
Šventoji Evangelija
Velykų Dienoje

Subatai praėjus, Marija Mag
dalena, Marija Jokūbo motina 
ir Salome nusipirko kvepalų eiti 
Jėzaus patepti.

Labai anksti pirmą savaitės 
dieną jos atėjo pas kapą, sau
lei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: Kas mums atris ak
menį nuo kapo angos? Bet pa
žvelgusios pamatė akmenį at
rištą; o buvo jis labai didelis, 
įėjusios į kapą, jos pamatė jau
nikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, 
apvilktą baltu drabužiu, ir nu
sigando. Jis joms tarė: Nenu
sigąskite ; jūs ieškote
Nazarėno, kuris buvo prikaltas 
ant kryžiaus.

Jis atsikėlė, Jo nėra čia; štai 
vieta, kur Jį buvo padėję. Bet 
eikite, pasakykite Jo mokyti
niams ir Petrui, kad Jis eina 
pirma jūsų į Galilieją; tenai Jį 
matysite, kaip Jis yra jums sa
kęs .(Morkaus 16, 1~7).
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Jėzaus

KRISTAUS Prisikėli
mo švenčių proga 

sveikiname visus LDS or
ganizacijos narius, “Dar
bininko” bendradarbius, 
skaitytojus ir rėmėjus ir 
bendrai visus lietuvius. 
Prašykime Taikos ir Mei
lės Karaliaus pasauliui 
taikos, laisvės ir nepri
klausomybės Lietuvai ir 
mūsų kraštui— Jung. Val
stybėms gerovės.

Lietuvių Katalikų Seimelis

•MĄKE EVERY
PAY DAY 

BOND DAY 
Join The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •

TEL. SOUth Boston 2680

As atsikll: 
ręs, bus gyvas.

ki j mane, nors ir būtų mi-
(Jono 11, 25)
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I 
taip. Dėlto mes laikome, 
kad labiausiai Lietuvą at
stovauja Amerikoje suda
rytoji Liet. Taut. Taryba, 
kurios sąstatan įeina ats
tovai visų trijų demokrati
nių partijų. Mes tikime, 
kad pastangos pavergtų,

Sekmadienį, balandžio 231 
d. š. m., 1 vai. po pietų, Šv.< 
Petro lietuvių parapijoj, 
So. Bostone, įvyks Naujos 
Anglijos Lietuvių Katali-1 
kų Seimelis. Federacijos 
apskričio valdyba ir vieti
nis klebonas kun. P. Vir-i 
mauskis pakvietė du įžy-i 
mius referentus, būtent,— 
p. Juozą B. Laučką ir p. S. < 
Gabaliauską.

Kviečia visas lietuvių ka
talikų draugijos ir kuopas 
išrinkti atstovus, kviečia 
Gerbiamuosius dvasiškius,7 < 

katalikus profesionalus, 
biznierius ir bendrai visus 
veikėjus dalyvauti tame 
seimelyj.

Federacijos apskričio 
Dvasios Vadu yra kun. Jo-; 
nas Vaitekūnas, Providen-i 
ce lietuvių parapijos kle-’ 
bonas; pirmininku p. Anta- Į 
nas Daukantas, nuoširdus 
ir patriotingas veikėjas, ir 
raštininku p. Benediktas 
Jakutis, ilgametis veikė-) 
jas ir lietuvių katalikų 
spaudos platintojas.

Valdyba savo kvietime į 
Seimelį pareiškė, kad yra 
labai daug svarbių klausi
mų, kurie bus iškelti ir 
svarstomi. Taigi svarbu, 
kad kodaugiausia lietuvių 
katalikų visuomenininkų 
Seimelyj dalyvautų.

I

ATSIKĖLIMO GARBE
Jis buvo čia — Jo nebėra... 
Žmonių puikybė nedora 
Nore j’ Jam burną užrakyt. 
Jį patį bandė sunaikyt, 
Jo šventą Kūną sudraskyt 
Ir kraujo nudažyt versme. 
Paskui užkasti po žeme... 
Seniai suimt norėjo Jį 
Tai kalnuose, tai pajūry. 
Burnodami ir keikdami. 
Kad skelbės Dievo Sūnumi. 
Bet nesugavo Jo tada. 
Kuomet nuo amžių nulemta 
Atėj’ tamsybių valanda, 
Pasidavė Jis nedoriems. 
Prie kryžiaus kalti leidos 

jiems.
Nužudę, metė į kapus — 
Tegu sunyks, tegu supus... 
Išaušo Subatų diena.
Ir štai pasklydo naujiena.
Kad Tas, kursai gulėj’ grabe,* 
Jau atsikėlė su garbe.
Iš tiesų, tai žinia tikra: 
Jis buvo čia — Jo nebėra.

I 
k

Dabar prisiminė visi, 
Kad atsikelsiąs skelbėsi. 
Dabar jau nieks neabejoj’, 
Kad yr teisingi žodžiai Jo. 
Praslinko šimtmečių eilė. 
Tas, kurs pasaulį nugalėj’, 
Už jį gyvybės negailėj’, 
Šiandieną savo žaizdomis 
Ramina širdis ir ramįs. 
Atsikėlimas Jo šviesus 
Šiandieną džiugina visus 
Ir viltį iškelia aukštai. 
Ir meilę uždega karštai, 
Ir Jo Širdis vis atdara 
Mus kaitin’ dangiška kaitra. 
Ir vėl tarp mūsų Jis yra. 
Jau šiuo kartu nebe karste, 
Bet dengias žemiška skraiste 
Ir virsta Dangišku Valgiu. 
Jei kartais mes dėl nuovargių 
Sunkiam kely pailstame — 
Jis stiprina nuliūdime.
Ir savo Atsikėlimu 
Mus veda prie Dangaus 

namų. J. K.

Anglijos Lietuvių Simpatijos 
Liet. Taut. Tarybai

(LKFSB) Vasario 16 d. 
šventės paminėti susirin
kę į Manchesterį Šiaurinės 
Anglijos lietuviai išnešė 
rezoliuciją, kuri buvo per
siųsta min. pirm. Churchi- 
liui. Joje prisimenama 
Lietuvos vargai okupaci
joje rusų ir vokiečių, pa- bet nenugalėtų brolių Lie- 
brėžiama, kad išeinant iš 
Atlanto Charterio dvasios 
Lietuva turi teisę susi
laukti laisvo, nepriklauso
mo gyvenimo.

Lietuvių tauta per savo 
atstovus, 
Steigiamąjį seimą, paskel
bė savo valią gyventi ne
priklausomu { gyvenimu 
demokratinėje respubli
koje. Lietuvių tauta nieka
da savo laisvu noru nėra 
atmainiusi tos demokrati
nės konstitucijos. Rinki
mai. daryti esant svetimai 
kariuomenei krašte (kaip 
tas įvyko rusų okupacijos 
metu), ar įvairios konfe
rencijos, organizuotas na
cių sandarbininkų — visiš
kai nepareiškia Lietuvių 
tautos valios. Kaip Stei
giamajame Seime, taip ir. 
kituose laisvu būdu rink- i. . .

Londonas, bal. 3 — Ame- vai per klaidą nušovė A- 
rikos lakūnai per klaidą, 
bombarduodami pietų va
karinę dalį Vokietijos in- 

subom-
i mies-

i

dustrijos miestų, i 
bardavo Šveicarijos 
tą Schaffhausen.

Sakoma, kad apie 50 
žmonių užmušta, daug su
žeista ir pridaryta didžiau
sių nuostolių.

merikos transportinį lėk
tuvą.

Žuvo šeši įgulos nariai.
Mes Netekome 173,239 

Karių

ANGLIJA UŽ LAISVĄ LIETUVĄ

tuvoje ir pastangos lietu- . 
vių, kovojančių Britų, 
USA ir kitų sąjungininkų 
armijoje, bus vainikuotos 
pasisekimu ir prikėlimu 
laisvos, nepriklausomos 

susirinkusius į Lietuvos, kuriai bus duota
teisė pasirinkti savo vai- mis dienomis Jung. Vals- 
dymosi formą ir vyriausy- tybių ir Anglijos karo va- 
bę (own form of govern- dovybės pranešė, jog At- 
ment). lantike Anglijos naikintu-

Britai Nušovė Amerikos 
Lėktuvą

Washington, D. C. —Šio-

VVashington, D. C. — Ka
ro sekretorius Stimson 
pranešė, kad iki šiol už
muštų, sužeistų ir dingu
sių Jung. Valstybių karių 
skaičius siekia 173,239.

Armija neteko šiaip: 
22,570 užmušta, 53,124 su
žeisti, 27,1S3 dingę, ir 27,- 
742 pateko į belaisvę. Lai
vyno skaitlinės šiaip yra: 
18,087 užmušti, 10.974 su
žeisti, 9,138 dingę, ir 4,421 
pateko j nelaisvę.

I

Gasolinas Ir Padangos
Šiomis dienomis iškeltas 

racionavimo 
.________ Sakoma, kad

ver, rašo, kad sovietų Ru- į Amerikos vyriausybė su- dabar Rytinėse valstybėse 
sija prašė Amerikos vy- siduria su klausimu ką da- pristato užtektinai gasoli- 
riausybės pratęsti lend- ryti, jei sovietų Rusija ne- no, būtent, maždaug 
lease (skolinti Rusijai į- sutiks remti Amerikos ir 1.800,000 galionų kasdien, 
vairių prekių) dar trims 
metams po šio karo. 

J Laikraštis sako, kad A- 
tuose seimuose apie 90) merikos vyriausybė parei-

i atstovu aavo kalavo iš sovietų Rusijos 
pilnai prisidėti prie Ame
rikos ir Anglijos kovojant 
prieš Japonus. Bet į tokį 
reikąlavimą sovietų Rusi-, 
ja iki šiol nieko neatsakė. 
Amerikos vyriausybė už. 
tai nedavė Rusijai užtikri
nimo, kad daiktai bus jai.

Londonas, bal. 3 — Laik- siunčiami. Šitas reikalas gasolino 
raštis, The Sunday Obser- pasilieka neužbaigtas. klausimas.

Anglijos karo pastangų Todėl esą gasolino racio- 
prieš Japonus. Sovietų Ru- navimas visai nebereika- 
sija neapsakomai daug ga- lingas. Gasolino pristaty- 
vo maisto, karo ginklų ir mas padidėsiąs. Laike kitų 
įvairių daiktų iš Amerikos dviejų mėnesių bus prista- 
šio karo metu ir dabar tyta į Atlantiko pakraš- 
gauna. Bet Amerikai pa- čius maždaug 2,000,000 
gelbėti karą laimėti su Ja-' statynių gasolino kasdien, 
ponais Stalinas nesutinka. L Dabar pažiūrėkime, kaip 

__________ ryra su automobilių padan
gomis. _ _ . _

Karo Gamybos Įstaiga Petroleum Industry War 
praneša, kad namų kon- Council pirmininkas, sako, 
servavimas paskutiniais kad gumos gamybos di- 
trims metais padidėjo tri- rektorius Bradley Dewey 
gubai, kas lygiuojasi su jam pranešęs, jog nesima- 
smarkiai padidėjusiais pa- to, kad būtų prašalintas 

i ---------------------- reikalavimais. civilinių automobilių pa-
Pietų Pacifikas, bal. 3 — lis buvo kuriam laikui su- Amerikos namuose buvo dangų trūkumas.

Amerikos lakūnai bombar-1stoję Argentinoje lietuviai užkonservuota maždaug. Taigi ir gasolinas bus 
duodami Japonijos salas ■ kunigai saleziečiai — Me- keturi su puse bilionų sti-; nereikalingas, jeigu auto- 
Truk ir Holandia numušė Į čys Pusčius ir Petras Mas- klų maisto. mobilistai negaus padangų

i------------------- -----------------------------------------------

j procentų atstovų gavo 
, trys didžiausios demokra- 
! tinęs partijos Lietuvoje. 
; Mes neturime pagrindo 
manyti, kad ggi lietuvių 
'tautai dabar būtų duota 
.'galimybė laišvu būdu pa
reikšti savo nusistatymą, 
kad būtų balsuojama ki-

Wm. R. Boyd, Jr.,

Sunaikino 82 Japonų Lėktuvus
j 
I 

I 
t

|82 Japonų lėktuvus.
| Japonų Palau salos vėl 
' smarkiai bombarduoja
mos. Alijantai užėmę tas 
salas galėtų pradėti ataką 
prieš Pilipinų salas.

Japonų oro ir jūros jėgos 
skaudžiai nukentėjo. Ta
čiau yra žinoma, kad Ja
ponai turi daug dar di
džiųjų karo laivų, tik nie
kas negali surasti, kur jie 
slapstosi. Kad greitai Ja- 
poniją nugalėtų, bTntak“škam7 AveUanedos

mieste, prie lietuvių baž- Viipurį miestą.
I(LKFSB) Iš Londono je tilpo trijų parlamento 

mums praneša, kad ten žy-į narių-laiškas Baltijos vais
iniame “Times” laikrašty- • tybių laisvės reikalu. Jie( 
-------------------------------- Įrašė: “Įžanginiame ‘Times’

kolaitis.
Argentinos lietuviai 

džiaugiasi į Buenos Aires 
atvykusiomis seselėmis ----------------------
kazimierietėmis Aloyza ir Stockholm, Švedija, bal. Suomijos seimas susi- 
Kamile. Jos čia atvyko 3 — Sovietų Rusija pa- rinks aptarti naujus Rusi- 
darbuotis lietuvių mokyk- reiškė Suomijos atstovui, 
loję. Kelionė dabar sunki 
ir joms reikėjo beveik mė
nesį (su sustojimais) ke
liauti lėktuvu. Dabar Ar- 

; gentinoje bus penketas 
i lietuvaičių vienuolių. Dar-

Rusai Daro Nusileidimus Suomijai
jos pasiūlymus.

(LKFSB) Iš Anglijos at
siųsta šitokio turinio re
zoliucija: “Tautinei Lietu
vių Tarybai U.S.A. Mes, 
lietuviai gyvenantieji 
Šiaurės . 
shire ir Yorkshire countė- 
se, skaičiuje apie 2.000, per 
savo atstovus susirinkę 
Manchesteryje paminėji
mui Vasario 16 d. šventės, __ .... *
nutarėme pasveikinti Lie- ^e,s Ūkime,

tams reikalinga turėti
tvirtoves Kinijoje^ iš ^Vr nyčios, jos veda trijų sky

rių pradžios mokyklą ir 
i vaiku darželį, kur gražiai 
auklėja apie 80 įvairios 
tąutybės vaikučių. Iki šiol 
seselės auklėtojos gyveno 
labai kukliame nuomoja
mame kambaryje. ]____
žada neužilgo pradėti sta- mos-. 
tyti mažą vienuolyną.

Dr. Paasakivi, kad ji no
rinti sudaryti taiką ir nu
sileidžia pirmiau paduoto
se sąlygose.

Sakoma, kad sovietų Ru
sija sutinka atiduoti Suo- 
mijai Hangoe pusiasalį ir‘šiol jau atleista virš mili-

I jonas kareivių.

i

Iš Kariuomenės Atleista 
1,058,000 Vyrų

VVashington, bal. 3 — Iš
Amerikos kariuomenės iki

tuvių Tautinę Tarybą ir straipsnyje vasario 3 d. būtų tik apie 500 mylių 
pareikšti mūsų pritarimą Tamsta rašai apie Estiją, pačios Japonijos bombar- 
Tamstų vadovaujamoms Latvi ią ir Lietuvą kaip a- davimui. Sunaikinimas in- 
pastangoms atstatyti Ne- pie “Konstitucines Sovie- dustrijos centrų Japonijo- 
priklausomą ir Demokra- tų Respublikas, šių valsty- pagreitintų karo užbal
tinę Lietuvą. , bių nepriklausomybė visą £4- Bet įsteigti Kinijoje

Lietuvos žmonės per Lie- laika pripažįstama Jo ka- tvirtoves nėra lengva, nes 
.tuvos Steigiamąjį Seimą rališkos Didenybės vy-'Japonai turi užvaldę Bur- 
yra nustatę Lietuvos de- riausybės, kuri keletą kar- mos kelią, per kurį iš Indi- 
mokratinę Konstituciją ir tų. ir tai pastaruoju laiku, ios Alijantai tegali gauti 
savo laisva valia, konsti- patvirtino nuostatą nepri- karo reikmenų.

pažinti teritorialinių at-! Japonijos kariuomenės 
mainų, įvykusių karo me- įsiveržimas į Indiją dar la- 
tu. nebent sutiktų suinte- bi“ sutarkdė Alijanlų pa- 

v , T T m galbą Kinijai. Japonija 
resuotos salys. Jeigu am- ję0V0ja pratęsti karą ir ti- donoji armija perėjo Prut 
sta traktuoji nepriklauso- jęisi kari Amerikos ka- upę ir įsiveržė į Rumuniją, 
mas valstybes kaip anek- riuomenės nuvargs beko- Maskva praneša, kad rusų 
suotas ar prarytas kaimy-jvo.ię ir norės sudaryti bent kariuomenė tik 19 mylių 
ninės valstybės, tenka iš
aiškinti, jog toks teigimas 
nėra pripažįstamas Jo Ka
rališkos Didenybės vyriau
sybės”.

Anp-liioie Lanka- tuci1oje numatytą tvarką 
niekada nėra tos konsti-

AMERICAN 
RED CROSS

tucijos atšaukę. Todėl mes 
skaitome, kad Tamstos la- 

Į* biausiai atstovaujate Lie- 
- tuvos žmonių siekimus.

, kad Lietu
vos žmonės galės patys 
laisvai pareikšti, kokios 
santvarkos jie savo krašte 
nori ir pritariame Tamstų 
pastangoms tokį laisvumą 
Lietuvos gyventojams už
tikrinti”.

davimui. Sunaikinimas in-

Raudonieji Tik 19 Mylių 
Iki Odesos

Londonas, bal. 3 — Rau-

kokią taiką. iki Odesos. Vokiečiai ir ru-
---------------- munai spaudžiami link

Nauji Lietuviai Argentinoje Juodųjų jūros.
(LKFSB) Pravažiuoda

mi į kitas P- Amerikos ša- i
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, balandžio 8 d., 2 vai. po pietų, įvyks 

Velykinė radio programa. Pasukite savo radio rodyk- 
Dabar ant kilocycles ir klausykite lietuviškos progra-

Velykų švenčių proga sveikiname visus Gerb. 
: Klausytojus ir Rėmėjus.

RADIO KONCERTAS
Sekmadienį. gegužės-May 21 d.. 3 vai. po pietų, 

I Jordan Hali, Bostone. įvyks šios radio programos kon- 
Icertas. Programą išpildys mūsų įžymioji dainininkė 
Anna Kaskas, Metropolitan Operos artistė. Visi kvie- 

i čiami iš anksto įsigyti tikietus ir įsirašyti koncerto rė- 
Į mėjais.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. •

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449i
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RAMYBE JUMS
kys jas sukėlusias dva
sias”. Bet vien baimėje sė
dėti ir laukti neužtenka, į 
reikia darbo; reikia ypa
tingai karštos ir nenuil
stančios maldos. Jo šven
tenybė Popiežius už tai 
sako: “Kad greičiau ateitų 
toji diena, kada taikos ba
landėlė šioje nesandaros 
tvano apsemtoje žemėje 
ras sau poilsiui vietą. Mes, i 
kiek tik išgalėdami viską 
darysime ir toliau. Mes pa
sitikime tais įžymiais vals
tybių vyrais, kurie, prieš 
karui įsiliepsnojant, gar
bingai yra stengėsi tautas 
nuo tos rykštės apsaugoti; 
Mes pasitikime nesuskai-

Kristaus apaštalai iš bai
mės pasislėpė, kada jų Va
das buvo prikaltas ant 
kryžiaus. Visi jų idealai, jų 
viltys išnyko. Jų Mokyto
jo priešai laikinai džiūga
vo. tapę laimėtojais. Bet 
štai koks nusistebėjimas! 
Trečioje dienoje Mokyto
jas pasirodo apaštalų tar
pe ir sako: ‘Ramybė jums’.

Šiandieną, kraujuose ir 
ašarose paplūdusiame pa
saulyje. baimės apimtiems 
žmonėms, pasigirsta, per 
Jėzaus Kristaus Vietinin
ką. Pijų XII, Prisikėlusio 
Mokytojo žodžiai: “Ramy
bė jums”.

Jo Šventenybė nurodęs 
pasaulio nelaimės priežas- tomomis visų šalių ir luO' 
tis sako: “Mes raginame 
visus sugrįžti prie Taikos 
Karaliaus, prie Prisikėlu
sio Atpirkėjo, iš Kurio lū
pų mes girdime paguodos 
žodžius: “Ramybė jums”. 
Jis mums suteiks, kaip Jis 
pažadėjo, ramybę. Savo 
ramybę, kurios pasaulis 
negali duoti, kuri viena te
gali numalšinti visą neri
mą pašalinti, visą baimę: 
“Aš jums palieku Ramybę, 
Savo ramybę Aš jums duo
du: nekaip pasaulis duoda, 
Aš jums ją duodu. Lai jū
sų širdys nenusigąsta ir 
tenebijo.”

Su kokiu tėvišku prašy
mu Popiežius ragina visus 
melstis už pasaulio ramy
bę. Malda, jis sako, yra ga
lingiausias ginklas laimėti 
laukiančią ramybę pasau
liui.

Visi žmonės laukia pa
saulyje taikos ir ramybės, 
laukia kada “visagalė Jė
zaus Kristaus ranka nu
malšins audras ir išblaš-

IVAIROS SKELBIMAI

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

mų sielomis, kurios šau
kiasi ne tik teisingumo, 
bet ir meilės ir pasigailėji
mo; pagaliau labiausiai 
pasitikime Visagaliu Die
vu, kurį kasdien maldauja
me: “Tavo sparnų ūksmė
je aš ieškau prieglaudos, 
kol nepraslinks neteisybė”.

“Melskitės, melskitės 
nuolatiniai. Maldaukite 
Dievą jūs visi, iš kurių 
drąsus tikėjimo išpažini
mas reikalauja sunkių, 
dažnai nežmoniškų aukų. 
Maldaukite ir jūs, kenčian- 
tieji ir liūdintieji Bažny
čios nariai, kada ateina 
pas jus Jėzus su guodžian- 
čia meile jūsų skausmų1 
nuraminti... Ir jūs, skais
tūs vaikučių būriai, jūs, 
Jėzaus Kristaus mylimiau- 
sieji, priimdami gyvybės 
Duoną, pakelkite savo 
nuoširdžias maldas į Dievą 
ir jungkite jas su visos 
Bažnyčios maldomis.

i Švenčiausioji Jėzaus Šir
dis, kuri jus taip karštai 
myli, neatmes jūsų nekal
tų maldų. Melskitės visi, 
melskitės nuolat”.

I

Mes nepermatome karo 
užbaigos. Bet Dievas, ku
rio rankose yra dangus ir 
žemė, Dievas, taikos mylė
tojas ir davėjas, sugrąžins 
taiką žmonijai, jei mes tik 

■ karštai ir nuolat melsimės. 
‘Mes išgirsime Jo žodžius: 
“Ramybė jums”. .. T.

ANNA KASKAS,

2

Kiniečiai (žeidę Mongolijos j
_♦ -.y ~ $ Washinortan D <? hnl

Valstybę, Sako Sovietai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

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

ProL Ra£L — Ona I Vaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston. Mas3 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas orotokolv raštininke

VVashington, D. C., bal. 3 
— Jung. Valstybių Iždo 
departmentas skelbia 
penktąjį karo bonų vajų, 
kuris prasidės birželio 12 
d. ir baigsis liepos 8.

J. V. vyriausybė atsišau
kia, kad turtuoliai ir bied- 
nuoliai laike to vajaus iš
pirktų karo bonų 6 bilijo
nus dolerių. Viso per tą 
vajų nori sukelti 16 bilijo
nų dolerių. Dešimt bilijo
nų dolerių sukelti skiria
ma korporacijoms, organi
zacijoms ir kitiems “stam
biems pinigų” investuoto- 

uzia. pagal savitarpines pa-;-r lu vugauja ucuuvv tntia, 
galbos sutartį, kuri buvo kokią reakciją vokiečiai J 
pasirašyta gruodžio 3, parodys dėl Azorų salų, j 
1936 m., bus prašoma duo- Kadangi viskas praėjo ra- 
ti reikalingą pagalbą ati-miai, tai ir gyvenimas su
taisyti padėtį. 'normalėjo. Langai dar y-

ra aplipyti popieriais ir 
miestuose — lyg yra ap- 
temdymas, bet vien tik 
tramvajai važiuoja su mė
lynais stiklais. Portugali
joje anksčiau jokio sunku
mo nebuvo su maistu, ta
čiau šių metų prastas der
lius ir spekuliantų veiki
mas padarė, kad ir Portu
galijoje įvestos maisto 
kortelės muilui, ryžiams, 
makaronams, aliejui, svie
stui.

Maskva, bal. 3 — Tass, delį atjautimą Lietuvos 
Sovietų Rusijos oficiali ži- kančių. “Lithuanian Bul- 
nių agentūra, praneša, kad letin” ir “Lithuanian Situ- 
kiniečių kariuomenės įžei- ation” mūsų koresponden- 
dę Mongolijos Liaudies dento taipgi perduodama į 
respubliką. Kiniečių lėk- Britų instituto skaityklą, 
tuvai bombardavę mieste- Mūsų korespondentas ra
lius ir kaimus ir šaudę į šo, kad Portugalijoje gy- 
bėgančius kazakhs. venimas vėl darosi kiek

Mongolijos liaudies res- normalesnis. Pirma buvo 
publikos valdžia pareiškė, pasunkėjęs susisiekimas 
kad jeigu tokie įvykiai pa- dėl manevrų. Veik viskas 
sikartos, tai Sovietų vai- buvo mobilizuota. Matyt, 

: džia pagal savitarpinės pa- į Portugalija nebuvo tikrar

— — I
Metropolitan Operos artistė, mūsų įžymioji menol 
žvaigždė, sekmadienį, gegužės-May 21 d., 3:30 vai. 
po pietų, Jordan Hali, Bostone, išpildys Darbininkų 
Radio Koncerto programą. Koncerto tikietų kainos 
(įskaitant taksas) $1.20, $1.80, ir $2.40. Kviečiame 
visus iš anksto užsisakyti tikietus. Užsakymus ir 
pinigus siųskite adresu:

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

‘ ‘ !■!■■■ — Į.l. ■ ■
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KOMUNISTAI PRARIJO 
FAŠIZMĄ IR KARALIŲ 

e

Apdegė Katalikų Bažnyčia

Molotovas Prižada Rumuni
jai Neliečiamybę

Londonas, bal. 3 — 
vietų Rusijos užsienių 
misaras per radio pareiš
kė, kad raudonoji armija 
militariais sumetimais pri
versta įsiveržti į Rumuni
ją, tačiau neturi tikslo už
grobti Rumunijos teritori
jos dalį arba sunaikinti 
“esančią socialę tvarką” 
Ašies sąjungininkės.

So- 
ko-

Southboro, Mass. bal. 3 
— Sausų žolių ir krūmų 
gaisras padegė šv. Motie
jaus katalikų bažnyčią. 
Padaryta virš $10,000.00 
nuostolių.

Šią savaitę iš priežasties 
Didžiojo Penktadienio ki
tas “Darbininko” numeris 
neišeis. Sekantis “Darbi
ninko” numeris išeis iš 
spaudos pirmadienį, ba
landžio 10 d.

• v

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

385 West Broctdway

VINCAS SKUDRIS, Savininkas

Įvairūs geležiniai daiktai — sienoms popiera, dažai ir k.

So. Boston, Mass.

J. V. Destrojeris Užmušė 13 
Amerikiečiu Kareivių

Naples, Italija, bal. 3 — tokią pat dainą. Dabar vis- 
Italijos komunistai, kai ir kas pasikeitė. Fašistinė ar 
visų kraštų komunistai, ne, Stalinas mano, kad I- 
vėl pakeitė savo partijos talijos maršalas Badoglio 
liniją. Pirmiau jie reikalą- ir karalius galės patarnau- 
vo ir šaukė, kad Italijos ti Rusijai. Ir ant syk vienu 
karalius ir maršalas Ba- diplomatišku išsižiojimu 
doglio atsistatydintų. Da- prarijo fašizmą, karalių ir 
bar pareiškė, kad karalius maršalą. •* 
ir Badoglio turi pasilikti j E>aba.r komunistai sakys, 
valdžioje. Kodėl taip įvy- jęaj Italijos karalius ir 
k° • maršalas esą “tikriausi

Italijos komunistai tų demokratai”. Stalinas yra 
permainų patys nepadarė, generolas ir diplomatas. 
Jų vadas Palmiro Togliatti Jis supranta, kad Italija 
tik ką sugrįžo iš Maskvos, gali Rusijai būti didžiai 
Sugrįžo gavęs Stalino į- naudinga strateginiai ir 
sakymus, kaip ką daryti geograginiai kontroliuo- 
Italijoje. Togliatti pareiš- jant Viduržemio jūrą, 
kė: “karalius Viktoras E- 
manuėlis nėra asmuo, bet 
įstaiga, ir jos negalima pa
keisti iki po karo”. Jis rei
kalauja, kad į Italijos val
džią būtų priimti ir ko
munistai. Komunistai ne 
tik užgiria karalių ir jo 
valdžią, bet atsišaukė į vi
sas italų politines partijas, 
kurios buvo prieš karalių, 
kad jos prisidėtų prie ko
munistų ir stotų už kara
liaus ir Badoglio valdžią.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybės atydžiai seka 
Maskvos politiką. Stalino 
vyriausybė pripažino da
bartinę Italijos valdžią, ne
atsiklausus Amerikos nei 

; Anglijos vadų, pažadėjo 
pasikeisti diplomatiniais 
atstovais, dabar Italijos 
komunistai veržiasi į pačią 
valdžią. Ar reikia spėti ko
kius planus Stalinas turi?

Dar reikia pridėti, kad 
visų kraštų komunistai 
nieko nepradeda negavę 
Stalino įsakymų. Jie Stali
ną garbina; Rusija jiems 
yra garbingiausias kraš
tas. Bet ką Stalinas ir jo 
komunizmas davė žmoni
jai, ką davė darbinin
kams?

Italijos komunistai rėkė, 
kad Badoglio ir visa da
bartinė valdžia yra fašis
tinė, kad Badoglio kovojo 
ir užkariavo Etiopiją Mus- 
soliniui. Amerikos komu
nistų laikraščiai traukė

•V. JONO EV. B L. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia
702 E. 5th SL, So. Boston. Mass. 

Prot. RašL — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Į Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

■ Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr< 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesit
2 vai. po pietų. Parapijos salė
492 E. 7th St.. So Boston. Mass

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

n Eashington
COOF’ERATIVE BANK
430 BKOADWAT • SOUTH BOSTON

I

Visiems aišku, kad Hit
lerio ir Japonijos nugalė
jimas yra būtinas pasau
linei tvarkai. Tačiau, kad 
po šio karo būtų pastovi 
taika pasaulyje neprana
šaujama. Mes atsikratysi
me vienų priešų, susitikti 
su kitais.

I Mūšy Korespondentas Kal
bėjosi Su Ukrainieay Ir 

Slovakų Vadais

Iš Jung. Valstybių Paci- 
fiko Laivyno Centro, Pearl 
Harbor, bal. 3 — Adm. 
Chester W. Nimitz prane
ša, kad per klaidą Jung. 
Valstybių laivas naikintu
vas paleido šūvius į išli
pančius ant kranto ameri
kiečius kareivius, ir tryli
ka jų užmušė, 45 sužeidė.

LKFSB korespondentas 
Londone kalbėjosi su uk
rainiečių ir slovakų sąjū
džių vadais. Nors ukrai
niečiai dabar turi pasikal
bėjimus ir su lenkais, bet 
jie siekia nepriklausomy
bės Ukrainoje ir laukia 
kad pagaliau ir lengai su
prastų tą jų tautos gyvy
binį siekimą.

Slovakai turi savo nuo
monę dėl kaikurių Čekų 
vyriausybės tarptautinių 
žygių ir jie taipgi pasiryžę 
siekti nepriklausomo gy
venimo, o ne sąjungos 
čekais.

Žuvo Brity Generolas

Mūšy Korespondentas Apie 
Kat. Akciją Portugalijoje
(LKFSB) Portugalijos 

katalikai neseniai šventė 
f 10 m. sukaktį nuo pradžios 
organizuoto katalikų ak
cijos veikimo Portugalijo
je. Ta proga, kaip praneša 
mūsų korespondentas iš 
Portugalijos, mons. Dr. A- 
velino Goncalves patiekė 
duomenis apie veikimo re
zultatus: Kat. Akcija Por
tugalijoje dabar turi 3.390 
organizuotas sekcijas su 
70.000 narių, turi 18 peri- 
jodinių laikraščių, kurie į 
metus pasiekia 804.050 eg
zempliorių. Suruošti kata
likų akcijos kongresai, šei
mos ir socialinės savaitės, 
mokslo savaitė, suorgani
zuotas katalikų radijas, 
kino sekretoriatas, prave
dama kino filmų kritika, 
veikia socialinis sekreto
riatas. Portugalijoje ren
giamos specialios darbi
ninkų kelionės į jų nacio
nalinę šventovę (kaip 
Prancūzijos Liurdas) — 
Fatimą. Portugalų Katali
kų Akcijos vadovas pa
reiškė, kad jie dirbą pagal 
šūkį Pijaus XI: “Kaskart 
daugiau ir kaskart ge
riau”.

VLADAS J. JAKŠTAS
Grosemės Savininkas

308 West 4th St., So. Boston, Mass.
Telefonas ŠOU 1224

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Ofis. Tel. ŠOU 0948 Namų Tel. ARN 1028

John’s Hardware
Paints. varnishes, wallpapers and plumbing supplies.

412 West Broadway

Tel. ŠOU 3835 So. Boston, Mass. |

l

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Res. 251 Chestnut Avė., Jamaica Plain, Mass.

Ofisas: 414 W. Broadway, So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ« ŠVENČIŲ

William A. Amsie
Gerai žinomas REAL ESTATE ir INSURANCE

Agentas naujoje vietoje:

30 Carruth St. GEN 3719, Dorchester, Mass.

su
Portugalijoje Apie Lietuvą LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Londonas, bal. 3 — Lėk
tuvo nelaimėje žuvo britų 
gen. O. Windgate, kuris 
vadovavo japonų užfrontė
je iškeltai britų kariuome
nei.

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Por
tugalijos, kad ten visai ei
lei žymesnių asmenų buvo 
padalinta knygutės apie 
15 Lietuvoje sušaudytų 
kunigų (anglų kalba) ir 
kad skaičiusieji parodė di-

A. J. Kupstis
Seniausias real estate ir insurance agentas

Bostone ir apylinkėje.

332 W. Broadway So. Boston, Mass.
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Stiprus Lietuvos Užtarėjas

Didysis Penktadienis vi- vių ir krypčių, karalių, 
siems kalba, kad pasaulis imperatorių sostų, visuo- 
atpirktas Dievo malone, meninių ekonominių siste- 
Kristaus auka, ir užtat mų, o krikščionybė amži- 
žmogaus ir tautos išgany- nai jauna, kur tik ji nuo- 
imui neužtenka geros vals- širdžiai asmens ar visuo- 
jtybinės organizacijos, eko- menės priimama, ten ku- 
nominio gerbūvio, gerai rianti palaimą ir išgany- 
apginkluotos kariuome- mą. Dingo Romos ciesoriai 
nės, išvystytos kūno kul- ir jų imperija, Aieksan- 
tūros. Taip kalba Didysis dras Makedonietis ir jo 
Penktadienis ir įspėja vi- garsūs užkariavimai, ka
sus, kurie Kristaus atpir- raliai ir jų dinastijos—kur 
kimui skiria tik apeigų šiandien merovingai, ka
rei ksmės, kad Velykų die- rolingai, hohenštaufenai, 
nos nėra tik Bažnyčios pa- kur burbonai su karalium 
maldų dalykas, bet kad tai saule — Liudviku XIV, — 
dienos, kuriose turi atgim- dingo, išnyko. Napoleonas, 
ti ne tik eiliniai tikintieji, kuris kitados visą Europą 
bet ir tautų politikai, ir parklupdė ant kelių, varg- 
mokslininkai ir ekonomis- šu mirė šv. Elenos saloj; 
tai, ūkio, visuomenes, bir- jogiminė išjungta iš pa- 
žos organizatoriai. Didysis šaulio istorijos;j^akar ste- 
Penktadienis moko, kad bino visus savo turtais 
žmonės visi yra paliesti Hansos, Venecijos ir Ge- 
pirmapradės nuodėmės, ir nujos pirkliai, šiandien 
jei savo viduj neišsilais- Rotšildas, Morganas, For- 
vins iš jos įtakos, atskiro das, ryt vėl... ir taip K 
žmogaus, o tuo pačiu ir pėdsako, 
tautos, visuomenės,

Perskaičius Dr. Owen C. J. Norem’o knygą “Time- 
less Lithuania”, savaime aiškėja, kodėl bolševikai taip 
jos neapkenčia: Lietuvos atžvilgiu knyga labai patrio- 
tinga. Atsidėjęs klaidų ir neprieteklių ieškotojas suras, 
be abejo, prie ko prikibti — daugiausia teknikinio me
džiagos sutvarkymo žvilgsniu. Kai kur yra pasikarto
jimų, kai kur užbėgama įvykiams už akių ir vėl grįžta
ma atgal, bet tai tik mažmožiai. Pagaliau net tikrieji 
istorikai, siekią visapusiškai nušviesti kurią nors is
torinę epoką, elgiasi taip pat: paima kokią nors kryptį, 
kokį stambų socialinį sąjūdį, kokį žymų faktą, ar svar
bių, surištų į vienetą, faktų eilę, ir per keletą ar kelio- 
liką metų tęsia jų aprašymą; paskui grįžta atgal ir ap- Valstybės ^gyvenimas 
rašo jau kitų gretimų faktų eilę. Taip darant, aiškėja. bug pasėkmingas 
istorijos esmė, ir skaitytojo minty pasilieka ištisas, ne-. ~ p s
suskaldytas vieno ar kito laikotarpio vaizdas. P. No-' 
rem, kad ir nėra profesinis istorikas, bet gi tą metodą 
seka ir tuo būdu nuodugniai nupiešia senąją ir naują-« 
ją Lietuvos istoriją. Medžiagos suskirstymas gal ne
pilnai atitinka istorijos rašymo m e t od ą, bet 
autoriui tas tekniškumas nerūpi. Jis nori patiekti pilną 
Lietuvos vaizdą ir tai jam pavyksta. Skaitydamas gau
ni įspūdžio, kad ir lietuvis rašytojas vargu tą uždavinį 
geriau atliktų. Autorius tiesiog įsimylėjęs į Lietuvą ir 
nepalaužiamai įsitikinęs, kad tokia sena, garbinga tau
ta negali žūti. Tą įsitikinimą angliškai rašąs autorius 
pakartotinai pareiškia šiais lietuviškais žodžiais: kas 
bus, kas nebus, o lietuvis nepražus.

Didelio pripažinimo p. Norem užsitarnauja už jo 
rūpestingumą nuodugniai pažinti Lietuvos istoriją. Jis 
siekia į tolimiausią lietuvių praeitį ir labai smulkme- taus kančia žmogų, ne- 
niškai atpasakoja visokeriopus istorikų ir archeologų daug. Ne aukštos pareigos, 
spėliojimus apie galimą lietuvių giminingumą su sans-{ne gera visuomeninė padė- 
kritais, graikais, skitais, gotais ir tt. Pirmu žvilgsniu tis, ir dar ne gražūs idea- 
atrodo, kad tai visai nereikalinga, bet autorius tuomi ]ai daro kataliku krikščio- 
nori įrodyti, kad lietuvių tauta labai sena, jos kalba iš niu, bet kova savy, savo 
visų gyvųjų Europos kalbų seniausia ir kad lietuviai prigimties palenkimas 
yra paveldėję savo žemę nuo neatmenamų laikų. Tuo Golgotos išlaisvinimui iš 
būdu, kas kėsinasi Lietuvą pavergti, tas užsimoja at- žmogaus aistrų. Malonės 
likti kriminalinį, brutalinį ir vandališką darbą. gyvenimas yra kentėjimų

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas nupieštas nuolatinės kovos su sa- 
bešališkai, nepraleidžiant jo trūkumų ir neprieteklių. vim gyvenimas.
Bet pabrėžiama, kad laisvieji lietuviai vos tik skynė Kristaus Bažnyčiai,
sau kelią per neįmanomas kliūtis ir sunkenybes, ku- kaip Golgotos aukos vyk-
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jo nėra, nes Jis prisikėlė, kaip yra sakęs. Ateikite ir ma
tykite vietą, kame Viešpats buvo paguldytas. Mato 28, 6)

O

, krašte. Čia. žinoma, buvau su
imtai ir internuotas, per 10 mė
nesių labai griežtai laikomas, 
bet dabar jau einu į darbą kai
po mechanikas.

O Kristus gyvena!
Ir su Kristum gyvena 

Petras ir Povilas, Benedik- j 
tas ir Pranciškus, Ignacas, 
Loyola ir Vincentas Pau- 
lietis, ir jų pavyzdys šian
dien veda tūkstančius pa- 
siaukojėlių į svetimus 
kraštus artimo meilės žy
giams. Vokietijoj, Rusijoj 
ištisa jaunų vyrų eilė mir-l 
šta šaukdami “Tegyvuoja 
Kristus Karalius”, didžiu
lis Katalikų Akcijos fron
tas žengia į naujus Katali
kybės laimėjimus.

Daugelį mokslo, meno, 
filosofijos srovių palaido
jo istorijos kapinynas. O 
išsilaikė ir turi reikšmės 
tos, kurios turėjo įkvėpi
mo iš aukščiau, kurias per 
šios žemės kiautą apšvietė 
antprigimtinio gyvenimo 
šviesa. Ir šiandien su Kris
tum veikia Atanazas, Au
gustinas, Tomas, Pranciš
kus Salezietis, visa eilė vi- 
duaramžių ir vėlesnių lai- ■ 
kų mokslo vyrų ir dvasios1 
genijų.

Velykos yra galutino iš 
rias pagaliau nugalėjo ir sukūrė sau laisvą lietuvišką Rytojai, _ išganymo ma.lo- dievybės kylančio gėrio ir 
patogų gyvenimą. Lietuviai nenori svetimos žemės, nes teikėjai, dažnai ateina tiesos laimėjimo švente, 
bet taip pat nenori ir savosios kitiems atiduoti. Gy- katakombų ir kankinių 
venk ir duok kitam gyvent — tai lietuvio pirmaeilė dienos. Bet ar Bažnyčia to 
taisyklė. Jis neskubus, bet pastovus ir ištvermingas, i kijo? Bijo ir nuogąstauja, 
Jis turi labai išmintingą patarlę: jei tau skubu, tai ne- neskelbia kovos melui ir 
skubėk. Jis sumanus ūktvarys ir šeimininkas. Prog- pikto jėgai, pakenčia pan- 
resuoja pažingsniui, sistematingai. Tad lietuvių vals- taPĮ10 taktiką tik mazati- 
tybės finansai galas su galu suvedami ir dar pertek-. ^iai; Kovojanti Bažnyčia 
liaus atlieka, žodžiu, lietuvių gyvenimas visais atžvil- nežino pralaimėjimų. Mir- 
giais patraukliai klestėjo, bet štai įsibriovė brutalūs yratikpasaulio^isras- 
grobikai... (Ir naciams ir bolševikams patraukliai No- ^s z?dis, 
rem įkrečia pagal jų nuopelnus). Senovės laikais gro-i 
bikai lietuvių neįkasdavo. Susidūrę su “lietuvių legijo
nais”, vokiečiai, maskoliai, lenkai ir totoriai nuriedė
davo atgal. Net Čingis Chanas lietuvių neįgriebė. Bet 
pagyvenę keletą šimtmečių nelaimingoj su lenkais 
unijoj, netekę ištautėjusių savo vadų, močekiškai ap
leisti ir ujami, lietuviai sunegalėjo, suminkštėjo, su
smuko. Tiktai liaudis laikėsi prie numylėtos savo že
mės, kalbos, dainų ir įpročių. Nė smarkiausia rusifika
cija lietuvių liaudies neįveikė. Dabar vėl jai gresia mir-, . .... x. .
tinis pavojus nuo vokiečių ir slavų. Bet ir šitą audrą 
lietuvių liaudis išlaikys. Kas bus, kas nebus, o lietuvis 
nepražus.

Iš viso, “Timeless Lithuania”, propagandiniu at
žvilgiu, gali daug mums pasitarnauti. Ir atitinkamą 
vardą savo knygai autorius sugalvojo. Ta “Belaikė” 
bei amžinoji Lietuva, tiek iškentėjusi ir gyva išlikusi, 
turi teisę per laikų laikus gyvuoti.

bei 
ne-

į: LIŪDNOS VELYKOS
Žmogus laimės pasiekia 

tik viduj atgimdamas, tik 
širdies ir sielos kančios iš
laisvintas. Ji yra išvidinio, 
religinio - dorinio gyveni
mo, tikėjimo jėgos, dvasi
nio karžygiškumo, savęs 
atsižadėjimo vaisius. Šito
kios katalikybės ir bijo 
moderniškas pasaulis. Be
sidangstančių katalikų 
vardu yra daug, bet kovo
jančių už kataliką žmogų 
savy, už išlaisvintą Kris- 

srnulkme-' taus kančia žmogų,

i

į

Kristaus prisikėlimas yra 
nugalėjimo laidas kiekvie
nam Kristaus ženklu ko
vojančiam ir kenčiančiam. 
Buvo ir bus daug tamsių 
tikintiesiems valandų, ka
da matai tik apšviestą Gol
gotos kalną, o dangus ap
trauktas tirštų debesų ir 
aižomas žaibų. Buvo ir bus 
laikų ir valandų, kada tik 
šio pasaulio galybės, atro
do, turi teisę ir kur tylus 
nusiskundimas “Dieve, ko
dėl mane palikai” plaukia 
nuo kankinių lūpų j apkur
tusį savo aistromis pasau
lį. Bet tai tik perėjimo mo-

, tai ne krikščio- 
i nies žodis. Krikščionis ži
no tik prisikėlimą, 

j Išjuoktas ir paniekintas 
Nukryžiuotasis keliasi Ve
lykų rytą, kaip mirties ir 
pasaulio nugalėtojas. Pri
sikėlimas liudija, kad Kri
staus tiesa nenugalima, ji 
anksčiau ar vėliau laimi ir mentas, tai tik laidas Ve- 
išaukštinama. Šiandien lykų prisikėlimui. Prisikė-

Jos liūdnos, jos nykios, kaip niekad nebuvo! 
Paraku pakvipę plotai ištisi...
Milijonai rūmų ir lūšnų sugriuvę, 
Likusiuos nameliuos — žmonės nevisi.
Vieni išrikiuoti purvo apkasuose,
Kiti plieno paukščiais erdvėj paleisti... 
Kitų jau sustingęs granitas veiduose, 
Ir kaukuolių kalnai varnais apsėsti.
Po mūšių, kautynių, kraujas ir lavonai... 
Vai brenda našlaitis vienas be savų...
Jo ašaras trypia nauji eskadronai, 
Vai nėra, nėra čia nei vienų namų.

Pakalnės, pakriaušės, rūksta rūmų dūmais, 
Pabėgėlių minios škurluotų basų...
Paskutinę plutą jie griaužia pakrūmiais, 
O ten takais bėga, vis naujų, baisių.
Kur miršta, — ten kapas. Be grabo, be dangčio, 
Tik grumstų kupstelis, žemelė kukli— 
Niekas neraudoja, nei svirplelis slanksčio. 
Tik skriodžia vis tylą kulipka taikli.
Daug veidų išbalę, užmiršę net maldą, 
Kopia kalnų kalnais, bėga vis tolyn...
Nervais virpuliuoja, niekas nenumaldo. 
Ir supa ši juosta pasauli platyn.

į:

Nors mes čia prie stalo turime Velykas, 
Bet širdin įgriuvę liūdesiai kieti...
Štai, prie daug, daug lėkščių servietėlės dykos, 
O jie iškeliavo tenai, kur kiti...
Tai kas, kad čia stalas prabanga apkrautas, 
Sėdi senas tėvas vienas be vaikų...
Nors liko namelis šūvių neapgriautas — 
Bet širdis sugriuvo nuo dienų pilkų.
Ir liūdnos Velykos, visi varpai verkia... 
Tuščias, visai tuščias sūnų kambarys...
Tik motina rožių kai kada primerkia. 
Ir kūkčioja maldą kai prievakarys.
“O. Dieve! Gerasis! Pasaulio Kūrėjau! 
Aš Tau daug prinešiu lelijų baltų...
Atėmė man sūnus, visus kiek turėjau. 
Ar jie grįš. Dievuli! ant Švenčių kitų?!”

5-c sį:

Ir verkia pasaulis, ir liūdi, ir meldžias, 
Juk šventės atskleidžia daug meilės garsų!
O čia nauji frontai vis ūžia ir beldžias. 
Nors žmonės vis bėga nuo karo nasrų.

Čion atbėgo žinoma, ne aš 
vienas. Čion atbėgo daug, betgi 
daug daugiau mūsų brolių iš 
pabaltės žuvo šaltose ir alkano- 
se Sibiro erdvėse, baisiausiose 
koncentracijos stovyklose ir vi
sur beribėje platybėje Sovietų 
Sąjungos. Ką mums iš Baltijos 
kraštų atvykusioms čia teko 
pergyventi pirmąją žiemą, aš 
čia nenoriu nė rašyti. Bet gi 
tūkstančiai mūsų tautiečių, 
tūkstančiai Baltijiečių, amžinai 
jau nebematys mūsų Baltijos 
kraštų. Ten Sibire visi prarado 
ir daiktus ir kūnus ir kraują ir 
dūšią ir pražuvo. Žuvo ne karo 
fronte, bet shachtcse (kasyklo
se), giriose, kolchozuose, gelž- 
kelio stotyse kame menesiais iš
laukdavo ešaiono, arba dažnai 
stačiai ant miesto gatvių. Iš lie
tuvių tik aš ir Stasyas Kaselis 
čion teatbėgom, estų 10 ir vie
nas latvis Spragis. kuris jau ta
po palaidotas čia purve. Čia bu
vo, rodos. 10 lenkų, kuriuos 
lenkų Atstovas pasirūpino iš 
kalėjimo ištraukti ir išsiųsti. 
Buvo čia ir aštuoni žydai, bet 
kad jų internacionalas darbuo
jasi neblogai, tai ir jie visi iš
važinėjo. — vienas žydas buvo 
iš Lenkijos, tai jis ir New Yor- 
ką pasiekęs. Apie mus Baltikus 
niekas nesirūpina. Kada vienas 
pabaltiečių kreipėsi i Anglų ir 
Amerikos atstovus.... mieste, 
kad mus paimtų Indijon ar kur
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vo spauda, savo auksu pa- kinčiųjų tiesa ir idėjos yra 
mušta jėga užrėkti, poli- tvirtesnės, negu visi jų 

i tiška galybė gali pasmerk- griovėjai.
ti, bet ryt Golgotos stipri
nami Bažnyčios kovotojai 
vėl ją triumfuojančią pri
kels iš grabo.

i Ir kai pasaulio istorijoj 
‘ Kristaus skelbėjams atei
na Golgotos valandos, ka
takombų ir kankinių lai
kai, tai po to prašvinta, tik 
dar džiaugsmingesnės, Ve
lykos. Evangelijos tiesos 
yra vienintelė per amžius 
pastovi vertybė, kai visa 
kita praėjo ir išnyko. Pa-J 
šaulio istorija — tai kapai 
nuolat besikeičiančių sro-,

Ir sunkiausiai laikais 
krikščionys privalo būti 
geros vilties, niekada ne
užmiršti krikščioniško nu
galėjimo šūkio: — Kristus 
nugali, ' Kristus valdo, 
Kristus vadovauja! J.B.

Marija Aukštaitė

e.^^M*** * * *
NAKE 

tVSsš EVERY 
t\l PA Y M Y

BOND DAY

kitur, tai jie atsisakė, abejoda
mi dėl mūsų pilietybės nors, pa
vyzdžiui. aš turiu nesovietinės 
Lietuvos pasą. Tuo pat betgi 
laiku Mykolas Dovydavičius, 
žydų kilmės Lietuvos pilietis, ir 
Shapiro iš Vilniaus, neskaitomi 
nei Lietuvos, nei Lenkijos, nei 
Sovietijos piliečiai išvyko sau į 
laisvą pasaulį, turbūt su Nanse- 
no pasais, žydų internacionalo 
padedami.

Aš kreipiuosi į jus, brangūs 
Amerikos lietuviai su prašymu 
pagelbėti man ir aš noriu pra
nešti estų visuomenei Ameri
koje apie 8 estus, kurie čia ran- 

! dasi kalėjime absoliučiai blo
gam padėjime. Žinokite, bran- 

. gieji. kad čia Azija, ir kalėji
mas toks, kaip buvo 500 metų 
atgal. Astuonių estų vardai to
kie:... kiti du estai dingo. Tai 
yra tie visi estai iš pabaltės; 
jiems reikalinga skubi pagalba. 
Prašau tai pranešti Amerikos 
estams. Materiale pagalbą ir 
moralinę paguodą galima gi pa- 

i siųsti per Legacijas kitų kraš
tų. O apie mane Jūs lietuviai 
prašomi pasirūpinti. Visame 
šiame krašte iš lietuvių aš tik 
vienas čia belikau: antrojo lie
tuvio atbėgėlio jau nebėra. O 
gal ir man lemta čia pražūti, 
kaip čia žuvo vienintelis latvis 

; jūrininkas Spragis. Aš čia lyg 
tas paskutinis Mahikanas. Pa
rašykite man per Amerikos Le- 
gaciją. Pagelbėkite mums vi
siems iš šio krašto išvykti, ne- 

; svarbu kur. Bet jeigu ir jūs bū
tumėte taip pat blogoje padėty
je. kaip ir aš. tai tuo atveju 
būtų absoliutiškas nulis. Kaipo 

. mechanikas aš galiu dirbti ne
blogai. Jaučiuosi sveikas. Mėg- 

įstu darbą ir motorą gerbiu kaip 
savo širdį. Galiu dirbti ir kitus 
darbus. Rašau ne lietuviškai, 
nes gal cenzūra nemokės per- 

lskaitvti, bet rusiškai — nors 
i sunkoka, bet vis lengviau, negu 
i angliškai rašyti. Man gi atsa
kykite angliškai. Malonėkite at
siliepti kaip galima greičiau, aš 
labai labai laukiu: tai man be 
galo svarbu. Sveikinu jus. bro
liai Amerikoje. Iki pasimatymo. 
A. Kirstukas.

I

Vasario 1, 19-14 atėjo (Igno, esu gimęs Lietuvoje 10- ~
laiškas, rašytas Antano Jvi-1910 ir esu lietuvis. Iki rusų- 
Kirstuko spalių 19, 1943j vokiečių karo gyvenau Lietuvo-: 
metais iŠ Azijos, bet jau 1 je. Vilniaus mieste. Kaip tik ka- 
ne iš Sibiro. Jis rašo dar ras prasidėjo, aš ir daugelis ki- “ 
kalėjime būdamas, taigi tų buvau evakuotas j Sovietų 
valstybės ir miesto iš ku- kraštą toliau. Tenai aš pama
rio jis rašo neminėsime čiau ir pergyvenau karo padė- 
saugumo sumetimais. Štai ties sunkenybes ir mūsų, pabal 
ką jis rašo:

19-X 1943.
Brangūs Lietuviai Amerikoje. 

Aš Antanas Kirstukas, sūnus

tiečių. nepripratimo prie sovie
tų režimo. Spalių 24 dieną. 
1941. aš perbėgau Sovietų rube- 
žių nelegaliai ir atsidūriau

Kirstuko giminės prašo
mi atsiliepti.
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į Žemaitytei ir p. Meltzneriui. 
Taip pat širdingai dėkojame

> šio parengimo daly
viams. dosniai aukojusiems: 

.. angliškai vadinamame, P- P- °- Aleškevičienei, Juozui 
CTavome dau^ Abadauskui. P. Balčiūnienei. M. 

ir piniginių au-'Bekerienei* O. Bogušaitei, F. 
labai nuoširdžiai: Bogušui. M. Bogušui. O. Bulevi- 

jčienei, J. Bulevičiūtei. O. But
kienei. K. Budrienei, 
kienei, p-niai Colney. Dr. M. J. 
Colney. Dubauskams.
čienei. Glodenienei. O. Girdziau- 
skienei. M. Grinciūnaitei, L. 
Grinienei. K. Dobilaitienei, J. I- 
vanauskaitei. J. Jankauskienei. 
J. Kalinauskienei, Krugelienei. 
M. Karvelienei. E. Kavolytei, R. 
Klimienei. J. Kintienei, Lauri
naitienei. T. Lazdauskaitei. Leo- 
venwath. P. Lubinui. E. Matu-

PADĖKA

Šių metų kovo mėn. 26 cL Wa- visiems 
terbury. Conn. įvykusiame pa
rengime.
"linen shower”, 
gražių dovanų 
kų. už kurias 
visiems dėkojame.

Labai dėkingos esame rengėjų 
komitetui: p. Dubauskienei. pa
nelei O. Bogušaitei. p. Colney ir 
jų pagelbininkėms. įvairių ko
misijų narėms: p.p. L. Grinie
nei. K. Dobilaitienei, T. Laz- 
dauskaitei, T. Bulevičiūtei. N. 
Matulkienei. Vasiliauskienei. O.

Brazaus-

Dringin-

liūnienei. K. Mažeikienei. J. Mi- 
ciūnui, Morkevičienei, A. Pet- 
rosky, M. Raudienei. A. Rutkau
skienei, A. Rodge. M. Stokienei, 
M. Stankevičienei. A. Sardins- 
kienei. J. Stulginskaitei, K. Sa- 
vage. p-niai ir p-nui Stokes, p.p. 
O. šmotienei, M. šambarienei. 
Šurkienei. Trečiokienei. A. Ur- 
činienei. Vaičiulienei, Vaičiu- 
vienei. E. Vaičiūtei. A. Valaitie
nei, Vasiliauskienei. Vasiliaus
kui. Valickienei. Valickui, A. 
Vrevicienei, M. Zailskienei, Za- 
nevičienei. J. Zanevičiui ir U. 
Žilinskienei.

Labai džiaugiamės, kad mūsų 
sumanymas rengti lietuvių kal
bos kursus, camp’ės pagrindu, 
randa atbalsį lietuvių tarpe ir, 
susilaukia jų paramos.

Nek. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserys

R. D. 1, Putnam,

ATSAKYMAS NESUSIPRATĖ
LIUI “KATALIKUI”

BAYONNE. N. J.
Linksmų Šv. Velykų

Linksmų Šv. Velykų

Šv.
Moterų chorai rengia šių metų, 
bal. 16 d.. 7 vai. vakare, parapi
jos salėj ir parapijos naudai di
delį Koncertą - Vaidinimą.

Po programos šokiai prie ge
riausios orkestros. Bus labai į- 
domi programa ir malonus pa
silinksminimas. Turėsime vai
dintojų grupę net iš Lindono, ir 
vietinių. Be to geriausių daini
ninkų iš apylinkės. Todėl prašo
me įsigyti tikietus iš anksto, 
nes vėliau jų pritruks.

Rengimo Komisija.

Mykolo parap. Jaunimo ir

Dr. Pauline Luzackas,
LIETUVĖ GYDYTOJA

Cambridge. Mass.

• 
Dr. J. F. Antanėlis 

OPTOMETRIST
515 East Broadvvay 

Tel. Šou 4476
So. Boston, Mass.

HARRISON-KEARNY, N. J.

iz
l Tel.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
ŠOU 2712
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žemės skritulio, ir kad keturios 
laisvės būtų užtikrintos visoms 
pavergtosioms tautoms.

Be to, gal tas “Katalikas” ne
žino, kad kovo 19, sekmadienį 

a- prasidėjo dviejų savaičių šv. 
Misijos, kurios aukojamos už 
mūsų mylimuosius kariuomenė- 

'■ je, kurie skursta, vargsta, ken
čia, kraują lieja, kovoja ir gy
vybę guldo už mus visus, kad 

’ ateityje visiems geriau būtų 
pasaulyje gyventi.

Tai visa daroma garbingojo 
kun. M. A. 

nas, bet ne Lietuvos laisvės pankaus rūpesčiu ir uolumu, 
reikalas. O gal Katalikas pa- kurįam rūpį mylimieji lietuviai 

tautiečiai, pavergtosios Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė, 
taip pat ir Amerikos gerovė.

Gi tas “Katalikas” begėdiškai 
į drįsta net pulti dideliai užsitar
navusio tėvynainio kleb. kun. 
M. A. Pankaus asmenį, kuris vi-

tvarki valdyba arba tvarkda
riai nebūtų leidę komunistė
liams dalinti komunistiškus la
pelius ; ir jei vienas komunistė-1 
lis drįso pradėti spyčių drožti, 
tai tvarkdariai būtų nedaleidę 
to daryti. Jei tai visa atsitiko, 
numanu, kad tą parengimą ruo
šė tokia valdyba, kurios daugu
mai rūpi savimeili garbė ir pel-1 tėvynainio kleb.

Neu' Britain, Conn. — Aš pa
prastai neskaitau laisvamanių 
tautininkų laikraščių, nes gerai 
žinau, kad jiems labiau rūpi 
juodinti ir šmeižti tautiniai kul
tūrinį lietuvių katalikų veikimą. 

Tik dideliai nuostabu, kad 
susirado vienas “katalikas”, ku
ris, labai apgailestautina, yra 
be galo nesusipratėlis katalikas, 
ir trokšdamas pasitarnauti New 
Britaino tautininkams, kurių y- 
ra tik saujalė. ima ir parašo į 
“Vienybės” 12 numerį gana il
goką, bet save pasmerkiančią 
korespondenciją.

Viena lietuvė neva inteligentė, 
kuri uoliai darbuojasi ir tarp 
katalikų ir tarp tauininkų (su
prask, ji gali sėdėti ant dviejų 
“atskirų” kėdžių), paduoda 
man tą “Vienybės” numerį, tar
dama:

“Stebėtojau, pasiskaityk, ką 
tau “Katalikas” atsako.”

Gerai! Imu tą tautininkiškąjį 
“Vienybės” numerį, atverčiau 
antrą puslapį, ir perskaitęs pa- 
sirašusio “Kataliko” korespon
denciją, giliai susimąsčiau, 
klausdamas savęs:

“Jei tas žmogus yra lietuvis, 
ir kaip pasirašo dar yra katali
kas, tai dėl ko jis neparašo į 
katalikų laikraščius?”

Tikrovėje, tas “Katalikas”, 
kaip ir daugelis kitų tokių ka
talikų, yra NESUSIPRATĖ
LIAI KATALIKAI. Jiems vi
siems čia pakartoju reikšmin
gus J. E. vyskupo Kettelerio žo
džius:

“Katalikas, kuris nepalaiko 
gerosios katalikų spaudos, kiek; 

į yra galima jo spėkoms, kuris 
nė žodžiu, nė darbu tosios kata
likų spaudos neremia ir neplati- ' 
na. kuris nesidarbuoja, kad pa
šalinus blogąją spaudą, tokis 
katalikas neturi teisės vadintis 
ištikimu Bažnyčios vaiku.” 

i Todėl. “Katalike”, nerūstauk, 
kad pačiam noriu teisybę kalbė
ti, bet ne “pagiežos” žodžius 
reikšti, gi “Darbininko” 16 nu
meryje buvo taip pat aprašyta 
tiesa, kad nesusipratusieji ka
talikai, kaip ir Tamsta nesusi
pratėlis katalikas, kuriems, aš 
tikiu, tikrai rūpėjo ir rūpi pa
vergtoji Lietuva, bet būdami 
suklaidinti, suėjote į parengi-* 
mą tautininkų, kurių tautinin- 
kiškosios Lietuvių Rėmėjų Są

jungos valdybos pastangomis 
vasario 20 dieną suruošta Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimas. Už tai jūsų nesmerkia
me. Tačiau, jūs iš anksto žino
jote, kad tą parengimą ruošia 
tokie laisvamaniai tautininkai, 
kuriems nerūpi tikroji Tėvynės 
meilė. Nes. jei Lietuvos Rėmė
jų Sąjungos valdyba būtų bu- 

ivus tvarki ir tikrai atsidavusi 
Ypatingai aš noriu dabar iš- Tėvynės Lietuvos laisvei ir ne

reikšti nuoširdžią savo padėką prikiausomybei. tai ten į tą pa- 
D. G. kleb. kun. M. A. Pankui trijotišką parengimą bū«.ų kvie- 
už malonų tarpininkavimą ma- įUsj vįsus mylinčius numylėtą 
no pagerbtuvių programoje ir Tėvynę Lietuvą. Bet. tikrovėje, 
už gražius pareikštus mano as- j taip nebūta. Kadangi buvo 
meniui pagarbos žodžius: taip ; kviečiami visokie neaiškaus 
pat dėkoju kun. A. Tamoliūnui;pjauko žmonės dalyvauti tame 
ir Tėvui Gabrieliui Jaskelevi-. parengime. Visgi, nors ir pasi- 
čiui. C. P. už nuoširdžius jų, taikė, kad tame parengime da- 
sveikinimus ir linkėjimus: ypač lyvava Stalino garbintoja’., tai 
Moterų Sąjungai už pagerbtu- —-------------------
vių iškilmes ir už brangias do- čiaus Draugijai, 
vanas; Seselėms Pranciškie- jaus Gildai, 

!tėms už gražų jų paruoštą mer- rui, taip pat Stanley Ryiz Le- 
gaičių vaidmenį seenoje: p-niai 
Onai Narcum už puikias jos 
dainas; taip pat p-niai Onai 

j Sintautienei ir p-niai Žalnierai- 
‘ tienei už maloniausius duetus;
taip pat p-lei Eleonorai Warnot 
už talentingai jos padainuotas 
žavias dainas; varg. A. Grigo
raičiui už muzikalį akompona- 
vimą; visoms Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos draugijų at
stovėms, būtent: Moterų Sąjun
gai, Tretininkėms, šv. Rožan-

norėtų duoti atskaitą, kiek tai 
Lietuvos Rėmėjų Sąjungos val
dybai liko pelno ir kaip tas pel
nas tapo paskirstytas? Paskui, 
kiek ir kur buvo pasiųsti liku
čiai?

Antra vertus, jei iš sukelto'
komunistų triukšmo tame pa- są kilnųjįgavo gyvenimą auko- 

jo mylimiesiems savo tautie
čiams ir Tėvynei Lietuvai. Už 
didžiuosius jo nuopelnus lietu
vių išeivių gerovei ir Lietuvos 
nepriklausomybės naudai, Lie- 

į tuvos Respublikos valdžia jį 
pagerbė, apdovanodama Šiaulių 
žvaigžde.

Kad ir kiti tai žinotų apie di-

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 

Conn. dienai per visą gegužės mėnesį. 
J Knygutė buvo išleista Šv. Kazi- 
įmiero Draugijos. Kaune. Ji yra 
1 versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 

184 pusi. Kaina tik 40c.
Užsisakydami šią “Gegužės 

Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c. į 
konvertą ir prisiųskite: Darbi
ninkas, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.. ir tuojau ją gau
site.
—
spausdina “Darbininko” spaus- 

į tuvė. Taipgi nutarė paaukoti 
$5.00 Seserims Pranciškietėms, 
Pittsburgh, Pa., kad pasimelstų 
už draugijos narius karo tarny
boje. Paaukota trubočių benui 
$10.00, viso parapija paaukojo 
$100 dėl Lietuvos. Atstovai iš 

.sąryšio išdavė raportą.
Kovo 19 d. mūsų Juozas Svir

nelis gavo daug sveikinimų ir 
linkėjimų. Jisai visus pavaišino 
ir

rengime anglų New Britaino 
ir Hartfordo spauda pasijuokė 
ir pasityčiojo, tai čia ne “Ste
bėtojo” kaltė.

Protarpiais “Katalikas”, ra
šydamas “Vienybėje,” sako: — 
Pirmiau “net bažnyčioje buvo 
giedamas Lietuvos himnas.”

O kur tas “Katalikas” buvo į Ka“d ir kiti ui žinotų apie di. 
kovo 12, sekmadienį, kuriame į- deliai nusipelnusi tėvynainį kle- 
vyko Lietuvių Kareivių Garbės boną kun M A Pankų> -ia at. 
Sąrašo dedikacijos iškilmės? spausdiname tikrąjį autentiš-

Stai “Darbininko” 22 numery- ką to nepaprasto pagerbimo do- 
je aprašoma: “Lietuvių Veiki
mo Centro pastangomis ir tėvy
nainio kleb. kun. M. A. Pan
kaus rūpesčiu, kovo 12, iškil- 

! mingrosai sekmadienis, New 
Britaino lietuvių gyvenimo kny- 

igoje pasiliks atmintinas ir isto- 
1 rinis ilgiems laikams...”

Po dedikacijos, “įspūdingam 
pamokslui pasibaigus, sekė Pa
laiminimas Švenčiausiu Sakra
mentu, po kurio dvasiškiams 
pasiliekant stovintiems ties Di
džiuoju Altoriumi, ir kongrega
cijai sustojus, Šv. Cecilijos cho-

i

“Lietuvių Veiki- kumento nuorašą:
LIETUVOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Preziden
to vardu už nuopelnus Lietuvai 
ir Šiaulių Sąjungai Krašto Ap
saugos Ministerio

KUN. M. A. PANKUS 
apdovanotas ŠIAULIŲ 

ŽVAIGŽDE.
Pasirašo:

Brig. gen- Černius
Kariuomenės Vadas. 

Pulk. Suladžius 
Šiaulių Sąjungos Vadas.

Kaunas 1938 m. birželio mėn. 
ras, visiems bendrai pritariant. '2Jf d. 81 Nr 
garbingai sugiedojo “The Star 
Spangled Banner” ir Lietuvos 
himną ‘Lietuva Tėvynė mūsų’.”

“Tai garbingiausias momen
tas. kurį pamaldūs patrijotai 
lietuviai pergyveno, atiduodami 
atitinkamą garbę visatos Kūrė
jui, tuo pačiu išreikšdami dide
lę pagarbą galingiųjų Jungtinių 
Amerikos Valstybių demokrati
jai ir atsidavusią meilę numy
lėtai Tėvynei Lietuvai.

“Iš maldingųjų ir tėvynainiš- 
kųjų lietuvių krūtinės širdžių 
garsiai ir plačiai pasklydo pat- 
rijotingoji šviesi viltis: “Kas 
bus, kas nebus, bet pavergtoji 
Lietuva su Dievo pagalba nie
kada nepražus!”

Jei tas nesusipratėlis “Katali
kas” apie tai nieko iki šiol dar 
nežino, matyti, I ' *
pavergtosios Tėvynės Lietuvos 
demokratija neišnyktų iš šios 
meilė ir lietuviai narsuoliai mū
sų kareiviai, kovojantieji, 1__
^vxx-xxxxxxxvxxvxvxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<

į Nuoširdžiai Sveikina

dėkojo už sveikinimus.
Jonelis.

NEW BRITAIN, CONN

Vieša Padėka
Dr. J. Landžius-Seymour

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8 X-RAY

Broadway So. Boston, Mass.
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

A. L. Kapočius
Lietuvis Dantistas

Tel. ŠOU 2660

So. Boston, Mass.
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Dr. J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS
447 Broadwav
So. Boston. Mass. 
Tel. ŠOU 2805-R

Dr. Aibert P. Kiburis
479-A Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. Šou 4651

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas Tel. TROwbridge 6330
Kampas Inman arti Centrai Sq.. Valandos: 2—4 ir 6—8 į
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Kovo 26 d. Šv. Vardo draugi
ja iškilmingai minėjo savo me
tinę šventę — Kančios sekma
dienį. Visi nariai 8 vai. rytą 
priėmė bendrai šv. Komuniją ir 

j išklausė savo užprašytų šv. mi
šių, kurias atnašavo kleb. kun.
L. Vaicekauskas ir pasakė pa
mokslą.

Draugijos nariai atėjo į baž
nyčią su Amerikos, Lietuvos ir 
draugijos vėliavomis ir pasi-! 
puošę draugijos ženklais, kas' 
sudarė labai didelį įspūdį.

Po šv. mišių įvyko bendri pus
ryčiai draugijos svetainėje. 
Draugijos pirm. K. Nakrašis. 
pasakęs trumpą kalbą, pakvie
tė toastmasteriu p. J. Katelę. 
Kalbas pasakė šie: K. Nakrašis. 
V. šokelis, K. Jerusevičius, jau
nųjų skyriaus pirm. J. Kaspa
ras. V. Peteris, jaunasai V. Pe
teris. A. Kamčaitis, raštininkas,
M. Stanonis. biznio vedėjas. J.

i Svirnelis. Paskiausiai kalbėjo. 
V. Meikonis. naujas narys, ir 
kleb. kun. L. Vaičekauskas, ku-' 

\ ris ragino narius laikytis vieny- j 
bės. Jis taipgi paaiškino, kad 
jis girdėjęs, jog Stalino garbin-i 
tojai nori suorganizuoti kokį i 
ten komitetą, ir įspėjo visus, 
kad nesiduotų suklaidinti. Rau-' 
dona jam Kryžiui surinkta au
kų 838.50. ir suisorganizavo 
skyrius, kurio valdyboje yra:, 
J. Kasparas, O. Peterytė, E. Ka- 
telytė, J. Paulikaitytė.

Pusryčių šeimininkėmis buvo: 
M. Katelienė, A. Peterenienė, J. 
Paulikaitienė, E. Katelytė, J. 
Paulikaitytė. Draugija dėkinga 
šeimininkėms už pasidarbavi
mą. Po to visos šeimininkės ir 
abi valdybos nusifotografavo.

Kovo 13 d. įvyko draugijos 
mėnesinis susirinkimas, kurį a- 
tidarė vice-pirm. K. Nakrašis. 
Pranešė, kad mirė narys, a. a. 
Stasys Baurošaitis. 44 m. am
žiaus. kuris buvo draugijos pir
mininku per tris metus, pri
klausė prie L. Vyčių 90 kp. Ve
lionis buvo įžymus veikėjas. Li
ko nuliūdime žmona ir trys sū
neliai. Valdyba už velionio vėlę 
užprašė šv. mišias, nupirko gė
lių ir draugijos nariai dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse.

Nutarta paaukoti $5.00 Liur
do knygos išleidimui. kurią

Brangieji Šv. Andriejaus pa
rapijos lietuviai Prieteliai: Aš 
dėkinga širdimi šiose trumpose 
eilutėse išreiškiu nuoširdžią ma
no padėką Tamstoms už paruoš
tą ir įvykusį pagerbimą mano 
vardadienio proga.

Tamstų maloniai suteiktos 
dovanos, išreikšti širdingi svei
kinimai ir linkėjimai, sužadina 
manyje džiaugsmo ir dėkingu
mo jausmus.

Todėl, būkite tikri, kad aš la
bai branginu man pareikštus 
nuoširdžius Tamstų sveikini
mus ir linkėjimus, ir labai esu 
dėkingas už suteiktas brangias 
dovanas.

Gi ateityje aš noriu Tamstoms 
būti kuomi nors naudingas ir 
trokštu Tamstoms pasitarnauti 
už tokią gerąją širdį.

Taigi, šiuomi tebūna man leis
ta dar vieną kartą pareikšti y-Į 
patingąją mano padėką.

!

D. G. kleb. kun. M. A. Pankui

Šv. Andrie-
Šv. Cecilijos cho-

gion Postui ir Auxiliary, ir 
Amber Klubui už dovanas ir 
linkėjimus: visoms šeimynin- 
kėms už jų darbą ir skanius 
valgius. Pagaliau, ačiū visiems 
ir visoms, kurie dalyvavo mano 
vardadienio pagerbtuvių proga. 
Gi Visagalis Dievas tegu Jus 
visus ir visas visada laimina.

Dėkingas,
Kun. Juozas J. Matutis, 

Šv. Andriejaus liet. par. 
vikaras.

. .. ■, U J. ! .

| Pagaliau, tas nesusipratėlis 
‘‘Katalikas” tur būt nieko neži
no apie New Britaino Lietuvių 
Veikimo Centrą, į kurį įeina su 
viršum 20 lietuviškųjų draugi
jų. kad “visomis jėgomis ben
drai darbuotis ne tik tautiniai 
kultūrinei pačių lietuvių naudai 

Lietuvos laisvei pelnyti, bet 
Amerikos gerovei”.

Stebėtojas.

ir 
ir

PADĖKA
Bayonnės Šv. Mykolo parapijos 
Moterų Chorui, tariu širdingai 
ačiū už pasveikinimą mano var- 

, do dienoje, ir už suteiktą taip 
vertingą ir malonę dovaną. Pra
šau priimti mano nuoširdžią pa
dėką. Rodydamos man nuošir- 

; daus mano darbe pritarimo, pri- 
kaip jam rūpi: duodate daugiau energijos dirb-

ti jūsų tarpe.
Vargom. J. Liubinskas. 

kad Ba-vonne- Kovo 20, 1944.

James Strigimas,
Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir 

savininkas L Street Tavern, nuoširdžiai 
sveikina visus savo draugus, prietelius ir 
rėmėjus ir linki linksmiausių šventų Velykų.Al — --------------------< * - j



Antradienis, Balandžio i, 1944

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
$v. Jurgio Par. Sveikinimas

Shenandoah, Pa.
Balandžio 3 d., 1944 m.

Malonūs Parapijiečiai:
Šv. Velykų švenčių proga mes šv. Jurgio parapijos 

kunigai nuoširdžiai sveikinam Jus linkėdami ramybės 
ir džiaugsmo Viešpatyje. Išganytojo prisikėlimas te- 
prikelia mus visus iš dvasinio ir tautinio apsnūdimo 
prie geresnio, veiklesnio ir šventesnio gyvenimo. Mels
kime Visagalio, kad Jis savo Dieviškąją galybe pri-Į 
keltų žmoniją iš neapykantos, sužvėrėjimo ir karų prie! 
meilės Dievo, artimo ir taikaus sugyvenimo. Vienati
nė pasaulio viltis, vienatinis šviesos spindulys, kuris 
šviečia per tamsius pasaulinės betvarkės debesius, yra i 
Kristus ir Jo mokslas. Jeigu žmonija ištikimai sektų 
Kristų ir sulig Jo mokslo savo gyvenimą tvarkytų tik
rai pasaulyje viešpatautų taika ir ramybė. Todėl kelki
me savo širdis prie Dievo maldoje už svarbiausius šių 
dienų reikalus: už taiką, už kareivius, už kentančius 
mūsų brolius ir seseris Lietuvoje ir Sibire, už kentan- 
čią Lietuvių tautą ir Jos laisvę.

Nuoširdžiai raginam visus Velykų rytą eiti prie 
šv. Komunijos. Kad pareiškus Visagaliui savo dėkingu
mą už apturėtas malones būkite duosnūs Dievo Bažny
čios reikalams su Velykų kolekta.

Su laišku pasiuntėme pasižadėjimo kortelę, kas
dien kalbėti šv. rąžančių už kareivius, už taiką ir Lie
tuvos laisvę. Kortelę išpildę vieną dalį pasiųskite ka
reiviui, kitą mums sugrąžinkite.

Pareikšdami mūsų visišką atsidavimą Jūsų gyve
nimo reikalams, pasiliekame

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

SVEIKINAME

X£XX*
VELYKŲ MALDA

Garbingoje Kristaus Prisikėlimo šventėje visus 
mūsų brangius rėmėjus - rėmėjas, geradarius, bendra
darbius ir prietelius.

Auštančio Velykų ryto prieblandoje, koplytėlėje— 
ramybės šventovėje, suklaupusios prie Amžinos Mei
lės Šaltinio — Kristaus, dėkingomis širdimis maldau
sime Jums gausiausių malonių bei palaimos.

Velykų antradienį Šv. Mišios bus laikomos Jūsų 
intencija. Širdingai prašysime Garbe šviečiantį Atpir
kėją, pripildyti Jūsų širdis ramybe ir džiaugsmu, ir su
teikti Jums dvasinį ir medžiaginį atlyginimą.

Atvelykio antradienį Šv. Mišios bus paaukotos už 
mirusias Rėmėjas - Rėmėjus ir Geradarius.

Jums atsidavusios
Šv. Kazimiero Seserys 

Motina M. Juozapa.

LIET. RADIO VAKARAS
Philadelphia, Pa. — Philadel- WTEL. vedama p. Antano Dzi- 

phiečiams gerai žinoma Radio ko jau 7 metai kaip gražiai pa- 
valanda trečiadienių ir šešta- tarnauja lietuviams ir lietuvių 
dienių vakarais, iš radio stoties j patrijotiniams reikalams. Mat

IMITACIJA —

Viešpatie! Mes, kurie žinome Tavo tūkstančius veidų: 
Kruvinų, išsikentėjusių, apalpusių, išsemtų... — 
Ak, puolame prie Tavo altorių gailiai šaukdamiesi. 
Parodykie, Viešpatie! mums Savo ir šypsnelį šviesų.

Nusiimki. erškėčius nuo galvos baisiai įstrigusius... 
Nusišluostyk, kraują... Praverk, akis išsikentėjusias!.. 
Nusišypsok. Viešpatie! į mus visus nusiminusius. 
Apdalyk, mūs žemę taikos lelijoms pražydėjusioms.

Te linkėjimai Tavo į mūs širdis supila džiaugsmą. 
Kaip spinduliai švelnučiai nugyrdo pavasario rytą! 
Prašom. Tavęs, Viešpatie! Nusišypsok bent pro skausmą. 
Nes trokštame, trokštam Tavo šypsnio neišpasakytai!

5

Aš TIK LAPAS

Kas ten verkia, kas ten guodžias 
Kas taip graudžiai aimanuoja, 
Ar eglelė godas audžia, 
Ar jos šakos taip smuikuoja?

I O ne eglė, siūbuonėlė,
i Ne šakelės smuikais verkia —
\ Tik moėiūtė sengalvėlė, 
Baltų rožę taurėn merkia.

i Gavo žinią, telegramą, 
Karo vyrų parašytų —
Kad minėjo sūnus mamų, 
Kai jis mirė ankstų rytą.
“Motinytė, mylimoji, 
Sudie, mano žilgalvėle!

‘Jau neb’grįšiu, tau geroji," 
Pataisyti pagalvėlę.

, “Gilią žaizdą atrakinęs 
Kraujo raktais — nesuspėsiu...
Juodą žemę apkabinęs, 
Tave, mama, vis minėsiu.

mus tilimesnei darbuotei. I tąją 
sueigą sukvietė veikėjus p. 
Pūkas.

Pr.
niai įvairių tautų laikraštinin
kai, tikslu prašyli juos, kad jie 
per spaudą remtų pastangas 
Dėdės Šamo reikalu laimėti ka
rą. Toje laikraštininkų sueigoje, 
neignoruojant kvietimo, dalyva
vo vietinio mėnraščio: “Lietu
vių Naujienų” leidėjas - redak- 

l torius, viengentis Juozas Gus- 
tis.

“NUMIRĖLIO” 
PRISIKĖLIMAS

Prieš kiek laiko buvo praneš
ta, kad jaunas viengentis, Jur
gis Dočka, karys Italijoje, ties 
Salemo kautynėje žuvo, o dabar 
gautas pranešimas, kad jis yra 
gyvas, bet tik nelaisvėje pas vo
kiečius. Todėl niekuomet nerei
kia verkti, aimanuoti, kada bū
na pranešta, kad kuris nors ka
rys kovoje žuvo. Nes dažniau
siai taip yra, kad tas “žuvęs” j veikėjų su.;rinkim’aS) ;
karys yra sveikas ir gyvas.

IŠ NELIETUVIŲ SPAUDOS 
j Lenkų dienraštyj. “Nowy 
I Swiat”, laidoje 25-to kovo yra 
tilpęs pranešimas, kad sekma
dienį 5-tą kovo. įvyko įžymių

Įpavakaryj viešos politinės pra
kalbos Lietuvos laisvės reikalu. 
■ Dabar čia yra renkami ir para-

“Tik neverki, motinyte, 
Tik neverk, neverk, geroji! 
Man čia gera, širdužyte! 
Akmenėlis šalę stovi.

i

LAIKRAŠTININKŲ 
SUEIGA

Vietinės Amerikos vynausy-^ Po peticjja, kad Rooseveltas 
bės pareigūnai, kurių privalu-; ma^onėtų užtarti Lietuv ą ir kad 
mu yra rūpintis šio karo reika- tą->a čia Phila(?eiPhi-

!, ■ . .. ■ 00 . , i joje, tarp kitų, nonai rasosi ir
lais, antradienį, 28-tą kovo, vįga vjetine lenkų apšviestuni- 
prieš piet buvo sukviesti vieti- ja. XXX.

“Mano žodį, motinėle, 
Išraudos beržo šakelės...
Mano krauju aguonėlės — 
Pašiurvens laukuos, lapeliais.
“Ir, tu mano, motinyte, 
Neklausk, niekad mano kapo! 
Čia mūs kaulai išsklaidyti, 
Kaip nevieno medžio lapų... 
“Ak, sudie, sudie mieliausia! 
Mano lūpos tirpsta, tyla... % 
Tik neliūsk, neliūsk, brangiau- 
Lai į dangų mintys kyla”.

456 Broadway So. Boston, Mass. g

Paul’s Men’s

Hats and Neckwear Our Specialty
Lion Brand Shirts Manhattan Underwear

i šia,

Compliments of

Povilas Bushmanas .

i

O. Viešpatie, mes puolame maldoj prie Tavęs Švenčiausio. 
Su visais bažnyčių varpais, altoriais ir veidais... 
Ištieskie, mums glėbį suvargintų rankų nekalčiausių. 
Ir lūpų šypsnį kaišytą pasigailėjimo žiedais.

• Marija Aukštaitė.

i
48 CRESCENT AVĖ.

Tel. COL 6702 Dorchester. Mass.

S
Bet ji šaukė, ji vaitojo, 
Juodą žemę išbučiavo... 
Baltoms rožėms ją apklojo, 
Ir ne mylioms ją skaičiavo. 
Visur grabas, visur kapas, 
Kur ji stovi, kur ji eina... 
“Motinyte, aš tik lapas...” 
Beržai pina skaudžių dainą. 

Marija Aukštaitė.
į
I

p. Antanas Dzikas nesitenkina' kių parengimų yra rengiamas 
vien paskelbti gautą skelbimą, balandžio mėn. 16 d., Lietuvių 

i bet visuomet labai daug pride-. Muzikalinėj salėj, 4 vai. Prog- 
' da iš lietuvių parijotinio veiki-' ramą išpildys garsus muzikas 
imo. Visa, kas liečia lietuvių ir 
i Lietuvos laisvės reikalus jis 
Į mielai garsina per savo radijo 
programą. Įvairiomis progomis 
jis ir ilgesnes kalbas pasako, 
ragiindamas lietuvius veikti dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės at-

! gavimo. Už tokį jo veikimą jam 
tenka didelė garbė. Savo prog
ramos palaikymui jis karts nuo 
karto rengia kokius nors kul
tūrinius parengimus. Vienas to-

p. Pranas Dulkės su savo ar
tistais ir dainininkais. Svečias 
iš Brooklyn turi didelį pasise
kimą su savo grupę ir laukia
ma. kad jis tikrai palinksmins 
Philadelphiečius. Vakaro bilie
tai jau platinami, kaštuoja tik 
Sl.OC. Atsilankę ir gražią prog
ramą matys ir Liet. Radio pro
gramą parems. Visi kviečiami 
skaitlingiausiai dalyvauti.

PHILADELPH1A, PA.

♦M

i

laidojimo direkto-

S. ZAVADSKAS. Savininkas

Pas mus didelis pasirinkimas visokių gėrimų ir 
valgių. Patarnavimas mandagus ir malonus.

Kviečiame, kaip vyrus taip ir moteris atsilankyti. 
Velykų švenčių proga, sveikiname visus kostume- 

rius ir draugus.

Silver Ine.

i

I 
!I

Jeigu Jums Reikalinga 
GASINIS PEČIUS ar VANDENIUI 

ŠILDYTUVAS

Jei jurus reikalingas Rasinis peCius ar 
vandeniui Šildytuvas, prisitaikinkite prie 
valdžios reikalavimų, tuomet yra galimy
bė;: pageidaujamų dalykų įsigyti. Dėl pla
tesnių informacijų ateikite i mūsų arti
miausia krautuvę jūsų kaimynistėje.

BOS1ON1
COHSO. „ e 1

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
ir Spaudos Laisvės Minėjimas. 
A. L. T. jau suplanavo gegužės 
mėnesyje paminėti tuos du 
svarbius įvykius Philadelphijoj. 
Sudarytas ir Komitetas į kurį 
įeina: Matas Milukas. Jonas 
Grinius, Kaz. Čeleden, Elena 
Milukienė, Antanas Dzikas, p. 
Kanin. Dar planuojama sureng
ti ir Lietuvių Spaudos ir Meno 
parodėlę. Tokios parodos Vedė
ja mielai sutiko būti p. Elena 
Milukienė, žymi lietuvė patri- 
jotė, baigusi Lietuvos Vytauto 
Didžiojo Universitetą ir pasižy
mėjusi karšta Lietuvos ir jos 
Nepriklausomybės laisvės gynė
ja. Ji pati išsaugojo ir iš Lietu
vos atsivežė daugybę lietuvių 
meno ir kitokių tautinių bran
genybių. Todėl jai nebus sunku 
suorganizuoti tokią parodą. A- 
merikos Lietuvių Taryba džiau
giasi turėdama tiek pasišventu-1 
šių darbininkų dirbti dėl Lietu
vos laisvės ir jos Nepriklauso
mybės. Tarybos organizuotos I 
kalbos per radiją tęsiamos su 
dideliu pasisekimu. Eina laiš
kai iš Phila. ir apylinkės su 
sveikinimais už tokias kultūri
nes kalbas mūsų tautiečiams. 
Linkėtina Tarybai ištęsėti.

I

TRYS BALINSKIAI
Kovo 19. čia atvyko pasisve-: 

čiuoti pas savo tėvą, Justiną 
1 Balinskį jaunas Amerikos ka- 
i rys, Pranas Balinskis; o 31 to 
paties mėnesio .jis ir vėl išvyko 

‘ į karo stovyklą, Virginijon.
Viengentis Pranas Balinskis, į 

nors yra ir labai aukšto ūgio, 
bet yra dar visiškai jaunas, vos’ 
24 metų vyrukas. Jis yra bai-1 
gęs mokslą aukštesniose moky-; 
klose ir, iš profesijos, yra jau; 
iaisniuotu 
rium.

Jo tėvas, Justinas Balinskis, 
jau gan pagyvenęs žmogus, yra 

1 “Lietuvių Muzikalio Namo” i
gaspadorius - janitor'ius. Ir jis! 
yra labai šaunus, taktingas ir

' teisingas žmogus.
O jo antras .vyresnis sūnus, 

Juozas Balinskis. irgi laidotu
vių direktorius, yra mandagus 
ir labai kilnus jaunuolis, mėgs
tantis, pagal išgalės, kiekvie
nam pagelbėti, o ypatingai sa
vo viengenčiams, lietuviams; 
pavyzdžiui, jis laidojo amžinos 
atminties, nors ir labai suvar
gusią. bet įžymią mūsų tautos, 
rašėją Julę Pranaitytę, ir. kaip 
aš nujaučiu, už tą patarnavimą 
jam tur būt tik Dievas teatly
gins...

Visi trys Balinskiai yra geri, 
karštus lietuviai - tėvynainiai, 
ir pavyzdingi katalikai, geri rė
mėjai Bažnyčios ir tėvynės.

O tų dviejų jaunų Balinskių. 
motinėlė, a. a. Zofija Jastšems-' 
kaitė - Balinskienė, jau 11 metų 
kaip mirus.

Tel. Šou 5104

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

VEIKĖJŲ SUEIGA
Kovo 27, Antano Kaniušio 

patalpose: 4800 N. Broad St., į- 
vyko sueiga vietinių visuomeni
nių veikėjų, tikslu, kad išklau
sius pranešimo apie jau įvyku
sią vietinę visuomeninę darbuo
tę naudai tėvynės. Lietuvos, ir 
kartu užgyrUs naujus sumany-

'i

324 W. Broadway, So. Boston, Mass.

S

I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Sav.
Skanių Valgių Pasirinkimas 

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

260 W. Broadway, So. Boston,
MASSACHUSETTS
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PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

Kristaus prisikė limo 
šventė praeina šįmet pa
saulio taikos ilgesyje. Po 
mirties nugalėjimo ženklu 
visos tautos lyg susitaru
sios laukia naujos jėgos ir 
šviesos žemėje. Bet valia 
sudaryta iš neapykantų 
kitiems ir meilės sau. iš 
godumo savo reikalams ir 
nevertinimų svetimųjų, iš 
žodžių ir veiksmų, iš teisy
bės ir melo, iš herojizmo ir 
bailumo — tokia valia, ne
žinia. nei kam priklausan
ti nei nuo ko pareinanti — 
lemia ateitį ne vien silpnų
jų. bet ir galingųjų. Pasau
lio istorijos kuriamos gin
klu ir alyvos šakele, ver
čiasi per kartų kartas, pa
likdamos savo gilių įbrai- 
žų. ne vien žmonių sąmo
nėje, bet ir daiktų 
tyme.

Kristaus kančios 
ties auka brandina 
se pasitikėjimo 
tam ką myli, ką tiki ir sie
kia. Toji auka atstoja tik
rovės vaizdą, kuriuo yra 
prisipildžiusi visa mūsų 
žemės istorija, sudėta iš 
taikos ir karo puslapių.

nudės-

ir mir- 
mumy- 
dvasią

reiškia kiekvienam žmo
gui, kad darbas, kurį esi 
pradėjęs, atneš vaisių, jei 

i tik kantriai jį vykdysi. Ir 
Išganytojo prisikėlimas 
atskleidžia būtenvbę lai
mėjimui: tik didelėmis au
komis tepasiekiami dideli 
dalykai. Kilnumo dvasia 
pasireiškusi Kristaus as
menyje ir paskirta savi
tarpinės meilės įdėjos tar
nybai. šviesiai atsispindi 
paskutiniame Jojo kovos 
dėl skelbto žodžio etape — 
drąsoje mirti, jei tik tatai 
reikalinga tavo idealui pri
artėti. Šitoji mirties drąsa 
sudarė ir tebesudaro tau
toms ir atskiriems žmo
nėms pagrindą jų herojiz- 
mui, jų sielos puošnumui 
ir jų laisvės siekimui.

Nors dabartiniu laiku 
mūsų gyvenimą slegia ka
ro baisenybės, sielojamės 
savo mylimųjų — gynėjų 
kančiomis, tačiau visi jun
tame, kad Velykų Aleliuja 
savo dvasia neša pavasa- 

• rišką pasigerėjimą, neša 
. pergalės ir kilnumo ženk- 
i lą. Tegul jis tarnauja ir 

mūsų brangiai lietuvių 
tautai!.. Estrellita.

Kristaus kryžiaus kan
čia simbolizuoja karžygiš- 
kumą meilėje ir darbe, o 
ne žodžiuose. Jo kantrybė

v įespaties Kalėjimas Šv. Alfonso Lietuvių par. bazn yčioje, Baltimore, Md.
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Dirig. Ir Kornpoz M. Bukšos mą Turėdamas palinkimą
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Šv. Kazimiero parapijos auk
sinio jubiliejaus minėjimo ko
misijos veikia. Turėjo antrą su
sirinkimą 27 d. kovo, bažnytinė
je salėje. Komisijos pirm, mu
zikas Juozas K. Žemaitis atida
rė susirinkimą; raštininkė p. 
Aukštikalnytė perskaitė proto
kolą ir peršaukė dalyvaujančių 
dr-jų sąrašą ir atstovaujančių 
pirmininkų vardus.

Klebonas kun. Augustinas 
Petraitis išdavė raportą, jog 
svetainė Auditorium paimta. 
Susirinkimas užtvirtino padary
tą sutartį.

Koncertas įvyks 22 d. spalių, 
1944 m. Nutarta turėti antrą 
parengimą - pasilinksminimo 
vakarą su šokiais. Numatoma 
vieta A. O. Hali, Trumbull St., 
21 d. spalių, ir turėti užkan
džius.

Nutarta, kad visos komisijos 
nusifotografuotų. Paveikslai 
bus vartojami vietinėje anglų 
spaudoje ir parapijos istorijos 
knygoj. Pagal komisijos nuo
žiūrą. parengimuose tikietai 
bus dykai, tik aukos bus priima
mos tam tikros komisijos, kuri 
bus paskelbta vėliau. Koresp.

Redakcijos Atsakymai

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

(LKFSB) Lietuvoje, 
tarp pasižymėjusių diri
gentų ir kompoiztorių pla
čiai žinomas Mykolas Buk- 
ša. Gimęs jisai prieš 75 
metus — 1869 m. bai. 4 d. 
Vilniuje. Muzikos pradėjo 
mokytos pas savo motiną. 
Baigęs gimnaziją. Petrapi
lio konservatoriją gavo 
laisvojo menininko diplo-

Sodalietei, Worcester; Mass.— 
Tamstos pranešimas apie Soda- 
liečių vaidinimą suvėluotas. 
Netilpo.

nė atnaujintoje svetainėje. Va
karienė pavyko, nes nemažas 
skaičius asmenų ir įstaigų au
kavo daiktais ir pinigais. Auko- 

Verbų Sekmadienis, 1944 m. j0 šie:
Sunkist Duonkepykla, C. ir 
Venciai, Čiurlioniu šeima, J. 
M. Savičiai, N. ir A. Jotkai, 

ir A. Brusguliai, J. ir M.1 
Sapkai, J. ir P. Padvalskai, J. 
ir M. Saulenai, C. ir D. Balinai,!
L. ir B. Bučiai, K. ir A. Barkau-į 
skai. P. ir A. Aurilai. J. ir P. į 
Jenčiai, D. ir O. Valugai, P. ir j
M. Kinderevičiai, J. ir B. Sake- 
vičiai. J. ir O. Baubinai, V. ir D. 
Čemauskai, P. ir L. Tamašaus
kai. S. ir A. Uždaviniai, J. ir J. 
Kasmačiai, V. ir O. Klimašaus
kai, R. ir M. Jurošai, P. ir T. 
Latviai, J. ir T. Miniauskai, M. 
ir R. Švenčioniai, A. Šimanienė, 
J. Čirienė, J. Šaukimienė. Z. Ri- 
maitė. A. Rimaitė. S. Raznaus- 
kaitė. M. Laicock, M. Ivanaus-į 
kienė, M. Budvidaitė, L. Pekars- 
kienė, Ur. Žeimienė, J. Paplaus
kienė. A. Lučinskienė, L. Šven- 
čionienė, M. Paulauskienė. O.

: Akstinienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

ir visoms aukotojams.
L. Švenčionienė, šeimininkė.

diriguoti, dar mokydama
sis konsevretorijoje, važi
nėjo su gastroliuojančio
mis operomis po provinci
ją. atvykdamas ir į Vilnių. 
Konservatoriją baigęs pa
sišventė išimtinai diriga
vimui. Yra sukompanavęs 
kantatą “Rai ir Peri” so- 

! listams su choru ir orkes
tru, overtiūrą, sonatą 
smuikui, kvartetą stygi
niams instrumentams, 
chorui veikalų ir solo dai
nų. 1920 m. buvo Vladi- 
kaukaze konservatorijos 
direktoriumi. 1927 m. grį
žo į Lietuvą ir nuo to laiko 
pasiliko prie Valstybės O- 
peros, kaip dirigentas.

i
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275 Main St., Webster, Mass.

Boston Edison Company sako 

...visuomet vengk pervirinti 
daržoves, kad nesumažinus 
juose vitaminų ir naudok 
kuomažiausia vandens.

Boston Edison Company

ECONCrfieS CLASSTOPĄ Y <į 
pJEY MAFNEĄ

S’AGAINST
BOILIHG rčOC

MCfo'ER ..TUOSE

Mylimieji Kristuje:—
Už kelių dienų, po visų Didžiosios Savaitės apeigų, 

vėl švęsim garbingą Velykų Šventę: vėl giedosim Per
galės giesmę: “Linksma diena mums nušvito, visi troš- 
kom džiaugsmo šito: KĖLĖS KRISTUS, MIRTIS KRI
TO, Aleliuja, Aleliuja!”

Šįmetą karo laikais Velykų Šventė turi mums be
galinės svarbos ir neša nepaprastą suraminimą. Mums 
katalikams mūsų TIKĖJIMAS yra vienintelis paguo
dos ir džiaugsmo šaltinis; o Velykų iškilmė kaip tik 
stiprina tą mūsų Tikėjimą. Velykos mums primena, 
kad Kristaus iš numirusių atsikėlimas tai stebuklas, 
kurs patvirtino visus kitus Jo stebuklus, prispaudė tie
sos antspaudą visam Jo mokslui, padėjo nepajudinamą 
pamatą Jo įsteigtai Katalikų Bažnyčiai, ir įrodė Kris
tų tikrai esant Dievu. Be to, ši šventė teikia mums vi
siems VILTĮ, kad, po šio gyvenimo vargų ir kentėjimų, 
mes kurią dieną ir kelsimės iš numirusių.

Tad ir šiuo karo metu, švenčiant Velykas, mūsų 
veidai privalo būti šviesūs ir mūsų širdis turi džiaug
tis iš to, kad esame Katalikai. Mes žinome, kad atlikę 
gerą velykinę išpažintį ir priėmę Jėzų šv. Komunijoj 
mes visuomet rasim ramybę ir sielos džiaugsmą, kurių 
pasaulis negali nei duoti nei atimti. Kaip tik tokio 
džiaugsmo mes ir linkime jums visiems iš širdies.

Šv. Alfonso Lietuviu Parap. Kunigai.’ 
I I

L. 
ir 
P.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

- —

Linksmų Šv. Velykų

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

Boston, Massachusetts 
Room 527, 'Tel. C AP 6151, 
Namų: 35 Hunnewell Avė., 

Brighton, Tel. STA 8659

% &

KAS _ ~ I
GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE *
MOHTREAL, CANADA

jI
Šv. Jono draugijų ir prie para
pijos.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALEr .VINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galv%. 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

Kovo 18 dieną palaidotas iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios 
a. a. K. Marcinkevičius.

Kovo 20 d. palaidotas iš tos 
pačios parapijos bažnyčios a. a. 
Aleksandras Bagdonas, 
trumpai sirgo.

Laidotuvių pamaldose daly- £ 317 E Street 
kunigai ir

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Advokatas

Joseph B. Gailius
Boston Realty Trust
Real Estate and Mortgages

Tel. ŠOU 2732
So. Boston, Mass.

Jis

Jau buvo rašyta, kad autobu
so sužeistas Anupras Bandžius 
mirė kovo 18 d. Palaidotas iš- 
kilmingai kovo 21 d. A. a. Anų- 

IUC pras Bandžius per ilgus metus 
priklausė prie Šv. Kazimiero ir

’ Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių
j j Direktorius o
' ' Patarnavimas Dieną ir Naktį IĮ 
I! 602 VVashington Blvd. ji 
! ! BALTIMORE 30, Md.
i i Tel. Lexington 8595

i Limosinai dėl visokių reikalų <

1 :

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. 1.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

vavo keturi svečiai 
vietinis klebonas kun. Bobinas. 

' Velionis paėjo iš Kėdainių 
apskričio, Krakių par. Keturkie- 
mio kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime 4 sūnus ir 2 dukteris— 
Aleną ir Oną. abi mokytojos, ir 
žmoną. Šeima planavo šiais me
tais suruošti savo tėveliams 
pramogėlę, jų 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga, 
būtent, birželio 24 d., bet Die
vulio buvo skirta kitaip.

I A. a. Anupras Bandžius buvo 
vienas pirmųjų lietuvių, apsigy
venusių Montrealyj.

Į Velionio žmonai ir visai šei- 
mai reiškiame gilią užuojautą.

F. D.

LAWRENCE, MASS

Linksmu Šv. Velykų

I

Adv. Juozas Cunys
414 W. Broadway

South Boston. Mass.
Kovo 19 d. įvyko Šv. Pranciš

kaus lietuvių parapijos vakarie-

Linksmų Šv. Velykų

Adv. John J. Grigalus
59S East Broadway

So. Boston. Mass.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
52 G St., Tel. Šou 1,877

z
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ŽINUTES
Kovo 31 d. vakare, įvyko bū

simo kunigo Antano Jurgelai
čio, O. P., artimųjų susirinki
mas suorganizuoti jam primici
jų pietus, birželio 11 d. Tą dieną 
jis laikys savo pirmas iškilmin
gas šv. mišias, Šv. Petro para-

pijos bažnyčioje, 11 vai. ryte. 
Po pamaldų įvyks pietūs para
pijos salėje, 492 E. 7th St.

N. A. KATALIKŲ 
SEIMELY,

23 d., dalyvaus trys redak-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymow 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

I--------------------------------------------------
Tel. TROwbridge 6330

J. Bepshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

bai brangūs rūbai. Pirmą kartą SMUIKUOS BOSTONO 
jie bus kunigų ir klierikų var- į Į.IETTTVT &MS 
tojami Velykose per Sumą. Bus’ 
daug visiems džiaugsmo juos iš
vysti, nes tai labai gražus.

Vf_ JV«Nuoširdžiai Dėkoiu dos Iaisvės atgavimo sukakčių J 1 iškilmingą minėjimą. To minė

jimo programą išpildyti kvie
čia Bostono Lietuvių Jauna
mečių Tautinių Šokių grupę. 
Pageidauja, kad pakartotų tą 
pačią programą, kurią pildys, 
Balandžio 23 d., Municipal Buil- 
dinge, So. Bostone.

Kadangi minėta grupė yra 
priėmusi kvietimą dalyvauti su 
lietuvių tautiniais šokiais Na-

ĮVAiROS SKELBIMAI
Geri darbai laukia kaipo

CHAMBERMAIDS
gera alga, puikios darbo sąly
gos. Subway karai atveža prie 

pat durų.
Pamatykite Miss Christie.

Mylės Standish Hotel
Beacon St-, Kenmore Sąuare, 

Boston, Mass.

Verbų Sekmadieni, 
labai daug žmonių atsilankė į 
Šv. Petro parapijos bažnyčią. 
Kelios gatvės buvo automobi
liais nustatytos. Visomis arti
momis gatvėmis žmonės plaukė 
vieni į bažnyčią, kiti iš bažny
čios. Dabar, kada bažnytėlė vi
soje aikštėje liko viena, tai 
žmonių atėjimas matosi iš tolo.I
Ir tai sudaro labai gražų reginį 
ir įspūdį. Tiesiog stebėtina. A- 
pie bažnyčią nėra gyventojų, o 
bažnyčia pilna žmonių per ke
lias mišias. Čia matosi South 
Bostono lietuvių gilus tikėji
mas ir patrijotizmas. Sveikinti-! 
nas dalykas.

i 
I 
I

I
I

Į
bai.
toriai: ‘Lietuvių Žinių’ redakto
rius S. Gabaliauskas apsiėmė 
skaityti paskaitą apie Lietuvių 
katalikų veikimą ir neveikimą; 
redaktorius J. B. Laučka taip- 
pat skaitys paskaitą. Kalbės 
‘Darbininko’ redaktorius A. F. 
Kneižys.

Šie įžymūs redaktoriai yra 
kviečiami kalbėti bai. 21 d., 
Cambridge lietuvių bažnytinė
je salėje, bai. 19 d., 8:30 v. v.,! 
So. Bostono lietuvių bažnytinė-, 
je salėje. Esant progai jie kal
bėtų ir kitose kolonijose.

Šv. Petro parapijos Moterų- 
Merginų kareiviams remti sky
rius rengia metinį bankietą. bai. 
23 d., 6 vai. vak., 492 E. 7th St., 
kareivių naudai. Šis skyrius 
siuntinėja kareiviams Kalėdų ir 
Velykų dovanas, ir gamina Rau- 
donamjam Kryžiui bandažius.

Trečiadienį, rytą ir vakarą, 
bus klausomos išpažintys prieš 
Didįjį Ketvirtadienį. V akare, 
bus laikomos Gavėnios ir Šv. 
Teresės Novenos pamaldos.

Po vakarinių pamaldų bus lai
komas Federacijos skyriaus 
svarbus susirinkimas.

Ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį rytinės pamaldos 
prasidės 8 valandą.

Kapitonas Tadas J. 
Kuligauskas

Kovo 28 d. “Darbininko” šta
bui: redaktoriui A. F. Kneižiui, 
intertype operatoriui Jonui 
Kumpai, spaustuvininkui Sta
siui Griganavičiui ir adminis
tracijos sekretorei Onai Krolie
nei vadovaujant, mano 50-ties 
metų amžiaus sukakties proga, 
‘Darbininko’ salėje suruošė ban
kietą, į kurį susirinko mano ar
timiausi prieteliai ir draugai, tional Folk Festivalyje, Acade- 
kuriems reiškiu nuoširdžiausią my of Music, Philadelphia, tai 
padėką už atsilankymą į ban- sutiko dalyvauti ir Am. Liet, 
kietą, sudėtus nuoširdžius linkė- Tarybos reikšmingame 
jimus ir įteiktą brangią dovaną, tiniame parengime.

Nuoširdžiausia padėka pri
klauso už nuoširdų talkininka
vimą bankieto rengime p. Jonui
Romanui ir Felicijai Grendely- ‘Darbininke’ p. Danielius Aver- 
tei. Taipgi visiems, kurie .daly- ka, ‘Amerikos’ laikraščio admi- 

ivavo bankiete: ; nistratorius, kuris sekmadienį,
Juozui Arlauskui, V. Baluko- bai. 2, dalyvavo L .Vyčių Cent- 

niui, S. Barasevičiui. Juozui W.

LANKĖSI
Pirmadienį, bai. 3 d.,

II
patrio-

Rap.

lankėsi

REIKALINGA moteris arba vy
ras naujam restaurante plauti 
lėkštes (dishes) su mašinos pa
galba. Darbas lengvas. Vaka
rais arba dienomis. Geras atly
ginimas. Atsišaukite —

ro valdybos posėdyj.

KLARA KASPAR
Ships Galley, 50 Summer St. 

netoli Army Base 
Phone Hancock 4047.

REIKALINGAS 
DARBININKAS

Nek. Pr. Švč. P. Marijos Sese
rų vienuolyne, Putnum, Conn., 
skubiai reikalingas darbininkas, 
išmanąs ūkio darbus.

Dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Irnmaculate 
Conception o f The Blessed 

Virgin Mary, R. D. 1, 
Putnam, Conn.

Telef. Putnam 1451.

■ Šis pagarsėjęs Philadelphia, Casper, adv. Juozui Cūniui, adv. 
Pa. lietuvis berniukas, dar šių B- Gailiui, Pr. Galiniui, adv. 

paskutinę Grigaliui, Stasiui K. Grigana- 
! vičiui, p-lei Felicijai Grendely- 
tei, Al. Ivaškai, p-niai O. Ivaš- namas. Naujas oil burneris ir 

furnice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitchenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 

Juozui place valgomame kambaryje ir 
ir Onai Moc- marble fireplace kituose ketu- 

kams, A. J. Namaksiui, Albinui riuose kambariuose. Dėlei prie- 
P. Nevierai, Petronėlei Peldžie-

: nei, Jonui Puodeliui, p-niai J. naujo pertaisytas.
Puodelienei, Pranui Razvadaus- Kitas namas užpakalyje šio 
kui, Jonui J. Romanui, p-niai namo eina su juo, kuriame yra 
Marijonai E. Romanienei, Ju- 5 kambariai. Kambariai galima 
liui J. Sakevičiui, Vincui T. Sa- gerai pataisyti.
viekui, Juozui Skendeliui, Jr.,1 Mortgičiaus turi $2500., par- 
Vincui J. Skudriui, Longinui davimo kaina $10.000. Galima 
Švelniui, Pranui G. Whitkens, bus ir nusiderėti. Galima pama- 
adv. Antanui J. Young, D. A. tyti sekmadieniais po 12 vai. 
Zaletskui, F. A. Zaleskui.

Taipgi nuoširdžiausiai dėkoju, 
kurie dar asmeniai įteikė gra
žias dovanas, būtent: kun. J. 
Švagždžiui kun. Pr. M. Jurui, 
pp. James ir H. Strigūnams, 
Stasiui ir Onai Mockams, V. ir kambarys. Darbas pasto- 

- Balukoniui, Pranui Razvadaus-;ir nuolatinis. Atsišaukite: 
: kui, Silvestrui Zavadskui ir I
Strand Cafe — K. Budreckui ir
V. Tautvaišai.

Nuoširdi padėka priklauso 
vyriausiai bankieto šeimininkei 
p-niai Marijonai E. Romanienei 
ir jos pagelbininkams: Mrs. H. 
Janeliūnienei, p-lei Felicijai 
Grendelytei, Onai Krolienei ir 

1 St.

ĮVAIRŪS skelbimaiVERBŲ SEKMADIENĮ dar
buotojos rinko prie bažnyčios ir metų Sausio mėn.
salės durų aukas papuošti Repo- 
zitoriumą. D. Ketvirtadienį, 
grabą, D. Penktadienį ir Velykų 
altorius. Prie salės surinkta ______________ _______________
$27.42, prie bažnyčios $100.39. į Baltuosius Namus, Washing- ■ 
Šios geradarių aukos žymiai pa- tone* paminėti prezidento gim-Į Kapočiui, red. A. F. Kneižiui, 
gelbės padabinti altorius. Dabar tadienį. Balandžio 23 d., š. m_, ■ Bernardui Koraičiui, p-niai 
gėlės ir šilkai yra labai bran- jis smuikuos ir dainuos Bosto- Gnai J. Koraitienei, p-niai Onai 
gūs. Ir sunku yra dar juos gau- lietuviams cTMrt^-inVn<sioTn<= i Krolienei, J. Kumpai, Dr. J. 
ti. I

I

dieną, smuikavo ir dainavo A- 
merikos Prezidentui Roosevel- 
tui, jo žmonai ir jų garbin- į Pienei, 
giems svečiams, susirinkusiems

PARSIDUODA 12 kambarių

Steponui Janeliūnui, 
E. Janeliūnienei, adv.p-niai

Kazimierui J. Kalinauskui, Dr.

į Krolienei, J. Kumpai. 
Landžiui, komanderiui 
Lėkiui, Stasiui

susirinkusiems į 
Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Tautinių Šokių Grupės parengi-

Tą dieną, Sodaliečių vadovy- mą, Municipal Building, So. 
bėję, Maryknoll Seserys misio- Bostone, 
nierės kalbėjo ir rodė paveiks
lus iš jų darbuotės Korėjoje. 
Ten jų viena išbuvusi 16 metų. 
Japonų buvo įkalintos, ir grįžo 
Amerikon praėjusį rudenį. Misi
jų darbas tuose kraštuose pa
liktas vietiniams gyventojams, 

f Apart kitko, Sesuo Luką pa
sakojo, kad ten turėjo mokyk
lą, kur buvo 125 vaikai 23 tautų. 
Ji kalbėjo korėjiečių kalba — 
“Sveika Marija”.

Gražu, kad amerikonai
Į žiuoja į kitus kraštus, mokosi
j jų kalbas, gyvena jų gyvenimą, gyv. Dorchester, Mass.,
' kad išmokinus juos krikščioniš- šių mėnesių neturėjimo jokios 
! kai gyventi. Kartais Amerikos žinios nuo savo sūnaus iš Paci- 
! lietuviai nenori savos kalbos tiko, šiomis dienomis atėjo te- i 
mokytis, savo parapijos atša- legrama iš Australijos, kad jis 
lėlių ir ligonių atkreipti prie, “all’right”. Antras jų sūnelis 
Dievo. i randasi kur nors Italijoj.

I I
i

i

Susilaukė Dukters

žasties gaisro, namas buvo iš-

Penktadienį, 4 vai. p. p., ir 
7:30 vai. v. bus vaikščiojamos 
Stacijos.

Šeštadienį nuo 12 valandos 
baigsis Gavėnios pasninkas.

' 4:30 vai. p. p. ir 8:30 vai. v.
bus šventinami, bažnyčion su
nešti, Velykų valgiai.

7:30 vai. v., bus laikomos pa
maldos ir sakomas pamokslas.

—
Velykose šv. mišios bus atna

šaujamos šiomis valandomis: 6, 
8, 9, 10 ir 11:30; salėje 8 ir 9:30.

pp. Vladas ir Anielė (Aver
kaitė) Baronai, gyv. 13 Lincoln 
St., So. Bostone, susilaukė duk
relės. Motina ir dukrelė jau grį
žusios iš ligoninės stiprėja. Da
bar pp. Baronai augina dvi duk
reles 
me!

I
va-|

I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE i

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

ir vieną sūnelį. Sveikina- I
' dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadway, So. Boston, 
Mass. (V-19)

pp. Jonas ir ponia Averkai, 
po še-

REIKALINGA dirbti ant viš
tų farmų vyras. Gera alga, val-

. Atsišaukite: 
Mathew Zaicek, West Willing- 

(ton, Conn. f28-32-4>)

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8, 7F7, 
1LN5. 27, 26. 24A. 77, 

78, 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

I Per Sumą, 10 vai. r., Šv. Var
do Vyrų Draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos.

Pereitą savaitę gauta ponų 
' Juozapo ir Teklės Slaninų, už
sakyti auksiniai bažnytiniai la-

Perkms Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

PRISTATOME ALŲ IR | 
TONIKĄ į

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir n 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: a

BORIS BEVERAGE CO.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |
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Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

mo, ką tik parvestos iš Hairdresserių 
suvažiavimo N. Y.

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

permanent waves, sprendžiant katras 
geriausiai tiktų dėl Tamstos plaukų. 
Šaltas ar karštas Permanen Wave.

CASPERS BEAUTY SALOME
738 E. Broadway South Boston, Mass. 

artiLSL

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. s
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave.« Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

55 1
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Griganavičiui.
A. Peldžius.

REIKALINGA dirbti restuo- 
rante du dish-washers — in
dams mazgoti, vienas vyras ir 
viena moteris. Darbas nesun
kus. nes viskas dirbama su ma
šina. Darbas pastovus, alga ge
ra. Atsišaukite: Miss Kasper, 
500 Summer St., tarpe D ir E 
St.. So. Bostone. f24-28-JI-5j

Pildys Programa 
Philadelphijoj I

Amerikos Lietuvių Taryba 
Philadelphijoj. kurios pirmi- 

’ ninku yra kun. St. Raila, gegu
žės 13 d. š. m., Muzikalėje sa- 

Į Įėję, Richmonde, ruošia Lietu- 
Ivos Steigiamojo Seimo, ir Spau-

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevator Operatorių 

reikalinga tuojau. Gera alga, 
puikios darbo sąlygos.
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL 
Beacon St., Kenmore Square, 

Boston, Mass.

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

taisau stogus, plasteriuoju, 
landscaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

GRABORIAI

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537
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SAVE A SHIP

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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verte klierikas Jonas Bernatonis
i

Kunigas Gerardas Klebonauja

ALELIUJA

i

3
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Prieš iškeliaujant, virši
ninkas atsiuntė telegra
mą, “Atvažiuok į Fušun 
miestą šešetądienį ir būk 
prisirengęs keliauti į Lin 
Kiang, kur kunigas Gesel- 
brack yra sunkiai susir
gęs”.

“Žmogus nutaria, Dievas 
sutvarko”. Oras buvo ty-• (Tęsinys)

Nepaisant sunkenybių Jis prižadėjo suteikti. Ačiū ras ir gaivinantis, kai kun. 
vargo, klebonas jautė, Dievui,

kad praėjusių metų dar- taip mūsų darbas būtų be darbą, 
bas buvo labai pelningas, vaisių. Lengva yra kentėti Kunigėlis praleido trečia- 
ypač Kalėdos buvo nepa- bet kad pasiektumėm šių dienį, ruošdamas ir išskir- 
prastai gražios ir džiugi-:žmonių širdis ir išmokin- stydamas visiems jų darbą 
nančios. Apie šias iškil-tumė juos pažinti, mylėti ir pareigas, 
mes, kun. Gerardas rašė ir tarnauti Dievui, mes ti- ’ 
saviesiems Amerikoje: —!kimės jūsų maldų. Štai jū- 
“Aš negaliu rasti tinkamų'sų gyvenimo darbas.” 
žodžių jums nupiešti šį iš- < Jau Kovo mėnesis. Tėve- 
kilmingą vaizdą. Mūsų ko-!lis Gerardas svarstė ap- 
plytėlė ir altorius žibėjo • lankyti misijos stotis kai- 
kaip auksas žvakių švieso- muose bei kitus katalikus, Čing. Lai Dievas pasilieka 
je; ramūs lankantieji krik- kurie gyvena toli nuo ku- mūsų širdyse.”

šiaudais aptaisy- nigo. • (Bus daugiau)

kad taip yra, ki- Gerardas, baigęs dienos 
grįžo į Sing Čing.

, už kurias jie 
bus atsakingi jam išvažia
vus. Pasiėmęs mažą ryšu
lį i rankas, jis atsisveikino 
su visais savo misijos na
miškiais. “Su Dievu, Tė
veli”. “Su Dievu, Sing

VELYKOS! Dangiškos Šviesos ir Dieviškos Malonės šventė. Prisikėlusis Kristus — Pasaulio Šviesa! Jis 
žmoniją išlaisvino iš pagonijos ūkanų. Didžioji tamsybių naktis praėjo. Kaip patekėjusi saulė suspindė
jo nauju džiaugsmu ir gyvybe. “Šviesa iš Šviesos”, amžinasis Tėvo Sūnus gyventojams mirties šešėlių 
klony atnešė ramybės palaimą. Prieš šią Šviesą nubluko pagoniškos ūkanos. Pagonių aukurai subyrėjo, 
siabal išgriuvo, tikrasis Dievas Įžengė i puošnias bažnyčias, į vargingas lūšneles; tikroji auka pakilo kaip 
malonus kvapas į Triasmenio Dievo Sostą! Nukrito vergų pančiai. Kristaus Šviesa įstabiai atnaujino 
tamsybėse skendėjusi pasaulį.

PRISIKĖLIMAS

i ščionys, 
tas Kūdikėlio lopšelis, bal
tai papuoštas ; 
raudonomis sutanomis ap 
sivilkę 
akimis altoristai, visi šiej 
papuošimai sudarė tinka
mą aplinką vidurnaktųl 
mišioms. Man prisiminė 
jaunystės dienos. Visą šią 
aplinką aš nemainyčiau 
ant didžiausios ir gražiau
sios katedros Amerikoje”.

aitonus, Ištraukos iš To Eksc. Vyskupo Bučio 
džiaugsmingomis knvgos - “Švč. P. M. Apsireiškimai
14-e»4-1 VIRI 5R1P * *

Liurde” -

Marija Moro
XXIII.

Skaičius atsivertusiųj'ų į', .Pracj° šešiolika metų. Marytė Moro buvo dikto 
tikėjimą vis didėjo Sįng.kau- grazi mergele. Ji jau turėjo uz save jaunesnę ir 

jr beveik šim- seserl Mort4- Marija buvo paskutinėse Jėzaus Širdies 
tas suaugusiuiu ndėmė vienuolių gimnazijos, Bordo mieste, klasėse. Tik štai, 

I Krikštą per“metus laiko.
Kas dar brangiau, Sing i ir Jį‘“rėjo liautm nmkiusis. Rytoją iš pradžių 
Činz rreste atsirado vie-tlKeJOS1’ kad Pereis> bet liga vis plėtėsi ir smarkėjo, 
nas jaunikaitis turis pa-iPa^aliau mokinili gydytojas pasakė, kad reikia šauk- 
šaukimą i kunigyste luo-tis tlkro aki1 gydytojo- Pakvietė garsų to miesto 

Imą. Kun. Gerarde žino joj daktar4 Bermontą Daktaras rado akyse ligą, vadina- 
kad pažanga aiški. ir:mą amorosą (aklybe).
džiaugėsi Bažnyčios pasi-l — Tai smarki liga, — tarė apžiūrėjęs daktaras, — 
sekimu. Jo gilus dvasinis, viena akis jau žuvusi, o antra labai ligos apimta, 
patyrimas nurodė pasise-’ Klasių auklėtojos apie tai parašė mergaitės tė- 
kimo priežastį. “Kodėl, vams. Motina tučtuojau atvažiavo į Bordo ir dukterį 
Dievas suteikia šiuose da- parsivežė namo. Ką gydytojas buvo liepęs, tą mergina 
lykuose tiek daug savo kuo geriausiai pildė, kad nors antroji akis galutinai 
malonių misijonieriaus: nepagestų. Bet ir su ta žiūrint visi daiktai atrodė mig- 
silpnoms pastangoms?’ jis loti. Nei vaistai, nei jūros maudyklės — niekas negel- 
rašė Maryknollų Seselėms bėjo. Mergelė gydėsi per visą pavasarį ir iki rudens, o 
Amerikoj. “Turbūt, bran- naudos vis nebuvo: liga vis sunkėjo. Visiems buvo aiš- 
gios seselės. Dievas išklau-! ku, kad mergaitė ne po ilgo visai apaks. Tėvai nesigai- 
sė jūsų maldas. Ką žmo- Įėjo pinigų — siuntė dukterį į Paryžių pas geriausius 
gus prašo Jėzaus vardan, gydytojus.

v •

bo ir ten užsižiebti savo f paliktų žvakę. Ir kokių tik 
į žvakę. Tas riteris pirmasis jūros, bei sausžemio kelio- 
lUŽsižiebęs nuo Kristaus!] _ ” ’ \ /nėję gali būti nuotykių, to- 

savo pagun- grabo savo žvakę ir pada- kie ir jj ištiko. Tačiau vi- ’--------------- ----------------- nors su didžiausiu

Gal žibutės žiede 
Laimė pražydės? — 
Aleliuja gieda 
Krintanti žvaigždė.

Nebebus čia skausmo, 
Nebebus vargų. 
Švelnų varpo gausmą. 
Vėl girdėt smagu.

Kristus prisikėlė! 
Kristus viešpataus! 
Džiaugsmą vyturėliai 
Neša lyg dangaus.

Aš tikiu, kad žiede 
Laimė pražydės. — 
Aleliuja gieda. 
Krintanti žvaigždė.

Į kelionę rengėsi skubomis, kad nebūtų per vėlu. Į 
:Moro šeimą pareidavo Bordo mieste leidžiamas laik
raštukas Messager Catholique (Katalikų pasiuntinys). 
Besirengiant, besiskubinant iš pašto jiems atnešamas 
paskutinis to laikraštuko numeris. Pasitaikė, kad ta
me numeryje buvo išspausdintas Diponto laiškas su 
aprašymu, kaip sena Rizanienė išgijo nuo Liurdo van
dens. Tai buvo lapkričio mėnesio pradžioje.

Atsiskleidęs laikraščio lapus, Marijos tėvas iš ne
tyčių pirmiausia pamatė tą vietą ir ėmė skaityti. Net 
nublanko beskaitydamas. Rūpesčio nuvargintas tėvas 
tartum įgijo vilties. Per tamsius nusiminimo ir gailes
čio debesis į jo širdį žybtelėjo šviesus spindulys.

— Štai tos durys, — tarė Moro, — į kurias mes turi
me belstis. Aiškus dalykas, kad Švenčiausiajai Pane
lei, jei ji tikrai apsireiškė Liurde, yra išskaitymas ten 
stebuklingai gydyti žmones, nes tik iš to bus galima 
sužinoti, kad ten jos apsireiškimai tikri. Ir tai ypačiai 
ji turi taip daryti pradžioje, kol dar ne visi ir ne visur 
tuos apsireiškimus pripažįsta. Skubinkimės! Ir ten, 
kaip ir visur, pirmiausia pelnys tas, kas pirmiausia 
atbėgs, žmonele! ir tu dukrele! meskime Paryžiaus 
kelionę, kreipkimės į Švenčiausiąją Panelę Liurde. * 

(Bus daugiau)

I

Kristaus prisikėlimo' čiau pasaulis 
šventė — glaus džiaugs
mo. prasmingo džiaugsmo 
šventė. Buvo valanda, ka
da angelas atėjusioms prie 
Karsto moterims pasakė: 
“Jis prisikėlė”. Jau beveik 
du tūkstančiai metų, kaip 
ši žinia buvo pranešta. O 
tai buvo džiaugsmingiau
sia žinia, kurią žmogaus 
a usis išgirdo per visus lai
kus. kai pasaulis yra pa
sauliu. Kristus prisikėlė — 
didžiausiu triumfu baigėsi 
žmogaus atpirkimo kan-C? A

čia. Žmogus atpirktas, 
žmogus išgelbėtas ir di- 
džiausis nusidėjėlis gali 
atgimti. ga’i prisikelti. Per jis pats pirmasis užlipęs rūpi, kad neužgęstų žvakė, privalome būti panašūs įjčio tikėjimo. Mestą tyrą 
visus la kus milijonai žmo- ant jos sienų, 
nių. tikėdami Kristaus pri
sikėlimą, nugalėjo nuodė
mės piktumą, nušvito di
džiosios vilties šviesa. Ta-

kėjimo liepsnelę savo šir
dyje. Velykose, tikėjimo 
pergalės šventėje, mes, 
kaip tas riteris Jeruzalėje 
prie Kristaus grabo užžie
bė savo žvakę ir padarė di
dį įžadą: jos liepsną par
nešti į savo tėvynę, irgi į- 

j žiebkime prie Kristaus pri- 
jo šie- sikėlimo altoriaus gyvą ti- 

los liepsnelę, kurios pašau- kėjimą savo širdyje ir tą 
gyvą tikėjimą savo širdy 
mokėkime kūrenti ir sau
goti, kad jo niekas neužge- 

i sintų. Didžiausios nelai-

domis visados traukė žmo- ręS nepaprastą įžadą: savo sus,
gų į slėnius ir “ _____________ ___
Todėl žmogaus sąžinėj n ją įr Florencijos bažny- jo. Į nieką kitą jis nekrei-j 
gimdavo raginantis bal- čioje uždegti ją žvakes ant pė dėmesio, kad tik žva-' 

kės liepsnelę perneštų į 
gimtąją Florenciją. Ir ten 

’ su didžiausiu džiaugsmu 
užžiebė Marijos altoriaus

žemumas, žvakės ugnį pervežti į Ita- vargu ir rūpesčiu, nugalė-

sas: prisikeik žmogau, pri
sikeik!
Nepaprastas drąsaus
riterio įžadas

Marijos altoriaus.
Užžiebė Marijos 

* altoriaus žvakes
Be galo buvo sunku rite- žvakes, ši riterio žvakė at

Apie vieną Kryžiaus ka- riui įvykinti savo didįjį į- vaizduoja jo sielą, 
dų riterį, tarnavusį Gotfri- žadą. Tūkstančiai kliūčių j " - -
do iš Bouillon kariuomenė- jam trukdė. Blogi keliai. ns neprivalo užgesinti, 
je. yra išlikęs toks pasako- kalnuoti ir akmenėti, su- ..
jimas. Tas riteris buvęs kruvino jam kojas. Karšta tikėjimo liepsnele 
nepaprastos drąsos. Kad saulė, negailestingai jį ke- parnešdinta į tėvynę 
ir aršiausiose kautynėse pindama, iššaukdavo di-l Nors šis pasakojimas y-!mės, vargas ir skaudžiausi 
visur būdavęs pirmose ei- džiausią troškulį. Naktį — ra tik legenda, bet jis daug nepasisekimai neprivalo 
lėse. Imant Jeruzolimą, negali ramiai ilsėtis, nes ko mus pamoko. Mes visi užgesinti širdy liepsnojan-

buvęs kruvino jam kojas. Karšta Tikę jimo liepsnelė

i

Todčl jam kad vėjas neužpūstų ar minėtąjį riterį. Mes visi 
buvo leista riterių suruoš- piktas žmogus neužgesin- privalome išmokti taip 
toj į Kristaus Grabo baž- tų. Buvo kartą užpuolę stropiai nešioti tokią ug- 
nyčią procesijoj pirmam tyrų plėšikai, viską iš jo nelę. Tik ne žvakės lieps- 
prieiti prie Kristaus gra-.atėmė, tik išsiprašė, kad.nelę ir ne rankoje, bet ti-

Buvęs Amerikos Prezidentas Andretc Jaekson. atvykęs pas Se
seris Uršulietes, dėkoja už jų maldas, kuomet New Orleans mies- 

tėvynę ir, kaip garbingi 'tas buvo Britų kariuomenės apgultas 1815 m. Vaizdas parodo 
Kristaus riteriai, grąžinti Prezidentų Jaekson ir Viršininkę Motiną Mikaliną, ir kitas besi- 
Tam, iš Kurio įsižiebėme, i meldžiančias Seseris.

liepsnojantį tikėjimą pri
valome nunešti į amžinąją




