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Didžiajame Penktadienį, 
balandžio 11 d. “Darbinin
kas” neišeis. Šis numeris 
yra paskutinis šią savaitę. .

Iš Anglijos pranešama, 
kad ten šiemet Velykos; 
bus skurdžios. Be kiauši
nių turės apseiti ne vien 
suaugusieji, o ir vaikai. 
Nedaug geriau tebus ir 
daugelyje kitų Europos 
kraštų.

Nesenai žymiausysis I- 
talijos fašistų laikrašti
ninkas Gayda rašė, kad 
per šį karą Indija gausian
ti laisvę ir nepriklausomy
bę. Bet jis nerašė, kad 
kartu gaus laisvę ir nepri
klausomybę ir Abisinija.

Kai Jugoslavijoj kilo re
voliucija dėl pasirašymo 
sutarties su Berlynu, tai 
Churchill džiaugsmingai 
pareiškė, kad Jugoslavija 
pajutus turinti sielą. Bet 
jei Indijoj, ar Egipte atsi
tiktų tas, kas atsitiko Ju
goslavijoj, tai Churchill 
tada pasakytų, kad Indija 
ir Egiptas pajuto turį ne 
sielą, o kitą sutvėrimą.

Dabar Anglijai būtų be 
galo svarbu turėti Airijos 
uostus. Tas Anglijai labai 
palengvintų kovą su Vo
kietijos submarinais. Bet 
Anglija neturi airių pasi
tikėjimo ir tų uostų Angli
ja geruoju negauna. Grob
ti tuos uostus jėga Angli
ja nedrįsta, nes tada Ame
rikos airiai sukeltų tokį 
alasą, kad Amerikos talka 
Anglijai būtų suparaližuo- 
ta.

Amerikos geležinkelių 
kompanijų pajamos gerė
ja. Per vasario mėnesį iš 
viso pajamų turėjo 360 
milijonų dolerių. Per kovo 
mėnesį pajamos taip pa
augo, kad tikisi turėti apie 
400 milijonų dolerių. Tai 
geriausios geležinkelių 
kompanijos pajamos nuc 
1930 metų.

skelbia, kad 
1940 metais 
kriminališkų 
buvo 1,517,-

Federal Bureau of In- 
vestigation 
praėjusiais 
stambesnių 
nusikaltimų
026. Didžiuma iš suareš
tuotų nusikaltėlių buvo 19 
metų amžiaus. Juos sekė 
vaikinai 21 ir 22 metų am
žiaus. Tai va kur link žen
gia Amerikos jaunimas. 
Žinoma, čia kaltos ir ap
linkybės — darbų stoka. 
Bet tuomi visko nėišteisin- 
si. Jaunimo palinkimas 
prie huliganiškų ir krimi
nališkų darbų yra gady
nės žaizda.

Anglijoj fiskaliniai me
tai baigėsi kovo 31 d. Pa
sirodę kad per tuos fiska
linius metus Anglija paja
mų turėjo $5,635,000,000, o 
išlaidų turėjo net $15,468, 
000,000. Taigi Anglija per
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VELYKOS
Velykos! Velykos! — Kaip skamba kilniai 
Pažįstamas, mylimas žodis!
Mūs džiugesio balsą kartoja švelniai 
Pavasaris jau pasirodęs.

Gamta, Visagalio gražus kūrinys, 
Atskleidžia žavingąjį vaizdą,
Ir žiemą išskurdęs — karštai, tylomis 
Žmogelis dėkoja Apveizdai: —

Kad medžiai jau sprogsta ir auga žolė 
Kur juodavo lygumos plikos,
Kad dygsta javai ten kur sniegas gulėj’ 
Ir kad jau atėjo Velykos.

Ta šventė linksmoji, gyvybės versmė,
Sielos suspaustos atgimimas, 
Žmonijos gyvenimą tuom pažymėj’, 
Kad keičias pasaulio likimas.

Gyvybes Kūrėjas, pats Dievo Sūnus, 
Galybę mirties sunaikino,
Krauju nusipirko vergijos tarnus, 
Dangaus jiems vartus atrakino.

Kur laisvė didesnė už laisvę širdies,
Nuo žemės purvų apvalytos?
Jos balsas dangaus giesmėmis suaidės, 
Siela bus kaip saulė nušvitus.

Stebėkime Tą, kurs baisia mirtimi 
Išgelbėti mus pasiryžęs,
Nuo keršto teisingo patsai Savąimi 
Mus uždengė, mirdamas ant Kryžiaus.

Dabar atsikėlė pilnojoj garbėj,
Nušvito Jo šventosios žaizdos.
Prie karsto sargai nejučioms sudrebėj’. 
Juos parbloškė dangiškas vaizdas. 

Nustebkim ir mes. Bet ne baimė klaiki 
Sujaudina drebančias širdis:— 
Iš džiaugsmo, žmogeli, tu apsiverki, 
Tą linksmą naujieną išgirdęs.

Tegu šios Velykos visiems prispaustiems
Palengvins gyvenimo našta;
Tegu jiems Dievulis laimužę nulems,
Tegu jų kentėjimai mažta! J. K.

Allis- Chalmers Darbininkų

Milwaukee, Wis., bal. 8, 
Allis - Chalmers kompani
jos darbininkų streikas, 
kuris tęsėsi per 76 dienas, 
tarpininkaujant valdžios 
atstovams, užbaigtas. 
Darbdaviai ir darbininkai, 
tarpininkaujant valdžios 
atstovams, susitarė vesti

tuos karo metus išleido 
tris sykius daugiau, negu 
surinko. Šiais metais An
glijos išlaidos bus dides
nės, o pajamos mažesnės, 
negu praėjusiais metais.

KRISTAUS TAIKA IR RAMYBĖ PASAULIUI

»
A

Aš atsikėlimas ir gyvybė; kas tiki į mane, nors ir bū
tų miręs, bus gyvas... <Jono u- 25 ‘

Vokiečiai Pradėjo Karą
Balkanuose

Budapeštas, Vengrija, —j pralaimėtų, jai būtų sun- 
bal. 8 Vokiečių kariuo-|kiau pasitraukti iš Graiki- 
menė užpuolė Jugoslaviją į jos, kaip iš Prancūzijos. 

, ir Graikiją. Šimtai vokie- Jei vokiečiai laimėtų Bal- 
: čių bombnešių bombarda- kanuose, jie turėtų bazę 
•vo Jugoslavijos sostinę žygiuoti į rytus, link Tur- 
Belgrade ir kariuomenės kijos, Suėzo ir Irako alie- 
pulkai veržiasi gilyn į kra-!jaus laukus. Jei vokiečiai 
štą. Vokiečiai praneša, kad pralaimėtų, visa nacių ga- 

i jų armijos pulkai įsiveržė ivbė gali sugriūti ir Hitle- 
20 ar 25 mylias į Graikiją ris pralaimėtų karą... Nau- 

' ir Jugoslaviją. i jas kruvino karo frontas
Iš Londono pranešama,' prasidėjo.

' kad Anglijos kariuomenė ------- , ,
gelbsti Graikams ir Jugo-j Dėl KdTO BdlkdHUOSC NdCiūi 
slavams. Vokiečiai pir-' 
miausia nori užimti Salo- ■
niką kur randasi Anglijos! Berlynas, bal. 8 - Vokie-

! Ujos naciai pradėję karą 
prieš Jugoslaviją ir Grai
kiją, paskelbę, kad dėl ka
ro Balkanuose yra kalti

Kaltina Graikus

karinės bazės.
Kiek vokiečių kariuome

nės yra sutraukta į Balka
nus negalima tikrai žinoti,' 
bet nuo 12 iki 15 divizijų ^?k “~'es~jie bendradar” 
is Austrijos žygiuoja link 
Zagrebo, Jugoslavijoje, 
trys divizijos iš Rumuni
jos link Belgrade, trys di
vizijos iš Bulgarijos link 
Jugoslavijos Vardaro sjė- įįįį; To'Jie’nešulauksT”

biauja Anglijai priešinda
miesi italams.

i Vadinasi, naciai norėtų, 
kad visas pasaulis pasi
duotų naciams ir fašis-

derybas dėl algų ir darbo 
sąlygų be streiko.

Kompanijos dirbtuvėse 
dirbama po 24 valandas į 
parą, kad padaryti darbą, 
kuris užsiliko laike streiko 
nepadarytas. Kompanija 
turi valdžios užsakymų 
vertės $45,000,000.

Susitarta, kad laike vie
nų metų nebūtų nei strei
ko, nei dirbtuvių uždary
mo.

Mamertai Dar Nedirba
Yra tvirtinama, kad I- 

talija į karą įstojo be žmo
nių pritarimo. Į tą karą I- 
taliją įstūmė Mussolini su 
savo fašistais. Dabar jau . 
visiems aišku darosi, kad naujos sutarties. 
Amerika daro smarkius Spėjama, kad prez. Roo- 
žingsnius į karą. Ar Ame-' seveltas turės pasikalbę ji- 
rika į karą žygiuoja su sa- mą su CIO vadu, Phillip 
vo piliečių pritarimu ? Ga- • Murray apie bendrą darbo 
Įima sakyti, kad Amerikoj padėtį. Prez. Rooseveltas 
pritariančių stojimui į ka-Įnori, kad darbininkų ir 
rą yra tik tiek, kiek tokių'darbdavių nesusipratimai 
buvo Italijoj. būtų išrišti be streiko.

Apie 400,000 mainierių 
dar nedirba. Unijos virši
ninkai ir kasyklų savinin
kai tebeveda derybas dėl 
naujos sutarties.

I
l

Darbininkų Radio Programa
Didžiajame šeštadienį, balandžio 12 d., 2 vai. po 

pietų įvyks Velykinė Darbininkų Radio programa, ku
rią išpildys Cambridge lietuvių parapijos radio cho
ras, vadovaujamas muziko Mamerto Karbausko. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kllocycles ir 
klausytis gražios programos iš WC0P stoties, Boston, 
Mass.

Sveikiname visus Kristaus Prisikėlimo švenčių 
proga. Lai Prisikėlusis Kristus sustiprina mumis ti
kybiniai ir tautiniai!

nio, kuris atidaro kelią į 
Graikiją; <* 
iš Bulgarijos žygiuoja link 

. Jugoslavijos miesto Niso. 
; Žiauriausi mūšiai vyksta 
prie Graikijos, Bulgarijos 
ir Jugoslavijos rubežių.

Vokiečiai pirmiausia 
piežiaus Pijaus XII arti- bombarduoja aerodromus, 
mieji pranešė, kad Šventa- Balkanų karas gali iš- 
sis Tėvas, išgirdęs apie vo- spręsti pasaulinio karo lai- 

Jei Anglija lai-

POPIEŽIUS PIJUS XII
AŠAROSE

-------------------------------------- —• ---------------

71 Al K A teitai Ainurc I Vatikanas, bal. 8— Po-, 
. M___ K ] * "

,taržviitd3 Amerikos Pažiba Graikijai
Ir Jugoslavijai

VVashington, bal. 8 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė skubiai 
siunčia karo ginklus į 
Graikiją ir Jugoslaviją, 
kad tos valstybės galėtų 
atsilaikyti prieš vokiečių 

grau- mėtų, ji turėtų antrą fron- užpuolimus. Ar tie karo 
žius Pijus XII Velykose džiai apsiverkė. Jis ragina tą, ir vokiečių armija bū- ginklai pasieks tas valsty- 

—i----- 4.---------" į už pasaulio tų padalinta. Jei Anglija bes laiku, sunku pasakyti.

I

Vatikano Miestas, bal. 8, kiečių užpuolimą Graiki- mėjimą. 
— Jo Šventenybė Popie- jos ir Jugoslavijos,

padarys trumpą atsišauki- visus melstis už pasaulio tų padalinta. Jei Anglija 
mą į pasaulį, o po to su- taiką. [
teiks apaštališką palaimi
nimą. i i

— — ■ — ■ , ; - . - , — _ —

taiKą.

Naujokų Šaukimas Atidėtas Jugoslavų Pasitraukimas
----------- i - - - -

Adj.-Gen. Edgar C. E- 
riekson, valstybės naujo-

Pittsburgh, Pa. bal. 8 — kų ėmimo tarnybon direk-i ------------------
National Steel kompanija torius, praneša, kad nau- Graikijos karo vadovybė1 gosią vi jos valdžia paskel- 
pranešė, kad nuo balan- jokų šaukimas karo tarny- praneša, ’ *J T“ j j

džio 1 dienos visiems dar- bon, kaip buvo paskelbtas, 
bininkams algos buvo pa- balandžio 10, 11 ir 12 dd. 
keltos 10 nuošimčių. Kom- atidėtas į balandžio 14, 15 
panija praneša, kad apie ir 16 dd. Tai padaryta dėl 
21,000 darbininkų gaus di- Didžiosios Savaitės ir Ve- 
desnį atlyginimą. lykų švenčių.

Darbininkams Pakėlė Algas Susilpnino Graikų Frontų

ANGLAI UŽĖMĖ ADDIS ABABĄ
Cairo, Egiptas, bal. 8 — 

Motorizuotos Anglijos ka
riuomenės dalys užėmė 
Addis Ababą. Italijos val
džia ir kariuomenė pabė
go. Ethiopai labai daug pa
gelbėjo Anglijos kariuo
menei sumušti italus. Jie 
veikė viduje.

Dabar Ethiopijos kara
lius ir visa tauta džiaugia
si atgavę sostinę ir dėkoja 
Anglijai už išvadavimą.

Berlyno, vėl sustojo Krem- ■ 
lyje ir kalbėjosi su Sovietų! 
premieru ir užsienių komi-Į 
sąru Molotovu.

Japonija ir Rusija pradė
jo derybas dėl sudarymo 
prekybos sutarties ir taip 
pat pastovios žuvininkys
tės sutarties ' 
Rytuose.

Matsuoka Vėl Kraulyje
Maskva, bal. 8 — Japoni

jos užsienių reikalų minis- 
teris Josuke Matsuoka,
grįždamas* iš Romos \ ir4000 kareivių į Graikiją.

300,000 Britų Balkanuose
Londonas, bal. 8 — Neo

ficialiai praneša, kad Grai
kijoj yra 300,000 britų ka
reivių, kurie yra gerai ap
ginkluoti. Sakoma, kad 
Anglija siunčia dar 100,-

, kad staigus Ju-'bė, kad Belgradas paliktas 
gcslavijos kariuomenės atdaru miestu, nes nenori 
pasitraukimas iš pietinio sudeginti ir suardyti. Ta- 
fronto, kur naciai stipria čiau, 
jėga puola Graikiją ir Ju-j 
goslaviją. Nacių motori
zuoti legionai jau įsibrio-, 
vę į Graikiją ir yra tik 50: 
mylių nuo Aegean jūros.

Vokietijos nacių karo jė
gos visa galybe briaunasi 
į Graikiją ir Jugoslaviją, 
kad tas valstybes atkirsti 
nuo susisiekimo. Naciai 
taip pat nori atkirsti Grai
kijos susisiekimą su Tur
kija. Į

Kol kas negalima išaiš-i 
Tolimuose kinti kodėl jugoslavų ka-j 

riuomenė staiga pasitrau-i 
kė iš pietinio fronto, 

i Graikai nepasiduoda, au
kojasi gindami savo žemės 
kiekvieną colį.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
graikai tvirtai laikomi.

Vokietijos lakūnai penk
tą kartą bombardavo Be!-; Ii jos miestas Žara, Dalma- 
gradą, Jugoslavijos sosti-jtijos pakraštyj, tenka Ju- 
nę. Miestas liepsnose. Ju-|gosi vams?

Belgrado praradi
mas, tai dar nereiškia, kad 
Jugoslavai nebegali atsi
laikyti. Rytinė Jugoslavi
jos dalis gali būti užimta 
be didelių pasipriešinimų, 
bet nacių kariuomenė su
tiks stiprų pasipriešinimą 
kalnuose, t. y. vakarinėje 
Jugoslavijos dalyje.

j Iš Turkijos pranešama, 
;kad Vokietijos karo jėgos 
turėjo didelius nuostolius 
pirmuose mūšiuose Balka
nuose. Sakoma, kad jeigu 
Jugoslavijos ir Graikijos 
kariuomenėms pavyks su
sisiekti Albanijoj, tai Ita
lijos kariuomenė bus vi
siškai sunaikinta. Iš Jugo
slavijos praneša, kad Ju
goslavijos kariuomenės 
dalis užėmė Scutarį mies
telį. Albanijoj, ir eina pir
myn į pietus. Taip pat Ita-
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M. ZOŠČENKO. (Sovietų rašytojas).

Vaizdelis Is Sovietų Gyvenimo

darbo savaitę, laiką ir pu
sę už viršlaikius ir kito
kius pagerinimus spręsti 
susitarimo keliu.

Antradienis, Balandžio 8, 1941__________________________________

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VOKIETIJA RENGIASI PRIE 

DIDESNIŲ ATAKŲ IŠ 
PADANGIŲ

je. Slėptuvės pastatytos su 
įvairiais patogumais — su 
bėgančiu vandeniu, vande
niniais toiletais, gera ven- 

; tiliacija. Ypatinga tas, kad 
[slėptuvės turi apsaugą ir 
nuo dujų. Tai nors dujų iki

Iki šiol Vokietija nedaugi 
tenukentėjo dėl anglų ata-l 
kų iš oro. Nei vienas Vo
kietijos miestas taip nuo 
orinių atakų nenukentėjo, 
kaip Londonas, Manches- 
tęr, Plymouth, Liverpool,
Coventry. Taip atsitiko to- šiol nei viena pusė dar ne- 
dėl, kad Anglija mažiau vartojo, bet yra galimybė, 
orlaivių teturi, Anglijos kad jas ims vartoti, 
orlaiviams priseina toli 
lėkti iki pasiekia kokį nors 
Bremeną, Hamburgą arba 
Berlyną. Toli lekiantis or
laivis turi pasiimti daug | 
gazolino. Todėl jis negali 
imtis daug bombų. Toliau 
reikia žinoti, kad Anglijai 
rūpėjo ko smarkiausia 
bombarduoti Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos ir Nor

300 Audenya'os Darbinin
kų Grįžo Darban

Providence, R. I., bal. 8— 
Daugiau kaip 300 Bonin 
Spinning audenyčios, 
Woonsocket, darbininkų 
po dviejų dienų streiko 
grįžo darban. Kompanija 

vegijos uostus" iš kurių]priėmė darbininkų reika- 
vokiečiai galėjo siųsti ka- lavimus, būtent, pripažin- 
riuomenę išsodinti Angli- ti uniją, įvesti 40 valandų 
jos pakrantėse.

Vokiečiams, esant pajū-| 
riuose, yra lengva pasiekti 
Angliją. Vokietijos orlai
viai, palėkę pusvalandį ir 
gali bombarduoti Londo
ną.

Bet vokiečiai pramato, 
kad ir jiems galės būt kar
šta. Pramato, kad anglų 
atakos iš oro didės ir 
smarkės. Todėl jau daro 
prisirengimus. Bremene, I 
Hamburge ir kitur jau turi 
pastatę dideles slėptuves. 
Slėptuvės pastatytos arba 
kalnų šonuose, arba, jei 
kalnų nėra, tai giliai žemė-

100 Ispanų Kantiniu Gal 
Bus Paskelbti Palaimintais

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
PINIGUS

Londonas, bal. 8 — Iš 
Romos praneša, kad gal 
daugiau kaip 100 ispanų, 
kurie paaukojo gyvybes 
už tikėjimą laike Ispanijos 
civilio karo, bus paskelbti 
palaimintais. Dabar veda
mas tyrinėjimas.

Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII pats įsakė Ispa
nijos kunigams surinkti 
visas žinias apie nužudy
tus kankinius už tikėjimą.

Anglai omarnai Bombar
davo Kiel
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Didžiojo Ketvirtadienio Repozitorija, Šv. Alfonso Lietuvių Par. Bažnyčioje, Baltimore, Md.

Chicago, III
Valstybių įstatymų leidė
jai mažiausia šešiose vals
tybėse ruošia įstatymus 
suvaržyti komunistų veik
lą, uždraudžiant jiems tu
rėti savo kandidatų sąra
šus ant balsavimo lapų.

Associated Press prane
ša, kad šiose valstybėse, 
būtent, Wisconsin, Colo-

skelbia arba pritaria nu
versti valdžią jėga.

Wisconsin valstybėje Se
natas jau priėmė pasiūly
mą, kuris kaltina, kad Al- 
lis - Čhalmers įstaigos; 
streikas yra kontroliuoja-; 
mas komunistų. Toks pa-[ 
reiškimas perduotas Ats
tovų Butui.

Colorado valstybėje yra
!

rado, Pennsylvania, Ohio, Pasiūlas, kad

Sulietuvino J. K.

iiCASPER'S BEAUTY SALOM
Ij Tel. ŠOU 4645

] !«3 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Londonas, bal. 8 — Britų 
lakūnai per 5 valandas 
bombąrdavo miestą Kiel. 
Numetė šimtus tonų bom
bų. Taip pat bombardavo 
Bremerhaven ir Emden ir 
kitus miestus Danijoj ir 
kituose vokiečių okupuo
tuose kraštuose.

Vokiečiai bombardavo 
šiaurinę Airiją.

Missouri ir Oklahoma jau; u?drau8t,» . . Partijų na 
yra nustatyta balsavimui™”8’ ku™8 raf,na nu? 
tvarka, kuri yra prieško- ™^11. valdz1^ dalyvauti 
munistinė. Wyoming le-l balsimuose. Senatas tą 
gislatūra priėmė įstatymą,1 paa\ulym?.JaU lr 31
kuris draudžia įtraukti Pe"iave Atstovų Butui, 
kandidatų vardus, kurie y- . ‘į1880“", valstybėje yra 
ra komunistų partijos na
riais. Oregon valstybės į- 
statymų leidėjai priėmė
bilių, kuriuo draudžia as- jįaį literatūrą. Tai skaito- 
menims būti kandidatais į ma kriminaliu nusikalti- 
valdžios viršininkus, kurie mu.

ineštas bilius, kuris, jeigu 
bus priimtas, draudžia 
nešti raudoną vėliavą arba 
platinti pražūtingą šiai ša-

Italai Sunaikinę Graikų 
Divizijų

’l

Degtinės
D {L, ■*---*—

Butelyje

NEATSIŽVELGIANt | KAINĄ

75c /z Pint

$1.39 Pini 

$2.69
K-TA

Roma, Italija, bal. 8 — I- 
talijos žiniomis, prasidėjus 
karui su Jugoslavija, Itali
jos karo jėgoms pavykę 
sunaikinti vieną Graikijos 
diviziją. Graikai buvę pri
versti pasitraukti iš karo 
fronto arti Ohrid ežero, 
Albanijoj.

Turkija Pasiliksianti 
Neftrali

Istanbul, Turkija, bal. 8, 
Turkijos valdžia oficialiai 
pareiškė, kad ji laikysis 
neitraliai kas liečia Vokie
tijos karą su Jugoslavija 
ir Graikija. Turkai ginsis, 
jeigu bus užpulti.

Vokietijos ambasadorius 
Turkijai užtikrino Turki
jos užsienių reikalų minis- 
terį, kad Vokietija nepuls 
Turkijos, jeigu ji laikysis 
neitraliai. Kiek tas užtik
rinimas reiškia parodys a- 
teitis. Diktatoriai visuo
met “užtikrina”, bet tų 
užtikrinimų nesilaiko.

BRITAI APSUPO MASSAUĄ 
UOSTĄ

Sakoma, piliečiai, kad Ameri- kits apsiaustui ir kepurei. Bet 
jkoj tai puikios pirtys. Ateina 
ten, girdi, pilietis į pirtį, paside
da drabužius į atskirą dėžę ir 
eina sau praustis. Jam nė į gai
vą neateina, kad drabužius kas 
pavogtų — nė numerio nieks 
nepaims. Na, gal koks rūpestin- 
gesnis amerikietis ir tars sar-

" gui:
— Good bye. Padabok mano 

drabužius.
Ir tiek. Išsipraus amerikietis, 

sugrįš pas savo dėžę, ir jam pa
duos gražiai sutvarkytus drabu- į rų prausiasi. Vienam stovi, ki- 
žius — išskalbtus ir suprosin- 
tus. Kelnaitės už sniegą baltes
nės — sutaisytos ir sulopytos.
Ot tai gyvenimėlis!

Ir pas mus pirtys nieko sau.
Bet prastesnės. Vis dėlto išsi
maudyt galima. Tik su nume
riais tai pas mus bėda. Pereitą; 
šeštadienį aš nuėjau į pirtį (ne
važiuosi gi tuo tikslu į Ameri
ką — pamaniau) — duoda du 
numeriuku. Vienas baltiniam,

kur nuogas žmogus tuos nume
rius dėsi? Tiesiog nėr kur. Nė į 
kišenių neįsikiši, nė į barzdą 
neįsiriši. Viens griekas su tais 
numeriais. Na, prisirišau juos 
prie kojų ir einu į pirtį. Numa
nai ant kojų tabaluojasi, nejau- ] 
ku vaikščiot. O vaikščioti rei
kia. Kas gi atneš kibirą? 0 be 
kibiro kaip gi praustis? Vien 
tik painiava.

Tad ieškau kibiro ir žiūriu, 
kad vienas pilietis iš trijų kibi-

ra tik zero..., o gal dar blo
giau. Gali būti ir apgaulė. 
Sovietai tokias pat sutar
tis turėjo su Lietuva, Len
kija, Suomija, Latvija ir 
kitomis valstybėmis, o ar 
Sovietai laikėsi sutarčių. 
Kruvinojo diktatoriaus į- 
sakymu, raudonarmiečiai 
ginklu visas tas valstybes 
užėmė.

Sovietai Jugoslavijos ne
gali užimti, nes rubežiai 
nesusisiekia, bet Sovietai

Cairo, Egiptas, bal. 8 — 
Britų - Prancūzų karo jė
gos ir Britų laivynas apsu
po Massauą uostą, Eritrea- 
joj. Italai, matydami, kad 
nebegalės pasprukti, dau
žą, ardą visą uosto įrengi
mą ir laivus.

Spėjama, kad italai pasi
duos be mūšio.

Massaua uostas yra 
svarbi bazė. Britai turės 
naują jūros kelią. Ameri
kos prekybos laivai galės 
plaukti per Raudonąją jū- teikė ir teikia pagalbą Vo
rą.

Sovietai Pasirašė Nepuoli- kietijai?

kietijai. O ar Sovietai da
bar nutrauks pagalbą Vo-

Su Pasauliu Naktimis

Italai • Vokiečiai Užėmė 
Denų

tam irfakaulę muilina, o trečią 
visai bereikalo kairėjėj rankoj 
laiko, kad kas nepaimtų. Aš tą 
trečiąjį kibirą noriu pasiimti, 
bet pilietis neduoda.

— Ką gi tu čia — sako — sve
timą kibirą nori pasivogti? Kai 
žiebsiu tuo pačiu kibiru į terpa- 
kį, tai tau atsinorės čia sauva
liauti.

Aš jam sakau:
— Ne caro dabar valdžia ki

birais daužytis. Koks savanau
diškumas. Ir kitiems gi reikia

Roma, Italija, bal. 8 — 
Italijos - Vokietijos ka
riuomenės užėmė Derną 
uostą, Libijoj. Derna yra 
maždaug 175 mylios į ry
tus nuo Bengasi. Tą uostą 
buvo užėmus Britų kariuo
menė sausio 30 d. Italai ir 
vokiečiai žūt-būt nori atsi
imti Rytinę Libiją.

'Jehorah's Liudmmkai' 
Pralaimėjo Bylą

om POLICT
“Tbe pnrpose of the As»ociath»n shall 
be to help preserve the Meats and 
tradltions of onr eountry. ttie tnited 
Stafes of America, to revere its lavrs 
and iaspire others to respect and obey 
them, and fa >11 wąys to aid fa ttaking 
this eountry greater and better*’

Maskva, bal. 8 — Perei-, 
tos savaitės pabaigoje So
vietai pasirašė su Jugosla
vija nepuolimo ir draugin- ja pradėjus karą Balka- 
gumo sutartį penkiems nuošė, tuojau nukirto su- 
metams. įsisiekimą su pasauliu nuo

Tokia sutartis Sovie- 8 vai. vakare iki 7 vai. ry
tams naudinga propagan- tą. Tą patį padarė ir Itali- 
dai, fet Jugoslavams ji y- ja. ^(in~

Roma, bal. 8 — Vokieti-

7 OTOP.t

Washington, D. C., bal. 8, 
Trylika asmenų, kurie pa
siskelbė save “Jehovah’os 
Liudininkais” buvo nubau
sti New Hampshire vals
tybės teismo už platinimą 
literatūros «be leidimo. Nu
baustieji apeliavo net į 
Aukščiausįjį Jung. Valsty
bių teismą, kuris šiomis 
dienomis patvirtino vals
tybės teismo sprendimą.

J L "—1,1 
praustis. Čia-ne teatras, sakau.

O jis apsigrįžo užnugariu ir 
sau prausiasi.

“Negi čia man visą dieną jo 
dūšią daboti — pamaniau. Jis 
dabar tyčia tris dienas čia mur- 
dysis”.

Einu toliau. Už kokios valan
dos matau, kad kažkoks dėdė 
užsižiopsojo ir kibirą iš rankų 
paleido. Ieškojo muilo, ar šiaip 
jau susimastė — nežinau. Bet 
aš tą jo kibirą ir pasiėmiau. 
Kibirą tai turiu, bet nėra kur 
atsisėst. Stačiam kaip gi praus
tis? Vieni tik juokai. Bet tiek 
to. Mėginsiu stačias. Kibirą lai
kau viena ranka, kita mėginu 
mazgotis. Bet, svieteli tu mano, 
aplinkui žmonės, kad skalbia, 
tai skalbia! Kas kelnes, kas 
marškinius, kitas kažką gręžia. 
Tiek triukšmo ir ūžesio, kad ir 
praustis nebsinori. 

j “Tuščia jų — pamaniau. Na
mie pabaigsiu”.

Einu į priemenę. Paduodu nu- 
marį baltiniam atsiimti. Grąži
na. Žiūriu — marškiniai tie pa
tys, bet kelnės ne mano.
— Piliečiai, sakau. Mano kel

nėse čia skylės būta, o šitose — 
šičia.

O pirties sargas atsako:
— Mes, girdi, ne skylėms čia 

daboti pastatyti. Čia ne teatras. 
Gerai. Aunuosi toms kelnė

mis. Einu apsiausto pasiimti. 
Bet jo man neduoda, reikalau
ja numerio. O numeris ant ko
jos pamirštas. Reikia nusirėdyt. 
Numaunu kelnes — numerio 
nėra. Virvutė ant kojos tebesto
vi, o pepieriuko nėra. Nusiplo
vė besimaudant. Duodu sargui 
virvutę — neima.

— Pagal virvutę — sako — 
neišduodu. Šitaip tai bet koks 
pilietis virvučių prisikarpys — 
nesusivoksi.
žmonės 
palikta

Aš jam sakau:
— Bet, broluži, jei

[skarmalai paliks? Čia gi ne te
atras, sakau. Bent pagal požy
mius atiduok. Vienas kišenius 
suplyšęs, kito visai nėra. Kai 
dėl sagučių, tai viršutinis tebėr, 
o apatinio nėr ką ieškoti.

Vis dėlto atidavė. Nė virvu
tės nepasiėmė. Apsirėdžiau, iš
einu į gatvį. Staiga prisimenu, 
kad muilą pamiršau. Grįžtu į 
pirtį, bet apsirėdžiušio neįsilei
džia.
— Nusirėdyk — man sako.

Aš byloja:
— Pilieti, aš negaliu trečią 

kartą nusirėdyti. Čia ne teat
ras. Grąžinkit bent tai, kiek 
muilas kainuoja.

Neduoda. Ne, tai ne. Išėjau 
be muilo.

Čia skaitytojas be abejo pa- 
žingeidaus: kokia tai pirtis? 
Kur ji? Koks adresas? Pirtis, 
žinoma, sena. Naujoj dar nesu 
buvęs, tai ir įspūdžiais negaliu 
pasidalyti.

Palauk, 
išsiskirstys. 
- atiduosiu.

sako, kai 
Kas bus

tik vieni
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Maskolynas-Utelynas
Atėjus Velykoms, kupina kilnių jausmų širdis 

trokšta su kitais džiaugsmu pasidalyti. Asmeniniai 
sveikinimai, laiškai, atvirukai, dovanos. Pakilus ūpas 
neša žmogaus vaizduotę virš eilinių gyvenimo reikalų 
ir siekia kažkokios nežemiškos srities, kur viešpatau
ja taika, meilė, poilsis, šventadieninė nuotaika vyrau
ja visur. Visi jaučiame ant savęs kažkokią didingą ant
spaudą, kurią Kristaus Atsikėlimo įvykis paliko žmo
nijos gyvenime. Ji tikrai dangiško pobūdžio, nes neiš
dildoma. Ištęsėjo amžius ir tęsės iki galo.

Džiaugsmo kvieslys - nešėjas skrenda toli, net į 
Lietuvą. Būdavo dar pora savaičių prieš Velykas kiek
vienas išeivis jau siunčia sveikinimų laiškus per platų 
vandenyną, kad laiku pasiektų likusius Lietuvoj tė
vus, brolius, seseris, gimines, kaimynus, draugus ir 
prietelius. Laiškai netušti. Ir doleriukų keletas įdėta, 
kad skaitančiųjų šypsena būtų platesnė. O kai jau a- 
teina Velykų diena, tai ir mintimi būdavo aplankai 
“bakūžę samanotą” ir dvasioje džiaugsmu su jais da- 
liniesi. Būdavo. Dabar...

Tenka iki skausmo įtempti savo mintį, kad suge
bėtume sudaryti nors apytikrį gyvenimo vaizdą Lietu
voj. Nevyksta. Iš šykščiai gaunamų žinių juntama, 
kad ten blogai, labai blogai. Visokiais įmanomais at
žvilgiais blogai. Skurdas, pusbadis, priespauda, nelais
vė, sukaupimas visos kūno ir dvasios energijos rūpes
niui, kaip išsimaitinus iki rytojui, o rytoj vėl ta pati 
bado baidyklė, be vilties, be atvangos — tai toks apy
tikris dabartinės Lietuvos vaizdas, žodžiai iš tiesų 
klaikūs, bet ar mes kada įsigilinsim j jų esmę, į tikrą
ją jų realybę? Sunku tiksliai visa tai įsivaizduoti tam, 
kurs to nėra ištyręs.

Tačiau viena realybė tai tur būt gerai mums su
prantama: tai utėlynas, kurį bolševikai Lietuvoj už
veisė. Jų laikraščiai šaukte pradėio šaukti, kad visuo
menė ko smarkiausiai kovotų prieš ta blogį, mat, skur
do vabždžių perdaug jau priviso. Pirmiau panašaus 
nusiskundimo nebuvo girdėt, tad aišku, kad tai pas- 
kiausiųjų dienų išdava. Pilnai įsigalėjus bolševikų 
tvarkai, ir “revoliucijos laimėjimai” saugiai įsigyve
no: ne tik įvairaus nelietuviško plauko komisarai, bet 
ir jų Dalydovės utėlės įsigijo Lietuvoj pilietybės teises 
ir vadovavimo rolę. Tai tau ir Velykų dovana.

Varginančios žmonija vabždžius ir parazitus ne 
kas kitas, tik skurdas pagimdo. Stoka maisto ir drabu
žių, apsileidimas, žmogaus laisvės ir asmenybės panei
gimas. nuovargis, rūpesnis ir iš to viso plaukiąs nešva
rumas — tai tikrieji utėlių vaisintojai. Tad bergždžias 
bolševikų šauksmas, kad būtų kovojama su parazi
tais, nes kol jie ekonominio ir dorovinio skurdo nepa
šalins, tol vabždžių epidemijos nebus galima likviduo
ti. Maskolynas — utėlynas. K.

MES TIKIME IR Į LIETUVOS 
PRISIKĖLIMĄ

Švęsdami Velykas, džiaugda-( 
mies atėjusiu pavasariu, retas 
kuris iš mūsų neskrajosime sa
vo mintimis* pavergtosios Lietu
vos padangėse. Ne vienas iš mū
sų prisiminsime gražias, jaudi
nančias iškilmes Velykų rytą 
Nepriklausomoje Lietuvoje ir... 
prisiminsime dabartinius savo 
brolių ir sesučių vargus ir skau
smus patekus į žiaurią Rusijos 
bolševikų vergiją... Bet, kaip 
mes tikime į savo Išganytojaus, 
Kristaus, iš numirusių prisikė
limą, kaip tikėjome pavasariui 
ateinant, taip mes tikime ir į 
Lietuvos prisikėlimą!

Kad greičiau mūsų troškimas 
būtų realizuotas, greta tikėji
mo į Lietuvos prisikėlimą turi 
eiti ir mūsų darbai ir mūsų au
kos. Tikras lietuvis patriotas, 
praktiškas kovotojas dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
ir dirba ir aukoja. Nepamirš jis 
to didelio tautos reikalo nė Ve
lykų šventėse: jis nuo Velykų 
stalo bent trupinėli paskirs 
vargstančių ir badaujančių su-

“Kėlės Kristus, Aleliuja!” 
Toks yra Velykų rytą kenčian
čiam pasauliui džiaugsmo ir pa
guodos pranešimas. Mes neesam 
bevilčiai, nes žinom, jog Jis, 
Kuriuo pasitikėjom, išgirsta 
vargšų šauksmą ir yra galin
gas išgelbėti mus. Mes esam 
Jojo vaikai: tiesa, vaikai ištrė
mime, bet vistiek Jojo širdies 
vaikai, ir Jo Namai vieną dieną 
bus mūsų. Nes mes esame Kris
taus, gi Kristus yra Dievo — 
Jis yra Dievas.

L. G. F. VAJAUS EIGA

Detroit, Mich., kun. J. Čižaus- 
kas, Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, prisiuntė Lietuvai Gelbėti 
Fondui Vasario 16 d. proga lie
tuvių katalikų sudėtas aukas— 
$91.00. Tuo būdu Detroitas turi 
gerą kvotos pradžią. Likusią jos 
dalį — $309.00 — po savaitės, 
kitos sukels. Šiame mieste gra
žiai veikia trys parapijos, ku
rios savo kvotą be didelių sun
kumų išpildys.

WUkes Barre, Pa., kun. J. Mi
liauskas, Šv. Trejybės par., kle
bonas, prisiuntė tos parapijos 
lietuvių sudėtas aukas — $120.- 
69. Toji auka Wyoming klonio 
kvotą žymiai pastūmėjo į prie
kį. Šiam rajonui dar reikia su
kelti $464.81. Tenka nugirsti, 
kad vadai yra pasiryžę tą sumą 
greitu laiku sukelti. Džiugu čia 
ta pačia proga pabrėžti, kad 
Wyoming klonyje susidarė dvy
lika A. L. R. K. Federacijos 
skyrių. Tai didelė jėga, kuri žy
miai sustiprina vieningąjį Ame
rikos lietuvių katalikų veikimo

Viešpats nugalėdamas nuo-; 
dėmę ir mirtį buvo gulėjęs, jie; 
pajuto savo širdyse ir sielose 
Jojo įkvėpimą. Tada tikėjime 
sustiprinti jie išėjo į pasaulį! 
mokinti laisvus

>
tuolius ir elgetas, valdytojus ir 
pavaldinius, Romoje, Graikijo
je, Korinte, Efese ir anapus Du
nojaus bei Reino upių, jog 
Kristus buvo kėlęs iš mirusiųjų. 
Užklausti, kame jų paliudymai 
ir įrodymai, jie ištiesė rankas

I
nurodydami tą tuščią, bet gar
bingą kapą. Tuo tuščiu kapu jie 

įgalėjo prisiekti, jog jųjų Moky
tojas ir Viešpats buvo Dievo 
Sūnus.

Į Apaštalų tikėjimas yra mūsų 
Įtikėjimas. Garbingas kapas sto
vi arti mūsų. Iškalbingai jis 
mums pateikia tą patį praneši
mą, kurį buvo Apaštalams da
vęs, ir kurį jie nunešė stabmel
diško pasaulio 
balsas yra pergalės balsas. An
gelai, kurie sergėjo kapą tą ry
tą, kuomet Dievo Sūnus kėlės, ■ 
ir dabar testovi prie jo akmeni-; 
nių durų, pranešdami, jog Kris-

Kalvarijų Statyba Marianapolyje
. i Nemaža čra žmonių, kuriems į jose aštuonių pėdų. Kryžiai bus 

rūpi Kalvarijų statyba Maria- mediniai su lietuviškais pamar- 
napolyje. Daugelis norėtų, kad"'"'™-1“- i iafnvhi

Į tos stacijos būtų pastatytos 
tuojau ir pašventintos Lietuvių 

j Dieną, 4 d. liepos. Toksai pat 
troškimas yra ir Marianapolio 
Kolegijos vadovybės. Bet pakol 
nebus surinkti pinigai šių Kal- 

j varijų statybai, negali būti nė 
kalbos apie Stacijų šventinimų 

į liepos 4 d.
Į Todėl labai nuoširdžiai prašo
me visų, kurie norėtų savo au- žadėjo. Taigi tų, kurie žadėjo, 
komis prisidėti prie šios staty-j nuoširdžiai prašome savo paža
bos, kad atsiųstų savo aukas iki dą ištęsėti ir savo aukaą atsiųs- 
gegužės 1 d. Jei pinigai bus su-Įti, kad galėtume pradėti darbą, 
rinkti balandžio mėnesyje, tai 
galima statybą tuojau pradėti

į ir liepos 4 d. bus suruoštas Kal- 
i varijų pašventinimas. Kitaip 
|stacijų statybą reikės atidėti; 
vasarai ir jų pašventinimą ki- kurie iki šiol prisidėjo savo au
tam pavasariui.

j Statybos komisija susisiekė 
i su septyniomis kompanijomis, 
i galinčiomis šį darbą padaryti, 

tus tikrai kėlės. Tas kapas yra Buvo patiekta įvairių pasiūly. 
ištikrųjų garbingas: jis yra nu- mų Cia bQtų sunku pa.
galėjęs pasaulį. Iš mirusiųjų ur- giūlymus išvardintL Paiymėsiu 
vų, bejėgumo bei silpnybės bu-!tiktai tuos davinius> kurių priei. 
veinių, yra išėjusi Dievo jėga ir u derybose Visų pirma staci. 
galybė. Kapuose visos žemiškos jog bug nedidelės koplytėlės au- 
garbės baigiasi; kape Dievo Su- kurų išvaizdos> 17 pėdų aukščio, 
naus pergalė prasideda. (Pačios statulos bus arti ketu-

Kristaus garbingas kėlimasis! rių pėdų aukščio, kryžiai staci-

bei mirties Viešpats. Ta teisybe, 
kaip uola Jis pamatavo Savo 
pareiškimus. Tai ne vienintelis i-1i
Jojo Dievybės įrodymas, bet y- 
ra paliečiamiausias ir lengviau- ' 
.šiai suvokiamas, šventas Au- • 
gustinas rašo: “nors Kristaus 1 
Tikėjimas yra suprantamiau- ! 
sias ir nieko savyje neturįs 
priešingo supratimui, tačiau nė' 
ra pamatuotas ilgu ir painiu 
protavimu”. “Jei taip būtų”, tę
sia Šventasis, “tuomet nemoky
ti nesuprastų, o išdidūs ir mok
slinčiai stengtųsi jame trūkumų 
rasti”.

Bet Kristaus Tikėjimas, Jojo 
nuostabiausiame stebukle, yra 
pagrįstas dideliu įvykiu — įvy
kiu, kurį šimtai, taip sakant, 
galėtų savo akimis matyti ir 
savo rankomis paliesti. Kad įro
džius savo pareiškimus, Jis pra
nešė, jog kelsis iš mirusiųjų. 
Jis buvo miręs ant Kryžiaus 
tūkstančių akyvaizdoje. Visa 
Jeruzalė žinojo, jog Jis buvo ne
gyvas palaidotas akmeniniame 
kape prie miesto vartų. Trečią 
dieną, kaip buvo pranašavęs, 
Jojo kapas buvo tuščias. Nei 
monai, nei kokia jėga arba ap
gaulė, nei draugų susitarimas 
arba priešų papirkimas to neį- 
vykdino. Tas tuščias kapas skel
bia balsu, kurį visas pasaulis y- 
ra girdėjęs ir girdėdamas su- yra žmonijos istorijoje didžiau- Į 
drebėjęs — jog Tas, Kuris te- sias įvykis. Juomi mes galime i KUR DAUGIAU 
nai buvo palaidotas tikrai buvo ir turime didžiuotis, nes jis yra | ______
Dievo Sūnus. Savo Dieviška ga-mūsų tikėjimo ir 
lybe kėlęs iš mirusiųjų.

Tas tuščias kapas yra pašau- rime džiaugtis ,nes taip Dievas-
lio garbingas branduolys. Iš jo Žmogus nugalėjo mirtį ir nuo- pastebi, 
šventos gilumos, kaip iš Kara- dėmę, žmogaus geidulius ir 
lių Karaliaus sosto kambario puikybę. Juomi mes galime ir 
yra išėję galybės žodžiai ir mei- turime gėrėtis, nes tai yra Die- 
lės darbai, pakeisdami visą is
toriją bei laiką. Prie tos šven
tos uolos atėjo Apaštalai pirm 
išsiskirstydami Savo Viešpaties 
mokslą visam pasauliui skelbti. 
Ant jo šaltų grindų šlovingai ir 
meiliai jie priglaudė savo gal
vas. Ir kaip tik jų skruostai pa
lietė akmenis, ant kurių jų

ir vergus, tur-
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ginimais, imtais iš Lietuvių 
Kryžių Albumo. Ant koplytėlių 
viršūnės irgi bus didoki geleži- 

Jniai kryžiai, papuošti lietuviško 
liaudies meno drožiniais. Visa 
tai priduos lietuviško meno iš
vaizdą.

Iki šiol yra penkių asmenų at
siųsti pinigai atskiroms staci
joms ir aukų pakankamų vienai 
bendrai stacijai. Tiesa, nemaža

Todėl Velykų rytą Jojo vaikai 
žiūri į tolimą praeitį, kuria pa
saulio istorija pasižymi. Pales
tinoje, prie kalnelio stovi tuš
čias kapas — kapas 
visa pasaulio tikroji 
supinta. Beveik 
metų atgal ant šio 
karsto Žmogus buvo paguldy
tas. Tas Žmogus mirė ant Kry
žiaus paniekoje ir gėdoje — n^i- 
rė koliojančios gaujos apsuptas. 
Jis buvo pasiskelbęs Išgelbėto
ju senai laukiamu — pasisakęs 
nupuolusios žmonių giminės 
Dievu ir Atpirkėju esąs. Nuos
tabiausiais stebuklais įrodė Sa
vo pareiškimus. Jis buvo pagy- 
dęs ligonius, neregiams davęs 
regėjimą, vaikščiojęs virš jūros 
siaučiančių bangų. Tris syk per
laužė kapo antspaudas ir at
šaukė mirusius atgal į pasaulį. 
Ir šiuos stebuklus darė ne slap
tai, bet tūkstančių akyvaizdoje. 
Niekas negalėjo Jojo kilniems 
veikimams primesti kokios ap
gaulės. Šiais nuostabiais dar
bais Jis atsiliepė į liudinčiųjų, 
atstumtųjų, kenčiančiųjų atsi
šaukimus. Viskas buvo jiems 
paruošta. Taip atsakė į bejėgių 
ir vargšų, našlės ir sielvarto- 
jančio tėvo prašymus. Ir šis ne
paprastas Asmuo taip darė dau
giau kitiems negu Sau. Tiesa, 
šie stebuklai aiškiausiai įrodo 
Jojo Dievybę ir Dievybę Bažny
čios, kurią Jis buvo atėjęs į- 
steigti. Bet jie buvo nuveikti, 
kad kitiems pagelbėjus, negu 
kad Savo Asmenybę įrodžius.

Tačiau vieną stebuklą Jis 
Sau pasilaikė. Tai buvo ypatin
gu būdu Jojo. Taip darydamas 
Jis išpildė tą, ką Pranašai buvo 
išreiškę apie Jo gyvenimą, ken
tėjimus ir mirtį. Bet jie taipogi 
buvo pranašavę Jojo garbingu
mą ir pergalę — Jojo Prisikėli- ir Angliją į vieną valstybę, ko. Masonams buvo sunku 
mą iš mirusiųjų. Izajas džiaugs- arba kitaip sakant abi vai- pernešti tokį nuostolį. Jie 
mingai skelbė, jog Jojo kapas stybes sufederalizuoti. galvojo apie atsigriebimą. 
bus garbingas; Ošė sakė, jog 
Jis, Dievo Sūnus, nepatirs kapo prieš karą niekas viešai daryti per sujungimą A- 
supuvimo; Kristus Pats iškil-Į jokiu būdu nebūtų drįsęs merikos ir Anglijos. Jie 
mingai pareiškė, jog kelsis iš palankiai kalbėti. Apie tai pamatė, kad per tą sujun- 
mirusiųjų. Tas kėlimas turėjo tą-syk tik kabinetuose te- girną jie gali sudaryti nau- 
būti Jojo stebuklas, Jojo atsa- buvo kalbama. Jei kas vie- jai Tautų Lygai pagrin- 
kymas priešams, Jojo įrody-:šai prieš karą būtų pasių- dus. Todėl ir ėmė populeri- 
mas, jog Jis Dievas ir gyvybės lęs Amerikos

................ -sujungimą į vieną valsty-

du

apie kurį 
meilė yra 

tūkstančių 
akmeninio

tautoms. Jojo

kurs užtruks apie trejetą mėne
sių, nes visgi mes norėtume 
Kalvarijas pašventinti šią 4 d. 
liepos m.

Esame labai dėkingi visiems,

' komis. Labai nuoširdžiai ačiū 
tiems laikraščiams, kurie malo
nėjo savais antrašais išsiuntinė
ti mūsų prašymus saviems skai
tytojams. Tai ‘Draugas’, ‘Gar
sas’, ‘Amerika’, ‘Laivas’ ir ‘Stu
dentų Žodis’, 
jiems ačiū!

Bendromis 
talikiškomis
me šį pavasarį mūsų brangią 
Kristaus Kančios šventovę!

J. N.

Labai nuoširdžiai

lietuviškomis ka- 
jėgomis statyk i-

visų vilčių pa- NUOSEKLUMO? 
matas. Juomi mes galime ir tu-  

vo galybės ir meilės didžiausia 
išraiška. Ir dėl to, Velykų rytą, 
Kristaus draugai, pakeldami 
balsus iš širdies gieda. 
Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

A. B. Meslis, S. J.

“Amerika” kovo 28 d. laidoje ma apie p. Smetoną jį vadina 
kad kai kurie laikraš-' eks-prezidentu, ar tik duoda 

čiai yra nenuoseklūs pripažin-Įpono titulą. O kad žymesnieji 
darni Lietuvos įgaliotus minis-1 asmens jį kviečiasi į svečius, 
terius p. Smetonos vyriausybės’tai čia yra asmenis reikalas, 
paskirtus, o pačiam p. Smetonai 
nepripažindami prezidento titu
lo.

šelpimui, Lietuvos iš nelaisvės centrą. Reikia neužmiršti, kad 
išlaisvinimui. ’ |Wyommg klonis yra Federaci-

SUMANYMAS SUJUNGTI 
AMERIKĄ IR ANGLIJĄ

k ——————
Angliškoje spaudoje visi Kai kilo dabartinis ka- 

dažniau svarstoma suma- ras, tai masoniškos Tautų 
nymas sujungti Ameriką Lygos nei skeveldrų neli-

I galvojo apie atsigriebimą. 
Apie tokį sumanymą Jie pamatė, kad tą gali pa-

O pagaliau, ar Lietuvos ir ki
tų valstybių prezidentai buvo 
teisėtai ar neteisėtai išrinkti 
užsieniui nei kiek nėra svarbu. 
Tai atskirų valstybių piliečių 
vidaus gyvenimo reikalas. Svar
bu kas yra faktinasis krašto 
valdytojas, tai su tuo ir skaito
masi. Jei p. Paleckiui į prezi
dentus įkopti rusai būt nepa
dėję, bet pats su savo partija p. 
Smetoną nuvertęs, tai aišku, 
kad su juo, šiandien ir užsienis 
skaitytųsi, nors piliečių akyse 
jis būtų ir neteisėtu prezidentu.

Kitiems primetimas nenuose
klumo titulo, yra didelis “Ame
rikos” nenuoseklumas. Pati “A- 
merika” tepa varto savo archy 

ivą ir pamatys, kad taip rašyti 
; tikrai buvo nenuoseklu.

R. Ragažinskas.

I

ir Anglijos zuoti minėtą sumanymą.
Kadangi šio plano suma-' 

jos tėvynė. Kaip tik šio mėnesio hę, tai tas būtų buvęs kra- nytojai ir jo rėmėjai yra 
viduryje sueina lygiai 35 metai,;§to išdaviku apšauktas, masonai, tai aišku, kad 
kai Wilkes Barre, Pa.,įvykusia-1 Dabar-gi apie tai drąsiai katalikai jo remti negali. 
me Amerikos lietuvių katalikų kalba tokie, kurie vadinai Bet ir pasauliniu žvilgs- 
pirmame kongrese buvo įsteig-^ye šimtaprocentiniais niu Amerikai nėra jokio 
ta A. L. K. Federacija. Dėl to. patriotais. Įišrokavimo grįžti į tą vals-
labai gražu, kad šiais sukaktu-1 Tas sumanymas yra toks tybę, nuo kurios per karą 

--------- *— i__j -_z- ji = Amerika atsi- 
niekas negali. Nenutylėjo metė nuo Anglijos dėl to, 
ir Amerikos p--—: ---
spauda. O tos spaudos bal
sas turi būti mums rodyk
le.

Amerikos katalikiški lai-! 
kraščiai nurodė, kad Ame
rikos sujungimą su Angli- kaizerio nagų, o ką Ameri- 
ja sumanė masonai. ka už tai gavo? Anglija ir 

Seniau masonai buvo pa- Prancūzija pasiėmė milži- 
sigavę Tautų Lygą. Jau nišką karo grobį, o po to 
1924 m. Prancūzijos maso- susitarė Amerikai karo 
nai viešai buvo pasigyrę, skolų nemokėti. Ir nemo- 
kad Tautų Lyga jau tapusi kėjo. 
jų įrankiu. Ispanijos ma
sonai su 
skelbė, kad Tautų Lygos 
susirinkimai esą ne kita 
kas, o masonų posėdžiai, prašydama už nemokė ji-' lingai ir Paleckiai.

viniais metais Federacijos tėvy- svarbus, kad apie jį tylėti atsiskyrė, 
nėję atsigaivino jos skyriai.

Philadelphia, Pa., Kazimieras 
Medelis aukojo L. G. F. $1.00.

Worcester, Mass., Moterų So
cialinis Klubas aukojo $3.00; 
Kristina Meškinienė — $1.00; 
T. Giras — 50c.

Primintina, kad New Yorko, 
Wyoming, Schulkill, Pitts
burgh, Cleveland, Detroit ir 
Chicagos vajaus rajonai savo 
kvotų dar neišpildė. Rajonų ir 
visų tuose rajonuose esančių 
kolonijų vadai prašomi sustip
rinti vajaus veiklą.

Linksmų šventų Velykų!
Leonardas Simutis,
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, UI.

katalikų kad Anglija ją išnaudojo. 
Anglija tebeturi ir dabar, 
norą išnaudoti Ameriką ir 
begėdiškai išnaudoja. Per, 
praėjusį Didįjį karą Ame
rika išgelbėjo Angliją nuo

“Amerikos” rašytojai turėtų 
skirti du dalyku: įgaliotų mi
nisterių, konsulų ir kitų valdi-1 
ninku skyrimą ir prezidento 
rinkimą. Konsulų, pasiuntinių 
ir kitų panašių valdininkų sky
rimas yra grynai užsienių rei
kalų ministerijos vidaus admi
nistracinis reikalas. Kas kita 
prezidento rinkimas, ką jau aiš
kiai nustato valstybės konstitu
cija. Piliečiai nesprendžia ir ne
reiškia jokių pretenzijų, ar kon
sulus skiriant prisilaikoma nu
statytos tvarkos, ar ne. Bet gi 
piliečiai turi teisės rinkti prezi
dentą patys tiesioginiai, ar per 
savo išrinktus atstovus. Ir jei 
prezidentas išrenkamas ne sulig
konstitucijoj numatyta tvarka, AVĖ MARIA VALANDA 
jei piliečių teisės paneigiamos, 
tai ir netesėtai rinkto preziden
to turima teisės nepripažinti.

O kaip pateko p. Smetona į 
prezidentus, visiems dar labai 
gerai žinoma. Jis sauvališkai 
pakeitė konstituciją, ką galėjo 
padaryti tiktai seimas. O ir ta 
pati nebuvo pasirašyta ministe- 
rio pirmininko (Voldemaro).

Tiek prezidento, tiek tautinin- 
kiško seimo rinkimai buvo ne
daugiau, kaip tik tautos valios 
klastojimas.

Kad p. Smetona turi teisės į 
prezidento titulą, stengiamasi 
pagrįsti argumentu, kad Ameri
kos vyriausybė šį titulą jam 
pripažįstantį.

Ar Amerikos vyriausybė p.

Ligi Velykų kasdien. Avė Ma
ria radio valandos metu, yra 
transliuojama Kančios vaidini
mas. Velykų metu, balandžio 13 
d., bus transliuojama Kristaus 
Prisikėlimas 2 vai. p. p. iš sto
čių _ WNAC Boston, WLLH 
Lowell, WSAR Fall River ir 

|2:3O vai. p. p. iš stoties WMAS 
i Springfield. 6:30 vai. vakare 
bus transliuojama iš stoties 
WMEX Boston ir per kitas pen
kias stotis Naujoje Anglijoje.

H. Anglijos Katalikų Federa
cijos Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
Sekmadienį, balandžio

Smetoną skaito prezidentu da- 20 d., 2 vai. p. p., ŠV. Petro 
bar ar ne, sunku pasakyti, nes parapijos salėje, West 5th 
ji to niekam nėra pareiškusi. St., So. Bostone įvyks 
Tačiau yra žinomas faktas, kad Naujosios Anglijos Katali- 
visa Amerikos spauda, rašyda- kų Federacijos Apskrities 

n metinis suvažiavimas į ku
rną praeito karo skolų. į rį nuoširdžiai kviečiame 

Taip dalykams esant, ga- katalikiškų draugijų ats
iima sakyti, kad tie ame- tovus, dvasiškiją ir veikė- 

1 * * - • 1 • * • V < • JI ..Al
Kai dabar Anglija pate-

pasididžiavimu ko į naują bėdą, tai vėl rikonai, kurie stoja už A- jus dalyvauti, 
šaukiasi Amerikos pagel- menkos k>ujungimą su An- 
bos. Ir tą daro nei neatsi- glija, yra Amerikos Quis-

Kun. K. Vasys, Dv. Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirm., 

B. Jakutis, rašt.



DARBININKO

šventą eiti į

Pavasario Belaukiant

Šv. Sakramen- 
ligonė nusira-

ir liūdėti, kad negali jos 
prašymo išpildyti bei jos 
suraminti.

“Tėveli,

Antradienis, Balandžio 8, 1941

Velykas visi švenčia. Tie, žemės, ir vėl būsiu apvilk- 
kurie netiki į Kristaus Pri- tas savo oda, ir savo kūne 
sikėlimą, ąvenčia gamtos aš matysiu savo Dievą; aš 
prisikėlimą po ilgos žie- pats Jį matysiu, ir mano 
mos mirties. Mes, tikintie- akys matys, 0 ne kitas; ta 
ji, švenčiame garbingą mano viltis yra paslėpta 

•Kristaus Prisikėlimą, mano sieloje” (Jo. 19, 25). 
Tarp mūsų ir netikinčiųjų i Septynių metų mergytė, 
yra didelis skirtumas. Jie, vienatinė tėvų duktė, mir- 
vargšai, turi pasitenkinti tinai sirgo. Ji, rodos, jau- 
pradedančia žaliuoti žolelė tė artėjančią mirtį, karstą 
ir sprogstančiais mede- ir šaltą kapų duobę. Jos 
liais, žinodami, kad už ke- nuliūdę tėveliai kiek gale
lių mėnesių šaltis vėl visą darni ją ramino. Mergyte 
sunaikins. Bet mes, Kris- sūrėdama į apsiašarojusį 
taus prisikėlime, švenčia-savo tėvelį tarė: 
me mirties nugalėjimą ir jei aš mirsiu, ar tamsta ėi- 
užtikrinimą amžinojo gy- si sykiu su manimi į kapą, 
venimo. Kaip Jėzus Kris- aš bijau viena, duobė bus 
tus prisikėlė, taip mės pri-; “ 
sikelsime; per mirtį mes 
rasime naują gyvenimą, 
gyvenimą nesibaigiančio 
džiaugsmo, nes Kristus 
mano Atpirkėjas gyvas.
“Aš žinau, kad mano At- eiti į kitą kambarį, verkti 
pirkėjas gyvas. “Aš žinau, 
pirkėjas gyvas, ir paskuti
nėje dienoj aš atsikelsiu iš

c <  '

šalta ir tamsi. Tėveli, eik 
su manimi”. Suvirpo tėvo 
širdis; gailesčio ašaros ap
temdė jo akis; ilgiau jis 
nebegalėjo būti prie mirš
tančios dukrelės, turėjo iš-

Linksmiausių Velykų Švenčių

Atėjo prie mažosios ligo- 
nies geroji jos motinėlė. 
Mažytė savo motinai sakė: 
“Mamyte, aš prašiau tėve
lio, kad eitų sykiu su ma
nimi, ar ne? Jei tamsta 
būsi su manimi, tai aš nie
ko nebijosiu”.

Tuo metu atėjo į namus 
kunigas. Jis išklausė ligo- 
nies išpažinties, paskutinį 
sykį jai davė priimti šv. 
Komuniją, suteikė pasku
tinį patepimą ir paskutinį 
palaiminimą. Kunigas jau
ste jautė, kad jis prirengė 
nekaltą ir 
dangų.

Priėmus 
tus, mažoji
mino; jos veidelis nušvito 
džiaugsmo ir meilės švie
sa. Žiūrėdama į klūpan
čius prie jos lovos savo 
mylimus tėvelius ji tarė: 
“Tėveli, mamyte, dabar 
jums nereikės eiti su ma
nimi į kapus. Jėzus yra su 
manimi, dabar aš nieko 
nebijau, gerasis Jėzus yra 
mano džiaugsmas”.

Kiekvienam Jėzaus my
lėtojui mirtis yra nebaisi, 
nes žino, kad tai yra tik 
perėjimas į kitą gyvenimą, 
į gyvenimą amžinos lai
mės. Jėzus prisikeldamas 
iš numirusių tikriausiai į- 
rodė savo Dievybę, nuga
lėjo mirtį ir mums dangų 
atidarė. Velykos yra 
džiaugsmo diena: “Štai y- 
ra diena, kurią Viešpats 
padarė, džiaukimės 
linksminkimės joje”.

Džiaugsmo diena,
Jėzus Kristus tikrai prisi
kėlė ir gyvena mūsų tarpe.

Niekas nekalba apie 
mirusį Kristų. Milijonai 
žmonių Jį myli ir garbina, 
kad tik gyvieji mylimi. Jis 
yra neapkenčiamas pikta 
neapykanta, kuri nuiru
siems. neparodoma. Kata
likai seka gyvąjį Kristų; 
bedieviai neapkenčia ir ko
voja prieš gyvąjį Kristų. 
Jie šypsosi iš Velykų šven
tės, paneigia Kristaus pri
sikėlimą, bet yra neramūs, 
baimės apimti ir skelbia 

įkąrą prisikėlusiam Kris-

ir

nes

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

GEORGE MASILIONIS, Savininkas

377 Broadvvay, So. Bostori, Mass.

i VLADAS j. JAKŠTAS
Grosernės Savininkas

r

REZUREKClJA

Vėl jau gaivūs saulės spinduliai 
Ardo murziną paklodę sniego 

Ir žemelę kirdina iš miego. 
Trūksta pančiai, klega vandenai. 
Vėl dabinasi gamta žaliai; 
Paukščiai, žvėrys, kur miškyne liego, 
Kas tik gyvas vėl aikštėn išbėgo 
Sveikinti pavasarį linksmai. 
Aleliuja! Jūs Velykos mano!
Jūs Mesijui atidarėt grabą, 
Izraelį išvedėt iš tvano, — 

Paskandinkit mano ydų stabą! 
Užgaudė varpai — žemužė dreba. 
Kelkis, siela, džiūgauk! Ei, Hosanna!

M. GUSTAITIS

%

A. Daukantas.

Kada ateis- pavasarėlis 
Obelės sodnuos sužydės, 
Graži dainelė vyturėlio 
Aukštai padangėj suskambės. 
Balos žybuoklės sužaliuos, 
Lapuose žiedus susikraus, 
Ir kas tik gyvas tuo metu 
Savyj ramumą pasijaus.

Banga.

žiniškos bangos, nenurim- 
damos, sykiu mėtydamos 
su savim ir laivą. Išvengęs 
katastrofos, laivas skubo
tai grįžo atgal, bet grįštą 
jūreiviai pastebėjo kaž ką 
nepaprasto. Kur bangavo 
švarus vanduo, dabar van
duo buvo virtęs juodas ne
švarus, o jo bangos rusvos 
lyg kraujas. Ir iki šiai die
nai šių jūrų vanduo kaž 
kaip atrodo drumstinas ir 
nešvarus. Žmonės vadina 
šias jūras juodosiomis jū
rėmis. Jūreiviai pasakoja, 
kad šiose jūrose esanti ne
laiminga vieta, ant kurios, 
užplaukęs laivas, sutinkąs 
katastrofą. Sakoma, kad 
net žuvys, užplaukusios 
ant tos vietos, miršta. O Y- 
patingai didžiojoje savai
tėje, prieš Velykas, tenai 
siaučia baisi audra, ir te
nai vandens paviršiuje 
plaukiojąs varpas, skam
bėdamas staugiančiu bal
su. Kiekvienas laivo kapi
tonas bijosi ir vengia su
rasti šią vietą. Nežinoda
mas laivo kapitonas apie 
šią vietą, užplaukęs ant 
jos, jau daugiau nebegrįš- 
ta. Jau daug daug aukų 
ši vieta sau pasiėmė. Ir tai 
tik už vieną sidabro skati
ką, kurį Judas gavo, par
duodamas savo Viešpatį. 
O kur kiti 29 brangiu Kri
staus krauju aplaistyti 
skatikai? Žmonija apie 
juos girdėjo ir pamiršo. Ši 
buvo 30-to ir paskutiniojo 
Judos pardavėjo skatiko 
istorija.

Pabaiga

i
i

SAVE PAŽINTI

(Tęsinys)
Ilgai vienuoliai vežė var

pą per Alpių ir Balkanų 
kalnus, kol pasiekė jūras. 
Prie Viduržemio jūrų 
jiems nebuvo leista prisi
artinti, tai jie turėjo atlik
ti labai ilgą ir keblią kelio
nę, kol pasiekė kitas jiems 
labai tolimas jūras, tai lai
kais vadintas mėlynosio
mis. Uždėjus varpą ant

£

I
308 W. 4th St., Šo. Boston, Mass.

Telefonas ŠOU 1224

Velytose Pasisvečiuokite 
PAS BLINSTRUB’S

VILLAGE and GRILL
Mes esame specialiai pasiruošę Veiykose 

pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadwty, So.tatM.
Rezervacijas galima užsisakyti 

Telefonu ŠOU 4535

tui, jų skelbiama kova 
prieš Jį ir Jo įsteigtą Baž
nyčią, įrodo, kad Jis yra 
gyvas, gyvenąs mūsų tar
pe Šv. Sakramente.

Koks tai yra tikintiems 
džiaugsmas žinoti, kad gy
venime ir mirtyje Jėzus 
Kristus, mūsų Galybių 
Dievas yra su mumis. T.
LIETUVOS ARTOJO ŠIŲ 

DIENŲ VARGAI

O moterie! Juo daugiau žiūri- 
nėji į save veidrodyje, juo ma
žiau save pažįsti.

Kodėl nenukreipi savo žvelgs-*laivo, įsakyta laivo kapito
nių vidun, kad galėtum pamaty-lnui, nuveŽUS į vidurį'jūrų, 
ti ir išžiūrėti savo vidujinį gy
venimą ?

Kiekvieną kartą, kurį pasižiū
ri į save kitiems įtikti, mažiau
sia, ko nustoji, tai iaiko.

Kiekvieną kartą, kurį pasižiū
ri sau įtikti, mažiausia, ką pa
darai. tai kvailybę.

Jei nori gerai save pamatyti, 
kai žiūries į veidrodį, plačiai 
atverk sielos akis. Tada pama
tysi, kaip nuo tavęs bėga gyve
nimas, kokiems niekams eikvo
ji save, kaip mainais ūiena nuo 
dienos, valanda nuo valandos, 
deja! ne iš gero geran, bet kar
tais iš blogo blogan

Pasižiūrėk į save gerai, o mo
terie, kad galėtum gerai save 
pamatyti ir pažinti.

Iš “V. K.”

MANO PLUNKSNA

Sunkūs laikai, vargios dienos, 
Iš visur nelaimės vienos 
Lanko vargšą artojėlį, 
Darbininką vargdienėlį. 
Krypsta sienos, stogas kiauras, 
Jo laukelis trumpai siauras — 
Nieks neauga, žemė juoda. 
Karvė pieno nebeduoda.
Jau pasibaigė mėsutė. 
Baigias dirsėta duonutė. 
Plyšta kiaura sermėgėlė — 
Visas turtas vargdienėlio. 
Kaip tą lauką pataisyti. 
Kaip skriaudėjus išvaryti. 
Kad lietuvis būt laimingas 
Ir pavalgęs ir turtingas ?

- ~ • Banga,

Mano plunksnelė neaprūdyki, 
Mano širdelės nebegraudinki, 
Nes ji man buvo ištikimiausia, 
Man atsidavus — ji man brangiausia. 
Kur gi Žibejim’s, ko gi sujuodus? 

Ak mano širdį merkia į nuodus! 
Tas atminimas, apsireiškimas — 

žibančios plunksnos aprūdijamas. 
Ėmus j ranką, tave nušveisiu, 

Tu vėl žibėsi, o aš ten eisiu, 
Kur tu man šviesi purviną taką, 
Kur žmonės myli prigimtą šneką. 
Kur sesės liūsta, daing nešaukia — 

Broliai pavargę neprasijuokia. 
Eisiu rašysiu, brolius raminsiu 

Seseris šokti, dainų mokinsiu. 
Aušra išauški. švieski dienele, 

Tik nerūdyki mano plunksnele, 
šviesk i dienele, žibėk, saulele, 
šviesiai blizgėki maoo, plunksnele- 

BANGA.

jį paskandinti. Jau netoli 
buvo didžioji savaitė, kada 
plaukiantis laivas sustojo 
viduryje jūrų. Kada ant 
parengtų lentų uždėtas 
varpas, tada prisiartinęs 
vienuolis peržengnojo jū
ras, ir, leisdamas ranką 
žemyn, tarė: “Paleiskit!” 
Bet čia irgi įvyko netikė
tas stebuklas, krintantis 
varpas dar nepasiekė van
dens, o jūrių vanduo per- 
siskiria, parodydamas ak
menuotą savo dugną. Mil
žiniškomis bangomis išsi
kėlė vanduo aukštyn, ir 
sykiu su savim pakėlėte.-- 
mas laivą lyg mažą žais
liu , o krintantis varpas,: 

iudytas vandens, ■
atsimušė į jūrų dugną, 
baisiai suskambėdamas. 
Verpetais sukdamasis ( 
vanduo, užliejo tą vietą,! 
kur krito varpas, bet kele
tą sykių varpas dar pasi
rodė vandens paviršiuje,

<r *

tai nugrimzdamas, tai vėl 
iškildamas, bet galop nu
grimzdo nebepasirodyda-1 
mas. Ilgai dar siautė mil- laiminga senatvė.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ Ž

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Res. 251 Chestnut Avė., Jamaica Plain, Mass.
Ofisas: 414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Ofis. Tel. ŠOU 0948 Namų Tel. ARN 1028

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir

1
| LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ I

S. Barasevičius Ir Sūnus |
5 Seniausias šios valstybes lietuvių Graborius ir
5 Balsamuotojas
į 254 W. Broadvvay, Tėl. Šou 2590, So. Boston, Mass.

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537

I

T/KČK/TE, AR NE,
____________________________ j 

Mano kaimynka išmetė veidro
dį iš gyvenamo kambario į 
prieš-kambarį. Pastebėjo tai jos 
kūmutė ir klausia, kodėl ji taip 
padariusi, ar tiek daug veidro
džių turinti, kad jau net prieš
kambaryje veidrodis pakabin
tas?.. Kaimynka atsakė: “Zinai, 
kad nemyliu į veidrodį žiūrėti. 
Aš jaučiuos dar gana jaunutė, 
o kaip pažiūriu į veidrodį, tai 
jau rodo, kad ne pirnaąji jau-j 
nystė padabino mano vadelį... Į
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Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Malonūs Parapijiečiai:
“Ramybė Jums”. Šventų Velykų švenčių proga, mes Šv. Jur

gio parapijos kunigai, nuoširdžiai sveikiname Jus mylimieji 
Kristuje linkėdami ramybės Viešpatyje.

Imant domėn pasaulio padėtį, juk nieko geresnio ir labiau
sia pageidaujamo kaip ramybės, negalime nelinkėti. Žmoniją 
šiandien spaudžia kryžiai: baisus karas, badas, neapykanta, pa
vydas, ir baimė; kraujas ir ašaros upeliais liejasi, nes žmogus 
nutolo nuo Dievo ir paneigė dėsnius krikščioniškos meilės. Ir pil
dosi Šv. Rašto žodžiai, “nėr ramybės bedieviui”. Šiandien pasau
lis labiausia yra reikalingas vadų, gyvenimu ir darbais šventų. 
Reiškia, ne kraugeringų Stalinų, Hitleriu bei Musolinių, bet nuo
lankios širdies žmonijos labui pasišventusių šventų Pranciškų, 
šventų Vincentų, šventų Veronikų, šventų Teresių.

Todėl, Sv. Velykų proga, mes karštai raginame Jus nuo
širdžiai melsti Dievo, kad per Jo malonę žmonių protai sugrįžtų 
prie supratimo Dievo ir jų širdys prie meilės Dievo ir artimo. 
Melskite Visagalio pasauliui taikos ir ramybės, o Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės. Velykų rytą visi eikite prie Šv. Komuni
jos. Lietuvos ir lietuvių reikalams būkite duosnūs, bet aukokite 
tik per vyskupų komitetą bei L. G. F. per Federaciją. Prašome, 
taip gi nepamiršti ir savo parapijos reikalų. Su Velykų kolekta 
būkite duosnūs. Kolekta eis mokyklos išlaikymui.

Reikšdami Jums padėką už uolų rėmimą parapijos reikalų, 
pasiliekame Jūsų tarnai Kristuje,

Kun. J. A. Karalius 
Kun. K. A. Batutis 
Kun. J. D. Degutis

M0WT CARMft, PA.
Šv. Kryžiaus Parapijos vika

ras Kun. J. Klimas, kovo 27 d., 
iškeltas į Airių parapiją — 
Lewiston, Pa. Jo vietą dabar 
užėmė kun. A. Jeskevičius, 
MIC., kuris pasiliks čionai dar
buotis ilgesniam laikui.

SCRANTON, PA.

********xxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

: psotKiNKas -
tam, apleidžia miestą ir vyksta 
pas vaikus. Kas diena šie atsi
tikimai didėja. Miestas labai 
skursta.

Senas Skaitytojas F. L.

B
žymiai sumenkėjo. Pirma prie
žastis — anglis žymiai sumažė
jo, anglių kompanijos suranda 
didesnius anglies klodus kitur, 
o Scrantone kasyklų dauguma 
uždai ytos. Antra priežastis — 
išradimas visokių būdų anglis 
kasti mašinomis, kur dirbdavo 
1000. 1500 vyrų, šiandien tiktai 
tedirba 400 ar 500 vyrų, o ang
lies dar daugiau pagamina ne- jame gyvena neperdaug žmo- 
Irain tada Dahar ma&rnti nlatnc • » . __ '

! LINKSMŲ VELYKŲ į 
I ŠVENČIŲ

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.
~~ 1 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ■ ■ - ■ ■ —

NEW PflILAMLPHIA, PA.
Pasislėpęs Pennsylvanijos 

kalnuose glūdi mažas miestelis.

kaip tada. Dabar mašinų platūs 
diržai traukia anglį tiesiog į 
vagonus. Iš tos priežasties 
Scrantone yra daug bedarbių, 
kurie gyvena iš valdžios pašal
pos.

J

Čia yra dvi lietuvių parapijos 
— Šv. Mykolo, West Side ir 
North Scranton — Šv. Juozapo 
parapija, kuri yra dešimt kartų 
didesnė, yra senesnė ir skait- 
lingiau lietuvių apgyventa.

nių, bet 80 nuošimtis gyventojų 
yra lietuvių. O kur tik yra gerų 
lietuvių, tai ir ten dangun sie
kia bažnyčios bokštas.

Taip ir čia, New Phiiadelphi- 
joj, nes toks yra šios kolonijos 
vardas, gyvuoja katalikų para
pija. Parapija vadinas Saldžiau- i 
sios Širdies, kuri iš tiesų yra 
pasišventusi didesnei Dievo gar
bei.

58 DORCHESTER St., SO. BOSTON, MASS.
♦X3XXXXXXX%XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXVXXXXXXXV

Savininkai: P. Razvadauskas ir Alb. Nevieta

Visiems Kostumeriams Širdingai Linki 
LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

THIRD STREET CAFE, Ine.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

^XXX%XX%XXXXXXXXXXXXXXVXVXXXXXXXWXKXXXX.WWVX*

Kame priežastis yra, kad taip 
mažai telpa aprašymų iš šios 
skaitlingos lietuvių apgyventos 
kolonijos? čia, kadaise, buvo 
vienas iš stambiausių miestų 
kietųjų anglių kasyklų, bet 
šiandien dėl kaikurių priežasčių

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DANTISTAS

517 E, Broadway, Tel. Šou 2660, So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

Kovo mėnesį Scrantono lietu
viai turėjo keletą parengimų. 
Kovo 11 d. kalbėjo adv. St. Ga- 
baliauskas ir mums paliko svar
bių žinių apie Lietuvos šių die
nų pražūtingą mūsų brolių ir se
sučių gyvenimą. Kalbėjo apie 
porą valandų, visi klausėsi įdo
miai. Po prakalbų prisirašė prie 
Lietuvai Gelbėti Fondo apie 60 
asmenų, užsimokėdami po $1., 
apie tiek pat prisižadėjo prisi
rašyti. Nepamirškite savo pa-

A .

jreigų atlikti.
Antras dalykas, įvyko Šv.' 

Į Misijos, kurias vedė Tėvas P. 
Į Aukštikalnis, S. J. ir Tėvas A. 
Meslis, S. J. Moterų prasidėjo 
kovo 16 d. ir buvo per visą sa
vaitę; vyrų prasidėjo kovo 23 
d. Misijas lankė žmonės skait
lingai. Scrantoniečiams šios Mi
sijos pasiliks ilgam 
mintinos.

Čia yra nemažas 
vairių organizacijų,
Moterų. Šv. Onos, Altoriaus ir 

*Šv. Rožančiaus, Sodalietės, Šv. mas savo kasdieniniuose 
Vardo draugija ir kitos.

Balandžio 17 d. Sodalietės 
rengia vakarėlį. Girdėjau, kad 
kokį ten vakarą rengia ir cho
ras.

Yra vienas apverktinas daly
kas, kad iš šios kolonijos daug 
išsikelia jaunimo, daugiausia 
tai įvyksta dėl darbų stokos. 
Pasitaiko, kad tėvai palieka na
mus prižiūrėti giminėms, ar ki-

laikai at-

skaičius į- 
būtent: —

dr. j. L. PAŠAKARNIS
OPTOMETRISTAS

W Broadway, ŠOU 2805-R, So. Boston, Mass.

Myopia Club Beverage Co
PRANAS GERULSKIS, Savininkas

G Stukas Photo]

1; PETRAS ČAPLIKAS ; 
|> Tavern—Puiki vyrams ! 
■ t užeiga ;
!| 157 W. Broadvvay,
■Į Tel. Šou 2714 ;
|> So. Boston, Mass. ;

w I

9

Velykų šventėse pavaišinkite svečius ir viešnias 
skaniu MYOPIA CLUB tonikų.

Šeimų yra tik apie 350, iš ku
rių šeimynų iškilo vienas ben
dras, kuris netik praeityje, da
bartyje ir ateityje nešė ir neš 
didžiausius vaisius, nes čia gy
vuoja Lietuvių Katalikų Moky
kla.

Toje mokykloje yra pasėta 
mažų vaikelių širdyse gera sėk
la, kuri jau pasirodė šimteriopa 
geruose vaisiuose. Vaikeliai mo
kinami Seselių Kazimieriečių, 
kurios čia atsidavusios dirba 
Dievui ir Tėvynei Vaikeliai 
tampa netik gerais katalikais, 
bet įsigilina į Lietuvos istoriją, 
kalba ir papročius; jie lieka lie
tuviais, kurie myli ir gerbia tai, 
kas yra lietuviška.

Kur tik yra Lietuvių mokyk
la, ten gyvuoja lietuvybė ir ka
talikybė. Kur galima rasti gra
žesnį vaizdą, kada matoma vai
kučiai, bažnyčioje susirinkę, 
garsiai ir taisyklingai kalba sa
vo lietuviškus poterius. Ar ne 
širdžiai džiaugsmas, kada ma
toma, kad ne tik tėvai, kurie iš 
Lietuvos atvykę, bet ir jauni- 

dar- 
buose vartoja lietuvių kalbą. 
Kurie bažnyčioje supranta kiek
vieną lietuvišką sakinį, kuriems 
nepaslėptas dalykas lietuvių 
kalbos supratimas. O visa tai 
mokyklos vaisiai.

Užtat, didžiausia garbė kuni
gui S. Mazurui, vietiniam kle
bonui, kuris darbavosi, prašė, 
elgetavo, kad tik būtų čia, šia
me miestelyje lietuvių mokyk
la. Tai buvo kun. Mazūros tiks
las, ir jis atsiekė tą savo tiks
lą ir pastatė trijų aukštų, ak
meninę mokyklą, kuri dabar 
vykdo šventą ir geistiną darbą.

Kiekvienam šventam darbui 
reikia pasiaukoti, kun. Mazū
ras taip ir darė. Vargo, dirbo,

2<č elektrikinę skalbyklą.

LAIKUI

,E?S

Wtubu t'"'"“™"? BvalyU ForeeMi T»»

» ištverminga n,,mna
UENGVA Ktektrikin

oemonstracua

KAS! NAUJAS STREAMLINED

EA5Y washek
LYDERIS”...

PILNAS SU PUMPA

TRUMPAM

tik ktm
ČiaE ASY’S lta'sU'

visam laikui.
Galingas dejuotas motoru 

aniiim Gear Casc

UtOYKA NAMUOSE

i

iki kol prarado visą savo svei
katą. Galima sakyti, kad jo 
sveikata buvo paguldyta pama- 
tan tos mokyklos, nes mokykla 
stipri ir veikli, o kun. Mazūras 
liga suvaržytas.

’ Kadangi kun. Mazūras liguis- 
į tas, ši parapija gavo kitą tokios 
'pat dvasios kunigą Juozapą 
1 Gaudinską, kuris pavaduoja 
į klebono vietą. Ką kun. Mazūras 
J

I nepaspėjo įvykdyti, tai dabar 
kun. Gaudinskas tą vykdo. Lai 
Dievas jam suteikia pasiryžimo 
didesniam pasisekimui.

Nuo šios mažos parapijos di-į 
desnės parapijos gali imti pa
vyzdį. kad ir jos statytų moky
klas, kad ir jos išmokintų savo 
vaikučius Dievui ir Tėvynei, 
kad tuo užlaikytų katalikybę ir 
lietuvybę.

Kitąs brangus apsireiškimas. / 
dabar‘mūsų parapijoj, šventos Z 
misijos yra skelbiamos. Tėvai £ 
Pasijonistai, Tėvas Alphonsas / 
ir Tėvas Geraldas, atvyko ir / 
tris savaites veda šventas misi- j 
jas. Parapijiečiai kuoskaitlin- 
giausiai lankosi pamaldose; vi- > 
sa širdimi švenčia šias savaites. / 
kas rytą išklauso šventų mišių. £ 
apeina stacijas, priima šventą £ 
Komuniją ir artinasi prie Die- / 
vo. Visi, ne tik senesnieji, bet ir j 
jaunimas pavyzdingiausiai atli- J 
ko šventas Misijas. A. G

RoVstOp 'r

•Mo»n Pavm-t! Generou

m AT ycur

Mison Shops

GRAFTON AVENUE, ISLINGTON, MASS.

Tel. Dedham 1308-VV Namu Dedham 1904-R 5
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PETCHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 W. Broadvvay. So. Boston, Mass.

C%%XXXXXXXXXX'XXXX'XX.XXXX%XX X SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’
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Sullivan's Liquor Store295 W. Broadway, So, Boston, Tel. ŠOU 9772
I €

Velykų Bargenai

.xxx%

I
SARATOGA DEGTINĖ 90 Proof 1’ m. senumo kv. $1.40
RUGINĖ STRAIGHT 2 metų senumo 90 proof kvorta $1.60
OLD MEDAL DEGTINĖ kvorta 81.50

Pusė galiono ................ ..... $3.00
Galionas .............................................................. $5.75

POLAR BEAR GIN kvorta ....
GRYNAS CALIFORNIA VYNAS kvorta

Pusė galiono .................. ............
Galionas .....................................

ALLAUS CASE (tik alus)

SI .35
.. .50

.90
. $1.75

$2.40

I
f2Taipgi turime ir Lietuviškos degtines labai 

nebrangia kaina.
Už pristatymą į namus nieko neskaitome. 

Galite užsakymą paduoti telefonu. 5
'.XXXXXXXXXXXXXXXXX-X%XXXXXXXXXXX-X-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX%5

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsx%>

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ \

South Boston Supply Co. \
VINCAS SKUDRIS, Savininkas į

Įvairūs geležiniai daiktai—sienoms popiera, 
dažai ir kiti dalykai. 2

385 W. Broadway, South Boston, Mass.

^riddž^x^xxxxx$kxxxxxxxK*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxx^

Sveikiname klijanHis su Velykų šventėmis

A. J. KUPSTIS
Seniausias real estate ir insurance agentas 

Bostone ir apylinkėje.

332 W. Broadvvay. So. Boston, Mass.

<^X^kM>»<X<^.%<KX<X<%<XXXXXXXXXX%*^XXXX< 
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MNKSNIIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

William’s Tavern & Restaurant
Choicest Drinks and Quality Food 

Helen & Kazimieras Tarushka

227 Broadway (Cor. C Street), So. Boston, Mass.
A*MdkM>Wt^*X*MsM.***X<KXXXXXXXXAXXXXXXXXXXX
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SPECIAL
Eugene Oil 5
PERMANENT
PERMANENT

S £00 į
I£

ENDS $p0 g
Machineless 
PERMANENT S250 1

gReguliare kaina $5.00

Plaukus garbeniuojame visokiomis madomis.
FINI I

414 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
I



DARBININKAS eAntradienis, Balandžio 8, 1941

*1

•į > , J /J F ' ' y f’ ?
b ‘ v '.f*1'- SLs' ■ •; _ . i -

Philadelphijos Lietuvių Ričmondo Vaikučių Beno Rengiamas
KONCERTAS,TEATRAS,BALIUS ir ŠOKIAI

Įvyks Atvelykyje, Balandžio 20 d., 1941
Lietuvių Muzikalio Namo Salėje, Tilton irAllegheny, Piladelphia, Pa.

Benas grieš, dainininkai ir dainininkės iš arti ir toli dainuos, šposininkai šposus krės. Visiems “good time” užtikriname. KVIEČIAME VISUS.

v<r - *

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

savo atstovų neatsiuntė į 
suvažiavimo konferenciją.

Koresp.
EKSTRA — Susirinkę LDS 

kuopų nariai nutarė turėti šeš
tadienį, gegužės 31 d., prieš GE
GUŽINĘ Šokius. Reiškia prieš 

glijos metinę Gegužinę lai- birželio 1-mą, Romuvos parke, 
kyti ne gegužės 30 d., bet Montello, Mass. bus šaunūs pa- 
pirmą sekmadienį po ge- vasariniai šokiai. Kviečiamas 
gūžės 30, tai yra birželio 1. jaunimas pasinaudoti rengia- 
Tas nutarimas liečia tikimais šokiais, kurie įvyks šešta- 
Š1UOS metus. Manoma, kad dienį, gegužės 31 d. vakare, Ro

muvos parke, Montello, Mass.

LDS Naujos Anglijos Aps
kričio Gegužinės Rengimo 
Reikalu, Kuopų Atstovų

SUVAŽIAVIMAS

nutarė LDS Naujos An-

tas bus daug patogiau, nes 
gegužės 30-tą daugumas 
mūsų narių ir prietelių bei 
rėmėjų lanko savo arti
mųjų kapus ir šiaip tą die
ną prisimeną atsiskyru
sius nuo jų prietelius bei 
gimines. Taigi šiais metais 
LDS Naujos AngUjos aps-| s^.kus '~c į™ pasiHk; 
kričio metinė GEGUŽINE 
įvyks BIRŽELIO 1 DIE
NĄ, Romuvos parke, Mon
tello, Mass.

LDS kuopų atstovai su
sirinkę, balandžio 6 d., 
“Darbininko” salėje ir pri
ėmę virš minėtą nutarimą, 
taipgi pasisakė, kad visi iš 
visų kolonijų rūpinsis su-

PROVIDENCE, R. I.
REKOLEKCIJOS

SVEIKINIMAS IR PADĖKA 
Mūsų GeradariamsLinksmiausių Velykų Švenčių

Bernardas Koraitis

H

Velykų švenčių proga, nuoširdžiai sveiki
nu visus savo kostumerius, draugus, ir pa
žįstamus.

i

i

305 W. Broadway

I

L
Šia proga noriu priminti Naujosios Angli

jos ponioms ir panelėms, kad I. J. Fox krau
tuvėje yra didelis pavasarinių drabužių pasi
rinkimas. Ateikite ir persitikrinkite kaip ga
lima nebrangiai ir lengvomis sąlygomis pa
vasarinius drabužius įsigyti. Lengvi išsimo
kė jimai pritaikinti Jūsų kešeniui.

Nežiūrint, kad ir pavasaris, bet mes siūlo
me pasipirkti kailinius ateinančiai žiemai, 
nes karui liepsnojantis Europoje viskas ky
la — kyla ir kailinių kainos. Ateinančią žie
mą kailinių kainos gali pakilti dvigubai. Pir
kite kailinius dabar. Kas negalite atvažiuoti

į mūsų krautuvę, p. Bernardas Koraitis yra pasirengęs atvykti į Jūsų 
namus su dideliu kailinių pasirinkimu ir primieruoti Jums kailinius.

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų Geradarius brangia Ve
lykų švente. Linkime ir meldžiame Pergalės Karalių suteikti 
Jums savo ramybę ir tikrą Velykų džiaugsmą!

Labai širdingai dėkojame klebonams, kunigams asistentams, 
mūsų rūpestingoms Rėmėjoms ir visiems, kurie VAJAUS METU 
savo palankumu ir duosnia auka rėmė mūsų Akademiją bei Vie
nuolyną. Jūsų visų suteiktą pagalbą įvertindamos, maldausime 
Gėrybių Viešpatį Jums gausiai atlyginti. Ta intencija, Velykų 
antradienį bus atlaikytos šv. Mišios Seselių koplyčioje.

Jums atsidavusios,
Šv. Kazimiero Seserys.

šią kny
gutę, kreipkitės į “Darbininko” 
administraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Su už- 
sakym u prašome prisiųsti į 
konvertą ir 20c.

syklės laidotuvių, mėnesinių bei Norintieji užsisakyti 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutė kainuoja tik 20c.

Verbų sekmadienį, po pietų, 
baigėsi trijų dienų rekolekcijos, 
kurias vedė kun. Dr. Jonas

; mū
sų širdyse tos kilnios mintys, 
kurias paliko pamokslininkas.

Per sumą. Verbų sekm. mišias 
celebravo kleb. kun. Jonas A. 
Vaitekūnas, o vietoj pamokslo, 
Kristaus kančią skaitė kun. Dr.! 
t cu , i Didysis Choras nutarė turėtiJonas Starkus, MIC. I . ,savo šeimynišką išvažiavimą 25 

Choras puikiai gregorianiškai .. . . „ .r & šio menesio. Nežinau kur, nes
mišias giedojo. O per offerto- .Mystery 
rium solo giedojo dain. A. Gied į

rengti specialius busus ir'raitis. Antrą Žodį iš Dubois Taipgi, ir mažasis Choras, 
birželio 1 d., vykti į geguži-' Septyni Žodžiai Nuo Kryžiaus.' kaiP ir kas met4- taiP ir ši met4 
nę, kuri bus Šiais metais Vargonais pritarė, p-lė Ona Na- J turės savo “Mystery” išvažiavi- 
daug įvairesnė ir gražesnė jšlėnaitė.
savo parengimu.

Taigi kviečiame ir tas i.
knnpąs rengtis ir rūpintis susilaukė antro berniuko. (Sa- galima, paslaptis...

! Parašykite jam laišką ar atvirutę, pa 
žymėdamos kailinių saizą ir jis-pri- 
bus į jūsų namus be jokių Jums išlai 
dų, nežiūrint, ar pirksite kailinius 
ar ne.

•X - BOSTON, MASS.
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!mą pirmadienį po Velykų. Nors 
: kiek bandžiau iš komiteto iš- 

ir tas J PP- D. Cironkai, penktadienį, gauti, kur ir kas bus, sako, ne-

gegužinės reikalais, kurios ko, vardas bus Robertas).

VAL6OM0JŲ DAIKTU KRAUTUVES
PIHctl pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke** apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
liniai patarnauja. Nuėjg | bllą kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
BMtfta “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE,
DORCHESTER. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksienė.

825 E, 8th SL, So. Boston. Maaa. 
TeL So. Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

ProL Rakt. — Ona Ivažkienė.
440 E. 8ixth SL, So. Boston, Maaa. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė.
4115 Waahlngton St.. Rosiindale. 

Tel. Parkway 2352-W. 
IMlninkfe — Ona Staniuliūtė,

105 Weat 6th SL, So. Boston. Maaa. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1818 Columbia Rd., So. Boston. 
Kaaoa GL—Marijona AukStikalnienA.

111 H St., So. Boston. Mass.
Deanglja Savo susirinkimus laiko kas 

•atrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobatnytlnėj svetainėj.

Vilais draugijos reikalais kreipkitės nw*n»nhi

Pirmininkas, Juozas Svagtdys,
601 6th SL, So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 VVinfield SL. So. Boston, Maaa

ProL Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Man

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston. Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfleld SL, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai, po pietų. Parapijos salėj. 495

Atlieku darbą gerai, pigiai ir sąžiningai

TONY SMITH
PLUMBERIS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

DIAMOND CAFE

So. Boston, Mass.

Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas

f
tės tikrai mus domino savo ga- konstitucijos knygutes. 1:30 
bumais ir artistiškais surengi- vai. įvyko Studentų susirinki
mais, bet šis žada būt... ‘lūsų’, mas.
(svetimas išsireiškimas). Tai į-Į --------------
sigykime bilietus iš anksto. • Pirmadienį, bai. 7 d. įvyko

RAP. Moterų Sąjungos 27 kp. susi- i 
Į rinkimas.
i Bai. 8 d. vakare įvyko L. Vy
čių kuopos susirinkimas.

NORVOOD, MASS.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

C. BARISAS
PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 

Įvairiems parengimams ir į namus. 
Patarnavimas Skubus.

220 E St., Tel. ŠOU 9328, So. Boston, Mass.

I I 
I

VELYKŲ ŠVENTES 
PAMALDOS Jonas Pazniokas, Šv. Cecilijos 

choro pirmininkas, kuris nese-

Šv. Onos Draugija, p. A. Gie
draičio vadovybėje, rengiasi 
prie kito milžiniško vakaro... 
koncerto, minstrelio ir opere-

Sekmadienį, balandžio 13 d. nįaj savanoriai įstojo Dėdės 
(Velykose) Šv. Jurgio lietuvių tarnybon, šeštadieniais'
parapijos bažnyčioje pamaldos sugrįžta į namus, irTsekmadie- 
įvyks šia tvarka: ; njais gieda bažnyčioje. Tai gra-'

Prisikėlimas maldos, pro- žus nusiteikimas. Linkime Jo -!
tės. Viskas sujungta į vieną, cesija, giedotos šv. mišios para- nui sveikatos ir ištvermės. 
Motinų Dienoje. Iki šiol mamy-, pįjiečių intencijai įvyks 6 vai. _________

152 F St., So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

»V. JONO EV. BL. PA4ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Perkins Marint
R. Battrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
7S3 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

SO. BOSTON. MASS

»

GRABORIUB

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Derter 1952

Namų: PI. 6286

I
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LIETUVIŠKA KEPYKLA 
K. PLEVOKAS, Savininkas

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, 
pyragaičius, Birthday keiksus ir tt.

131 C St., Tel. ŠOU 1987 South Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

THE STRAND CAFE, Ine.
Skaniausi valgiai ir gėrimai

374—378 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1639

rytą.
8 vai. rytą skaitytos šv. mi

šios jaunimo intencijai.

Pavasariui pražydus, 
viai ne tik dirbtuvėse

Į ”10 VaL rytą suma už pasaulio 8 darbo parėję dirba 
Į. .. . diinsA ir riaržiinsA T^hni ntaiką. Po sumos pamokslas ir ; ~ ~ 
'palaiminimas Švč. Sakramentu. *ra šeūnų.
Mišparų nebus.

lietu- 
dirba,' 
i so-' ĮI 9 

į. ._ - . duose ir daržuose. Labai mažaitaiką. Po sumos pamokslas ir 
, kurie neturi savo 

namų ir didelių sodų, o dar 
mažiau, kurie neturi savo auto- 

įvyko m°biliU- Šiais metais ruošiasi 
i kelios šei

mas. Draugija įsigyjo naujas, mos- Geriausių sėkmių. CSN.

I

Telefonas ŠOU 4618

So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ
%

Lithuanian Furniture Co.

326-328 W. Broadvvay

Sekmadienį, bai. 6 d.
išv. Jurgio draugijos susirinki-: pirkti automobilius 

. . ... . i m ne* a liesiu

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

. Laikraštis “Darbininkas” 
tik iš spaudos išleido labai nau-' 
dingą 63 puslapių mažą malda
knygę — “MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”.

i
Joje yra nevien Mišių maldos

už mirusius, bet ir bendros tai- '■

i

I

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

Afbert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main BU WebeUr, Mass.

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

ką

60 El!sworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston r/

PHONE
So. Boston 

2271



Antradienis, Balandžio 8, 1941

iviETINES ŽINIOS
ŽINUTES mokslas.

Tą dieną nuo 12 vai. baigiasi
Verbų sekmadienį, po vakari- : Gavėnios pasninkas, 

nių pamaldų, bažnytinėje salė
je, Federacijos skyriaus vado
vybėje, Cambridge parapijos 
jaunimas, Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserų išmokytas, puikiai pers
tatė “Vakarienbutį”, Lietuvos 
Gelbėjimo Fondo naudai. Žmo
nių buvo apie 200. Jiems vaidi-, 
nimas patiko.

Velykose, prisikėlimo pamal
dos prasidės 6 vai. ryte. Seks 
procesija ir šv. mišios. Sekamos 
mišios bus laikomos šiomis va
landomis: 8, 9,10 ir 11. Pasku
tinės šv. mišios bus iškilmingos 
su klierikų asista.

3 v. p. p. ir 7 v. v., bažnytinė-
• je salėje bus rodomi religiniai

Trečiadienį, 4 vai. p. p., ir judami paveikslai ir demons- 
7:30 v. v., bažnytinėje salėje, truojami “Darbininko” rekor- 
Šv. Vardo Vyrų Draugija lai- dai. Įžanga 15c., vaikams 5c. 
kys savo mėnesinį susirinkimą. Pelnas eis Lietuvos Gelbėjimo 
Valdyba ir dvasios vadas prašo Fondan. 
visus narius atsilankyti ir nau
jų atsivesti. Šioji draugija ren
gia naujienybių vakarą, bai. 20 
d., 492 E. 7th St.

D. Ketvirtadienį iškilmingos gonineje, So. Bostone. Jis baigs 
pamaldas bus 8 vai. ryte. Šv. i gydytojų mokslą geg. i8 d.

'•9

Komunija bus dalinama 6 v. ir 
7 v. rytą. Per ištisą dieną žmo
nės lankys bažnyčias garbinda
mi Švenčiausį Sakramentą.

Šv. Petro parapijos kunigai 
ragino žmonės, kas tik gali, tą 
brangią dieną priimti Šv. Ko
muniją.

D. Penktadienį, rytmetinės 
pamaldos įvyks 8 vai., Stacijos 
bus vaikščiojamos 4 v. p. p., ir 
7:30 v. v.

D. šeštadienį, pamaldos prasi
dės 8 v. r. Išpažintys bus klau
somos 3:30 v. p. p., ir 7:30 v. v. 
Valgiai bus šventinami 4:30 v. 
p. p., ir 8:30 v. v. šeštadienį. 
7:30 v. v. bus pamaldos ir pa-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas _.

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauhe ligictaff, 
(Lietuve gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sakmadlonlala pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vaL diena.

(Seymour)
Specialybė^-Akių, Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Pertvietimo aparataL

Vai. 2-4-7-9. Tel. 8ou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

' DARBININKAS

Šį gražų, brangų Parior Setą dovanojo lietuvių įstaiga, 
kuri dirba naujus ir taiso senus parior setus, būtent: Mon
tello Ouaiity Upholstering Co., Ine.. 10 Arthur St., Montello, 
Mass. Šios įstaigos vedėjas yra Emilius Kasparas. Šis gra
žus Parior Setas bus duotas dovanų “Darbininko” metinia
me piknike, kuris įvyks liepos 27 d., Brockton Fair Gręunds, 
Brockton, Mass.

l

1

Reikalauja Sumažinti
Kelpinigius

Bostono miesto taryba 
18 balsų prieš 1 nutarė rei
kalauti, kad Boston Eleva- 
ted Railvvay trustisai su
mažintų kelpinigius gatve
kariais, vietoj 10c., kad 
būtų tik 5 centai Bostono 
miesto rubežiuose.

Vėliau, kaikurie tarybi- 
ninkai prisipažinę, kad 
toks reikalavimas esąs ne
rimtas, bet jie ką nors tu
rėję daryti besiartinant

I 
i 
j 
i

rinkimams. __
Kaip ten nebuvo, bet 

Bostone gatvekariais va
žiavimas perbra n g u s. 
Kompanija turėtų suma
žinti kelpinigius iki 5 cen
tų.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

Darbininką”.

IVAIROS SKELBIMAI

Tuojau bus naujas gydytojas. 
Petras Žardeckas, iš Lawrence, 
šį mėnesį darbuojas Camey li-

MOTINŲ DIENA

SERGA ALENA 
SUTKIOTĖ

Ilgamečių “Darbininko” skai
tytojų ir rėmėjų, pp. Sutkų, gy
venančių Medway, Mass., kovo 
27 d. dukrelei Alenutei dr. Mi- 
kalionis padarė apendicito ope
raciją, Harley ligoninėje, Dor
chestery. Linkime p-lei Alenu
tei greitai pasveikti.

Šįmet Motinų Dienos minėji
mą So. Bostone rengia L. Vyčių 
17 Algirdo kuopa. Šios brangios 
šventės paminėjimui yra ruo
šiamas gražus vaidinimas — 
“Išpažinties Paslaptis”, kuriam 
vadovauja kun. Jenkus. Vaidi
nimas įvyks gegužės 11 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Petro parapijos 
bažnytinėje svetainėje. Bilietai 
kainuoja tik 35c., kurių galite 
gauti “Darbininke”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
platintojus. Visus iš 
kviečiame ruoštis šiame
dalyvauti, nes Motinų Diena y- 
ra mums visiems viena iš bran
giausių švenčių. Rengėjai.

IVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA nebrangiai 1937 
automobilis PONTIAC, 6 cilin- 
derių. Parduosime pigiai, nes 
nėra kam draivinti. Automobi
lius labai mažai važinėtas. Atsi
šaukite Mrs. J. Kazlauskienė, 
46 Glandale St., Dorchester. 
Tel. Col. 3798 (4-8-41)

Cambridge, Mass.
SVEIKSTA

Šv. Elzbietos ligoninėj, po 
sėkmingos apendiko operacijos, 
sveiksta ponia Radziukynienė. 
Taip-gi sveiksta po operacijos 
Kenmore ligoninėj, panelė B. 
Lypaitė. P-lė Anielė Raulinaity- 
tė, kuris laikas atgal susižeidė 
darbe, dabar sveiksta namuose. 
Sergančiom linkime greitos 
sveikatos.

Teko nugirsti, kad neužilgo 
suskambės vedybų varpai dėl 
vienos gražios porelės, būtent, 
p. Jonui Baranauskui ir p-lei 
Bronei Aleksonytei.

ir pas 
anksto 
vakare

IŠSIRENDAVOJA 5 šviesūs, 
apšildyti kambariai, ketvirtame 
aukšte. Renda tik $25.00 į mė
nesį. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Margučių Balius
Penktadienį, balandžio-April 

18 dieną, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro parapijos salėje, 492 E. 
7th St., So. Boston, Mass., įvyks 
MARGUČIŲ BALIUS. Margu
čių balius rengiamas tikslu, kad 
patyrus, kas gražiausiai nudažo 
kiaušinius ir tą menininką-ę ap
dovanoti gražia dovana. Taigi 
visi, kas tik turi noro gražinti, 
nudažyti velykiniais raštais ar 
kitokiomios gražiomis spalvo
mis kviečiami į šį kontestą. Ga
lima nudažyti, kad ir dešims, ar 
mažiau, ar daugiau kiaušinių. 
Už juos suprantama niekas ne
mokės. Tik parodys ir galės po 
peržiūrėjimo nešti į namus ir 
dar laimėtojai už gražius mar
gučius gaus dovanas. Baliuje 
gros geras orkestras ir galės vi
si linksmai laiką praleisti. Ren
gėjai LDS 1-ma kuopa ir Lietu
vos Dukterų pašelpinė draugija 
rengiasi visus nuoširdžiausiai 
priimti ir pavaišinti. Manoma, 
kad šis MARGUČIŲ BALIUS 
bus tai istorinis, nes norima pa- 
matčti gražiausius margučius 
parodai. Margučių marginimas 
yra irgi menas. Kas turi gražų 
skonį, tai yra kas moka sude
rinti spalvas ir raštus, tas tik
rai yra artistas. Įdomu patirti, 
kas bus tie mūsų gabieji bei ga
biosios menininkės. Labai būtų 
gražu matyti lietuviški raštai 
ant gražiųjų margučių. Bet pa
geidavimai, tai ne reikalavimai. 
Paliekama laisvas spalvų deri
nimas ir raštų kombinacijos.

Taigi nepamirškite visi —jau-j 
ni ir seni, augę ir maži atsilan
kyti į MARGUČIŲ BALIŲ. Į- 
žanga tik 25c. Rengėjai.

PARSIDUODA labai pigiai 
gasolino stotis ant didelio kelio 
(Route 28). Kadangi vyras mi
rė ir likau viena, tuomet noriu 
greitai parduoti. Atsišaukite, 
Mr. A. Levon, 58 Conley Rd., 
Avon, Mass. (28-8)

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithiianian Furniture Co.
MOVERS— 
insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanco 
Movlng

325 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

BTC IIS I 
CONSTABLE 

Real Estate & Insūrance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

PRAŠOME atsiimti laišką atė
jusį iš Lietuvos. Adresuotas: — 
Mr. Peter Tamulionis, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 

“Darbininko” Administracija.

I

Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo! 
par. bažnyčioje, Velykų ryte 
Prisikėlimo pamaldos prasidės 
lygiai 6-tą vai. ryte. Kitos šv. 
mišios seka šia tvarka: 8:30 v., 
10:00 vai. ir 11:30 vai.

sekmadienį, t. y., birželio 1-mą 
dieną, šeštadienį, gegužės 31 d. 
vakare, Romuvos parke Montel
lo, Mass. įvyksta šokiai, bus la
bai puikus orkestras. Patartina 
ne tik jauniems vykti į tuos šo
kius, bet senesniesiems, nes ga
lėsite pašokti, pavalgyti, ir tt.

Sekm., birž. 1-mą d. įvyksta 
didžiulis piknikas, su labai įdo
mia programa. Tai nepamirški
te, vietoje gegužės 30 d. gegu
žinė įvyksta birželio 1-mą d. 
Vieta: Romuvos Parke, Montel
lo, Mass.

Verbų sekmadienį, įvykęs re
liginis koncertas, pasisekė la
bai gražiai. Įžangos nebuvo, tik 
buvo renkamos aukos. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė bažnyčia. 
Cambridge parapijos choras, 
vargonininko p. M. Karbausko 
vadovaujamas, išpildė koncer
tą labai gražiai. Pamokslą pa
sakė kun. K. Urbonavičius.

Daug laimės ir džiaugsmo per 
Velykų šventės, linki jums, jū
sų Cambridge korespondentas, 
visiems “Darbininko” skaityto
jams. A.D.

i

Cambridžiečių Dėmesiui
Gegužės 30 d. visados įvykda

vo LDS ir Montello par. geguži
nė. Šįmet pamainyta, kadangi 
gegužės 30 d. įpuola penktadie
nį, tai gegužinė perkeliama į

STON

Bay ViewMotorSemce
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirby3čių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St„
SOUTH BOSTON, MA8S.

Joe. Kapočiūnat Ir Peter Trečioką-
Savininkai

WOODSTOCK
T Y P I W R I T E R S

VVoodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
80 Federal St, Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

LANKĖSI

LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGA J
RENGIA 5

VAKARIENĘ, j
ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO-APRIL 19 d., 1941 į

EMERY HALL — 1436 Dorchester Avė. g
PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE S

Vakarienėje bus skanūs valgiai ir gėrimai. Bilietas $1.00.
Bilietų galima gauti “Darbininko” administracijoje ir Juozo ir Viktorio 5 
Kirpykloje, 48O'/2 E- 7th St., So. Bcston, Mass. Taipgi Ketvirtis & Co., J 
312 Broadway, So. Boston, Mass. ir Paul’s Men’s Shop. 456 Broadway, r 

So. Boston, Mass. /

i

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo , 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Phimeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

Balandžio 8 d., “Darbininke” 
lankėsi p-lė Br. Įyąjkiūtė ir do
vanojo “Darbininkui” gražų pa
veikslą. “Darbininko” adminis
tracija p-lei Br. Ivaškiūtei už 
dovaną taria nuoširdų ačiū.

Reikia pažymėti., kad panelė 
Br. Ivaškiūtė tą paveikslą pati 
nupiešė ir tikrai reikia stebėtis 
jos meniškais gabumais, nes pa
veikslas gražus ir patraukian
tis. Prie to turime pasididžiuoti 
ir tuomi, kad LDS 1-ma kuopa 
savo narių eilėse turi ir meni
ninkę p-lę Br. Ivaškiūtę.

Linkėtina p-lei Ivaškiūtei ge
riausio pasisekimo!

t

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos Žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

AŠTUONI METAI KAIP 
ALUS APYVARTOJE —

Suteikė Ekonominį 
Pagerinimą 1

Kaip legaliai įvestas alus, šį 
mėnesį sueina 8 metai.

Kongresas apsvarstęs reikalą 
bai. 7, 1933 m. panaikino prohi- 
biciją ir įvedė alų, kad Valsty
bė turėtų daugiau pajamų. A- 
laus grąžinimas šiai šaliai davė 
daug pajamų ir prisidėjo prie( 
biznio industrijos.

The United Brewers Indus- 
trial Foundation savo raporte 
pažymi sekančiai:

Grąžinimas alaus suteikė nuo
latinius darbus milijonams 
žmonių, kurie, dirba alaus in
dustrijoje ir kurie yra sujung
ti su tuo bizniu.

Per tą laiką išpirkta nuo ū- 
kių produktų už $725,000,000.

Surinkta netoli keturių bilijo
nų dolerių taksų.

Padaryta biznio už daugiau 
trylika milijonų dolerių.

Nupirkta daugiau kaip už bi
lijoną dolerių vertės įvairių ma
šinerijų.

Išleista $500,000,000 elektros 
jėgai ir transportacijai.

Įsteigta tam tikra industrijos 
įstaiga, kuri prižiūri, kad par
duodant retail alų .nebūtų pub
lika apgaudinėjama. (Skelb.) 
f Z’SZ'Z ; Z 9

BALTIC FLORIST

Pritarkit mylimosios meilei su 
skaisčiai spalvingomis gėlėmis. 

Palydėkit ir simpatiją arba 
užuojautą su kvepiančiomis 

gėlėmis. Užeikite pas

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

THE
502 E. Broadway, ŠOU 0489 Se. Boston, Mass.

Gėles siunčiam į visas dalis Amerikos.

IBaraseriausirSūnus
Seniausias Šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRA8ORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO, BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPEft
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Bšlsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

*17! • ' 1 1 .
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Antradienis, Balandžio 8, 1941

NEWARK,N.J.

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopų Žiniai

Pranešu visoms kuopoms, kad 
Moterų Sąjungos Conn. apskri
čio pusmetinis ir prieš-seiminis 
suvažiavimas įvyks balandžio 
27 d., 1941 metais, Šv. Andrie
jaus parapijos svetainėje, 396 
Church St., New Britam, Conn. 
Pradžia 1:00 valandą po pietų.

Atsižvelgiant į tai, kad šis 
suvažiavimas

Motinų dienos vaidinimo — 
“Motinų Širdis”, kurį rengia ge
gužės 11 d., jau tikietai platina
mi, viską vykdo parapijos cho
ras ir darbšti komisija, kurią 
sudaro: p. Boleika, p. Dulbiūtė, 
p. Gustaitė, p. Daugėla, p. Rad
vilas, p. Radvilienė, p. Barnotas 
ir visi choro nariai. Manau, kad 
ši metą bus žmonių gal 
šimtai, geriausių sėkmių, 
pelnas skiriamas parapijai.

Kaip girdėti tai tuojau
bus prieš-seimi- Velykų bus daug vestuvių, 

nis, kviečiu visas kuopas pa- rias pranešime vėliau, 
ruošti naudingų įnešimų seimui, 
ir apskrities labui. Kviečiu 
skaitlingai atstovių prisiųsti į 
suvažiavimą, nes kuoskaitlin- 
giau atstovių atsilanko, tuo ir 
daugiau įvairių minčių susida
ro. Šiame suvažiavime reikia 
tinkamai prisiruošti prie būsi
mos Trijų Apskričių gegužinės, 
kuri įvyks šią vasarą, Waterbu- 
ry, Conn. Reikia surasti būdą, 
kuriuo būtų galima padaryti 
naujų narių vajų sekmingesnį 
mūsų apskrityje.

Atstovės, kurios bus išrinktos 
dalyvauti suvažiavime, yra pra- i visi aziauKimes: ir pavasaris
somos atsivešti savo ženklelius.'. ,7 , , - ... ..įir Velykos jau atėjo. Dingo zie- 
kurie yra vartojami suvažiavi- ..... . ....J J mos šalčiai — žoles, medžiai jau
mo metu. ... . ~ .................. -žaliuoja. Paukščiai čiulba ir ge-

M. Jokubaitė, r, . . .’ les žydi. Pats dangus rodos ar- 
Conn. Apskr. Rašt. .. . ,,

r ti, ir malda aukštyn savaime
—

Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje Velykinės pamaldos 
įvyks šia tvarka: 6 vai. rytą 
Prisikėlimo šv. mišios ir proce
sija; kitos mišios 
10:30 ir 11:15 iki 
mas dvejas mišias 
Dr. Jonas Starkus, 
jas

par.

bus 8 
12-tai. 
laikys kun. 
o kitas dve-

pats klebonas.

vai., 
Pir-

i

WATERBURY, CONN
—

i

BRID6EP0RT, COHH.

BALTIMORE, MD.
8

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
“AKYS” NULEMIA! Akimirkos greitu
mu jus sužinosite, jog kas tai naujo pri

dėta! Ir kas tai naujo pridėta garsiam cigaretui 
taip pat — naujas skonis.

Išbandykite šiandienį Old Gold—praturtintą 
parinktiniu importuotu tabaku! Smulkūs lapai! 
. . . kvapūs lapai!. . . padaro Old Gold malo
nesniu cigaretu negu bet kada! Gaukite pakelį 
šiandien.

*NAUJAS — Prahai* importuotas tabakas 
ii rytiaio Vidaržemio-tabakas, kuria maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienos momentas j ūsą 
praleidžiamas so Old Gold bes dar smagesnis.

S«ei—ti T.b«Jro 17*0

kyla. Garbinkime, sveikinkime tai, kai mūsų kolonijoje gyvuo-|mų. Draugijai tekdavo pergy- 
: prisikėlusį Kristų Jo triumfo ja Moterų D-ja, ‘Rūta’. Ši drau-|venti visokių dalykų.

Velykų šventėj bus Kristaus 
Prisikėlimo iškilmingos šv. mi
šios su procesija 6 vai. ryte, ki
tos mišios bus 9, 10, ir suma 11 
vai. Choras pasirengęs gražiai 
išpildyti.

M. J. Colney, N J.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

ir 
ir

šventėje, visi giedokime džiaug- gija gegužės 3 d. minės savo 
smingas Šv. Velykų giesmet. jubiliejų. Tam tikslui yra ruo- 

Ryte bažnyčioje per Šv. Mi-; šiamas didelis bankietas, kuris 
šias išgirsite gražiausias Vely- įvyks Šv. Juozapo parapijos sa
kines giesmes. Vakare vėl, 6:30 Įėję. Tam tikslui yra ruošiamas 
iki 7:00 vai. iš radio stoties! didelis bankietas, kuris įvyks 
WBRY (dabar 1590 kc.) girdė- Šv. Juozapo parapijos salėje, 
site linksmą, Velykų šventei a- Bankietas 
titinkamą, dainų ir giesmių, gas, po jo bus šokiai, kuriems 
kalbų ir muzikos programą va- gros Hartfordo lietuvių orkes-

I

j

bus labai iškilmin-

tras. Programą išpildys komp.
“Rūtos”

Bankieta ir

Linksmiausių Velykų Švenčių

dovybėje komp. A. Aleksio.
Visi sveiki, sulaukę Šv. Vely- A. Aleksis, pagelbint 

kų, praleiskime jas šventai ir draugijos narėms, 
džiaugsmingai, ir tikrai lietu- šokiuose pasižadėjo dalyvauti
viškai! Lyra, daugelis draugijų atstovų ir to-

-----------------7 limų svečių. Bilietus turi pirkti
“RŪTOS” DRAUGIJA I . . . ... .. ovisos nares be išimties. Rengi- 

šįmet sukanka lygiai 35 me- m0 Komlslją sudar0: M &ils. 
kienė, A. Janušaitienė, U. Liau- 
dinskienė, V. Žukauskienė. Va
karo vedėja — M. Zailskienė, 
buvusi pirmutinė valdybos narė.

Lietuvių Moterų D-ja ‘Rūta’ 
įsteigta 1906 metais, balandžio 
8 d. Tuo metu buvo prisirašę 
apie 20 narių. Pirmąją valdybą 
sudarė: pirm. — O. Kulbokiū- 
tė, vice - pirm. — M. Miknaitie- 
nė, finansų raštininkė — O. 
Karbauskienė, prot. raštininkė 
— M. Malinauskaitė (Žalekie- 
nė), ir iždininkė — O. Baltru- 
šienė. Šioji D-ja grynai tautinė 
lietuviška. Įstatai reikalauja, I 
kad narės būtų doro elgesio. 
Draugijos veikla — švietimas, 
auklėjimas, lietuvybė, pašalpa 
ligoje ir mirus. Kadangi tai bu
vo pirmoji draugija Waterbury- 
je .todėl pasekmės buvo geros, 
draugija greitai augo.

1909 metais D-jos pirmininke 
išrinkta J. Bendorienė. Šiuose 
metuose viena (pirma) draugi- 

Į jos narė mirė. “Rūtos” D-ja 
‘pasižymėjo darbštumu, surengė 
daug visokių parengimų — va
karų, prakalbų, pasilinksmini-

3a

JUOZAS M. DILIS
Laikrodininkas

ė

Velykoms, įvairias dovanas, Auksinius-Auk- 
suotus, Sidabrinius-Sidabruotus ir kitokius daik> 
tus pirkite pas laikrodininką — auksorių p. JUO
ZĄ DILĮ. Jau dvidešimt penki metai, kaip jis pri
einamomis kainomis sėkmingai patarnauja vi
siems, kurie tik pas jį kreipiasi. Jis taiso ir senus 
laikrodžius ir visokius sidabrinius ir auksinius 
dalykėlius. Patarnavimas mandagus ir nuoširdus 
visuomet.

366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.
(Darbininko Name); • x *
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AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Kuomet 
pirmaisiais metais buvo kvie
čiamos dalyvauti kokiuose pa
rengimuose, ar paraduose, pės
čios neidavo, bet samdydavo 
karietas, kas kartais sudaryda
vo dideles išlaidas. Vieną kartą 
viena, kuri turėjo užmokėti ka
rietų savininkui, paspruko su 
pinigais. Draugijos veikimas 
tuo metu buvo ‘laisvesnis’, todėl 
narių tarpe kildavo didesnių ir 
mažesnių kivirčių.

1912 metais pirmininke iš
rinkta Ona Karbauskienė. D-ja 
vidutiniškai aprūpindavo savo 
nares pašalpomis. Kasa didėjo, 
narių skaičius augo ir nuo tada 
daugiau pradėta rūpintis kata
likiškais reikalais — pradėta 
užpirkinėti šv. mišios ir tt.

1914 m. pirmininke išrinkta 
M. Kukaitienė. Kadangi kasa 
augo, todėl ir pašalpa buvo pa
kelta nuo $3.00 iki $5.00 savai
tei. Gerai dirbant, pradėta ir 
daugiau nuveiktu Daugiau pra
dėta aukoti parapijos reikalams 
— bazarams, bažnyčios lan
gams ir tt. Kilus pasauliniam 
karui daugiau buvo aukojama 
labdaringiems tikslams. Drau
gija nupirko už $1000 Amerikos 
valdžios bonų, o Lietuvai pradė
jus atgauti nepriklausomybę, 
“Rūtos” D-ja daug rėmė Tau
tos reikalus. 1918 m. siuntė de
legatę į visuotiną seimą New 
York ir paaukavo Lietuvos rei
kalams $50.00. Lietuvai gavus 
laisvę pirko Lietuvos bonų už 
$1000. ir su dideliu džiaugsmu 
parodavo, pasipuošusi specialia 
uniforma ir sudarydama Ame
rikos vėliavos vaizdą. Tuo laiku 
D-joje buvo apie 400 narių. 
D-jos pirmininkė dalyvavimą 
eisenoje norėjo sutrukdyti, a- 
timdama vėliavą. Už draugijos 
garbės pažeminimą pirmininkė 
buvo išmesta iš užimamos vie
tos. Jos vieton išrinkta A. Ja

bius Tautos ir Bažnyčios reika
lus.

Pašalpų ir pomirtinių išmokė
ta nuo $1,500.00 iki $2,000.00 
metams. D-ja turi turto virš 
$10,000.00. Narių yra 440. Da
bartinę D-jos valdybą sudaro: 
pirmininkė — A. Janušaitienė, 
vice - pirm. — V. Žukauskienė, 
finansų rašt. — M. Zailskienė 
(valdyboje nuo pat pradžios), Pada-igis turi sumokėti Mary

N. Liaudin- Byrnes $500.00, kaipo nuosto-
— M. Griš-

Mylimieji Kristuje: —
Gan anksti rašome šį velykinį mūsų pasveikinimą, kadangi 

turime kelis pranešimus, kurie yra labai svarbūs. Visų pirmiau
sia norime pranešti, kad jums gerai žinomas Tėvas Misijonierius 
Jėzuitas, kun. Kidykas, grįžo į Baltimore Verbų sekmadienį, bal. 
6 d. Jis veda Didžiosios Savaitės REKOLEKCIJAS. Ar tik ne bus 
pirmas toks įvykis mūsų parapijoj, kurs dvasiniai turėtų pratur
tinti kiekvieną mūsų parapijietį ir priruošti jo sielą Velykų iškil
mėms? Rekolekcijų Mišios ir pamokslas pirmadienį, antradienį ir 

, trečiadienį 9 vai. ryte. Novenos dėliai pirmadienio ir antra- 
> dienio vakarais pamokslas 7 vai. vakare. Kitais vakarais re- 
, kolekcijų pamokslai ir Didžiosios Savaitės apeigos bus 7:30 v. v. 
kas vakaras. Velykų rytą Kristaus atsikėlimo apeigos ir šv. Mi- 

i šios bus 6 vai. ryte. Kun. Kidyko sugrįžimas į mūsų tarpą duoda 
į visiems kuopuikiausią progą atlikti savo velykinę priedermę, 
taip kad Velykų rytą nesirastų nei vieno lietuvio, kurs nepasvei
kintų Kristaus gryna sąžine, priimdamas Jį į savo širdį šv. Ko- 

, muni joj.
Antras iš eilės svarbus dalykas tai REKOLEKCIJOS mūsų 

' JAUNIMUI, kurios bus laikomos bendrai berniukams ir mergai- 
i tems nuo bal. 23 d. iki bal. 27 d. Kun. Tėvas Jeronimas iš Union I
City, N. J., atvažiuos suteikti mūsų jauniesiems tinkamus pamo
kinimus apie gyvenimo opiausius ir svarbiausius klausimus. Tad 
malonėkit pažymėti dienas ir savo sūnus ir dukteris pasiųsti baž- 

| nyčion tais vakarais.
Trečią sekmadienį po Velykų mūsų parapijoj įvyks nepa

prasta šventė. Tai bus gegužės mėn. 4 d. Ryte per mišias 8:30 
j v. būrys mūsų brangiųjų vaikučių priims pirmąją Šv. Komuni
ją, o 4 vai. po Dietų J. M. Vyskupas McNamara atvažiuos iš Wa- 
shingtono suteikti Sutvirtinimo Sakramentą. Tai visiems mūsų 

I žmonėms bus dvilypė iškilmė. Jei kurs iš jūsų dėl kokios ten 
priežasties nebūtų buvęs dar padirmavotas, arba jei žinote ką 
nors, kurs nebūtų priėmęs šio sakramento, tai malonėkite kuo- 
veikiausiai pranešti į kleboniją.

Prie progos norime priminti, kad metinė gegužinė procesija 
šįmet įvyks Motinų Dienoje, geg. 11 d., o pirmas vasarinis para
pijos PIKNIKAS bus paprastoj vietoj Arion Park, trečią gegu
žės mėn. sekmadienį, 18 d. Kviečiame visus tų dienų nepamiršti 
ir kiek galint kitiems jas priminti.

Mylimieji, skatiname visus pasinaudoti Didžiosios Savaitės 
laiku. Ruoškit savo sielas, kad išaušus Velykų rytui, kiekvienas 
iš jūsų jaustų tikrą atsikėlusio Kristaus ramybę ir kad kiekvie
no širdis būtų kupina. Velykinio džiaugsmo. Visi be skirtumo 
būsite atminti mūsų atnašaujamose šv. Mišiose.

Jūsų tarnai Kristuje,
Kleb. kun. Juozas Lietuvnikas 

Kun. dr. L. J. Mendelis 
Kun. Antanas J. Dubinskas.

Teismas pripažino, kad Stasys

prot. raštininkė - 
skienė, iždininkė 
kauskienė.

Baigiant Draugijai “Rūtai” 
linkėtina gražiausios darbuotės 
ir geriausių pasekmių.

M. E. Zailskienė.
4

Sausio 7 d. š. m. “Darbinin
ke” tilpo žinutė, kad tūla Mary 
Byrnes iškėlė bylą teisme prieš 
Stasį Padaigų. Bylą laimėjo.

| 
i 

liūs, kuriuos jis padaręs 1939 j 
m., iškeldamas civilę bylą prieš; 
Mrs. Bymes. kuri buvusi be pa-: 
grindo.

Stasys Padaigis apeliavo, ir 
teisėjas Wall sausio 20 d. pri-! 
saikintųjų teisėjų sprendimą J 
padėjo į šalį.

Sakoma, kad dabar Stasys 
Padaigis iškelsiąs bylą Mrs. 
Bymes už jo vardo žeminimą.

A. B.

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

Juozas Kasi

I
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Ine.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėt visokių reikalų.
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*2°** viduriai t nušaitienė, bet jai užleisti vietąKada tik užsikemša jūsų žarnos. Į »
Upunta viduriai, dvokia kvapas, ait- j atsisakė valdyba. Tokiu būdu ji 
rūmas, imkite FkEN-A-MINT. ■“ ' 
malonaus skonio liuosuojanti kram .
I 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry- ■ 
te jausite tikrą palengvinimą ir at- j 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili- 
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų Seimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT Šiandien!

j turėjo pasitraukti. Vėliau dar 
tomą guma Švelniai bet tikrai liuo- į buvo dėl to daugiau ginčų iš- 
•............................... - {reikalauti D-joe turtą, charte-

ris, bonai, banknotės ir kiti da
lykai.

Po tų audringų metų D-jos 
veidas pasikeiti, ir dabar drau
gija vedama katalikiškoj dva
sioj. šiandien D-ja yra viena iš 
geriausių, Jx_xenxia visus svar-

I
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Palygink
Kiti Alės gali atrodyti 
kaip PICKWICK, bet 
tas tai tik panašumas.. 
Įsitikink apie tai pats! 

BUTELIUOSE

a

Iš KRANO

PICKWICK




