo žmonėms, 
kiek daug metų bėgy yra para
pijoje veikiama. Klebonas tarp 
kitko 
kius: 
cijos, 
niaus
Kalėdojimas, Kristaus Kara
liaus šventės iškilmės, svečiai 
kunigai Adventų ir Kalėdų pa- 
gelboje, Sodaliečių rekolekcijos, 
Bažnyčios Vienumo Oktavos, j 
Argentinos b. vajus. Tautinės 
šventės minėjimas, Vilniaus 
Reikalams vajus, Seimelis, Susi
važiavimai, pamaldos, paskai
tos, prakalbos, visokeriopi pa- 

' rengimai, mitingai, katekizaci- 
' ja, privatinės pamokos, ligoniai, 
i Jaunimui rekolekcijos, Šv. Kazi
miero Dienos iškilmės, 40 valan
dų atlaidai, primicijos, kitos 
primicijos, ir tt. O dar sezonas 
nebaigtos. Kur Didžioji savaitė? 
Kur Velykos? Kur svečiai kuni- 

, vienuoliai, vie
nuolės, pasanliškiai ? Seka dar 
parengimai 
draugijas, Mažojo choro,
nos
bažnytinė procesija, 
metinis išvažiavimas, 
mėnesio, birželio

VELYKOS
Prisikėlimo apeigos prasidės 

6 vai. ryte. Po tų ceremonijų 
tuoj seks šv. mišios giedotos — 

Kitos šv. 
mišios bus 8:30 — vaikų. 10:00 
vai. giedotos ir 11:30 skaitytos.

3 vai. po piet Mišparai ir bus 
• duodama vaikams margučių.

Kovo 19, Mokyklos vaikučiai 
perstatys Marija Magdalena.

Kovo 17, — Didysis choras 
Antradienį, kovo 19 d. Suffolk puikiai sugiedojo Šv. Kantatą— 

kriminalis teismas pripažino 
John Patrick Connolly ir Wil- 
liam T. Conway kaltais sąmoks
le kyšius imti. Conndly yra bu
vęs aukštesnio teismo raštinin- baite, V. ir K. Samalis, J. Kali
kas. Teismas pripažino, kad ky- nauskas. J. Gailcvičius. F. Kar
šius ėmę nuo savo ofiso darbi- bauskaitė, P. Remeika puikiai 
ninku. Connelly ir Conway ape
liuosią. Teismas paskyrė jiem 
$10,000 kauciją kiekvienam.

LDS 1-mos kuopos, So. Bos
ton, Mass., mėnesinis 
mas įvyks antradienį, 
š. m., 7:30 vai. vakare, _ .. . .
ninko” salėje, 330 E St.. South “*nc*;,

Boston, Mass. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Valdyba.]

Priputo Kaltas Kpg i
Byloje

I

susirinki- 
kovo 26, 
“Darbi-

“Kristaus Septyni žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Žodžius aiškino pa
mokslėliuose tun. P. Juškaitis. 
klebonas. Sclistoi-ės: M. Gry-

savo užduotis atliko. Chorui va
dovavo ir vargonais pritarė M. 
Karbauskas — vargonininkas.

Buvęs.

rI

♦
»

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
siutus Ir sidabrinius daiktus.

a

Taipgi Ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
8o. Bostcn. M a»

auk

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass-

nu

Lietuvis Dantistas
A L Kapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų

(pagal sutartį) »

Tei. TROwbridge 6330.

Jota Rėptas, M. D.
(REPSYS) ...

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal gutartj.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

I
I
II

i

ŽINUTĖS

Balandžio 7 d., taip pat baž-j 
nytinėje salėje mažasis choras,' 
vadovaujant muz. R. Juškai,' 
ruošia linksmą operetę.

ĮVAIRŪS skelbimai

I
I

Marijos Vaikelių! 
Moti-'

Diena, Gegužės mėnesio 
parapijos:

Gegužės 
mėnesio 

maldos, petrinės, vasarinė 
kykla ir kiti veikimai.

pa- 
mo-

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite t] darbą mums.

Peter P. Plevock
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau. 
Sodevvall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Qneen Ann Laundry, Ine. •:
7—9 Ellery St, ■:

So. Boston, Mass. ![
'Tel. ŠOU 2923 |i

I
I

I
{tuose miestuose. Šiuo metu ruo
šiasi savo paveikslus išstatyti 
parodai Bostone.

Dailininkas Dobužinskis atėjo
• į “Darbininką” lydimas p-nios 

w i adv. Z. Shallna ir p-nios Oiga S.
Iš Lietuvos jis išvyko gegužės; Nicholaevsky 

mėn. Keliavęs po Europą apie 4 Į _________
mėnesius rugpiūėio mėn. atvy-į profcskh
ko Į NewYork,.Is Lietuvos ps 'nalus jr ^^„„8 kurie 
atsivežė apie 30 piešimų ir juos skelbimais remia
buvo išstatęs New Yorke ir ki- “Darbininką,”.

Lankėsi
Kovo 19 d., antradienį, “Dar

bininko” redakcijoje lankėsi 
garsus Lietuvos piešėjas - daili
ninkas Mstilavas Dobužinskis.

Kovo 17 d. buvo pakrikštytas 
Rapolas - Motiejus, sūnus Mo
tiejaus ir Stanislavos (Martin- 
kaitės) Matačiūnų. Kūmai buvo 
Aleksandras Brasas ir Ona Mar- 
tinkaitė.

'J’ą pačią dieną buvo pakrikš- 
. tyto duktė Pranciškaus ir Mari
jonos (Sandaitės) Courtis. Kū
mais buvo Irena Liudovika Ka-

DIDŽIAUSIS SO. BOSTONO
BARGENAS-$7500.00
šešių šeimynų namas. Viskas 

naujai pertaisyto. Naujas plu-
mingas. Nauji ąžuoliniai fliorai. šuba ir Bronislovas Sanda.

: šeši enamel pečiai. Nauji kapa- 
ro boileriai. Naujos maudynės. 
Nauji užpakaliniai piazai. Ren- . .
dų atneša per metus $1488.00. trumPai sirgęs,

<•

i

Kovo 14 d., buvo pakrikštytos 
sūnus Juozapo ir Florencijos 
(Venytės) Kasparų, vardais 
Juozapas ir Vilimas. Kūmai bu-. 
vo Edvardas Kasparas ir Eleo
nora Čaplikienė.

Kovo 16 d., miesto ligoninėje, 
, mirė Antanas 

Į Atlieka gryno pelno suvirš — Simanavičius, 53 metų, gyv. 73 
j $1000.00 per metus. Campton St., Boston. Jis kilęs

A. 'ItKuS » Deltuvos parapijos. Ameriko- 
332 W. Broadway, ŠOU 9423. į 3e pragyveno 29 metus. Paliko 

~ ~ į brolį Andrių. Palaidotas kovo
' 19 d., iš Šv. Petro par. bažny- 
i čios, Holy Sepulchre kapuose,

Kovo 14 d., pusę metų sirgu
si, mirė Marijona Vaitkunskie
nė, 76 metų, gyv. pas savo duk
terį, 159 Gold St. Ji kilusi iš 
Namajūnų parapijos. Ameriko
je pragyveno 55 metus. Paliko 
6 sūnus ir dvi dukteris. Palai- 

• doto, kovo 17 d., iš Šv. Petro 
parap. bažnyčios, Šv. Kryžiaus 

Skapuose. Iškilmingos mišios at
giedotos pirmadienį.

Vyčiai gerai lošia. The Pilot 
rašo kad Vyčiai, kurie reprezen
tuoja Šv. Petro parapiją CYO 
lygoje, yra pirmi South Bostono 
distrikte. Iš penkių geriausių 
bowling lygoje žaidėjų yra trys 
lietuviai. Ir pati Vyčių komanda 
stovi aukščiausia distrikte. Da
bar ji rungsis su kitais distrik- 
tais.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų šaknimis,

i Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk- Stoughton.
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
visokių augalų lietuviškai, angliškai
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias, Kovo 18 d., kun. A. Naudžiū- 

i ligas gydo ir kaip reikia vartoti.' nasinr .risdkrc oavo nrimici- 
, (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. nas’ ,atlaikęs sato pnmici
Kanados doleris dabar tik 85 centai), jas kovo 10 d., ir kun. M. Smi- 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus . .,

, geriausia siųsti Money Orderiu, arba gelsklS, MIC., atlaikęs savo pn- 
popierinj dolerį laiške. Adresas: (-) micj-jas fcovo 17 j

PAUL MIKALAUSKAS . novu U.
248 w. Fourth st., so. Boston, Mass. Į Chicagon per New Yorką. Per 

■■ —! ■' -----------abi primicijas bažnyčia buvo
perpildyto žmonėmis. Abu ban- 
kietoi tai pat buvo labai sekmin- 

I .
gi-
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išvažiavo

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

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

101 Baxter SL. So. Boston, Mase. 
Tek ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewe'1 Avė., Brighton

Tel. STA 8659

Res. Šou 3729 Šou 4618

Uthuariian Furmture Co.
MOVERS— 
Insured and 
, Bonded 

Local & Long 
Distance 
Moving

326 • 328 Wesf Broadway
So. Boston, Mass.

KK

SVEIKINIMAI IŠ

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

SVEIKINIMAI IŠ 
FLORIDOSFLORIDOS

Prisiekęs Advokatas
B. Gailius

Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

t- -ii

BiyViewMotorSenrice
STUDE8AKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

I

Lucy N. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTČ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Jota J. Grigelis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

ŠOU 1761 Room 3
Residence-

52 G St. Tel. ŠOU 4877 
1# Thomas Pk., Šou 1043

Draugijų Valdybų Adresai
\ ________

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

rtrmininkč — Eva Marksienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broadway, -So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Rosiuidale.
Tel. Farkway C558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St„ So. Boston. Mass. 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienft,
111 II SL, So. Boston. Mass.

Oraugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utaminkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

tisais draugijos reikalais kreipkitės 
rws nrotokol;) roAtininlre

SV. JONO EV. eL. PASALPIN6S
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas. Juozas Svagždys.
; 601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.

16 VVinfield SL. So. Boston. Mass.
, Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Bostcn. Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass
Maršalka. Jonas Zaikis,

7 Winfield SL. So. Boston, Mass. 
Iždininkas. Andrius Zaleskas,

702 Filth St.. So. Boston. Mass•
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čių nedėidienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49: 
W St.. Sr» Msum

I 
I

Telef. Arlington 5537-J

Laitauotas Kontraktorius
Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

J. J. Kirsis
32 Havthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.-*-

pp. Pranciška Zaletskienė, lai
dotuvių direktorė iš So. Bosto
no, ir p. Alena Stukienė, foto- 

: grafe iš So. Boston, sveikina vi-
■ sus So. Bostoniečius, Norwoo- 
' diečius ir kitus iš Floridos, kur
■ dabar praleidžia atostogas. Jos 
'sako, kad Floridoj “gražų ir
šilto”.

GYDOSI LIGONINĖJE
i

i
I

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

t. t. Už atliktus darbus duodu

f

3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St.322 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS. 
Namų tel. ŠOU 0344
SO. BOSTON. MASS.
Namų tel. ŠOU 0344

biznieriai, pramonlii-
*ai, kurie skelbiasi “Darbiainke” lik

Profesionalai.

• ai verti skaitytojų psiramos.
Visi skelbkite* “Ihtrbininke”.

GRABORIAI

P-nas Albertas Algermanas, 
Strand Cafe, So. Bostone, dali
ninkas pasidavė ligoninėn svei
katą sustiprinti. Jis dabar ran
dasi Massachusetts General li
goninėje. Linkime pasveikti.

I
II 430 Broadway

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

fkelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 
•niai patarnauja. Nuėję į bilų kurių krautuvų pasakykite, kad jų skelbimų 
natlte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone CDLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTES, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ ir užkan
džiui piknikams ir visokiems 

parengimams.

i

So. Boston, Mass.

American Oak Leather

GRABORIAI

S.Barasevičiu$frSHnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir

254 W. Bf oadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbta 2537.

BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Tcleee

i

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Makt).
Residence: 198 M St.. So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 396a

Perkins Market
P. Baltružiūnas jr p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

60. BOSTON. MASS.

Pmfenb>,iata1. biznieriai, pramoti in
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
lai vert! sksitytoji; paramos.

VI* nkeihkitės “Darbininke”.

I 354 Congress St. Boston, Mass. f

ZALETSKAS
Funeral Home i

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Te!. ŠOU Boston 2609
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Rytinių Valstybių Žinios
1IEWARK, H. J.

Didžiosios Savaitės ir Velykų 
Pamaldų Tvarka.

i

klausymas iš-
Didįjį šeštadienį, 12

Kovo 10 d., sekmadienį, New- 
ark L. Vyčių 29 kuopa šventė 
savo metinę Šv. Kazimiero šven
tę. Šv. mišios buvo laikomos 8 į 
vai., per kurias visi nariai “in! 
corpore” priėjo prie Šv. Sakra
mentų. Mišias laikė kun. I. Kel
melis.

Didžiąją savaitę pamaldos į- 
vyks sekančia tvarka: trečia
dienio vakare prieš Didįjį Ket
virtadienį klausymas išpažin
čių. Ketvirtadienį Mišios ir pro
cesija į Repozitoriją įvyks 8 vai. 
iš ryto, vakare 7:30 vai. bus 
šventoji valanda. Penktadienio 
pamaldos prasidės 8 vai. iš ry
to, vakare Kryžiaus Keliai ir 
pamokslas 7:30 valandą. A- 
doracija Švento Kryžiaus yra 
daroma penktadienio ryte, bet 
negalintieji dalyvauti rytinėse 
pamaldose, gali tą adoraciją pa
daryti vakare net iki prisikėli
mo, sekmadienio ryte. Didžiojo 
Šeštadienio pamaldos: šventini
mas ugnies, Velykų žvakės ir 
vandens. Kadangi pamaldos yra 
labai ilgos, tai ir prasidės anks
čiau, 7 vai. ryte. Didžiojo šeš- 

. tadienio vakare
pažinčių.
vai. dieną, pasibaigia gavėnia. 
Sekmadienio ryte Prisikėlimo 
Mišios ir procesija prasidės 6 
vai. ryte, kitos mišios bus 9:30 
ir 10:30 vai. iš ryto. Tikintieji! 
yra nuoširdžiai kunigų ragina
mi skaitlingai dalyvauti Di
džiosios savaitės pamaldose, nes 
tos pamaldos primena tą di
džiausią pasaulio tragediją, ku
ri įvyko už žmonių kaltes Kal
varijos kalne, nes per didžius 
skausmus ir kentėjimus baigė 
gyvenimą mirtimi ant kryžiaus 
patsai Dievo sūnus, kad atly
gintų Dievui už žmonių padary
tus nusikaltimus. Mes savo da
lyvavimu pamaldose galime pa
daryti gailestį už savo nusidė
jimus ir maldauti jų atleidimo. 
Su Kristaus prisikėlimu, prisi
keikime ir mes iš nuodėmių ir 
pradėkime naują gyvenimą.

Šių žinelių rašėjas sveikina 
visus lietuvius Šventų Velykų 
proga. Šiemet mūsų džiaugsmas 
laike tų linksmių švenčių yra 
didesnis ,nes turime savo isto
rinę sostinę Vilnių. Džiaugda
mies, nepamirškime pasimelsti, 
kad Šventoji Marija Aušros 
Vartuose užtartų pas Savo Sū
nų Lietuvą ir jos žmones. Pavo
jus tėvynei yra rimtas ir tiktai 
maldos galT pagelbėti tautos va
dams vairuoti tą valstybinį lai
vą tiesiu keliu. Stebuklingu bū
du buvo įgyta Lietuvos nepri
klausomybė, stebuklingu būdu 
atgautas Vilnius ir tiktai malda 
ir Dievo palaima bus išlaikyta 
nepriklausomybė.

Prisikėlęs Išganytojas tepalai
mina mus visus ir mūsų tėvynę, 
o Velykų ryte suskambėjęs link
smas Aleliuja teprimena mums 
būti dėkingiems už visas, su
teiktas malones tam malonių 
Davėjui. Vyturys.

Po šv. mišių Perri’s Restau- 
! rant įvyko bendri pusryčiai. 
Pusryčių programos vedėjas bu- 

Į vo Juozas Grimalauskas. Pusry
čių metu kalbas pasakė Luisį 
Ketvirtis, Kazys Basanavičius, 
P. Podolskis, p-lė L. Nananytė, 
K. Vaškas ir J. Remeika. Yra la
bai malonu konstatuoti, kad me- 

i tai iš metų mūsų kuopos ši šven
tė didėja ir didėja.

Kovo 11 d., pirmadienį, įvyko 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Buvo priimti įvairūs veikimo 
raportai. P-lė Ona Barkauskai-^ 
tė padarė pranešimą iš apskričio 
susirinkimo, kuris įvyko Brook
lyn, kovo 3 d.

Parengimų komitetan išrinkta 
Eugenija Verba, Petras Podgal- ■ 
skis ir Kazys Vaškas. Jonas Re
meika, šokių komiteto pirminin
kas, pranešė, kad yra išrinkti 

! šokių metui darbininkai, ku
riuos kuopa rengia balandžio 6 
d., Šv. Jurgio parapijos salėje.

Bendroji bowling kuopos lyga 
baigė bowlinimo sesiją. Ta pro
ga banketas įvyks netolimoje a-

■ teityje.
; P-lė Elena Jasukaitė, kuopos 
‘ narė, po apendicito operacijos. 
> kuri buvo padaryta Beth Israel 

ligoninėje, jau sveiksta namuo-
• se. Taip pat Vitas Barakauskas
■ po sunkios operacijos miesto li

goninėje jaučiasi gerai. Kuopa 
abiems nariams linki greičiau
siai pasveikti. .

Newark vyčių kuopa nutarė 
Velykų švenčių proga pasveikin
ti savo kaimynines kuopas. Se
kantis kuopos susirinkimas į- 
vyks balandžio 8 d.

I
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LIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS UOSTE. Pietinė zonos sritis: ji randasi prie Žiemos uosto kran
tinės. Į šią zonos sritį įeina Lietuvos Banko sandėliai (kairėje) ir Lietūkio sandėliai ir elevatorius abudu dar 
prieš Klaipėdą atskiriant pastatyti. Be to, Lietuvos Laisvojoj Zonoj lieka 10 kranų, kuriuos Lietuva buvo įsi
rengusi. Vaizde matomas vokiečių sargybinis, atidarantis įvažiavimą į Laisvąją Zoną. “Elta”.

A. Laukžemis 168 190 238 tuvai Europos basketball čem
pionatą. Dabartiniu metil p. 
Krause vadovauja sporte Holyj 
Cross kolegijoje.

Waterbury K. of L. (Vyčiai) 
turi ir ne blogą rekordą. Lai
mėjo 150, pralošė 4 žaidimus. 
Supliekė labai pagarsėjusius o- 
ponentus kaip tai: Holyoke Hu- 
rrieanes, House of David, Paw- 
tucket Townies, Newark Rebels, 
Brooklyn, New York Ameri- 
cans, Harlem, N. Y. Black- 
birds, Worcester Nortons, Ams- 
terdam American Lithuanian

Newarko bowling ratelis, už
baigęs žaidimus nuoširdžiai dė
koja “Darbininkui” už puikų 
kooperavimą, kurį parodė per

972 888 1015
LINDEN WHITES
Savickas 186 176 233
Venskus 174 172 176
Kratulis 144 204 179
Peleckis 178 164 191
P. Kružinskas 171 192 162

853 908 941

Sekmadienį, vasario 25 d. L. 
Vyčių 29 kp. bowling ratelis 
žaidė su Linden Whites L. Vy
čių 113 kp. rateliu Newarke. 
Newarkiečiai laimėjo du iš tri
jų žaidimų. Iš Lindeniečių pasi
žymėjo Savickas, o iš Newar- 
kiečių T. Barkauskas ir A. 
Laukžemis. Savaitė prieš tai 
Newarkiečiai žaidė Elizabethe 
su tos kolonijos L. Vyčių 52 kp. 
No. 2 rateliu. Newarkiečiai pra
laimėjo visus tris žaidimus. Tai 
buvo paskutinieji žaidimai už
baigiant New Yorko ir New 
Jersey Apskričio bowling lygos 
žaidimus.

Vasario 25 d. žaidimų rezul-

5 ,
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AKOPPJRS i>roouct

8
susidomėjo šiuo parengimu, jie 
perka bilietus ir tikisi laimėti 
visas dovanas. Po šio minėto 
susirinkimo, šeimininkė p. Shea 
visas pakvietė prie skanumy
nais prirengto stalo pavaišinti. 
Vaišėse dalyvavo, daug ponių, 
tačiau kaikurios darbščios ko
misijos narės dėl įvairių prie
žasčių šiame vakare negalėjo 
dalyvauti.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskr. Komisijos Susirin

kimas

visą bowling sezoną. Mūsų ra- club, Georgia Colored Chain 
telis stipriai pataria visiems Gang ir kitus, 
skaityti ir remti “Darbininką”, j 

F. V.
Z

tatai:
NEWARK —
T. Barkauskas 230 165 223
J. Montvydas 222 147 179
E. Daukšys 184 185 163
V. Daukšys 168 201 212

r A ?

REAL 
COMFORT
ANO tOW HIATfNG COS7

New England Coke... laikys jūsų 

namus šiltai ir jaukiai. Kainuoja 

mažiau... yra išvalyti, neturi jokio 

» kvapo ir mažai palieka pelenų.

STETSON FUEL
CORPORATION

SOUTH BOSTON, MASS. 496 FIRSTST,
SOUth Boston 1540

WATERBURY, CONN.
“Kristus kėlėsi garbingai, 
Kaip pranešė mums teisingai. 
Aleliuja, Aleliuja, 
Te Jam skamba Aleliuja”.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!
Gavėnios metu, krikščionis 

jautė širdyje šventą liūdesį. Nei 
į šokius ar balius, bet į bažny
tėlę ėjo tikintieji Misijjį, ar ki
tokių šventų pamaldų metu. Vi
si rengėsi šventai atlikti Velyki
nes pareigas. Šiandien džiau
giasi, triumfuoja Kristaus per
galė? šventėje. ,

Šių metų Velykos bus labai 
linksmos. Kodėl? O todėl, kad 
Šv. Juozapo parapijos choras 
netingėjo ir per trumpą gavė
nios laiką išmoko labai gražias 
Velykoms naujas mišias. Taip 
pat Velykų rytą, išgirsime 
džiaugsmingus “chimes” varpų 
garsus. Tai tikras mūsų bažny
čios vargonų patobulinimas. A- 
čiū klebonui kun. J. Valantie- 
jui, kurio rūpesniu šie varpeliai 
įtaisyti.

Nebūtų Velykos be lietuviškos 
programos, komp. A. Aleksio 
vadovybėje, iš WBRY (1530 
kc.) radio stoties. Velykų die
noje radio programa bus 5:00 i- 
ki 5:30 vai. popiet. Saulutei be
sileidžiant, pailsėję, vėl paklau
sykite džiaugsmingų Velykinių 
giesmių, linksmų dainelių, gra- 

; žiu kalbų ir smagios muzikos.
Gros šaunusis A. Jaruševičiaus 
(9 vyrų) orkestras. Bus jums 

, Velykos tikra džiaugsmo šven
tė, ko jums visiems nuoširdžiai 
linki. Lyra.

Sporto mėgėjai visi ateikite į 
šį svarbų žaidimą. Maloniai jus 
visus kviečia broliai menedže
riai Jonas ir Vincas Stankevi
čiai, K. Alyta ir jūsų klebonas 
kun. J. Valantiejus, nes šie va
karai visuomet rengiami para
pijos naudai. M.

BRJDSEPORT, CONN.

Ertra Pranešimas
Velykų šventėje, 8:00 vai. va

kare, šv. Juozapo auditorium, 
įvyksta basket bąli sezono įdo
miausias žaidimas tarp vietos 
Lietuvos Vyčių ir žymių svečių 
Boston Good Wins, kurie lietu
vio Ed. Krause vadovybėje, su
daro geriausi, “professional 
basket bąli” klubą visoje Massa- 
shusetts valstybėje.

Bus ypatingai įdomu pamaty
ti pagarsėjusį Amerikos lietuvį
sportininką p. E. Krause, kuris • 
keletą metų atgal nuvykęs į Lie
tuvą, suorganizavo smarkią bas- 
ketball komandą ir laimėjo Lie-

Balandžio 7 d., į Detroitą iš ja kun. Veinikaitis. Muzikos ve- 
į Gr. Rapids Šv. Petro ir Povilo dejas p. M. Žalėnas, akompanis- 
; lietuvių parapijos atvyks jauni- tė — S. Gregutė. Solistai yra: 
' mo dainininkų choras. Chore da- A. Žalėnas, M. Jinglis, N. Pru- 
lyvauja 43 asmens. Į Detroitą sevičiūtė, S. Alksnis, A. Lanks- 

į jie atvyksta pirmą kartą. Choro nis, A. Kašuba ir E. Cuipilis. 
į parengimas įvyks Šv. Petro pa-' Armonistas p. Cižauskas.
, rapijos svetainėje. Prašome vi-! Nepraleiskite šios porgos, nes 
sus detroitiečius atsilankyti į negreit galėsite išgirsti iš toli- 
šią koncertą, nes programa la- mos lietuvių kolonijos tokių 

;bai įdomi. Gausit progos pa- choristų.
klausyti vieno iš puikiausių cho
rų, lietuvių dainininkų. Bus ir Lipkui, 
kitų pamarginimų.

Parengimas bus vakare, prasi- į puikiame chore. Laukiame jūsų 
dės 8 valandą. Chorui vadovau- atvykimo. Koresp.

i

A.

Jau artinasi artimiausia pava
sario šventė šv. Velykos. Mūsų 
bažnyčioj šv. mišios bus sekan
čia tvarka: 6-tą vai. ryto prisi
kėlimo mišios ir iškilminga pro
cesija. Sekančios mišios bus 9 ir 
10 vai. 11 vai. — suma.

Pirmą sekmadienį po Velykų 
bus Sodalicijos mergaičių pa
rengimas, kurio pelnas skiria
mas parapijai.

HARTFORD, CONN.
Kovo 10 d. buvo išvykę į 

Bostoną dalyvauti Rolando Ket
virčio šermenyse jr laidotuvėse 
pp. S. ir G. Balčiūnaitės, V. J. 
Kaunietytė ir M. Laurinaitė. 
Vežė 
ky.

So.

Iš anksto norim padėkoti kun. 
kun. Venikaičiui ir vi- 

Į siems, kurie dalyvauja šiame

i

Worcester, Mass.
Aušros Vadų Parapija riM kovo 27 7:30 vaL va‘

______  kare. Įžanga tik 50 centų.

Parapijos jaunimas, vadovau- Teko nugirsti, kad vyrai labai 
jant muz. J. Čižauskui ir kun. J.----------------------- :--------------------
Bakanui ruošia metinį Minstrel 
show. Reikia pasakyti kad para
pijos svetainė nors didelė, nesu
talpintų tiek publikos, kiek su
traukia virš minėtas parengi
mas. Todėl, kaip kitais metais, 
taip ir šįmet, “Minstrelis” įvyks 
mieste, didžiulėj Mechanic Hali, 
pabaigoj balandžio mėnesio.

Didysis bažnytinis choras 
taipgi užimtas, nes rengia naują 
muziką bei giedojimą Vely
koms. Be to gabesni choro na
riai mokosi roles Miko Petraus
ko operetei — “Lietuviškas Mi- 
lionierius”, kuri įvyks gegužės 
mėnesio pradžioj.

automobiliu p. F. Mazins- 
Kalakutas.

PRANEŠIMAS

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

j Ketvirtadienį, kovo 14 d., iš 
Aušros Vartų par. bažnyčios iš
kilmingai palaidota a. a. Ona 
Tauperienė. Už velionės vėlę 
nrie didžiojo altoriaus šv. mi
šias atnašavo klebonas kun. K. 
Vasys, prie šoninių altorių kun. 
J. Padvaiskas ir kun. J. Baka- 
nas. Dideliame nuliūdime liko 

. vyras Juozas, dukrelė Ona, sū
nūs Povilas ir Juozas, taipgi ir 

• Lietuvoj du broliai ir dvi sese- 
■ rys.

Sekmadienį, kovo 31 d., 
1 vai. p. p., “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bos
ton, Mass. įvyks LDS N. A. 
Apskr. komisijos susirin
kimas, pasitarti pikniko 
reikalu, kuris įvyks gegu
žės 30 d., Montello, Mass. 
Prašome prisiųsti atstovus 
iš Šv. Roko par., Montello, 
Mass. Valdyba

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį '

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalu.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repai rs

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

BROCKTON, MASS

SAVINGS ACCOUNTS

Deposits draw interest from 15th of each month

SAVINGS BANK LIFE INSURANCE

VACATION CLUBCHRISTMAS CLUB

SAFE DEPOSIT BOXES

ComerNorthMain andCourtSts.

I Brockton, Mass.
4

Ii

COOPERATIVE
BANK

t

Pranešu visų kuopų žiniai, 
kad Moterų Sąjungos Conn. ap
skričio pusmetinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 21 d., Šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje, 
339 Green St., New Haven, Ct.

Posėdis prasidės 1:00 valandą 
po pietų. Kadangi šis suvažiavi
mas yra labai svarbus, nes rei
kia aptarti naujų narių vajaus 
eigą mūsų valstybėje, taipgi rei
kia tinkamai prisiruošti prie 
Trijų Apskričių gegužinės, kuri 
įvyks liepos mėnesį 21 d., “Sea 
Cliff Inn.” Morris Cove, Conn.

Taigi kviečiu visas kuopas 
prisiųsti skaitlingai atstovų ir 
pasiūlyti naudingų įnešimų dėl 
apskričio gerovės.

Pagal metinio suvažiavimo nu
tarimą, atstovės, važiuodamos į ir naudingų įžangos dovanų; už 
suvažiavimą turi atsivesti savo tą patį bilietą bus skanūs už- 
ženklelius su savim, tai yra žen- kandžiai. Šio vakaro pelnas ski- 
kleliai, kurie yra vartojami kuo- riamas parapijai, 
pose.

I

I

————
Pirmadienį, kovo 11 d., erd

vioje ponios V. Shea rezidenci
joj įvyko parapijos Moterų So
čiai io klubo vakaro rengimo ko
misijos susirinkimas.

Kaip jau žinoma, virš minėtas 
klubas rengia nepaprastai įdo
mų vakarą, kuris bus pirmas 
toks Worcestero lietuvių tarpe. 
Programa: “Fashion Show” ir 
lošimas kortomis. Mados suk
neles, paltus, skybelaites ir t. p. 
duos vietinė didžiulė krautuvė 
“Sherer Co.” Lošėjams bus duo
dama daug dovanų. Bus gražių

CAMPELLO

tat tikimės
M. Jokubaitė, ; visų paramos. Tas viskas įvyks

Apskr. rašt.. Aušros Vartų parapijos audito-

Chartered 1877
MONEY ALWAYS AVAILABLE 

for
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Loans on Shares, Rate 5% 

at
Ihe Only Co-operathe Baik ln BrocUon
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Shares insured in Full


