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Kristaus . Prisikėlimo 
proga sveikiname visus 
LDS organizacijos narius, 
“Darbininko” bendradar
bius, skaitytojus ir rėmė
jus, ir linkime visiems 
Kristaus palaimos — ra
mybės ir meilės; kad su 
Kristaus Prisikėlimu pri
sikeltų ir visas pasaulis iš 
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tų Kristaus taika ir meile.
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Eisenhower Susitiko Su Genero 
lais Kitoje Pusėje Rhine Upės

Anuo metu, Marija Magdale
na, Marija Jokūbo motina ir Sa
lome nusipirko kvepalų eiti Jė
zaus kūną patepti. Labai anksti 
pirmą savaitės dieną jos atėjo 
pas kapą, saulei jau užtekėjus.

Jos kalbėjosi tarp savęs: kas 
mums atris akmenį nuo kapo an
gos? Bet pažvelgusios pamatė 
akmenį atrišta; o buvo jis labai 
didelis.

Įėjusios į kapą, jos pamatė 
jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusė
je, apvilktą baltu drabužiu, ir 
jos nusigando. Jis joms tarė: 
Nenusigąskite; jūs ieškote Jė
zaus Nazareno, kuris buvo pri
kaltas ant kryžiaus; Jis prisikė
lė, Jo čionai nėra; štai vieta, 
kur Jį buvo padėję.

Bet eikite, pasakykite Jo mo
kytiniams ir Petrui, kad Jis ei
na pirma jūsų į Galilieją; tenai 
Jį matysite, kaip Jis yra jums 
sakęs.

Išėjusios jos pabėgo nuo ka
po, nes jas buvo apėmęs drebu
lys ir išgąstis. Jos niekam nie
ko nesakė, nes bijojo.

Prisikėlęs iš numirusių anksti 
pirmą savaitės dieną, Jis pirmu
čiausiai pasirodė Marijai Mag
dalenai, iš kurios buvo išvaręs 
septynis velnius. Ji nuėjus pa
skelbė tiems, kurie buvo su ja 
buvę, o dabar gedėjo ir verkė. 
Bet jie išgirdę Jį gyvą esant ir 
ją mačius Jį, netikėjo.

Paskui kitokiu pavidalu Jis 
pasirodė dviem iš jų kelyje, ei
nant jiems į sodžių. Nuėję jie 
paskelbė kitiems, bet nė jiems 
netikėjo. Paskiausiai Jis pasi
rodė vienuolikai, kai jie sėdėjo 
už stalo; Jis prikaišiojo jų ne
tikėjimą ir širdies kietumą, kad 
jie netikėjo tiems, kurie buvo 
matę Jį prisikėlusį.

Tuomet Jis jiems tarė: Eida
mi į visą pasaulį, skelbkite E- 
vangeliją visam sutvėrimui. Kas 
tikės ir bus pakrikštytas, tas 
bus išganytas; o kas netikės 
bus pasmerktas. Tuos, kurie ti
kės, lydės toki stebuklai; Mano] ninkus pasitarimui. 
vardu jie išvarinės velnius, kal
bės naujomis kalbomis ir, jei ką 
mirtingą gertų, tai jiems ne
kenks; jie dės rankas ant ligo
nių ir tie pasveiks.

Viešpats Jėzus po to kaip 
jiems kalbėjo, buvo paimtas į 
dangų ir sėdi Dievo dešinėje. Jie 
gi išėję skelbė visur, Viešpačiui 
drauge veikiant ir tvirtinant jų 
v w w • •žodžius lydinčiais, juos stebuk
lais. (Šv. Mato 16, 1-20.)

Karo Vadai Turi “Reikšmingą” Pasi
tarimą Džiūgaujančioje Atmosferoje

Raudonieji Veržiasi Link 
Austrijos

Londonas, kovo 27 —Ru-

Iš Jung. Valstybių Armi-’ 
jos Centro, kovo 27 — Va
kar Dwight D. Eisenhower 
ir Įeit, generolai Omar N.; 
Bradley, George S. Patton,1
Jr. ir Courtney H. Hodges sijos karo jėgos baigia už- 
susirinko Jung. Valstybių kariauti Vengriją, ir tik 
pirmosios armijos teritori- beliko 31 mylia iki Austri
joj rytinėje Rhine srityje, jos sienos ir 69 mylios iki 
kaip sako, “reikšmingai 
konferencijai”.

Kai gen. Eisenhovver, vy
riausias Alijantų karo jė
gų komandierius, važiavo 
“jeep’u” per pontoninį til
tą, tai ore buvę jaučiama 
pergalė.

Sakoma, kad generolų 
konferencija praėjo džiū
gaujančioje atmosferoje.

Vienos miesto.
į Raudonieji užėmė Papa, 
. Devecser ir Banska Bys- 
trica. Kitos Rusijos ka
riuomenės kaujasi su na
ciais Dancigo srityj. Rau
donieji tik mylia nuo Dan
cigo. Atrodo, kad Vokieti
jos naciai nebegali atsilai
kyti nei viename karo 
fronte.

PREZIDENTAS NORI SUMA
ŽINTI MUITŲ KAINAS r

Aš atsikėlimas ir gyvybė; kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, 
bus gyvas, ir kiekvienas, kurs gyvas ir i mane tiki, nemirs per 
amžius. (Jono 11,25, 26)VVashington, D. C., kovo Žmonės šaukė laikraščių 

27 — Prezidentas Roose- redakcijas, radio stotis,: 
veltas prašo Kongreso, klausdami ar tikrai Vokie- 
kad duotų jam galią su- tija pasidavė, ar tikrai ka-. 
mažinti muitų kainas, kad ras su Vokietija pasibaigė.; 
tokiu būdu pagelbėtų “pa- Visiems atsakyta, kad tik 
statyti’ ekonominiai stiprų gandai. Tačiau 
pasaulį”. į nebegali taip

Atrodo, kad dėl muitų ^a*P pirmiau, 
sumažinimo gali kilti daug ^iena artinasi, 
ginčų Kongrese, ypač iš Prezidento

_j------------------------

Velykų Mintys

♦

Danielius Milės Dėkoja 
Už Maldas

Alijantų Armijos Perėjo

7 Armijos Triuškina Nacių Pozicijas 
Rytiniame Rhine Pakraštyje

Paryžius, kovo 27—Dau
giau kaip ketvirta dalis 
milijono kareivių persikė
lė per Rhine upę ir kaujasi 
su Vokietijos nacių ka
riuomenėmis, kurios nėra 
tvarkingos, kaip buvo. Ma
tyt, kad Alijantų karo jė
gos sudavė smarkų smūgį 
vokiečiams.

Jung. Valstybių, Kana
diečių ir Britų kariuome
nės nesulaikomos veržiasi 
į pačią Vokietijos centrą. 
Septynios Alijantų armi
jos persikėlė per Rhine.
Visuose frontuose Alijan- kareivių.

tų armijos užima vokiečių 
miestus ir miestelius ir ei
na gilyn į Vokietiją.

Praneša, kad Amerikos 
trečioji armija jau įsiver
žė ir užėmė Frankfortą — 
prie — Main. Tai didelis ir 
svarbus vokiečių miestas.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 24 
i vokiečiai prarado 248,882 
kareivius, kurie yra paim- 

■ ti į nelaisvę. Jeigu dar prie 
tų pridėti sužeistuosius ir 
užmuštus, tai vokiečiai 
neteko mažiausia 300,000

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS UŽSIBAIGĖ SU 

PERVIRŠIU
f

Amerikos Raudonojo David Lloyd George bu- 
Kryžiaus vajus Didžiąją- vo per 54 metus Anglijos 
me Bostone užsibaigė sek- parlamento nariu, 
mingai. Kaip žinoma, buvo ----------------

Vokietija 
kariauti, 
Pergalės

Roosevelto 
respublikonų pusės, kurie PasĮtarimas~ su 
sako, kad sumažinus mui
tus būtų didelis ekonomi
nis smūgis Jung. Valsty
bėms.

Prezidentas Sušaukė Kabi
netą Ir Žurnalistus 

Pasitarimui

nariais ir laikraštininkais 
įvyksta dėl būsiančios 44 
į tautų konferencijos San 
Francisco.

Kad pergalė Vokietijoj 
gali bile dieną įvykti, tai 
yra pareiškęs ir Anglijos 
premieras Churchill. Jis 
sakė: “Lemiamoji pergalė 
Europoj bus arti, kuomet 
Rhine upės linija bus pra
laužta ir nacių opozicijos 
paviršis įlaužtas.

I

VVashington,. D. C., kovo
27 — Šiandien prez. Roo- 
seveltas pakvietė savo ka-, 
bineto narius ir laikrašti-1 Vėliausios žinios prane- 

'. Kaip ša, kad Vokietijos armijos 
tik sužinojo, kad toks pa- beveik visai sudemorali- 
sitarimas vyksta, tuojau zuotos ir nebegali atlaikyti 
pasklydo gandai, kad ka-1 Alijantų kariuomenių 
ras su Vokietija pasibaigė, spaudimo.

I

300 Milijonų Svarų Kiaulienos

Kada mums galima pakilti 
Skaidrių padangių aukštumon, 
Silpnėjančią sustiprint viltį, 
Dau^ų nuskristi glūdumon ? 
Kada gali matyti dangų 
Kaip kūdikystėje matei? 
Atsipalaidot nuo žabangų 
Ir pasvajoti nekaltai ?
Tyros maldos pašnekesy 
Pasantykiauti su Kūrėju, 
Kurį širdis regėt norėjo 
Garbės aukščiausios debesy? 
Kada atnaujinta siela, 
Nuo žemės purvo apsivalius, 
Yra galinga lyg uola 
Ir kupina geriausios valios? 
Toks momentas dabar atėjo: 
Džiaugsminga muša valanda — 
Trijumfą mūsų Atpirkėjo 
Garbės jau skelbia vėliava!
Su kryžiumi, šviesiu kaip saulė, 
Jis kėlės iš šaltų kapų 
Ir eina gydyti pasaulį 
Iš jo silpnybių ir opų.
Valdžia mirties žalingos dingo, 
Tamsybę pakeitė šviesa, 
Širdis žmogelio nuodėmingo 
Iš džiaugsmo sudreba visa. 
Aukštyn galva, stipryn širdis! 
Abejingumas teišdyla! 
Ir su Velykų mintimis 
Virš debesų tegu pakvla!

suL‘"kti Argentina Paskelbė Karą

I

600.00, ir surinko ne tik tą 
sumą, bet jau dabar yra 
$40,000 daugiau, o gal su
sidarys dar daugiau kaip 
bus surinktos visos žinios.

Tas parodo, kad plačioji sięeIt>e karą Vokietijai, 
visuomenė įvertina Rau-. Tuo pačiu kartu Argen- 

. donojo Kryžiaus veiklą. >tjnog užsienių ministerija 
Lietuviai labai daug prisi- praneša, kad‘kovo 3 d. pa
dėjo darbu ir pinigais.. sįunte per Švedijos 
Laikraštis “Darbininkas”,'niu ministeriją j 
Lietuvių Darbininkų radioj protestą 
programa plačiai skelbė bruta]io pasielgimo su Ar-

Vokietijai
Buenos Aires, Argenti

na, kovo 27
kad Argentinos valdžia pa-

Praneša,

t užsie- 
griežtą 

Vokietijai dėl

ir A. 
Nor-

Šiomis dienomis pp. P. 
Kūrai, gyv. Willow St., 
wood, gavo laišką nuo savo au
klėtinio. inžinieriaus Danieliaus 
Milės, kuris per virš tris metus 
buvo japonų nelaisvėje ir tik' mus.” Visi 
neseniai tapo amerikiečių išlais
vintas.

Inž. Danielius Milės nieko ne
rašo apie savo pergyventus var
gus ir kančias, bet tik dėkoja 
visiems už maldas, kurių Die-

Anglų spaudoje tilpo ži
nių, kad 1944 metais pa
ruošta geriausios kiaulie
nos mėsos su įvairiais 
prieskoniais daugiau kaip

Raudonojo Kryžiaus vajų 
ir ragino lietuvius aukoti. 
Tą patį darė ir kiti lietu
vių laikraščiai.

Mirė David Lloyd

gentinos piliečiu, Silvio 
Vaccarezza, jo žmona ir 
dviem mažais vaikučiais I- 
talijoj.

Churchill Aplankė Rhine 
FrontąLondonas, kovo 27 —Mi-j 

rė David Lloyd George, 82 
metų amžiaus, savo ūkyje, j mis dienomis Anglijos pre- 
North Wales. Jis buvo vie- mieras Churchill buvo nu- 
nas įžymiausių Anglijos!vykęs i karo frontą ryti- 
vadų. buvęs premieras lai-^niame Rhine upės pakraš- 
ke pirmojo pasaulinio ka-ąyj ir turėjo pasikalbėjimą 
ro ir dalyvavęs Versalio su karininkais ir inžinie- 
konferencijoj. ’riais.------------------------------------------------------------—

Paryžius, kovo 27 — Šio-

Lietuvių Radio 1:30 iki 2:30 p.m.
šeštadienį, kovo 31 d., 1:30 vai. po pietų įvyks Lie

tuvių Darbininkų Radio programa iš WESX stoties. 
Salėm, Mass. Programą išpildyti atvyks iš Bostono 
Lietuvių Jaunamečių artistų grupė, vadovaujant p. Ci
nai Ivaškienei. Trumpą kalbelę pasakys kun. Pranciš
kus Juras, Bostono Provincijos Kunigų Vienybės ir 
LDS Centro pirmininkas. Dalį programos išpildysime 
įrekorduotomis plokštelėmis. Tai bus Velykinė prog
rama. Prašome pasiklausyti.

Radio Koncertas

300 milijonų svarų sovietų 
Rusijai.

Amerikoje šeimininkės 
negali gauti geros kiau
lienos, o sovietų Rusijoj 
užtektinai. Todėl į klausi
mą: kur galima pirkti 
kiaulienos? atsako — tik 
vienoje vietoje — sovietų 
Rusijoje.

Kaip žinoma, dabar Kon
gresas tyrinėja mėsos tru
kumą Amerikoje, ir paty- 

kad daugiau kaip 
svarų ge-

vas išklausė, kad “žmonės kaip 
aš pergyvenam karą iki šiol”. 
Jis sako: “Atrodo, kad aš grei
tu laiku galėsiu sugrjšti į na- 

i-----” laukia inž. Danie
liaus sugrjštant, nes jis tikrai 
patyrė ir pergyveno karo baise
nybes. Inž. Danielius yra ne tik rė, 
gabus inžinierius, bet ir įžymus 2,200,000,000 
sportininkas, kurio sportiškus riausios kiaulienos pasių- 
gabumus yra matę it- tūkstan-'sta pagal lend-lease.
čiai lietuvių, ypač Lietuvių! Karo Maisto Adminis- 
Dienose, Marianapoly. Itracija paduoda, kad dau-

Inž. Danielius Miies pasiilgęs giau kaip 500,000,000 sva- 
namų valgių, ypač blynų, juo- rų geriausios kiaulienos 
dos duonos, dešrų, kopūstų ir (a la tušonka) pasiųsta į 
kitokių. !Rusiją 1943-44 m.

1 Boston, Mass. — Kovo 
26 d. Massachusetts vals
tybės kongresas užgyrė 
pakelti savaitinę bedarbių 
pašalpą $4.00, būtent, nuo 
$18 iki $22.00, ir taipgi pa
ilginti pašalpos mokėjimą 
nuo 20 savaičių iki 26 sa
vaičių.

Streikieriai Grįžo Darban

New Bedford, Mass. ko
vo 27 — Kaip žinoma, ar
mijos stovykloje — Camp 
Edwards buvo sustreika-

,vę dailidės. Reikalavo, kad 
kontraktoriai atlygintų 
kelionę iš New Bedford į 
Camp Edwards ir atgal.

National Wage Adjust-
ment Board nepatenkino madienį, gegužės-May 20 d. š. m., Jordan Hali. Bosto- 
darbininkų reikalavimo.
Dabar armijos inžinieriai 
užtikrino, kad National
Wage Adjustment Board 
iš naujo persvarstys dar
bininkų reikalavimą, ir ra
gino dailides grįžti dar- kietus ir dalyvauti koncerte. Tikietų galite gauti pas 
ban. Streikieriai paklausė pardavėjus arba kreipkitės tiesiog į centrą — Darbi- 

• ir jau apie šimtas darbi- ninkas Radio, 366 West Broadway, So. Boston 27,
ninku grįžo. 4Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

Lietuvių Darbininkų Radio koncertas įvyks sek-

ne. Koncerto programą išpildys artistai Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos žvaigždė, Rapolas Juška, įžymus 
dainininkas, ir muzikalis trio — smuiką, cello ir pia
nu, vadovaujant įžymiai smuikininkei p. Albinai Anta
navičiūtei.

Nuoširdžiai kviečiame visus iš anksto įsigyti ti-
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Aleliuja Visiems!

I

Antradienį.' kovo ,27 d.
I

I

seses

gavome 
mayoro 

kopiją 
kuriame

Džiugiose Velykų šven
tėse širdingai sveikiname 
mieląsias Rėmėjas, Rėmė-

Kitas pp. Aldonių sūnus, bū
tent. Juozas yra taip pat J. V. 
karo tarnyboje. Paliko didelia
me nuliūdime tėvelius, penkis 
brolius ir dvi seseri.

Reiškiame užuojautą pp. Al- 
doniam ir jų šeimai!

kurį buvo kalbama, ilgai gy
vens.

Dievulis laimins aviatorių Al
bertą K. Kališauską ir leis jam 
sveikam sugrįžti pas tėvelius.

Prieš kurį laiką buvo paskelb-

Ne Užmuštas, Bet Dingęs
Pereitame “Darbininko" nu- 

meryj per klaidą buvo įtalpinta 
žinutė, kad aviatorius Albertas 
K. Kališauskas. kurio tėvai gy- 

Mass.. “užmuš- 
o turėjo būti 

kad jis dingo (mis-

Lai tegyvuoja nepriklausoma 
mūsų tėvynė.

. “Dr. J. Krumskas.
Iran—Persia

Tikrai malonu gauti sveikini
mus ir linkėjimus iš tolimo
krašto nuo patriotingo lietuvio. Įta Darbininke , kad missing

- - ■ ijuozas šlažas iš So. Bostono. 
Bet paskutiniu laiku jis pats at
rašė atvirutę iš Vokietijos ne-

Čia kita-syk buvo kelias. Po bombardavimo šio vo
kiečių miestelio Bitburg, paliko krūvos plytų. Tai ti
piškas karo vaizdas, kuris reikalaus daug metų ligi su
žydės taikos vaizdas.

gavo 
iš Irano — Persijos atvirutę 
nuo Dr. J. Krumskio. rašytą 
lapkričio 20 d.. 1944 m.

Dr. J. Krumskas rašo:
“Brangieji broliai ir 

tautiečiai!
“Sveikinu visus brangius tau- 

tiečius-es su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais 1945 metais, linkėda
mas sveikatos ir energijos dėlei ( 
vieningo tikslo, demokratijos: vena Brockton. 1 
pergalės ir laisvės visoms tau-‘tas karo fronte”, 
toms pasaulio, o ypatingai mū-! pasakyta, 
sų daug nukentėjusiai tėvynei 
Lietuvai. Visi vienybėje be j žmonės sako, kad jeigu kas 
skirtumo religijų ar pažiūrų ir ‘pradeda kalbėti, kad tas ar ki- 
srovių už energingą akciją dėl:tas žmogus mirė, žuvo arba už- 
laisvės. Lai tegyvuoja laisvė ir j muštas karo fronte, o tikreny- 
pergalė Demokratiško pasaulio. Į bėję yra priešingai, tai tas. apie

, ĮVAIRIAS žinias
Sveikinimas Iš Irano

• Persijos

trokštančio savo tėvynei Lietu
vai nepriklausomybės ir laisvės. 
Nuoširdžiai dėkojame Dr. J. 
Krumskiui už sveikinimus- ir 
linkėjimus.

Žuvis Lietuvis Karys 
Prancūzijoj

• laisvės.
Tokios žinios teikia vilties. 

I kad mūsų kariai užsibaigus ka
ro veiksmams sugrįš sveiki pas 
savuosius.

į

So. Bostonietis Lakūnas 
Pabėgo Iš Vokiečių 

Nelaisvės

Naujas Rusijos Bolševikų 
Soaudos Praymanvnas

Maskvos bolševikų dien
raštis “Pravda” paleido 
burbulą, būk "Vokietijos 
klerikalų partija, vadina
mas katalikų centras, 

. stengiasi išgelbėti impe- 
; rializmą.”

“Pravda” sako, kad to
kių esą ir Amerikoj ir An
glijoj, kurie pritarią vo
kiečiams ir labiausia rū

pinasi Vokietijos atstaty
mu.

Į Kodėl bolševikų spauda 
taip puola katalikus? At
sakymas aiškus: Maskvos 
bolševikai stengiasi visose 
šalyse sumažinti Katalikų 
Bažnyčios ir Jos vadų au
toritetą. Bolševikai puola 
Jo šventenybę Popiežių, 
puola Įžymesniuosius dva
siškius ir pasaulionis. Da
bar bolševikams užkliuvo 
įžymus vokiečių katalikų 
vadas Brueningas, kuris 
pasišalinęs nuo Hitlerio 
nacių atvyko į Ameriką ir 
dabar profesoriauja. Bol
ševikai ir jų spauda ruošia 
dirvą komunizmui Vokie
tijoje. Bet lai bolševikai i 

. žino, kad Vokietijoje bus 
pasmaugtas nacizmas ir 
neleis ten įsigalėti komu
nizmui, ir ne tik neleis įsi- į 
galėti Vokietijoje, bet gal 
susidarys taip, kad komu
nizmas žlugs ir pačioje so
vietų Rusijoje.

Praneša, kad lakūnas Robert

J. V. Karo Departmentas pra
nešė pp. Jonui ir Rožei Aldo- 
niam. gyv. 26 Kelly court,; 
Brighton. Mass.. kad jų sūnus 
karys Aloizas (Alekast Aldonis
užmuštas ekspliozijoj, kuri įvy- ; P. “Bob" Daley iš So. Bostono, 
ko Prancūzijoj, kovo 2 d. š. m. p 
Jis žuvo dėl šios šalies ir savo! 
tėvų senosios tėvynės laisvės ir 
nepriklausomybės.

A. a. Aloizas (Alekas) Aldo
nis išbuvo tris metus karo tar
nyboje ir vienus metus užjūryj.

Kario tėveliai pasakojo, kad! 
jis buvęs pirmiau sužeistas ir 
pasveikęs. Anglijoje, prašėsi, 
kad jį vėl leistų į karo frontą 
ginti savo šalį nuo priešų, nors 
jis galėjęs dėl sužeidimo grįžti 
į Jung. Valstybes.
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kurio bombanešį. bombarduo
jant Vokietiją, vokiečiai nušo
vė ir jis pateko į jų nelaisvę, 
pabėgo į vokiečių okupuotą 
Prancūziją ir įstojo į prancūzų 
požemio būrį. Per kelias savai
tes jis buvo ir kovojo kartu su 
prancūzais savanoriais prieš 
nacius okupantus. Bekovoda
mas vėl pateko į vokiečių ne
laisvę. Apie 50 vokiečių jį ap
supo ir sugavo. Pabėgti nebuvo 
galimybės. Tai jis. būdamas ge
ras kalbėtojas, perkalbėjo vo-

kiečius, kad jie visi savanoriai 
pasiduotų prancūzams. Vokie
čiai paklausė, ir “Bob" Daley 
ne tik pats išsilaisvino, bet dar 
buvo apdovanotas prancūzų 
kryžiumi. Jis,taipgi nešioja Air 
medaliu. Purple Heart ir Win- 
ged Boot. kuris duodamas tik 
patekusiems į nelaisvę ir kurie 
iš tos nelaisvės pabėga.

Dabar šis drąsuolis grįžo į A- 
meriką poilsiui.

Kaliniai Atsisakė Valgyti 
Prie Vieno Stalo Su 

Juodukais
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

*

Varšuvą Atstatysią Sovietų 
Pinigais?

Washington, D. C. —FCC 
. — - ■ monitoriai užrekordavo

jus, Geradarius ir Priete-; lenkų radio iš Liubliną ži
lius. Garbingai kėlęs Isga-'niaS) kurias paduoda OWI, 
nytojas tesuteikia Jums kad Maskvos pranešimas 
tikro Velykų džiaugsmo ir sako, jOg Ukrainos, Balt- 
tepripildo Jūsų širdis Per-:gudijos ir Lietuvos “Sovie- ln i n i n n m aižu - - - - - - - -galės laime ir dangišku 
linksmumu. Prisikėlimo 
Aleliuja telydi visus Jūsų 
darbus.

Šia proga reiškiame vi
siems giliausią ir nuošir
džiausią ačiū už suteiktas 
aukas vajaus metu, ir už 
suteiktą, taip labai reika
lingą medžiaginę paramą 
Seselėms Argentinoje.

Visų rėmėjų ir gerada
rių intencija šv. Mišios bus 
atlaikytos Velykų antrą 
dieną, Chicagoje ir Argen
tinoje.

Už visus mirusius rėmė
jus šv. Mišios bus atlaiky
tos Atvelykio antradienį.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa.

tinęs Respublikos” sutiko 
duoti 50 nuošimtį išlaidų 
Varšuvos atstatymui.

Iš to pranešimo neaišku, 
kas sumokės kitus 50 nuo
šimčius išlaidų Varšuvos 
atstatymui ?

Lietuva nėra ir niekad 
nebuvo “sovietinė” respu
blika. Lietuva buvo oku
puota ir be atsiklausimo 
jos gyventojų prijungta 
prie sovietų Rusijos.

Mayoras Kerrigan Geras 
Ekonomas

Senatas Užgyrė 300 Bilionų 
Dolerių Valstybės Skolą

VVashington, D. C., kovo lajezyko, kuris kiek laiko 
į 27 — Senatas priėmė bi- atgal buvo priimtinas tam 
lių, pakeliant valstybės komitetui ir sovietų Rusi- 
skolą nuo $260,000,000000 jos valdžiai.
iki $300,000,000,000, ir tą J Iš viso atrodo, kad Len- 
bilių, kurį Atstovų Butas kijo j gali įvykti tas, kas į- 

; anksčiau priėmė, pasiuntė vyko Lietuvoje ir kituose 
i prezidentui 
• pasirašymui.
!

Lenkai Negali Sudaryti 
Naujos Valdžios

“ — T t J — 1  l.Zl.__________

Rooseveltui! Pabaltijo kraštuose 1940 
j metais.
Į

I
Paliko $10,000 Savo 

Sekretoriai

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERL'LSKlS' Namu Tel. Dedham 130’t-R

_________________ -—V......
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Linksmų Velykų Švenčių! 
Visiems savo draugams ir 

rėmėjams,M •

Silver Cafe
Silvestras Zaveckas, savininkas

324 W. Broadvvay,
SOUTH BOSTON. MASS.

1

—
VVashington, D. C., kovo' 

; 27—Iš diplomatinių sluok- . 
|snių sužinoma, kad lenkų; 
i taip vadinamas Liublino 
komitetas trukdo sudaryti; 
naują Lenkijos valdžią,' 

.kaip buvo numatyta Jaltos 
j konferencijoj.

Liublino komitetas ne
benori įsileisti nei Miko-

Šiomis dienomis įduotas 
East Cambridge Probate 
teismui testamentas miru
sio Bostono advokato Ro- 
gers Clapp, gyv. Newton, 
kuriame yra įrašyta, kad 
jis savo sekretoriai, Miss 
Ethel B. Glover, gyv. 
Brightone, palieka $10,000 
“su padėka už jos ilgą ir 
ištikimą tarnybą”.

San Quentin, California, 
kovo 27 — Praneša, kad a- 
pie astuoni šimtai baltųjų 
kalinių atsisakė valgyti, 
vakarienę prie vieno stalo i 
su 477 juodukais kaliniais. 
Pirmą vakarą buvo rami 
demonstracija, bet pereitą 
naktį net įvyko riaušės. 
Vienas kalinys nudurtas ir 
trys sužeisti.

Tačiau ne visi baltieji! 
kaliniai yra tokie užsispy
rėliai. Apie 1300 baltųjų 
kalinių valgė kartu su juo-: 
dūkais.

I

Imtuvu Surado Pavogtą 
Automobilių

Lima, Ohio, kovo 27 —O. 
F. Reynolds, žinodamas, 
kad jo automobilius, kurį 
vagiliai pavogė, buvo 
skirtingai nudažytas, tai 
jis nusisamdę lėktuvą ir 
lekiojo kol pamatė savo 
automobilių pastatytą vie
name sklype.

Lėktuvo vairu o t o j a s 
greit grįžo į aerodromą. 
Automobilio savininkas 
tuojau telephonu pranešė 
valstybės policijai, kur jo 
automobilius stovi, ir po
licija surado.

ANGLAI BOMBARDAVO 
HAGUE

jus, kuriame dalyvauja vi
sos šalpos įstaigos ir tęsia
si per visą balandžio mėn., 
todėl paradą rengti vidu
ryje vajaus numatyta ne
praktiška. Vietoj to, nu
matoma eilė vajuje daly
vaujančių įstaigų ir tautų 
dienos.

Buvo norėta paradą 
ruošti tuoj po Velykų. Pa
sirodo tą dieną yra kariuo
menės paradas. Todėl įžiū
rėta, kad Nevv Yorkas pa
radų turi perdaug, o visi 
kiti miestai Amerikoj ne
turės tokių pramogų, dėl
to manoma, kad atskiros 
tautų ar įstaigų dienos tą 
spragą užpildys.

Lietuviams buvo proga 
duota pasirinkti dieną. 
Nutarta, kad pirmadienis, 
balandžio 23 d. (Šv. Jur
gio) būtų labai patogi. Pa
radui numatytos ceremo
nijos tuo būdu pakeičia
mos ir bus pritaikomos 
Lietuvių Dienos progra
mai. Pasirinktos atskiros 
dienos praktiškumas yra 
tas, kad visoje Amerikoj 
lietuviai ir lietuvių drau
gai galės gražiai įvairio
mis pramogomis bei prog- 

Iramomis ją atžymėti.

Šiomis dienomis 
Bostono miesto 
Kerrigan laiško 
Miesto Tarybai, 
paduoda žinių kiek kaina
vo šiais metais sniego va
lymas miesto gatvėse.

Pažymėtina, kad šiais 
metais sniego buvo dau
giau, bet jo valymas kaina
vo žymiai mažiau. 1935 m. 
sniego buvo 45 coliai ir jo 
valymas miestui kainavo 
§1,117,154.84; 1940 m. snie
go buvo 43 coliai — jo va
lymas kainavo $1,196,745.- 
51, o šiais metais, būtent, 
1945 sniego buvo 57 coliai 
— jo valymas kainavo tik 
$735,000.00.

Mayoras John E. Kerri
gan nuoširdžiai dėkoja 
Miesto Tarybai už koope- 
ravimą.

J. V. Karo Laivai Ir Lėktuvu 
Puolė Ryukyu Salą

Guam, kovo 27 — Jung. 
Valstybių karo laivai ir 
lėktuvai puolė ir bombar
davo japonų aerodromus 
ir pastatus Okinavva, Ryu- 
kyu saloj.

Londonas, kovo 27 — Ikonominę padėtį, kad grį- 
Į Anglijos bombanešiaijžę galėtų tiksliai infor- 
kaip praneša United Press, 
per klaidą bombardavo O- 

!landijos sostinę Hague. 
Laike bombardavimo už
mušė 800 civilių žmonių, 
sužeidė tūkstantį ir apie 

i20.000 žmonių liko be na
mų.

Apie vieną šeštą dalį; 
miesto pavertė į griuvė- 

jsius.
Sakoma, kad Britų val

džia pareiškė Olandijos 
valdžiai apgailestavimą 
dėl tos katastrofos, ir pa
žadėjo ištirti. Bombarda- 

ivimas įvyko kovo 3 d. Tai- 
■ kyta į vokiečių stovyklas, 
iš kur jie paleidžia taip 
vadinamus robotus ant 
Anglijos. Tačiau bombos 
pataikė Olandijos istorinę 
sostinę Hague.

Senatoriai Planuoja Vykti
1. Europą

DIAMOND CAFE /

muoti Senatą apie karo 
problemas.

Kelionė jau esą aprūpin
ta šiems Senatoriams: Ru- 
ssell iš Georgia, Hill iš A- 
labama, Chandler iš Ken- 
tucky, Maybank iš South 

' Carolina, ir Bridges iš 
Nevv Hampshire. Vyksią 
armijos transportiniu lėk
tuvu. Šen. Revercomb iš 
West Virginia gal prisidės 
arba, jeigu Bridges nega
lėtų vykti, tai į jo vietą. 
Šen. Pepper iš Floridos 
taip pat norįs vykti.

VVashington, D. C., kovo 
27 —Apie puse tuzino J. V. 
Senatorių planuoja kitą 
mėnesį išvykti į Europą, 
kad patyrti militarę ir e-

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

jS

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

United National Clothing 
Collection Paradas Kovo 31 

Neįvyks
Anksčiau skelbtas U.N. 

C.C. paradas, kuriame 
tarp 51 šalpos įstaigų buvo 
pasiruošę dalyvauti ir lie
tuviai. kovo 31 d. neįvyks 
dėl daugelio priežaščių. 
Pirma, — tai Didysis šeš
tadienis, nepatogi diena 
paraduoti. Antra, kadangi 
balandžio 1 d., Velykose, 
pradedamas U. N. C. C. va-

Su Šv. Velykomis nuoširdžiai 
sveikina

PENN TAVERN
Juozas Genevičius, Mgr.

307 W. Broadvvay,

Ui
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 
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Foreign yearly_____________ $5.00
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Amerikoje metams _________ $4.00
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DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Tamsūs Darbai Vengia Šviesos
Tamsūs darbai atliekami tamsoj. Bet koks švie

sos spindulėlis įvaro tamsos darbuotojus į neramų są
jūdį: vagis, kad ir apsiginklavęs, visuomet dairosi, ar 
kas jo nemato. Gi politiškiems tamsos veikėjams labai 
rūpi įsigyti geras vardas, kad juo prisidengę galėtų 
tęsti savo pragaištingus sumanymus. Čia nereikia 
aiškinti, kas yra tie tamsos darbuotojai, nes visi juos 
žino. Jų nenubaltys nė milijoninė propaganda. Jie pra
rijo Pabaltės tautas ir skubinasi jas likviduoti. Jie 
pasiglemžė Vidurinės Europos valstybes ir jas žudo 
tokiu pat būdu — komunistiniu likvidavimu, kurį mė
gina pridengti demokratine iškaba. Jų propaganda 
veikia sekamai: pirmiausia tampriai uždaro pavergtų 
kraštų sienas ir paleidžia darban črezvičaiką, kuri da
bar vadinasi GPU bei NKVD. Vardai keičiasi, bet esmė 
ta pati: visi lygūs budeliai. Gi brangiai apmokami pi- 
soriai suktais neva demokratiniais šūkiais juodus 
enkadevistų darbelius sklandžiai užglosto. Savo srity 
jie jaučiasi nenugalimi. Jei koks drąsuolis pasiryžta 
skelbti tiesą, tai sovietų propagandistai puolasi jį te
rorizuoti gąsdinimu, kad komunistinių darbų kritikai 
esą ne kas kita, tik Hitlerio pakalikai. Taip apšauktas, 
išsišokėlis dažniausiai netenka drąsos ir nutilsta. Bet 
atsiranda ir drąsuolių, kurie nepaiso tos žvirblių bai
dyklės.

Kažkoks Daniel Seligman pasiuntė į Nevv York 
Times (kovo 24) laišką, kuriame kritikuoja bolševi- 
kuojančio rašytojo Thomas W. Lamonto pažiūras į 
Lenkijos klausimą. Mat, Lamontas šoko ginti Jaltos 
konferencijos nutarimą, kad Lenkija turi prisiimti 
Maskvos siūlomą vyriausybę. “Diktatūros galimumas 
Lenkijoj ,matomai, ne daug ką jam (Lamontui) rūpi— 
sako p. Seligman — nes, anot jo, dvejetą iš trijų lenkų 
komisijos narių sudaro gabusis Amerikos ambasado
rius Averill Harriman ir prityręs britų ambasadorius 
Sir Archibald Clark Kerr”.

Deja, — sako toliau p. Seligman — žinios iš Ru
munijos perdaug jau aiškiai parodo, kad Alijantų Kon
trolės Komisija negali atsilaikyti prieš raudonosios 
armijos politiką. Juk ir Rumunijoj Alijantų Komisija 
turi dviejų prieš vieną viršenybę, bet Alijantai vis kaž
kaip būna perbalsuoti. Beje, Lamontas dar gi subara 
amerikiečius, kad perdaug griežtai reikalauja demo
kratijos iš suvargusių ir išbadėjusių Europos tautų, 
nes baduoliai neperdaugiausiai domisi demokratinės 
tvarkos taisyklėmis. Tegu — sako Lamont — išbadė
jusios tautos tvarkosi kaip tinkamos, nes už 10,000

mylių gyveną amerikiečiai visai nežino, kaip ten ant 
vietos dalykai stovi.

“Tačiau liūdni faktai nurodo — baigia savo laiš-! 
ką D. Seligman — kad išbadėję Rytų Europos žmonės 
visai negauna progos tvarkytis kaip tinkami. Pro 
griežtos cenzūros tinklą prasiskverbia pakankamai 
žinių tiems, kurie nori ištirti tikrąją tiesą, kad tų 
kraštų žmonės, ypač lenkai, kenčia sistematinius iš
trėmimus, žudynes ir ginkluotą politinę prievartą. 
Štai kurie Atlanto Čarterio punktai yra aiškiai ir be
gėdiškai peržengti: 2, laisvas apsisprendimas; 3, teisė 
išsirinkti sau tinkamą vyriausybę; 6, laisvė nuo bai
mės; ir 8, pašalinimas ginkluotos prievartos iš tarp
tautinio santykiavimo. Jei mes norime išlaikyti tik
rus demokratijos principus, tai nėra pasiteisinimo 
amerikiečiams tuos principus šiuo momentu nevyk
dyti. Ir jeigu jau nebepajėgiame totalitarinės bangos 
užtvenkti bei sulaikyti, tai bent savęs neapgaudinėki- 
me, manydami, kad tas nedoras smurtas (outrage) 
yra teisingas šio klausimo išsprendimas.”

Kas čia pasakyta apie Lenkiją ir Rumuniją, tas 
dvigubu kiekiu galima pritaikyti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. K.

Planuojama Išvengti Seny Klaidų
Dabar jau visiems aišku, kad Versalio sutartis pa

darė vieną stambiausių klaidų, kuri gal daugiausiai 
prasidėjo prie iššaukimo šito karo. Kad neiškiltų tre
čiasis dar baisesnis karas, šaltesnieji, dar nenustoję 
pusiausvyros protai, visaip galvoja, kaip tos klaidos 
išvengus. Gi kalbamoji klaida tai nežmoniška nugalė
tųjų tautų priespauda. Versalio sutartis užkrovė ant 
Vokietijos nepakeliamus mokeščius ir kitus varžtus, 
kurie įstūmė vokiečių tautą į desperaciją. Susidarė 
toks ekonominis krizis, kad smaugiamos tautos ener
gija įsimušė į nepageidaujamas vėžes. Iš krizio išsi
vystė suirutė, iš suirutės griežtas perversmas, kurs 
iškėlė viršun tokį nesuvaldomą, su niekuo nesiskai
tantį tipą, kaip Hitleris. Jis sufanatizavo vokiečių tau
tą, įkalbėjo jai kažkokį viršgamtinį pašaukimą, įdiegė 
keršto jausmus ir paplukdė visą pasaulį ligšiol negir
dėtose karo baisenybėse. Istorija dar kartą pamokė, 
kad daryti taikos sutartį keršto įkarščiu besivadovau
jant, reiškia tą patį, ką sėti sėklą sekamam karui, nes 
kerštas tik kerštą pagimdo. Tad šaltai galvojantieji 
žmonės perspėja prieš kerštingą nugalėtųjų tautų 
smaugimą. Jie nepaiso, kad fanatiški trumparegiai 
pavadins juos Hitlerio šalininkais. Čia nebe Hitlerio 
naudai kalbama. Hitleris jau sveiks dingęs. Čia kaip 
tiktai planuojama apsisaugoti nuo naujų Kaizerių, 
Hitleriu ar kitų jiems panašių diktatorių. Čia norima 
išvengti ekonominio krizio ir trečiojo pasaulinio karo.

Deja, keršto įkarščiu apsvaigę ir nepajėgią grįžti 
į protinę pusiausvyrą, ar tiesiog pikta valia besivado
vaują šių dienų politikai labai palinkę Versalio klai
das pakartoti, neva kitokioj formoj, bet toj pačioj 
reikšmėj. Jie planuoja padalyti Vokietiją į tris dalis, 
kurias kontroliuos trys nugalėtojai: Amerika, Angli
ja ir Rusija. Kita klaida, dar stambesnė — tai suma
nymas gabenti Vokietijos darbininkus į Rusijos bau
džiavą bei vergiją. Sakykime, kad dvi okupuotos sri
tys, būsiančios Amerikos ir Anglijos žinioj, turės ne- 
toliesia normalų gyvenimą. Pradžioje, žinoma, pokari
nio skurdo neišvengs. Bet palaipsniui sugrįš į eilinę 
gyvenimo vagą, būtent, ir ekonominiai atsistatys, ir 
sveiką demokratinę laisvę išlaikys. Bet Sovietų oku-

Jo čia nėra, nes Jis prisikėlė, kaip yra sakęs. Ateikite ir ma
tykite vietą, kame Viešpats buvo paguldytas. (Mato 28, 6).

ŠVENTOJI SAVAITE
Šiandien pasaulyje daug mą Aš jums duodu; kad jūs 

neapykantos ir keršto, mylėtumėte vieni kitus. 
Mums katalikams reikia kaip Aš jus mylėjau”. Tai 
visuomet turėti Viešpaties Dievo įsakymas. Kas tiki į 
Jėzaus Kristaus žodžius, Dievą ir Jį myli privalo Jo 
pasakytus per Paskutinę įsakymus gyvenime vyk- 
Vakarienę: “Naują įsaky- dyti. “Iš to visi pažins, kad 

puotoji dalis sudarys visai kitonišką vaizdą. Pasaulis 
nė nežinos, kaip tasai vaizdas atrodo, nes bolševikai 
jokių komisijų neįsileis, tik bus numanu, kad komu- 
nistinimas ten eina įtemptu ryžtingumu, žodžiu, gre- 
tapilno aruodo bus įkurta ubagija ir komunistinių perų 
lizdas. Pigu įsivaizduoti, koks bus gyvenimas tokioj 
kaimynystėj ir kiek rūpeščių bei vargo turės Alijantų 
komisijos, begaudydamos savo srityse komunistų agi
tatorius.

Kai dėl ruošiamos Vokietijos darbininkams so
vietų baudžiavos, tai jau dabar girdisi griežtų protes
tų iš civilizuotų darbininkų pusės. Ir iš tiesų, ar gi gali 
XX-tame amžiuje būti pakenčiamas vergų darbas? Ar 
tai tokie “revoliucijos laimėjimai”? Juk revoliucija 
žadėjo išlaisvinti ne tik Rusijos, bet viso pasaulio dar
bininkiją. Gi išeina kaip tik priešingai: revoliucija pa
vergė Rusijos darbininkus, o dabar tą pačią “laimę” 
siūlo visiems sovietų pavergtiems kraštams. Jei San 
Francisco konferencijoj rusai savo reikalavimus tebe- 
pakartos, tai konferencija bus labai karšta. Ko, ko, 
bet vergiško darbininkų smaugimo amerikiečiai ne
pakęs. K.

jūs esate Mano mokiniai, 
jei jūs turėsite meilę vieni 
kitiems”, sako Jėzus Kris
tus. Mūsų ištikimybė ir 
meilė Jėzui Kristui pasi
reiškia artimo meilėje. 
Kiekvienas žmogus, nežiū
rint rasės, tautos ar tiky
bos yra mūsų artimas, ir 
jį privalome mylėti. Nei 
karas, nei žinios piktada
rybių neapleidžia mūsų 
nuo pildymo Dievo Sūnaus 
įsakymo. “Kad mylėtumė
te vieni kitus, kaip Aš jus 
mylėjau”.

Kybodamas per tris va
landas ant kryžiaus, Jis 
meldėsi už savo piktada
rius: “Tėve atleisk jiems”. 
Nuo kryžiaus Jis kalba į 
mus ir prašo išmokti my
lėti visus žmones, net ir 
aršiausius priešus, kaip Jis 
mylėjo ir už jų išganymą 
paaukojo savo gyvybę

I Dangiškajam Tėvui.
Į Vien dėl to, kad pasaulis 
atmetė Jo meilės įsakymą, 

i milijonai žmonių išžudyta, 
j kiti milijonai išmirė badu. 
Laukiame taikos; trokšta
me taikos; meldžiamės už 
taiką. Bet teisingą taiką 
tegalima sulaukti Kristaus 
meilės įsakymą pildant. 
Šv. Tėvas Popiežius Pijus 
XII, kalbėdamas Kančios 
sekmadienyje tarp kito ko 
pasakė: “Negalima tikėtis 
taikos iš tų vadų, kurie vi
siškai atmeta Jėzų Kristų 
ir siūlo brutalę jėgą, vie
toje Dieviškojo įsakymo”. 
Jau mes matome kaip tai
ka ir išlaisvinimas virto 
pasityčiojimu. Lietuva, Es
tija, Latvija, Lenkija ir 
Rumunija susilaukė ne iš
laisvinimo ir taikos, bet 
naujos vergijos ir žiaurios 
priespaudos. Tironiška jė
ga, prisidengus “demokra
tijos” vardu, užgrobė tas 
tautas, suvaržė ir stačiai 
atėmė Dievo duotas žmo
nėms teises. Tas naujas 
tironas skelbiasi “išlais
vintuoju”, bet yra žiaures
nis už buvusius nacius. Už 
tai Popiežius sako: “Jis iš- 

Tęsinys 5-tame pusi.

AMERICAN 
RED CROSS 

' +

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

1.

Puota Pilėnuose
— Nuomonių skirtingumas kartais suveda į 

draugingumą, — diplomatingai pastebėjo 
Eugenija.

— Na, jei taip, tai drąsiai jas išdėstysiu, — 
atsakė Bezickas. — Tamsta pati tai žinai, ką 
aš noriu pasakyti, tik gal dėmesio į tai neat
kreipei. Kultūrą aš suprantu ne vien tik sme
genų išsilavinimą, bet drauge ir dvasios kil
numą, tradicijas, išauklėjimą, o, pagaliau, ir 
kūno sudėjimą. Paimkime tokį daiktą, kaip 
žmogaus ranka, na, kad ir tamstos — čia Be
zickas norėjo paimti Eugenijos ranką, bet to
ji ją atitraukė — arba ir maniškė, — tęsė 
kiek sumišęs Bezickas; — drįstu teigti, kad 
mano ranka kultūringa, nes mano protėviai 
skaitosi bajorais nuo Narsiojo Boleslovo lai
kų. Taigi, paimkime kultūringo žmogaus ran
ką ir palyginkime ją jau ne su kaimiečio, bet 
su jo inteligento sūnaus ranka. Litvomano - 
inteligento ranka būtinai stora, stambi, o gal 
ir pūslėta, nes jie parvažiavę atostogų sun
kiai dirba — paprotys, mat, neatleidžia. Kul
tūringo žmogaus ranka visai kitoniška. Už
tenka tik į ją pažiūrėti. Dabar klausiu: kiek 
reikia gentkarčių, kad tokia stambi mužiko 
ranka, per nuolatinį evoliucijos procesą, virs
tų poniškai kultūringa?

Čia Bezickas pažiūrėjo į Eugeniją, bet toji 
nieko neatsakė. Gal nenorėjo leistis į tokią 

slidžią diskusiją, o gal ir nesuskubo, nes tarp 
vyrų kilo linksmas klegesys.
— Tai tiesa, — atsiliepė Kaukelis, — užten

ka tik pažiūrėti į tokį pamokytą litvomaną ir 
tuoj matyt, kad tai mužikas ir gana. Toli ne
ieškant, kad ir toks daktaras Bitinas, kurs 
Ašmenų dvare gyvena. Stambus, raudonas, 
gyvas meškinas, o rankos kaip kerplėšos.
— Kaip jis toks, kaip vadinasi? — greitai 

paklausė Bezickas.
— Bitinas, daktaras Bitinas.
— Keista pavardė.
— Keista, bet reikšminga. Bitinas tai — bi

tės vyras.
— Bitės vyras! Ha, ha, ha! — juokėsi Bezic

kas. — Tuo žymu mužikų kultūra. Laukiniai 
žmonės pasiima pavardes nuo augmenų ir 
gyvūnų. Bet tikiuosi, kad tai nenaudingas bi
tinas — tinginys, kaip paprastai?
— Kaip tik priešingai, — atsiliepė tylėjęs 

iki šiol Paspirgėlis, kurs nežinia kokiu ste
buklu persikeitė į Kasperskį, — priešingai, 
daktaras Bitinas, girdėt, daug darbuojasi. 
Ponai, aš ne litvomanas, bet turiu pripažint, 
kad visi apylinkės kaimiečiai negali atsigėrėt 
gydytoju Bitinu.

Bezickas sučiaupė lūpas.
—Ir tamsta tokios pat apie jį nuomonės?

— Aš jo nepažįstu, — atsakė Kasperskis, — 
tik sakau, ką iš kitų esu girdėjęs. Jau jis čia 
keleri metai darbuojasi. Tai pono Tautgėlos 
kaimynas. Gyvena pat tą litvomaną Vaišman- 
tą.

Bezickas pažiūrėjo į Tautgėlą. Tasai jau
tėsi priverstas šį tą apie daktarą Bitiną pa
aiškinti.

—Mačiau jį kartais valkiojantis po laukus. 
Gydo žmones ir gyvulius ir varo agitaciją 

prieš lenkus ir bajorus. Stebiuosi tam išga
mai Vaišmantui, kad tokį žmogų pas save lai
ko. Bet Vaišmantas jau ne be mūsiškis. Jau 
keleri metai, kai virto tokiu litvomanu, kad 
kiekvienas bajoras vengia jo kaip ligos.
— Bet, tėveli! — atsiliepė Eugenija. — Aš p. 

Vaišmantą pažįstu nuo mažų dienų. Jis visa
dos buvo toks malonus, simpatingas...

Tautgėlos skruostai susiraukė. Tamsus 
raudonumas mušė jo veidan, akys sužibo, 
jau - jau rodės sprogs griausmingu piktumu, 
bet staiga susivaldė.
— Ne tavo dalykas, dukrele, spręsti apie 

būdą žmonių, kuriuos aš pažįstu keliasde- 
šimts metų. Ne tas geras, kurs moka geru 
apsimesti, bet tas, kurs bent niekam neken
kia. Taip, aš iš Vaišmanto vieno tik reikalau
ju, kad jis nekenktų mūsų tėvynei. Bet, deja, 
jis Lenkijos priešas.
— Mane mokė, kad čia Lietuva, — tarė Eu

genija. — Tiesa, mūsų bajorų kalba yra len
kiška, bet čia juk yra žmonių, kurie tik lietu
viškai temoka.
— Pasirodo, dukrelė jau turi savo nuomones 

ir drįsta jas pareikšti. Reik atsargiai — su
niurnėjo viens sau Bezickas.

Tautgėlos kraujas buvo sujudęs, bet prie 
svečių jis nenorėjo kelt skandalo ir priverstu 
malonumu atsakė:
— Gerai, vaikeli, kad neužmiršti, ko tave 

mokė. Taip, čia yra Lietuva, didžiosios Len
kijos dalis! Į Lenkijos ir Lietuvos sveikatą!

Stiklelis kartais virsta dideliu diplomatu, 
nes jame paskendo nevienas draugijinis ar 
politinis ginčas. Ir dabar jis atėjo pagalbon. 
Svečiai išsigėrė ir, tartum, viską pamiršo. 
Tačiau Bezickui vis dar rūpėjo daktaras Biti
nas. Pradėjo jį užkabinėti iš tolo, juokais.

— Tai sakote, tas Bitinas stambus ir sto
ras? Tokie būtinai turi dideles letenas. Savo 
delnu galėtų uždengti visą Lietuvos kuni
gaikštystę.
— Ha, ha, ha! — juokėsi svečiai.
— Ir sakote, jis agituoja prieš lenkus? No

rėčiau kada su juo susitikti. Tik reikia pasi
imti ragotinė, nes su meškinu be ginklo pa
vojinga.
— Tamsta su ragotine, jis su ragais — tai 

bus kova! — klykė iš džiaugsmo Kaukelis.
— Apsisaugok, nes jis turi ilgus ragus, — 

tarė Bernackis. — Jo įtaką jaučia visi muži
kai. Sakoma, jo klausą kaip kokio generolo.
— Duokit man čia pasiviešėti, ir jo įtaka su

mažės, — didžiavosi Bezickas. — Galop, tegu 
sau platina įtaką savo srity. Ant mužikų mėš
lyno nemanau su juo susidurti. Bet jeigu no
rėtų siekti aukščiau, tuomet turės reikalą su 
baltuoju ereliu!

Duota vakarienė, ir svečiai, stiprindami 
kūną skaniais valgiais, drauge sotino ir savo 
dvasią, litvomanus bekandžiodami. Eugenija 
nedalyvavo jų šnekose. Buvo užimta ir kaž
ko susimąsčius. Ar šiaip ar taip, jai smarkiai 
nepatiko toks griežtas nepažįstamų žmonių 
pasmerkimas. Juk dauguma svečių dr. Biti
no niekados nebuvo matę, o visi vienu balsu 
jį smerkė vien tik už lietuvybę. Kultūrin
giems žmonėms nederėtų taip elgtis. Tačiau 
Eugenija su jais nesiginčijo, nes svečiai jau 
buvo įkaušę. Be to. ji nenorėjo pykintis su tė
vu. Taigi, nors sąžinė jai išmetinėjo, kad ne
užtaria šmeižiamų žmonių, vienok, viską ap
svarsčius. pasiryžo tylėti. Bet jautėsi nerami 
ir suerzinta. Nuėjus virtuvėn, užtiko ten nau
ją netvarką.

(Bus daugiau) th
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MARIANAPOLIS

i

Waterbury Rinkliava Ko
legijai — Aukų Sudėta 

1,033 dol.

NEWARK,N.J

VALSTYBIŲ ZIMBS
i *•&—•-------------------------- -------------- --- ---------- -- - ---- --------

šių metų kovo IS dieną, sek
madienį. AVaterbury, Conn. lie
tuvių katalikų bažnyčioje įvyko 
rinkliava Marianapolio Kolegi
jai palaikyti.

šia proga norime pažymėti, 
kad šioji rinkliava buvo nepa
prasta tuo atžvilgiu, kad pana- 
šią rinkliavą pas M aterbuno 
lietuvius katalikus esame turėję 
tik prieš nepilnus metus ir bu
vome gausiai sušelpti.

Nežiūrint to. kun. klebonas J. 
Valantiejus vėl parodė didelį 
palankumą ir supratimą Maria
napolio Kolegijos reikalams bei 
gyvą norą stiprinti šią katali-* 
kišką lietuvių mokyklą. Tam 
tikslui jis paskatino Marianapo
lio vadovybę ir šiemet atvažia
vus pasirinkti kolegijai para
mos.

Iš Marianapolio Waterburin 
buvo nuvykęs kun. J. Kuprevi-j 
čius. kurs taip pat bažnyčioje tą 
dieną sakė pamokslus.

Aukų kolegijai per rinkliavą 
buvo sudėta 1.033 doleriai ir 80 
centų.

Marianapolio vadovybė šia 
proga reiškia nuoširdžiausią pa
dėką visiems aukotojams ir kle
bonui kun. J. Valantiejui, visa
dos taip giliai atjaučiančiam 
kolegijos reikalus.

Drauge norime paminėti, kad 
YVaterburio lietuviai katalikai ir 
kitu būdu stipriai palaiko Ma
rianapolio Kolegiją: iš visų lie
tuviškų parapijų jie čia pirmoje 
vietoje stovi savo atsiųstų mo
kinių skaičiumi.

Kun. A. Markūnas,
Marianapolio Viršininkas.

Kovo 18 d. įvyko L. Vyčių 
metinė šv. Komunija ir pusry
čiai. Šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. I. Kelmelis, dvasios vadas. 
Klebonas kun. 1. Kelmelis svei
kino Vyčius už gražų pasirody
mą ir taipgi už auką parapijos 
fondui.

Po šv. mišių Childs restauran- 
te įvyko bendri pusryčiai. Kal
bėjo p. K. Vaškas, kuopos pir
mininkas. kuris taipgi buvo ir 
toastmasteriu. Taipgi kalbėjo p. 
Louis Ketvirtis. New York ir 

. New Jersey L. Vyčių apskričio 
1 pirmininkas, p. Kazys Bason. 
L. Vyčių Centro iždo globėjas, 
p. Alena Pečiuraitė, Sgt. J. 
Grimaliauskas ir Avn. Ord. 
MIC. B. Kaminskas. Pastarasis

’ I

buvo pirmas iš karo tarnybos! 
asmuo, mūsų narys, dalyvau
jantis paminėjime nuo karo 
pradžios.

Vyčių dalyvavimas atkreipė 
dėmesį ir kitų, kurie buvo tame 
restaurante. ypač kai kuopos 
pirmininkas p. K. Vaškas ir na- j 
riai kalbėjo maldą į šv. Kazi
mierą ir P. švč. Marijos pasvei
kinimą — “Sveika Marija”.

Kai Vyčiai ėjo po pusryčių, 
kai kurie žmonės klausė šio ra
šytojo varaą tos grupės, kuri 
turėjo pusryčius. Sužinoję, kai 
kurie komplimentavo už tai. 
kad jie laikėsi savo religijos, 
organizacijos ir lietuvių tautos. 
Tai buvo labai gražūs kompli
mentai ir jų ilgai neužmiršime.

I 
į

Alijantų vadai generolai studijuoja žemėlapi Vokietijos karo fronte. Tai 
buvo planuojamas puolimas Huns apylinkėje. Iš kairės į dešinę: Gen. H. 
D. G. Crerar. Lt. Gen. Sir Milės Dempsey, Fieid Marshal Bernard Montgo- 
mery, Lt. Gen. \Villiam H. Simpson, Air Marshal Sir Arthur Coningham.

ris taip pat yra mūsų kuopos'žmonėms, praeitą sekmadienį — 
narys, buvo sužeistas Prancū-, Verbų sekmadienis buvo tikrai 
zijoj ir sugrįžo atostogoms pas linksmas.
savuosius.

L. Vyčių 29 kuopa sveikina 
visas kuopas ir draugus Velykų 

!švenčių proga.

Tikrai šįmetą ir aš 
ankščiau nukiutinau į bažnyčią, 
kuri buvo pilnutė žmonių. Cho
ras šauniai su solistais mišias 

i giedoio, vad. A. Stanišauskui.

v •

Iš Dariaus Girėno Pamink 
lo Komiteto Pramogos

/

šio mažo parengimo paminklo 
naudai liks iki $50.00. Pamink
lo Fonde yra pinigų $2,634.51. 
Pramogos dalyviams, aukoju
siems ir dirbusiems reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Šia proga prašome gerbiamos 
visuomenės ir draugijų prisiųs
ti aukų paminklo pastatymui 
mūsų didvyriams lakūnams Da
riui ir Girėnui. Money Orderį 
ar čekį teikitės išrašyti vardu 
Darius Girėnas Monument Fund 
ir pasiųskite Komitetuo iždinin
kui Mr. John Spurgai, Port 
Jefferson Station, Long Island, išmokėjimo būdą, ruoštis prie 
New York. Jis gavęs aukas būsiančio seimo, kuris turi į- 
prisiųs jums kvitą, < 
jūsų vardai ir aukos bus pa
skelbta laikraščiuose.

Fondo Komiteto
Pirmininkas: Jonas Šaltis 
Iždininkas: John Spurga

Fin. Sekr.: Adv. S. Briedis, Jr.

★ * * 
M AKE 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY
h ■ i .i —

parapijos svetainėje, John St., 
Waterbury, Conn. Pradžia 1 va
landą po pietų.

Šis suvažiavimas ■ yra labai 
svarbus, nes reikia svarstyti ir 
užgirti konstitucijos pašalpos

New York ir New Jersey L. I 
Vyčių apskričio šokiai įvyks' 
balandžio 7 d., Šv. Jurgio sve
tainėje, 180 New York Avė.. 
Nevvark. Gros Pavydįs orkestrą.1 
Įžanga 65 centai. Pradžia 8 vai. i 

I vakare. Kviečia visus dalyvau-! i
ti.

Sgt. Jonas Diedaiis. kuris bu
vo sužeistas karo veiksmuose 
Prancūzijoj, sugrįžo pas savuo
sius praleisti atostogas. Kovo 4 
d. Sgt. Jonas Diedaiis apsivedė 
su Marie Piatek. Sveikiname!

Leit. Vincas Paukštaitis. ku-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!
ADVOKATAS

1
' Joseph B. Gailius

BOSTON REALTY TRUST

Real Estate and Mortgages
Tel. ŠOU 2732

317 E Street So. Boston, Mass. ?
y z

= —
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South Boston Caf e
Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Vincas Balukonis, Sav.
Skanių Valgių Pasirinkimas

Puikūs gėrimai, geras ir mandagus 
patarnavimas.

Kas norite gauti gražų Kaiendorių, ateikite pas mus ir 
paprašykite jo.

260 W. Broadvvay, So. Boston
MASSACHUSETTS

•>

Apskritis turės savo metinį 
pikniką birželio 10 d. Šv. Myko
lo lietuvių parapijos parke, 23rd 
St., Bayonne. N. J. F. V.

NEW HAVEN, CONN.

Kovo 
salėje, 
Statyti 
tų ir vaišių

------------- n atsilankė kiek
Pavasarinis koncertas įvyks 

parapijos choro gegužės 13 d., 
parapijos svetainėj. Choras nu- 

| tarė gražų programą — naujau
sių lietuviškų dainelių. Kadangi 

■ pelnas skiriamas parapijos 
į naudai, tai parapijiečiai turi 
• visi įsigyti sau tikietus, kad 
nereikėtų siūlyti, ir dar po kė

pius kartus. Tikietus gali gauti 
pas choristus ir pas kaikurias 
ponias. Po koncerto bus tikrai 
smagūs šokiai.

Artinantis Šv. Velykų šven
tėms. malonu yra, kaipo šios 
kolonijos korespondentei, pa
sveikinti mūsų darbštų kleboną 
kun. Edv. Gradecką. vikarą 
kun. K. Parėdną. ir visus para
pijiečius bei šios kolonijos lie
tuvius. kurie su dideliu pasiry
žimu dirba savo tautai ir baž
nyčiai ir dėl šios šalies labo. 
Sveikinu visus mūsų parapijos 
karius, kurie šiuo tarpu yra iš
siskirstę po platų pasaulį ir gi
na visų tautų laisvę. Tegul pri
sikėlęs Kristus palaimina jūsų 
pastangas ir suteikia reikalin
gas palaimas ir sustiprinimą 
kovoje ir apsaugoja nuo pavo
jaus.

11 d., š. m.. Logan Inn! 
Brooklyne, Paminklui į 

Komitetas suruošė kor-Į 
į 

vakarą. Publikos: 
buvo tikėtasi.■

Šios rūšies pramoga svečiai bu
vo patenkinti. Pasižj-mėjusieji 
žaidime laimėjo dovanas: F. 
Venys, Marion Bernhardt. Mar- 
garet Kiseleva, Mrs. Baltuvie-į 
nė. P. Mačys, Nellie Kulokienė, i 
B. Adomaitienė, Kastantas Sa-; 
baleskis, F. Dovydaitis, F. Yan- 
kus. A. Kubilus Anna Rekis, 
Antrą dovaną gavo šie: Ho- 
ward Mertens, P. Spūdis, J. 
Jankūnas. Nellie Kazlauskas. V. 
Kalvelis, V. Adeikienė, V. Kir- 

■ velienė. Įžangos pirmą dovaną 
! laimėjo Howard Mertens, antrą 

Amerikos Lietuvių Tarybos — J. Jankūnas, trečią — lai- 
Bridgeporto skyrius praeitam, mėjo J. Rimavičius.
savo susirinkime nutarė dar. Vėliau svečiai buvo pavaišin- 
biskutį padirbėti, kad būtų gaii- ti karšta kava ir skaniu tortu, 
ma savo kvotą, skirta Lietuvos 
reikalams, išpildyta. Nutarė su
rengti gražų žaidimo vakarą 
tuojau po Velykų, ir išrinko ko
misiją: p. Tuskienė, p. Tateru- 
nienė. p. Balsienė, p. Mačiukai* 
tienė,
Viznienė. Linkėtina 
mių. Taipgi buvo 
rengti paminėjimas 
bemis 
Seimo „.
asmenys 
nis gauti kalbėtoją.

aukas būsiančio seimo, 
o vėliau vy^ti šį metą: taipgi šiame su

važiavime- bus išdalintos dova
nos kuopoms, kurios daugiau
siai prirašė naujų narių prie 
kuopos per - 1944 metus. Atsi
žvelgiant į šiuos svarbius rei
kalus, kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių prisiųsti į 
suvažiavimą, ir pagaminti nau
dingų įnešimų, kaip apskričio, 
taip ir visos organizacijos labui. 

Atstovės vykdamos į suva- 
Pranešu visų kuopų bei valdy- žiavimą neužmirškit atsivežti 

bu žiniai, kad Moterų Sąjungos savo narystės ženklelius, kurie 
Conn. apskričio svarbus pusme-.iūna suvažiavimuose vartoja- 
tinis ir priešseiminis suvažiavi- mi.
mas įvyks sekmadienį, balan- j M. Jokubaitė,
džio - April 29 d., šv. Juozapo Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskričio Kuopoms

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

1
JOE’S MARKET’S

Juozas ir Marijona Bernatoniai, Savininkai

' 725 E. 7th St., Cor. N St., So. Boston, Mass. £ 
i I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

John’s Hardvvare
Paints, vamishes, vvallpapers and plumbing supplies.

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

Vakaro eigą tvarkė J. šertvitis, 
B. Spudienė. ir Mačienė. Laimė
jimų tikietus traukė jaunutė 
Maciūtė. Užkandžius pagamino 
O. Daubarienė ir K. Dumblienė. 
Komitete dirba: P. Montvila, V. 
Pūkas. D. Paleckas. J. šaltis ir 
adv. S. Briedis, kuris suteikė 
dvi dovanas. Juozas Ginkus. lie
tuviškos radio valandos vedė- 

aukojo radio

p. Višniauskienė ir p. 
gerų pasek- 
nutarta su
su prakal-

Steigiamojo jas. Brooklyne. aukojo radio
Išrinkti į skelbimus vertės $4.00. A. Mi- 

ir A. Viz-jkalauskas, Logan Inn savinin-
O. kas, davė salę dovanai. Todėl iš

Lietuvos 
sukakties 25m.

: A. Skirka

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Broadvvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

JOHN CERULLO. Jr.. Mgr. Tel. ŠOU 9570

t

Balandžio S d. įvyks mūsų pa
rapijos svetainėje pirmutine 
pramoga po Velykų, kurią ren
gia Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvaičių vienetas, pri
tariant A. L. T. vietiniam sky
riui. Pramoga bus įvairi, nes 
susidės iš judamų paveikslų, 
kalbų žymių kalbėtojų, kurie 
yra daug pasidarbavę šioje sri
tyje: taipgi bus malonios vai
šės ir draugiški pasikalbėjimai. 
Lietuvaičių vienetui sumaniai 
vadovauja p-nia Aif, kuri daug 
širdies įdeda į savo darbą. Tai
gi kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti ir parem
ti šį naudingą ir mielaširdingą 
darbą. If.

BRSDGEPORT. CONN
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bridgeporto skyrius pasiuntė i 
Tarybos Centrą aukas, surink
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime, vasario 11. 
1945 m. Aukų suaukota $111.15. 
ir visos pasiųstos ir gautas pa
kvitavimas. Tai tikrai yra gra
žus darbas. Tik dar neperdaug 
geraširdžių žmonių atsirado, 
kurie Įsirašė į Bendrąjį šalpos 
Fondą, tik 30 narių. Atmink, 
kad daug geriau ir lengviau au
koti, o ne aukos prašyti.

Pavasaris, pavasaris, kaip 
paukščiams linksma, taip ir

Iraugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
8 VVinfield St., So. Boston, Mass.

t’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
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 VVest 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgi rdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
Das» protokolu raštininke

•< /_ J •< ZA A1''r*

I

391 W. Broadway So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN68

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmir.Ir.kas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Masa. 

Prot. Rašt. — Jonas Giineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa 

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

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

Linksmų Velykų Švenčių

Peter & Diek Tavern
Didelis pasirinkimas Įvairių gėrimų. 

Patarnavimas malonus ir mandagus.

Petras Jarvis, sav

208 W. Broadvvay, So. Boston
MASSACHUSETTS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Sullivans Liquor Store
Turime degtinių, vynų ir alaus pasirinkimą.

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
Cią sekmadienį kiekvieno meneslc 
2 vai. po pietį}. Parapijos salė; 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!
PASISVEČIUOKITE

Pas

8

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame visuomet pasiruošę nuoširdžiai 

pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir

džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 

gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 

Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti

Telefonu ŠOU 4535

- Y
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TAIKOS KUNIGAIKŠTIS
Velykos yra džiaugsmo 

šventė. Viešpats Jėzus 
Kristus, prisikeldamas iš 
numirusiųjų neužginčija
mai įrodė savo Dievybę. 
Jis prisikėlė savo galybe 
ne dėl to, kad Jis yra Žmo
gus, bet dėl to kad Jis yra 
Dievas. Niekas iš. mirusių
jų žmonių neprisikėlė. Tik 
Dievybė prisikelia. Už tai 
Bažnyčia savo maldose 
gieda: “Tai diena, kurią 
Viešpats yra padaręs: 
džiaugkimės ir linksmin
kimės joje”.

Bet 1945 Velykos, kaip ir 
praėjusios keturios nėra 
pilnai liriksmios, nes visas 
pasaulis dar paskendęs 
ugnyje ir kraujuose. Visi 
išradimai, kokius žmogaus 
protas tik galėjo ištobu
linti per 6,000 metų, pa
naudojami išžudymui mi-

Linksmų Šv. Velykų

Dr. J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway 
So. Boston. Mass. 
Tel. ŠOU 2805-R

Ii jonų žmonių. Viešpats Jė
zus atėjo į žemę duoti žmo
nėms taiką ir ramybę: 
“Garbė Dievui aukštybėje 
ir ramybė žemėje geros va
lios žmonėms”. Bet žmo
nės Jo nepriėmė. Jie šau
kė: “Mes nenorime, kad 
Jis mums karaliautų”. Bai
siausiai Jį nukankino, pri
kalė prie kryžiaus ir paliko 
Jį mirti... Kristus Dievas 
prisikėlė iš numirusiųjų ir 
vėl Jis siūlo žmonėms savo 
mokslą, per kurį jie susi
lauktų ramybę ir taiką. 
Pasirodęs Apaštalams po 
Velykų jiems tarė: “Ramy
bė Jums”. Apaštalai atsi
minė, kaip per Paskutinę 
Vakarienę Jis jiems sakė: 
“Aš jums palieku ramybę, 
Savo ramybę jums duodu, 
ne kaip pasaulis duoda, Aš 
jums ją duodu... Tuos da
lykus Aš jums kalbėjau, 
kad Manyje jūs turėtumė
te ramybę”. Apaštalai ge
rai supranta, kad be Kris
taus žmonės negalės ra
mybėje gyventi. Supranta 
dabar ir pasaulis. Buvo 
skelbiama, kad mokslas, 
apšvieta, pažanga panai
kins visus karus, visus ne
sutikimus. Praeitas pa- 

į saulinis karas buvo “karas 
! užbaigti visus karus”. Kas 
i atsitiko po 22 metų? Mat 
pasaulio taika buvo tveria
ma be Kristaus; pasaulis 
gyveno be Kristaus moks
lo. Užmiršo pasaulis Kris
taus žodžius: “Aš jums 
tuos dalykus kalbėjau, kad 
Manyje turėtumėte ramy
bę”.

Bažnyčia, pildydama 
Kristaus valią, ir žinoda

Linksma Šv. Velykų

Adv. Juozas Cunys
411 W. Broadway
So. Boston, Mass. i

Linksmų Šv. Velykų

Adv. John J. Grigalus
598 East Broadway 

So. Boston, Mass.
Tel. 1761 Room 3

Residcncc:
52 G St., Tel. ŠOU 1,877

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

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

278 Harvard St., Cambridge, Mass.

l“... ..  ’|
i
II

Linksmiausių Velykų Švenčių

i į

*

430 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ma, kad be Jo negali būti 
pasaulyje ramybės nuola
tiniai mišiose meldžiasi už 
ramybę - taiką: 1. “Garbė 
Dievui aukštybėse ir ra
mybė žemėje geros valios 
žmonėms”. 2. Prieš konse
kraciją: “Mums meldžiant, 
priimk visų žmonių auką, 
o mūsų dienas teikis su
tvarkyti taikoje”. 3. Po 
“Pater Noster”; “Duok, 
maloningasis taiką mūsų 
dienose”. 4. Po laužimo Os
tijos: “Viešpaties ramybė 
tebūna su jumis visais”. 5. 
Po trečiojo Agnus Dei: 
1‘Dievo Avinėli... duok 
mums taiką”. 6. Prieš Ko
munijos maldoje: “Viešpa
tie, Jėzau Kristau, kuris 
savo Apaštalams esi taręs: 
“Aš jums palieku ramybę, 
duodu jums savo ramybę... 
suteik taiką Savo Bažny
čią”...

Tos Bažnyčios maldos 
prašo žmonėms ramybės ir 
taikos, kurią Kristus su
teikė pirmose Velykose. 
Prašoma taikos pasauliui, 
pašalinti karus, suteikti 
visoms tautoms ramybę ir 
tvarką. Bet, kaip Popie
žius Pijus XII pasakė: 
“Taika yra teisingumo 
darbas”, jei tarp žmonių ir 
tautų nėra teisingumo, ne
galima tikėtis ir taikos. 
Teisingumas yra Dieviško
ji dorybė. Kad būtų taika, 
reikia, kad žmonės priimtų 
Dievo įsakymus ir įsigytų 
Dieviškąsias dorybes.

Kristus atnešė pasau
liui taiką ir ramybę. “Savo 
ramybę Aš jums duodu”. 
Kristus savo žodžius išpil
do. Bet žmonės nenori lai
kyti Jo įsakymų, nenori 
pripažinti Jį savo Viešpa
čiu ir Dievu, sakydami: 
“Mes nenorime, kad Jis 
mums karaliautų”. Tačiau 
tie patys žmonės šaukią: 
“Kam Dievas leidžia ka
rus kodėl Dievas neduoda 
pasauliui taikos ?” Dievas 
duoda, bet žmonės nenori 
Dieviškosios taikos.

“Ramybė jums”. Šių me
tų Velykos, labiau kaip 
pirmesniosios reikalingos 
Dieviškosios ramybės, tos 
taikos, kurią Kristus atne
šė pasauliui. Visas pasau
lis paskendęs karo krau
juose ir griuvėsiuose. Ma
žosios tautos skaudžiausia 
nukenčia ir jų vargų ir 
skausmų maža kas girdi. 
Mūsų tėvynė Lietuva per
gyvena trečią Kalvariją, 
beveik į tiek pat metų. 
Naikino ir kryžiavo ją ru
sai, paskui vokiečiai, da
bar vėl užspaudė jos gyvy
bę rusai. Mes nuolatiniai 
meldžiamės į Taikos Vieš
patį ir tvirtai tikime į jos 
prisikėlimą.

Šiose Velykose prašyki
me Kristaus pasauliui tos 
taikos, kurią Jis atnešė, 
kad to ilgo ir baisaus karo 
žmonės suprastų, jog be 
Dievo įsakymų pildymo 
nėra taikos. Prašykime, 
kad Jis savo Dieviškąja 
galybe išlaisvintų mūsų 
pavergtą tėvynę Lietuvą ir 
suteiktų jai taiką, kurią 
Jis atnešė.

Mes žinome, kad Kris
tus, kuris nugalėjo savo 
priešus ir pačią mirtį, su
trins galiūnus, nuvers nuo 
sosto diktatorius ir nuo
lankiesiems, Jį mylintie
siems suteiks laisvę ir ra
mybę. Kristus su mumis, 
tik mes būkime su Juo, bū
kime verti Jo taikos.

“Prisikėlusis Išganyto
jau, prikelk mūsų tėvynę, 
Lietuvą, iš priespaudos į 
laisvę ir taiką.” T.

J. Petronis, Hartford, Conn.................................... 1-00
J. Poloski, VVarehouse Pt., Conn.............................1.00
Joana Dailidenienė, Cambridge, Mass.....................1.00

’ K. ir B. Masiuliai, So. Boston, Mass........................ 1-00
Jonas Jakštas, So. Boston, Mass........................... 1.00
M. Kačkauskienė, Cambridge, Mass........................ 1.00
Juoz. Žemaitis, Millbury, N. J............................... 1.00
Ignas Kymantas, So. Boston, Mass.........................1.00
Vera Mikusauskienė, Baltimore, Md......,.................1.00
Chas. Yuskus, Los Angeles, Cal................................1.00
Mrs. M. Radavich, New Britain, Conn.....................1.00
S. Mariošius, Springfield, Mass.......... ........... 1.00
Marijona Žiurolienė, Dorchester, Mass................  1.00
Pr. Odelis, Newark, N. J...................  1.00

į Jonas Sviklas, Worcester, Mass................................ .75
į J. Uždą vinis, Norwood, Mass....................  50
i Agota Smilgienė, Norwood, Mass........................ 50
’Mrs. Stranikis, Dorchester, Mass....... .......................50
K. Saureckis, Schenectady, N. Y................................50

i Stanley Balberis, Brockton, Mass............   .50
O. Baronienė, Lavvrence, Mass................................. 50
A. Venckus, Turners Falls, Mass..............  50
Anna Jacobs, Dorchester, Mass................................. 50
J. Letkauskas, Baltimore, Md....................  50j 7 '
O. Gečienė, Hartford, Conn.........................................50
J. Kupstaitis, Windsor, Conn.....................  50
S. Valikonis, Elizabeth, N. J....................  50

Nešam Aleliuja
Lietuva! Lietuva!!! Motina brangiausia! 
Lietuva! Tėvyne! Kankine kantriausia!!! 
Iš tolimo krašto tiesiam savo glėbį, 
Pro atdarą erdvę, pro jūrą ir slėnį, 
Ir puolam prie grabo tavo uždaryto. 
Nes lūpos kančioje, troškuly suvyto; 
Prisikeik, Lietuva! Sužalotu veidu, 
Ne visi, ne visi, mes tave apleidom: 

Štai marios tavųjų sūnų, 
Klūpom tarp skausmo akmenų.

Ir šaukiame tave, mieliausia Lietuva!
Kai veržiamės širdžia — durtuvuos užkliūva! 
Kai ašarą nešam — sudaužo mūs taurę, 
Rubežiai, rubežiai... ir kryžiai ten, aure... 
Tai pėdsakai tavo baisios kalvarijos, 
Išpiovė mūs brolius elektros, žarijos; 
Tortūra, Sibiras, nagaika ir kulkos...
Bet štai dar nemažas yra mūsų pulkas! 

Ateisim pro plieną! Mirtį! 
Tave iš grabo išpirkti.

Tik drąsos, Lietuva! Tik drąsos mieliausia! 
Mes tave pasieksim būdami toliausia! 
Atvožšime grabą, sužeistą prikelsim, 
Aukščiau visų kryžių trispalvę iškelsim! 
Kur kraujas — bijūnais žemę iškaišysim, 
Vėl varpomis kviečio dirvas išrašysim, 
Degėsy grintelę savą atsikūrsim, 
Į plieninę sieną sieloms susibūrsim, 

Išves mus meilė, patvara, — 
Nors dabar siena uždara.

Tad išgirsk mūs šauksmą grabu uždengtoji. 
Juk pirma mūs eina Galybė Šventoji! 
Išgirsk, o Lietuva! Mūs Velykų maldą! 
Mūsų ALELIUJA — tau retežius skaido! 
Lietuva! Lietuva! Už tave maldaujam! 
Sieloms kryžiaus kelią — tavo apkeliaujami 
Šiandien susijūngiam su ašara tavo, 
Pralenkiam audringas bangas okeano. 

Nešam ALELIUJA —
Į tavo verguvę.

Marija Aukštaitė.

Atsidėkojant Už "Darbininko” 
Kalendorius

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo- 

. širdų lietuvišką AČIŪ!

ŠVENTOJI SAVAITĖ

I
I

Pradžia 3-čiame pusi, 
naudoja taikos organizaci
ją savo naudai prieš viso
kį teisingumą. Bet vėliau 
istorija teis jį iš prityrimo 
ir priskirs jį ne prie tų, 
kurie prisidėjo prie išlais
vinimo pasaulio iš prie
spaudos ir vergijos, bet 
prie apgauliotojų, kurie

Linksmų Šv. Velykų

Dr. J. F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 East Broadvvay 

So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU ^76

rimtoje ir kritiškoje va
landoje apvilė žmones”. 
Popiežius sako, kad po 
tiek kančių ir skaudžių į- 
vykių neturėtų taip įvykti, 
bet “piktoji dvasia, kuri 
sukėlė šį karą ir ieško, kad 
tarptautiniuose santykiuo
se nebūtų kalbama, kas 
leistina ir neleistina, kas 
teisinga ir neteisinga”, gali 
trukdyti teisingą taiką.

Civilizuotas pasaulis ži
no, kad mažosios tautos 
yra parduotos ir jų žmo
nes pavergti. Ar galima ti
kėtis, kad bus taika ir tarp 
didžiųjų tautų? Kaip gali 

(būti taika, jei nebėra sąži
ningumo, teisingumo, arti
mo meilės.

Dieve, duok, kad Katali
kų maldos per šventąją 
Savaitę sugrąžintų pasau
lį atgal prie Kristaus mei
lės įsakymo. “Mylėkite 
vieni kitus, kaip Aš jus 
mylėjau”. T.

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do

Linksmų Šv. VelykųLinksmų Šv. Velykų

Dr. Pauline Luzackas,
LIETUVĖ GYDYTOJA 

Vambridge. Mass.

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

Tel. ŠOU 1,651
vanomis:
Uršulė Pazniokienė, Norwood, Mass.....................  1.00
Anastazija E. Petrauskaitė, VVaterbury, Conn..... 1.00
Martha Kazemekas, Gilbertville, Mass................ 1.00
Ona Bačienė, Hartford, Conn.......... ........................ 1.00
L. Končius, N. Abington, Mass..............................  1.00
M. Palaima, Dorchester, Mass..............................  1.00
Jonas Gilevičius, Cambridge, Mass....................... 1-00
J. Tarbokas, Roxbury, Mass..................................  1.00
Julius Smelonis, Eucled, Ohio ............................  1.00
Dominikas Janikas, Brighton, Mass........................ 1.00
M. Ruka, So. Boston, Mass......................................1.00'
Vincas Stakutis, So. Boston, Mass.......................  1.00
Mį Vyšniauskienė, Baltimore, Md............................1.00;
Mrs. Veronica Sakevičienė, Cambridge, Mass. ... 1.00 
L. Rudokas, Brockton, Mass................  1.00
J. Balevičius, Brockton, Mass............................... 1.00'
V. Stakutis, So. Boston, Mass. ................................1-00
O. Galinauskienė, Cambridge, Mass........................ 1.00
L. Svenčionienė, Lavvrence, Mass. ..........................1.00
Jonas Žukas, Lawrence, Mass. ............................  1.00
J. Malinauskas, VVorcester, Mass........................... 1.00
T. Valantienė, Chelmsford, Mass........................... 1.00
A. Ivanauskas, Cleveland, Ohio..............................1.00
K. Shaknaitis, Roxbury, Mass............................... 2.00

I
t

Linksmų Velykų Švenčių
Visiems musų kostumeriams ir rėmėjams.

Šia proga pranešame, kad po gaisro mūsų krau
tuvė atsidarė ir turi labai platų kūdikių ir vaikų 
drabužių pasirinkimą. Papuoškite savo vaikus Ve
lykoms iš mūs pirktais drabužiais.

Mūsų krautuvėje patarnauja lietuvaitės.t

f

473-475 Broadvvay, So. Boston, i

TELEFONAS SOUth Boston 3258
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S. širdies V. Jėzaus draugijos 
susirinkimas iš priežasties Vely
kų švenčių nukeltas Į sekmadie
nį. balandžio 8 d. Linksmų šv. 
Velykų! .4. Dėdinas.

I
I LAWRENCE, MASS

6

GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE * WORCESTER. MASS

GREENFIELD, MASS Šv. Kazimiero Parapijaiš devynių narių, kurie atsto
vauja tris draugijas, būtent.

i\ ’V. 21 d. pas pp. Aleksandrą Saldžiausios Širdies V. Jėzaus— 
i: Antaniną Steponkevičius. 187 Juozas Mičiuta.
(Vr.wav S: . Įvyko visų draugijų his. Jonas Giknis: 
valdybų susirinkimas. Nutarė 
suruošti margučių vakarienę 
sekmadieni, balandžio 8 d.. 1 
valandą po pietų. Visas vaka
rienės pelnas skiriamas Ameri
kos Lietuvių Tarybai Lietuvos 
gynimo reikalams.

Greenfieldietės deda visas pa
stangas pagaminti skanius val
gius. Taigi vakarienė bus tikra: 
šauni.

Rengimo Komitetas susideda

Kovo 18 d. Įvyko susirinkimas 
tikslu suorganizuoti fondą pa
statymui paminklo karo tarny
boj esančiųjų pagarbai. Darbas 
pradėtas.

Balandžio 29 d. Įvyks koncer
tas mažoje auditorijoje. Pla
čiau apie tai jau buvo rašyta 
“Darbininke".

Vincas Aguo- 
Šv. Onos —

Bląnche Janeliunienė. Antanina 
Steponkevičienė, Liudvisė A- 
guonienė: SLA 297 kuopą — 
Antanas Janeliunas. Matilda 
Tamulienė. Antanina Tamošai
tienė.

Kviečiame visus dalyvauti šio
je vakarienėje. Lietuvos vadavi

mui reikia darbo ir pinigų. To
dėl stokime į pagalbą pavergtai;
Lietuvai, kad ji po karo keitusi ( ' dykose, balandžio 1 d., 
laisva ir nepriklausoma.

f.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Third Street Cafe, Ine

Į
ii

Šv.' 
t .. . iJurgio lietuvių par. bažnyčioje i 
'šia tvarka: 6

Prisikėlimo maldos, 
giedotos šv. mišios 

intencija. 8 vai. šv. 
pasaulio taiką: 10:30 
— parapijiečių ir vi-

NORWOOD, MASS.

■

šv. mišios įvyks
, vai. rytą 
procesija.
kareivių 
mišios už 
vai. suma 
sų kareivių intencija. Po sumos 
palaiminimas Švč. Sakramentu. 
Mišparų nebus.

Pirmadieni. kovo 26 d. mirė 
Andrius Versiackas. Pašarvotas 

, laidotuvių direktoriaus Edward 
■ Warabow Įstaigoje. 1156 Wash- 
i ington St.
t 1

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.Į i

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944 

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster. Mass.

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

Savininkai: A. P. Neviena—:—P. Razvadauskas

Bernardas Koraitis

ir jos /

/

5

I
K------------------------------------------ W. J. Chisholm

GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavlmar

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

♦
J. Fox moteriškų kailinių firma 

atstovas Bernardas Koraitis nuoširdžiai ♦
sveikina visas klijantes ir rėmėjas ir linki 
linksmai ir maloniai praleisti šventes.

♦

i L d O ii įJi £ZA AV . A AtAAA f
ciškaus sportininkų grupės, ir J 
dažnai dalyvaudavo įvairiuose 
žaidimuose. A. a. jaunuolis bu-1 
vo mylimas ne tik parapijos ku-iP^03 svetainėje 
nigų. bet ir visų tų. kurie jį pa-!*308- Kadangi 
žino.

A. a.
laiške savo mamytei rašė,
greitu laiku parvyks į namus (mingos, 
poilsiui, ir kaip jam bus links
ma susitikt su mamyte, sesele, 
ir abelnai su visais gentims ir 
pažįstamais. Tačiau tragiška 
mirtis atėmė jojo gyvybę ir ne
galėjo išsipildyt jo svajonė. Ma
mytė vietoje sūnaus sulaukė 
nuo Laivyno Departa
mento liūdną žinią, pranešančią 
apie jos sūnaus tragišką mirtį. | 
Ši skaudi žinia labai palietė po
nią Paulauskienę, nes neteko 
vienturčio savo sūnelio. Bro
nius nuolatos savo mamytę ra
mindavo, sakydamas, kad karui 

’ pasibaigus grįšiąs ir kartu link- 
: smai vėl galės tęsti gyvenimo 
dalį.\

Šio straipsnelio rašytojas nuo 
, savęs reiškia poniai Paulaus
kienei nuoširdžius užuojautos 
žodžius, taip pat ir jos dukrelei. 
Lai Dievas stiprina jumis šioje 
liūdnoje valandoje. F. A.

tas ir priklausė prie šv. Pran
ciškaus sportininkų grupės, ir

Jūreivis Bronius B. Pau
lauskas Tragiškai Žuvo 

Karo Veiksmuose.
Sūnus Antano ir Malvinos 

(tėvas miręs) Paulauskų, gimęs 
Lawrence. gruodžio 21. 1923 m. 
Pradžios mokyklą užbaigęs, į- 
stojo Į Lavvrence’o aukštesnę 
mokyklą, kurią baigė 1940 me
tais. Kaipo mokinis buvo savo i 
mokytojų mylimas, nes buvo' 
gabus moksle. Tai liūdija moks
lo atžymiai. Užbaigęs aukštesnę' 
mokyklą, pradėjo dirbt, bet ne
ilgai. Jung. Valstybėm paskel
bus karą. Bronius svajojo Įstot 
Į J. V. laivyną, ir Įstojo gruo
džio 26. 1941 m. ir tapo pasiųs
tas Į Brooklyn. N. Y., kiek vė
liau į New London'o išvyko į 
karo veiksmus Siciliją, šiaurinę 
Afriką, iš Afrikos į Anglijos pa-' 

ikraščius, kur Įvyko nelaimė, 
hes laivas, ant kurio Bronius 
‘tarnavo, užplaukė ant minos ir 

( Bronius atidavė savo gyvastį 27 
d. lapkričio 1944 m.

Velionis buvo labai aktyvus 
šv. Pranciškaus parapijoje. Jis 
buvo altoristu per dešimti me
tų. ir savo pareigas pildė per 
visą tarnavimo laikotarpį, ne
paisant blogo oro. Bronius visa
dos buvo bažnyčioje paskirtu 
laiku. Broniukas taip-pat buvo 
aktyvus Jaunuolių Ratelyj. Daž
nai lankydavo pamokas ir kitus 
jaunuolius ragindavo Įstot Į ra
telį. Bronius buvo geras atle-

i i i
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/ Linksmiausių Velykų Švenčių

Linki Visiems Kostumeriams ir Draugams

FARMERIAI AITUČIAI
455 Cross St., Bridgewater, Mass
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Vladas J. Jakštas
Grosernės Savininkas

PROVIDENCE, R. I Nauja Daina

Sekmadienį, kovo 18 d. para- 
“■* įvyko prakal- 

! bos. Kadangi apie minė
tas prakalbas jau buvo rašyta 

Bronius paskutiniame "Darbininke , 1
siu, kad prakalbos buvo ----

, ir kalbėtojai — Lietu-1 
' vos garbės konsulas, adv. A. O. 
' Shallna, "Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižys ir vietinis 
klebonas kun. J. Vaitekūnas pa-; 
sakė turiningas kalbas. Dainavo, 
p. I. Lašaitė, akompanuojant 
varg. p. V. Stasevičiui.

Kovai dėl Lietuvos, nepri- Į 
klausomvbės dalyviai suaukojo' 
$54.00. Aukojo sekanti: po 
S5.00 — kleb. kun. J. Vaitekū-i 
nas ir E. čiočys; po $2.00 — '■
K. Taraškienė, V. Bankauskas, 
Z. Cilcius, F. Stonienė; $3.00 — 
J. Menkauskas. Po $1.00 — 
Mecunienė, E. Švedienė, 
Bielskis, A. šarkšnas, J. Ado 
monis, K. Kuprevičius, V. Me- 
cunas, A. Dzekevičius. Z. Turo
nis. B. Straznickas. O. Cibuls- 
kienė, V. Zukaitis, E. Oblačins- 
kienė, p. Sarkšnienė, J. Rusas,
L. Martušis. J. Žiedelis, P. 
Sienkevičius, V. Genys, D. Ber
natavičius, P. Višniauskas, S. 
Rutkevičius. A. O. Avižinis, R. 
Kundrotas, F. Taraška. V. Dze
kevičius, S. Russa.

tai tik pažymė-'dainuoja 
bos buvo sek-!_ ;

Muz. K. žižiūnas parašė ir 
jau išleido naują solo ir chorui 
dainą: "Kas Bus”. Daina smagi 
ir graži — kuri rūpestingai ap- 

l merginos ir vaikino 
i praeitį, ir ateitį. Minėtą dainą 
galima dainuoti vien tik solo — 
tenorui, arba sopranui. Ir taipgi 
antrą dalį galima kartot ir cho- 

i rui. Solistai ir chorai naudoki- 
Į tės proga. Dainos kaina 25c., 
chorui kopija 5c. Reikalaujant 
galima siųsti pašto ženkleliais 
po 3c. — K. žižiūnas, 6387 Dės 
Erables Str., Montreal 36, Ca- 
nada.

K.

BROCKTON, MASS.

i

didelę maisto

Vienas iš se- 
buvusių veikė- 
Mykolas 
susirgo 

M.

Abra- 
ir iš- 
Abra- 
buvęs 
ir uo-

x

/ 308 W. 4th St., So. Boston, Mass.
' Telefonas ŠOU 1224
g
,;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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WILLIAM ZINKEVICZ
Retail & Wholesale Groceries

Redakcijos Atsakymai

♦
♦

Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

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

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.

J4Č

411 WA$HINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Lietuviai .eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis pasirin
kimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

17 ARTHUR STREET,
Tel. 2254-M Montello, Mass.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
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19 Arthur St., Tel. Brockton 7748

Rap.

Worcester, Mass. — Tamstos 
korespondencija apie “Piloto 
Duktė” veikalo vaidinimą suvė
luota, netilpo.

Linksmų Šv. Velykų

Adv. A. J. Young
(JANKAUSKAS)

6 Beacon St., Boston. Mass. 
Room 627, Tel. C AP 615Jf 
Namų: 35 Hunnewell Avė., 

Brighton. Tel. STA 8659
)j^X*%XXXX%%XXXX%X.%XXXXXX%XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’

5 Linksmų Šv. Velykų Švenčių!

SVEIKSTA. — Geras patrijo- 
tas ir nuoširdus “Darbininko” 
rėmėjas p. Vincas Zinkevičius, 
prieš trejetą mėnesių buvo sun
kiai susirgęs. Jam buvo padary
ta ant plaučių operacija. Jis iš
gulėjo ligoninėje 12 savaičių. 
Dabar jis randasi namie ir ei
na sveikyn. P-nas V. Zinkevi
čius yra senas biznierius. Arth
ur gatvėje turi 
krautuvę.

SUSIRGO. — 
nesnėsės kartos 
jų ir biznierių, 
činskas sunkiai
gabentas į ligoninę, 
činskas savo laiku yra 
LDS Centro pirmininku 
liai darbavosi minėtai organiza
cijai. Linkime p. Abračinskui 
greitai pasveikti.

UŽSIBAIGĖ MISIJOS. — Ko
vo 11 dieną užsibaigė moterų ir 
merginų misijos, kurias skelbė 
Tėvas J. Kidykas. S. J. Karei
vių motinos ir žmonos už tarny
boje esančius sūnus ir vyrus 
bendrai priėmė Šv. Komuniją ir 
atkalbėjo rožančių. Kunigas J. 
Kidykas pasakė pritaikintą pa
mokslą.
★ Pereitą savaitę įvyko Nuo

latinės Pagalbos P. Švč. Mari
jos draugijos susirinkimas. Pir
mininke išrinkta uoli darbinin
kė p. Elena Liuolienė. Ji ne 
vien tai draugijai dirba, bet ją į 
matysi dirbant ir veikiant be- j 
veik visuose vakaruose ir pa- ■ 
rengimuose.

LDS SUSIRINKIMAS: —Pe
reitą sekmadienį įvyko LDS 
2-ros kp. susirinkimas, pasitar
ti dėl įvykstančio “Darbininko” 
naudai parengimo.

Vakaras įvyks balandžio 15 
dieną. Programą išpildys Onos 
Ivaškienės grupė. Avalina Aks- 
tinaitė. Lina Matulytė ir Olga 
Falcon-Breiviūtė.

Vakaro vedėja išrinkta Julė 
K. Yakavonytė. prie tikietų par
davimo — Julius Baronas, prie 
durų — K. Grigas, J. Balevi- 
čius.

PASVEIKO: — Prieš trejetą 
savaičių buvo susirgęs LDS 
garbės narys ir didelis “Darbi
ninko” prietelius Jonas Jeske- 
levičius. Dabar jau pasveiko.

REZUREKCIJA: — Velykų 
rytą Prisikėlimo mišios su pro
cesija įvyks 5 vai. Kitos mišios: 
7:30, 9:00 ir 11:00. Marytė.•*

I

YOUR PERSONAL GOAlq
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$100 BONDI

A. L. Kapočius
LIETUVIS DANTISTAS

* 517 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2660

»XXXXXXXXXXX-XXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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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.

4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

n rASHINGTON
COOF’ER ATI VE BANK
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

1

l
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Nuoširdžiai Sveikina

Stambus So. Bostono lietuvis biznierius ir 
savininkas L Street Tavern, nuoširdžiai 
sveikina visus savo draugus, prietelius ir 
rėmėjus ir linki linksmiausių šventų Velykų.



Antradienis, Kovo 27-d.," 1945 DARBTNTN'KAS
1 f

VIETINĖS ŽINIOS
a

ŽINUTES jo apie Palestiną, kur jis išgy 
veno šešis metus.

GRAŽI VERBA. Gražus Ver-
• bų sekmadienio .oras buvo So. kovo 25 d.,

Pasišventusios altorių puošė- 
prie bažnyčios 

durų, surinko 105.00. padabinti 
Repozitoriumą, Grabą ir Vely
kų altorius. Salėje, surinko $25.

Trečiadienį, vakare, bus lai
komos Gavėnios, Tretininkų ir 
Šv. Teresės Novenos pamaldos.

Ketvirtadienį, Penktadienį ir 
šeštadienį rytinės pamaldos bus 
laikomos 8 vai., vakarinės 7:30 
valandą.

Išpažintys klausomos trečia-

Bostone, bet gražios čia buvo ir , 
tos didžios dienos pamaldos, šv. 
Petro bažnyčia, per penkerias 
šv. mišias, buvo žmonių pilna. 
Mišiose buvo lietuviškai skaito
ma Kristaus kančia. Suma buvo 
su asista. Buvo iškilmingai 
šventinamos verbos su procesi
ja.

Vietiniams kunigams gelbėjo 
kun. Agnelius, O. F. M., kun. 
Kenney, S. J., deakonas A. Ja
nušonis ir klierikas Vladas Jes- dienio vakare, šeštadienį rytą, 
kevičius, S. J.

2:30 v. p.p., buvo laikomas 
Gavėnios pamaldos, po kurių 
bažnytinėje salėje, įvyko tiky
binio turinio teatras. Pelno liko 
vienuolyno taisai $100.00. Po 
šio gerai suvaidintos teatro Te- mos šiomis valandomis: 6, 8, 9, 
vas Krasauskas, O. F. M., kalbė- 10—su klierikų asista, ir 11:30;

1 salėje 8 ir 9:30.

po pietų ir vakare.

Valgiai šventinami, bažnyčio
je, šeštadienį, 4:30 vai. p.p., ir 
8:30 vai. vak.

Velykose šv. mišios bus laiko-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

TeL TROwbridge 6330

J. Repšiui, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

Mūs Lietuvaitės Gražios - Darbščios Mergaitės

Pačios jauniausios Lietuvių Tautinių šokių Grupės dalyvės. Jos be kitko išpildys vaizdeli “Lietuvaitės 
Darželis” ir “Snaiguolių Baletą”, Balandžio-April 8 d., 1945, Municipal Building, S. Bostone, 3 vai. p.p.Kunigai, bažnyčioje, pranešė, 

kad N. A. Lietuvių Katalikų 
Seimelis tampa nukeltas į gegu
žės 6 d. Vieton seimelio, bal. 22 
d., 4 p.p., Šv. Kryžiaus katedro
je yra rengiamos lietuvių pa-! 
maldos teisingos taikos ir pas-- 
tovios ramybės tikslams.

_______________

i

Tuokiasi lietuviškos poros. 
Antradienį, vakare, Jūreivis 
Juozapas Alukonis apsivedė su 
Palmyra Antanelyte. Jaunave
džiai troško priimti Moterystės 
Sakramentą, kada nors po Vely
kų. Bet pono Alukonio laivas 
išplaukia.

Antra lietuviška porelė susi
daro iš viršylos Alfonso 
lausko ir Ievos Macaitės. 
taps įvykiu, bal. 8 d.

Abi ši pori yra plačiai 
mos šioje apylinkėje savo ir še 
mų darbštumu.

Šid-
Tas

žino-

Šv. Vincento Pauliečio labda
rybės draugija pasiuntė porą 
rišulių drapanų Tėvams Mari
jonams, Romon.

Taip pat pasiuntė rišulį Vin- 
centiečio Povilo Barolio šeima 
nuo savęs.

Trijų valandų Merdėjimo pa
maldos, iš šv. Cecilijos bažny
čios, bus transliuojamos, per 
WCOP stotį, D. Penktadienį, 
nuo 12—3 vai. p.p. Garsus pa
mokslininkas kun. J. Gillis. C. 
C. P., bus kalbėtojum. Tikslas 
transliavimo yra pasiekti ligo
nių namus.

ĮVAIRŪS skelbimaiI

I “VARIETY” KRAUTUVĖ

i

PIGIAI PARSIDUODA

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
■ apgyvento j vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 20 metų. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu” 
ir visais įrengimais prieinama. 
Telefonuokite Darbininko tele
fonu — ŠOU 2680. (13)

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi: Filytė Rudytė. Rūta Česnulevičiūtė. Zuzana Bernotaitė, Virginija Benzevičiūte, Vanda 
Griganavičiūtė, Milda Martinkaitė, Alvytė Averkaitė, Rūta Prakapaitė, Alena Ivanauskaitė. Pranė Zaleckaitė, L. Januškevičiūtė.

Antroj eilėj iš kairės į dešinę: Rūta Barevičiūtė, Aiena Janeliūnaitė, Filytė Savickaitė, Marytė Prakapaitė, Laimutė Balčiūtė, 
Dalia Barevičiūtė, Morta Markelionytė, Danutė Averkaitė, Brone Patackaitė ir Česnulevičiūtė.

Ta pati grupė ir tą pačią maždaug programą, išpildys Balandžio 15, 3 vai. p.p., Šv. Roko parapijos salėje, Brockton, Mass.

LIETUVIŲ MALDOS 
DIENOS GIESMĖS

L Vyčiai Organizuoja 
Jubiliejinį Komitetą

LANKĖSI TAISOSI SPECIALIUS 
KOSTIUMUS _______

REIKALINGA “finisher” dėl 
Kingston Clothing Company. 
Jai kurios moterys mokate dar
bą, o negalite nueiti į krautuvę 
dirbti, tai mes nuvežime į dar
bą ir į namus. Atsišaukite — 
Kingston Clothing Company, 
383 Albany St., Boston, Mass. 
ant 3-čių lubų arba pašaukite— 
C. Petrauską po 6 vai. vakare, 
GENeva 1208. (30)

Kovo 26 d., lietuvių kleboni
joje įvyko susirinkimas sutvar
kyti giesmių programą LIETU
VIŲ MALDOS DIENOS, Kated
roje, bal. 22 d., 4 v. p. p. Nu- 
tarta šiokią pamaldų tvarką, 
būtent,

1. Mišparai — giedos Šv. Jo
no Seminaristai.

2. Giesmė Marija, Marija —
gieda visi žmonės. i

3. J. E. Arkivyskupo R. J. Cu- 
shingo, D. D. pamokslas lietu
viams.

4. Solo — Skubink prie Kry- RADIENį KOVO 27, 1945, Vy
žiaus Muz. R. Juška. kambariuose, Emerson St.,

Susirinkimas Įvyks 
Antradieni Kovo 27-tą,

Šiais metais Lietuvos Vyčių 
organizacija minės 30-ties metų 
jų organo “Vyties” gyvavimo 
sukaktį. Ta proga rengiamas ju
biliejinis BANKIETAS, birželio 
6-tą, 1945, viešbutyj Touraine, 
Bostone. Kad bankietas būtų 
sėkmingas tam reikalui organi
zuojamas jubiliejinis komitetas. 
Pirmas susirinkimas suorgani
zavimui komiteto įvyks ANT-

žiaus — Muz. R. Juška.
5. Malda dėl teisingos ir pa- Bogton j .. susirinki.

Kurie atvyksite į Bostono Lie-

KARŠTIS NAIKINA 
NUGAROS GĖLA!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
gr.-.tai. sėkmingai. Norint gaut pageidau
jamų. nuolatini palengvinimų karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
vi.na dideli Johnsons RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERI — arba storesnijj. 
šiltesni Johnson’s Plasteri Nugarai... Len- 
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
garų. išjudina kraujo apytakų. veikia 
prieš jo susikuopimų. atliuosuoja skaus
mų... šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugarų nuo atšalimo, 
teikia nuolatine paramų... Išbandyk ši 
švaru, lengvų, patikrintų būdų “karščiu 
gydyti” paprastų nugaros gėlimų ir ki- * 
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN.

I (Jei turi chroniškų nugaros gėlimų, eik 
: pas gydytojų)... Visuomet reikalauk 
> TIKROJO, Johnson and Johnson paga- 
; minto.

fcšRED CROSS PLASTER 
^±2šBACK PLASTER

I

“Vytis ir E- 
bet matyaa- 
daugiau. tai 
du dolerius, 
ant širdies

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

kių Grupės metinį parengimą, 
balandžio-April 8 d., 1945, 3 vai. 
po pietų, Municipal Building, S. 
Bostone, pamatysite ne tik daug1 
gražių lietuvių tautinių kostiu
mų, bet taipgi ir įvairių spai- Į 
vuotų. Vaizdelis “Lietuvaitės ‘ 
Darželis” 8 mergaitės bus apsi-. 
rengusios kostiumais, vaizdyo- j 
jančiais įvairias Lietuvos gėles. • 
“Snaiguolių Baleto” šokėjos 
bus baltais, kaip sniegas kostiu
mais. Be to, viešnia artistė Rū
telė Kilmonytė iš Montreal. Ca- 
nada. scenoje pasirodys iš ketu
rių atvejų ir kiekvieną kartą 
bus skirtingu kostiumu.

metams Brocktono ir apylinkės lietu- ’

■ Res. Šou 3729 Šou 4618

Į Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi energingas ūkininkas Pra- tuvių Jaunamečių Tautinių Šo
nas Aitutis iš Bridgewater. 
Mass. Atsilankymo proga pa
reiškė: “Anksčiau buvau davęs 
Kun.' Dr. K. Urbonavičiaus lei
džiamos knygos — 
relis” tris dolerius, 
mas, kad visi kiti 
ir aš dar pridedu 
Bus man lengviau
kaip tą knygą kada skaitysiu...
Tikrai šiame jaunuolyj kalba 
lietuviškas patriotiškas krau
jas. kad kaip nors stipriau parė-

«

mus lietuviškos spaudos leidinį.
Aną savaitę lankėsi Ignas ir 

Antanina Tutkai iš Dorchester. 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino “Darbininką” 
ir kalendoriaus fondan aukojo viai, maždaug tą pačią progra-į 

mą ir kostiumus galės pamaty- į

stovios taikos, kurią atkalbės 
pirmininkas, kun. P. M. Juras.

6. Įstatymas švenčiausio Sa
kramento.

7. Tegul Būna Garbinamas. 
Į Gieda visi žmonės.

8. O Salutaris. — Visi.
9. Giedamos Suplikacijos — 

Šv. Dieve... — punktais.
10. Tantum Ergo.
11. Garbinkime švenčiausį...
12. Teikiamas Sutvirtinimo 

Sakramentas.
Muzikas R. Juška apsiėmė; 

vargonuoti. Muzikas J. Žemai-! 
tis apsiėmė diriguoti, 

j Visos kolonijos prašomos lai- 
į kyli savo bažnyčioje 
giesmių pratybą.

Balandžio 22, 2:30 vai. p. p 
Šv. Petro par. bažnyčioje į- 
vyks bendra visiems programos 
praktika.

Visi kviečiami darbuotis ir 
j melstis, kad LIETUVIŲ MAL- 
; DOS DIENA Bostone pavyktų. 
I Parodykime savo malda ir dar
bais, kad visi geidžiame teisin
gos taikos ir pastovios ramy- 

i bes.

III
$1.00.

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi kun.
muzikas V. Stasevičius, daini
ninkė Juzė Vaitkūnaitė ir Mrs. 
Agnės Glancy. visi iš Provi- 
dence, R. I. Atsilankymo proga,! 
p-lė J. Vaitkūnaitė paliko spau-.

ti balandžio 15 d.. Šv. 
Jonas Vaitekūnas, rapijos salėje. 3 vai.

Brockton, Mass.

Roko Pa
po pietų.'

Rap. j

GRABORIAI
r4

Šiomis dienomis p. M. Gailie
nė, adv. Juozo Gailio žmona, 
kuri pereitos savaitės pabaigoje 
buvo Washington, D. C. ir daly
vavo lietuvių delegacijoj, pri
siuntė sveikinimus iš Washing- 
tono.

! Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
j Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
! gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

i 220 E St. Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

I

mą kviečiami L. Vyčių organi
zacijos nariai, prieteiiai ir rėmė
jai. Kadangi L. Vyčiai yra lietu
viška - katalikiška jaunimo or
ganizacija ir visa savo darbuote 
veikia Dievui ir Tėvynei, todėl 
ir jų rėmimas yra girtinas.

Susirinkimas įvyks 8-tą vai. 
vakare. Šį susirinkimą šaukia 
L. Vyčių Centro Valdybos pir
mininkas Pranas Razvadauskas
ir nuoširdžiai kviečia visus Vy- dos darbų, 
čius ir jų prietelius bei rėmėjus Pirmadienį lankėsi Tėvas Ag- 
skaitlingai dalyvauti. Rap. nielius, pranciškonas, lydimas 

kun. Dr. K. Urbonavičiaus ir ti 
kun. Al. Abračinsko.

Antradienį lankėsi karys Juo-; 
___ _____ , kuris jau keturi
metai kaip tarnauja Dėdės Ša
mo karo jėgose medikaliniame 
korpuse. Jis turėjo 10 dienų a- 
tostogas. Grįžta šeštadienį. At
silankymo proga, atnaujino sa
vo mamytės “Darbininko” pre
numeratą metams ir įstojo į 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus kny
gos “Vytis ir Erelis” prenume
ratorius.

į Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

» 602 VVashington Blvd,
• BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
į Limosinai dėl visokių reikalų 
Į Patarnavimas Dieną ir Naktį

Išvyko Į Marinus
Juozas Reikus, St. Barasevi- 

čiaus anūkas, sulaukęs 16 metų 
savanoriai išvyko į Dėdės Šamo 
karo tarnybą. Matote, jaunimas 
užsidegęs kuo greičiausiai baig

si žiaurųjį karą.

<

į SUMUŠĖ REKORDĄ ----------- i
; Kovo 25, Bostono lietuviški ___ _____

minimil bolševikai, bei Stalino diktatu- zas Gilbert, 
j ros garbintojai, buvo suruošę 

'■ prakalbas V. Andriuliui, iš Chi- 
" cagos. Jas plačiai garsino ne 

tik savo spaudoje, bet ir per 
“bepartyvę” radio programą. 
Pasisamdė Municipal Building 
didžiąją salę. Prakalbos turėjo 
prasidėti 2 vai., bet prasidėjo 
apie 3:30. Vis laukė publikos ir 
nesulaukė. Publikos skaitlingu- 

’ reu sumušė rekordą, nes jos pri
sirinko 65 asabos ir tai tų tar
pe, matėsi keliolika smalsuolių 
— nebolševikuojančių. Nežiū
rint to, kalbėtojas turėjo įžūlu
mo, išsireikšti, savo pasekė
jams, patardamas atsinešti link 

j kitų lietuvių, (suprask ne mas
kolių garbintojų) kaipo į “pa
smerktuosius mirtin”. Girdi 
mirtin pasmerktajam ne tik 
leidžiama savo mintį išreikšti.

Svarbus Kunigų 
Susirinkimas

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

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

Kovo 20 dieną Mariana- 
polyj įvyko svarbus Nau
josios Anglijos apylinkės 
kunigų susirinkimas. Buvo 
atsilankę apie 15 kunigų— 
jų tarpe prel. J. Ambotas, 
kun. Dr. K. Urbonavičius,: 
gražus būrelis klebonų ir j 
jų asistentų.

Savo posėdyje jie ap
svarstė eilę klausinių ir 
priėmė svarbių nutarimų.

1
i

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir N akt j 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampasi

IGavo Gubernatoriaus 
Proklamaciją

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas>

v-

s ’

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Šiomis dienomis adv. Jonas
Grigalus, buvęs Bostono Lietu
vių Komiteto Dėl Lietuvos Ne
priklausomybės pirmininkas, 
gavo Massachusetts valstybės 
gubernatoriaus Maurice J. To-
bin proklamaciją, kuria paskel
bė Lietuvos Nepriklausomybes ir pavalgyti gerai duodama. 
Dieną - Vasario 16. Tokią pat, V|sos kįtos idėj ne k„munLS, 
proklamaciją gavo ir Dr. Povi-: . _ .......
las Jakimavičius (Jakmauh). įtines’ lr « salininkai, bei gru- 

Kaip žinoma, gubernatorius P^s ^4 lig pasmerktos mirtin. 
Maurice J. Tobin tąją prokla- Čia kalbėtojas pamiršo vieną 
maciją paskelbė vasario 16 die- seną lietuvių patarlę: 
nos proga. Ji jau tilpo laikras-jk-tam duobės — pats jon įpul- 
tyj “Darbininke”. si”. Rap.

“Nekask

r. f f r

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

į
J

ii;ir I ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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ji 3tii£AaijuJu)A. SJupihtA,
Antanas VaičiulaitisVeda

Atsikėlimas
Debesys niaukstė žydrą ligi amžių pabaigos, nes 

atsikėlusis Jėzus ir dabar 
tebėra su mumis; norėtum 
sakyti, kad čia jis pasiliko 
ir po įžengimo į dangų: 
praėjus kiek mėnesių, kai 
mokytiniai regėjo pranyk
stantį jį, jisai savo šviesa 
apakino savo priešą Sau
lių, keliaujantį į Damaską, 
ir į jį prabilo. Gi šventas 
Povilas niekados neabejo
jo. kad jisai yra lygiai 
toks prisikėlimo liudyto-

dangų. Gal ir numirėliai 
buvo pasirodę, bet jie buvo 
tik vėliau atsiminti. Mūsų 
gi vaizduotėje mieliau vai
denas pavasario vakaras, 
toks, kaip ir visi pavasario 
vakarai: įšilusios ir drėg
nos žemės kvapas, nuovar
gis kūne, toji tuštuma, ku
rią pajusdavau vaikas bū
damas, kai žūdavo pasku
tinis jautis, kai 
tuštėdavo, tartum 
tuo išlietu krauju 
plūdęs 
Viena 
vesta, 
atliktas. Ir 
reikalingos 
užgulė raštininkų širdis: 
ištisas amžių eiles bus ja 
galima papildyti tą nepasi
tenkinimą. tą nepasotini- 
mą. Fariziejai vis dar ne
rimsta, kad būriuojasi a- 
pie lavoną, netgi taip iš
niekintą. O tieji, kurie vi
sados aiškiai žiūri į daly
ką. tyčiojasi iš visų, ku
riuos paveikė anas apgavi
kas. Tačiau artinosi Vely- iki dabar, kai kurie gi už

migo. Paskiau jis pasiro- 
dė Jokūbui, paskiau vi- 
siems apaštalams. Visų t i&k iš kit veid 
paskiausiai gi jis pasirodė kohortos kareiviai 
man, lyg nelaiku girnų-1------ -
šiam”.

Žinoma, tų Kristaus pa- čiavęs. 
sirodymų, 
jo Atsikėlimą, 
maišyti su tais pasirody
mais, kuriuos daugelis 
žmonių turėjo laimės re
gėti. kai jis buvo jau įžen
gęs į dangų. Tačiau Jėzus, 
kuris kelyje į Damaską

arena iš- 
su visu

išlietu krauju būtų jas kaip ir tie, kurie gėrė 
ir mano kraujas.
sąskaita buvo su- ties nugalėtoju — tai rodo 
vienas reikalas —
’r kiek nuo tol ne-

ir valgė su Kristumi, mir-

Kiekvienas atsikėlusio 
Kristaus susitikimas su 
saviškiais krikščioniui pri
mena kurį nors jo paties 
gyvenimo įvykį. Marija 
Magdalena verkia prie ka
po, “nes paėmė mano Vieš
patį, ir nežinau, kur jį pa
dėjo”. Tai pasakius, ji at
sigręžė atgal ir pamatė 
stovintį Jėzų, bet nežinojo, 
kad tai Jėzus. Jėzus jai ta
rė: “Moteriške, ko verki? 

Manydami,

parbloškė Povilą, yra tas 
pat Jėzus, kurį girdėjo, 
matė, palietė Pranciškus, 
Katarina, Teresė, Margari
ta - Marija, Arso klebonas
ir ištisa eilė žinomų ir ne- Ko ieškai?” 
žinomų šventųjų Bažny- kad tai daržininkas, ji jam 
čios akivaizdoj arba savo atsakė: “Viešpatie, jei tu 
slapto gyvenimo sambrėš- jį išsinešei, pasakyk man, 
kiuose. Šis esimas nėra eu- kur Jį padėjai; aš Jį paim- 
charistinis esimas, tačiau siu”. Jėzus jai tarė: 
mažutėlė ostija ir papras- rija!” Ir šventos

“Ma- 
moteriš- 

čiausiam krikščioniui duo-ikės akys atsivėrė. Ji tarė: 
da apie jį supratimą, kai j “Raboni!” Ir mes Jį kai ka- 

Į jis, grįžęs į savo vietą, da esam pažinę. Kodėl ne
švelniai apgaubia apsiaus- prisipažinti? Dažnai esam 

(tu šią liepsnelę pačiose jo! Jį pažinę kuniguose. Tiek 
gelmėse, apgaubia šitą blogo prikalbam apie ku- 
Meilę, plazdančią nelaisvė- nigus! O tačiau krikščio- 
je.

Ir tai taip tikra, kad nė atsiklaupti prie bet kurios 
vienas Evangelijos paša- pasitaikiusios klausyklos, 
kojimas arčiau nepaliečia nekartą pasitaikė išgirsti 
mūsų pergyvenimų, kaip nelauktą žodį, kurs tave 
pasakojimai apie atsikėlu- nusmelkia; staiga iš nepa- 
sį Kristų, tuo tarpu kai žįstamo žmogaus, 
daug kitų mūsų vaizduo- nios ir nužemintos širdies 
tei sunkiai prieinami. Ir žmogaus, 
pirmiausia dėl to, kad mes .tarp grabo lentų pasitaikė

niui, kuris turi papratimą Per šienapiūtę Lietuvoje, kai saulutė įkaitina ir troškulys pradeda giedoti sa
vo dainelę, tuomet pribėgus prie vandens ir su kepure geriama. Taip daro ir šie — 
jauni-jaunos grėbėjėlės... Jiems praeidamas tari: — Padėk, Dieve! — Ačiū, ačiū... 
Braido pievą kojos basos... Mirga mergos nuo pakrantės... žodžiai, juokas — die
nos šventė... Gamta su tavim, rodos, šneka: “Gražu, gražu mūs Lietuvoj”...

ir garsi pirmojo laiško Ko- 
rintic-čiams vieta: “Nes aš 

neapykantos jums padaviau visų pirma,) 
ką ir ėmiau, kad Kristus 
numirė už mūsų nuodė
mes, kaip sako Raštai; 
kad buvo palaidotas ir kad 
prisikėlė trečią dieną, kaip j 
saKo Raštai; aad pasirodė j; pažįstam tik per Kančią. 1 išgirsti dieviško meilumo
TKpfni ir nn tn vipniinlikai - • .. - , . , . w _____  _______ •

iš švel-

iš to belaisvio

kos. ir kiekvienas grįžo na
mo.
Kur buvo susigūžę kritu

sio jo draugai? Kas beliko 
iš jų tikėjimo? Žmogaus 
Sūnus įžengė į mirtį — ir 
tai dar pro kokius vartus! 
Jo atminimas žydams bus 
ne tik šlykštus, bet ir ne
garbingas. Jo palikimas, 
apie kurį tiek kalbėjo? Tai 
gėdos ženklas. Jo pergalė 
pasauly? Kurie jo neap
kentė, sutrempė jį, su
triuškino. visos tautos aki
vaizdoj įtikinę, kad jisai 
yra bejėgis ir apgavikas. 
Ne. draugams teliko slaps
tytis. vogčia nubraukti a- 
šarą. užgniaužti gėdą ir 
laukti tyloje.

Vis dėlto jie laukė, atsi
minę kai kuriuos žodžius, 
į juos įsikibę: jų tikėjimas 
svyravo, bet jų meilė —ne. 
Gal jų tarpe keletas šir
džių jau liepsnojo, degina
mos pasitikėjimo beproty
bės. pasitikėjimo kryžiu
mi. Ypač moterys, visos a- 
nos Marijos... O pačiai Jė
zaus motinai nereikėjo tu
rėti pasitikėjimo: juk ji 
žinojo. Tačiau joje vis ne
geso kančia. Smūgiai kri
to po smūgių, o mielą vei
dą vis tebespiaudė. Savo 
širdyje negalėjo sulaikyti 
jinai dieviško kraujo, ku
ris tebeplūdo. Toj širdy 
dar vis drebėjo kiekvienas 
šauksmas ir tyliausias at
sidūsėjimas iš sukepusių 
lūpų, švenčiausioji Panelė 
visa pavirto kažkolei nu
sitęsusiu Kančios Atgar
siu. Jo kaktoje ji ieškojo 
erškėčių žymės. Savo ran
komis glostė jinai delnus... 
Ar tik nebus ji suteikus 
rūpesčių priblokštam Jo
nui...

Čionai turėtų prasidėti 
pasakojimas, kaip Jėzus 
grįžo į pasaulį. Bet tai bū
tų paties pasaulio istorija

v.

GIVE
give

Kefui ir po to vienuolikai. jeigu jis mūs nebelanko iš'dovaną, paguodą, kuri ne 
Paskiau jis pasirodė aau- mįrtįes gelmių, visados jis iš žmogaus sklido, 
giau kaip penkiems sim- ,mus apianko iš skausmo 
tams brolių vienu kartu, lmi Kolei asiekia 
kurių daugelis yra gyvi kiekvieną mūsų> jig nesi.

liauja bridęs per tą žmo
gių pargarą. Mes pažįstam

arba 
Didžiojo Kunigo tarnai, 
jeigu Judas nebūtų pabu- 

Tai veidas, kurį 
kurie laiduoja mūsų kaltės sumušė ir iš- 

nereikia kankino, tai degantis ir 
liūdnas žvilgsnis, kuris 
mus lydi mūsų gyvenimo 
kelyje, lydi iš puolimo į 
puolimą, o meilė, kuria jis 
mus šildo, nesilpsta ir vi

sados esti pilna vilties.

Iškeliavus Iš Tėvynes
(Laisvas vertimas iš Seweryn Goszczynski) 

Aukštoj, aukštoj erdvėj pulkai paukščių skrydo, 
Per girias, per kalnus, lėkdami gageno... 
O laukais, arimais, pulkai karių brido, 
Be dainos, be balso, rūpesty pūškeno.
Jų prislėgtos mintys, jų veidai dulkėti. 
“O į kur, karžygiai?” — užklausė paukšteliai. 
“Laidotuvių žingsniai, nors ginklais siūlėti, 
Nors skamba jums kardas — akyse lašeliai.” 
“Lai skamba nors kardas, mūs daina nekyla. 
Nes priešas mus šiandien iš šarvų išrėdo! 
Su plikoms krūtinėms, — tęsim savo bylą, 
Nes jau pavergimas mūs žemę apsėdo.
“Plikoms rankoms, kojoms, eisim per pasaulį. 
Bent pas svetimuosius duonos paprašysim. 
Karčioj, brangioj duonoj — minėsim mūs šalį, 
Nors elgetoms būsim — ją garbe kaišysim.
“Paukšteliai, gal skrendat į mūsų tėvynę? 
Pakeliui į mūsų tėviškes užsukit...
Ant sparnų nuneškit, mūs ašarų pynę, 
Kariškai išlietą; mūs prieteliais būkit.
“Ašaras įduokit, motinoms, seselėms, 
Žmonoms, ir kaimynėms, mylimoms mergelėms;
Lai motinų maldos, žmonų ašarėlės: 
Išprašo pas Dievą mums grįšt aušružėlės.
“Upė jus pagyrdys mūs krauju spalvuota, 
Papenės laukai mūs užversti lavonais!
Nes ten mums negreitai valgyt bus paduota, 
Ir ne visi grįšim... tėvynės vagonais.
“Tad lėkit, paukšteliai, į tėvynės kraštą, 
Mes drąsūs karžygiai — į platų pasaulį! 
Čia per kovas brisim, per kruviną raštą, 
Bet mes iškariausim jai laimingą dalį.

Vertė — Marija Aukštaitė.

Štai atvertos durys. Kam
bary tamsu. Židinio lieps
nos nušviečia supluktas 
grindis ir meta šešėlius. O 
perlaužta duona! Po tiek 
vargų valgoma duona! 
“Pasilik su mudum, nes 
artinasi vakaras ir diena 
jau baigiasi...”

Diena gesta, gyvenimas 
baigiasi. Vaikystės laikai 
atrodo kažkur toli, pačioj 
pasaulio pradžioj; o iš din
gusios jaunystės girdime 
tik paskutinį kuždesį nu- 
džiuvusiuos nežinomo so
do medžiuos.

“Taip jie prisiartino prie 
miestelio, į kurį juodu ėjo; 
Jis gi apsimetė toliau ei
nąs. Bet juodu privertė Jį, 
sakydami: Pasilik su mu
dum, nes artinasi vakaras 
ir diena jau baigiasi. Tai
gi, Jis įėjo su jais. Atsiti
ko, kad sėdėdamas su jais 
prie stalo, Jis ėmė duonos, 
laimino, laužė ir jiems da
vė. Tada jų akys atsivėrė, 
ir jie pažino Jį, bet Jis pra
žuvo iš jų akių. Tuomet 
juodu kalbėjo vienas ki
tam: Argi mūsų širdis ne
buvo užsidegus mumyse, 
kai jis kalbėjo kelyje ir 
aiškino Raštą?”

Kitą kartą žvejojo Pet
ras, Tomas, Natanaėlis, 
Jokūbas ir Jonas. Jie buvo 
grįžę į savo Tiberiadą, prie 
savo valčių ir tinklų. Gy
ventojai manė: “Jie vėl į 
protą parėjo”. Nieko jie 
nepagavo. Nepažįstamas 
žmogus liepė jiems tinklą 
mesti dešinėje pusėje. Jie 
ištraukė tiek žuvies, kad 
Jonas ūmai viską suprato: 
“Tai Viešpats! Petrai, tai 
Viešpats!” Ir Petras tuo
jau puola į jūrą, kad grei
čiau pasiektų Numylėtąjį. 
Jisai tenai, ant kranto. 
Tikrai ten Jisai. Keli nuo
dėguliai smilksta. Saulė iš
džiovina Petro rūbus. Jie 
išsikepa žuvies; valgo duo
ną, kurią davė jiems Jėzus, 

i Jie nedrįsta paklausti: Kas 
tu? Niekados nesi tikras, 
kad čia tikrai Jis. Betgi 

. taip! Mano Dieve, tai Tu, 
I tikrai Tu ūmai paklausi. Ir 

koks mums artimas klau- 
i simas. Bet, deja, atsaky

mas — ne!
. — Jono sūnau, Simonai, 
. ar myli mane labiau kaip 
. šitie?

— Taip, Viešpatie, Tu ži- 
, nai, kad aš Tave myliu...

— Ganyk mano avinėlius. 
Tris sykius ant jūros 

kranto buvo pakartoti šie

Baudžiauninkės Likimas
(Tęsinys *

— Taip, taip, kalbėjo ji 
lyg pamišus. Leonas, Leo
nas!.. niekas kitas... Jis pa
dovanojo juos tai, kurią 
myli. 0 aš pražudyta am
žiams. Aš paniekinta, su
trypta, tačiau nekalta... Aš 
nukentėsiu už jį, nors jo ir 
nekęsčiau... Vien dėl jo 
motinos turiu pasiaukoti, 
nes ji man gera. Ji sužino
jusi mirtų iš gėdos ir skau
smo. 0 man vistiek teks 
greit atsiskirti su šiuo pa
sauliu, nes tai jaučiau iš 
širdies plakimo ir kraujo 
bėgimo... Onutė pavargo. 
Jos vaizduotėje pynėsi į- 
vairūs paveikslai ir ji už
migo nekaltųjų miegu ant 
supuvusių šiaudų.

Dvylikos metų prižiūrė
tojo duktė Genė, kuriai O- 
nutė padarė gilų įspūdį, 
atslinkusi prie durų, per 
rakto skylutę stebėjo Onu
tę; matė jos ašaras ir gir
dėjo širdies skundą.

Ji kartu su Onute pergy
veno jos skausmą ir, kada 
ši užmigo, ji su ašaromis 
atbėgo pas motiną ir su
jaudinta reiškė gailestį dėl 
jaunos panelės.

Onutę visą laiką viena 
mintis kankino: Leonas 
paėmė tetos brilijantus. 
Jis, įsimylėjęs aukšto luo
mo mergaitę, norėjo ją ati
tinkamai apdovanoti ir lankyti ją. 
štai eidamas prie tikslo ne-: ,. ----
sirenka priemonių. Bet ji1 įsejus Onute į gai
nutare neišduoti grapuką, . _ , , . .x.______________ , _2 ... knyges, tačiau buvo jsiti- 
žodžiai. Paskui Jėzus nu- Ginusi, kad tos maldos ku- 
tolo, ir Petras sekė paskui. rK>s eln,a 18 P.aclos . slrdies 
Truputį toliau Jonas - felm.‘.ų 'engviau prieis prie 
tarsi jau būtų liovęsis būti uksciausiojo sosto, negu 
“mylimiausias”, tarsi at. t°s, kurias svetima mintis 
sikėlusis Viešpats jau ne- su ure; _ 1 .
beklausytų savo širdies us baugiau) ■
palinkimo. Tačiau apie Ze- 
bediejaus sūnų jisai taria 
tokius paslaptingus žo
džius, jog kiti mokytiniai 
mano Joną nepažįsiant 
mirties. Ir kai po kelių sa-' 
vaičių Jėzus palieka mo
kytinius, pasikelia ir iš
nyksta šviesybėje, — jis 
ne galutinai pasitraukia, i 
Jisai jau tyko kryžkelėje 
iš Jeruzalės į Damaską ir 
slapčiomis seka Saulių,- 
numylėtąjį savo persekio
toją. Nuo tos valandos; 
kiekvieno žmogaus likime' 
Dievas tavęs lauks.

F r. Mauriac—“Ž.”

geriau, pati nukentėjusi, 
kęs iki galo. Ji atsimena, 
kai naktį Leoną išvydo 
prie stalo, kaip jis sumišo, 
tyliai pasitraukė iš kam
bario... Pagaliau, kas kitas 
išdrįstų įeit tokion vieton? 
Tik Leonas ir Elena.

Raktų žvangėjimas pa
žadino Onutę. Kalėjime 
buvo tamsu. Į kambarėlį į- 
ėjo prižiūrėtojas, nešinas 
degančia lempa, ir paskui 
jį geltonplaukė mergytė so 
puodeliu pieno ir bulkute 
rankose.

Iki ašarų sugraudino O- 
nutę mergaitės gerumas ir 
prižiūrėtojo užuojauta, 
kurią jinai jautė jo guo
džiamuose žodžiuose. Pra
žilęs beeidamas savo pa
reigas, jis puikiai atskir
davo kaltą nuo nekalto. Ir 
dabar iš Onutės akių jis iš
skaitė, kad ji nekalta.
— Štai atnešiau panelei 

pasiskaityti šią knygą, ta
rė jis, išimdamas iš kiše
nės mažą maldaknygę, o 

i mūsų dukrelė pernakvos 
I su panele, kad nebūtų taip 
' liūdna.

Ona prispaudė mergaitę 
prie krūtinės: dėkojo už 
maistą ir už geras širdis, 
bet kad mergaitė liktų per 
naktį — nesutiko, geriau 
rytoj rytą tegu atbėga ap-

Tiek kartų mūsų lūpose ; 
buvo Tomo, vadinamo 
dvyniu, žodžiai, kai ir mesi 
su pilnomis tikėjimo aki
mis, lyg neregiai grabalio- ; 
darni rankomis, buvome iš
vydę ir palytėję Viešpaties 
žaizdas! Dominus meus et 
Deus meus! Mano Viešpats 
ir mano Dievas. Jisai yra 
visų nuosavybė, kiekvie
nam atskirai teikiamas ir 
duodamas.

Pirmą kartą Jėzus įėjo į 
kambarį, kur buvo užsi
sklendę mokytiniai, bijo
dami žydų. Jis parodė 
jiems savo žaizdas; jisai 
pritvindė juos savo ramy
bės ir savo džiaugsmo ir 
suteikė jiems valdžią at
leisti nuodėmes (Tikėkim, 
kad bus dovanota! Kunigo 
rankos ant mūsų kaktos, 
išrišimo žodžiai srovena 
mūsų širdyje ir mūsų kū
ne, kaip vanduo ir kraujas 
iš šono, kurį pervėrė ie
tis!). Kai Jėzus pasirodė, 
su jais nebuvo Tomo, ku
ris nenorėjo tikėti, ką jam 
kiti pasakojo:“Jei nepama
tysiu jo rankose vinių per- 
dūrimų, neįdėsiu savo pir
što į vinių vietą ir neįdėsiu 
savo rankos į jo šoną, ne
tikėsiu”. Po aštuonių die
nų staiga jiems vėl pasi
rodė Jėzus ir tarė Tomui: 
“Įdėk čia savo pirštą, ma
tyk mano rankas, ištiesk 
savo ranką ir įdėk į mano 
šoną, ir nebūk netikėlis, 
bet tikintis”. Tomas atsa
kė ir jam tarė: “Mano 
Viešpats ir mano Dievas”. 
Jėzus jam tarė: “Kadangi 
tu matei, Tomai, tu įtikė
jai; palaiminti, kurie ne
matė ir tikėjo”.

Viešpatie, mes tavės ne- 
regėjom savo kūno akimis 
ir tikime Tave.

Kuris iš mūsų nepažįs
tam Emaus užeigos name
lio? Kas nėra žengęs anuo 
keliu, vakare, kai jau visa 
kas atrodė žlugę? Kristus 
mumyse buvo miręs. 
Mums Jį atėmė. Atėmė pa
saulis, filosofai ir moksli
ninkai, mūsų aistros. Že
mėje mums jau nebuvo Jė
zaus. Mes žengėme savo 
keliu, o kažkas ėjo greta 
mūsų. Buvome vieni, o ta
čiau ir ne vieni. Vakaras.
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NEW POSTER: Shown ahove is the 
mw poster appealing for volunteer 
blood donors which the Red Cross is 
distributing to itc thirty-three blood 
denor eentera and aearby chaptora.


