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“Yra tai motinos širdis, 
kur ugnim meilės dega vis, 
kai prisiglausi tu prie jos 
širdį skaudėti tau nustos”.

(Iš “Traviatos”)

KATALIKIŠKOS
AKCIJOS DIENA

Sekminės yra katalikiš
kos akcijos gimimo diena 
kada apaštalai pirmą kar
tą viešai pasirodė Kristaus 
gynėjais ir išpažintojais. 
Gavę šventąją Dvasią, a- 
paštalai visiškai pasikeitė: 
pirmiau jie buvo bailūs, 
dabar tapo tikri didžiadva
siai. Išėję į gatves jie vie
šai skelbė Kristų ir Jo E- 
vangeliją, nebijojo nei ka
lėjimų, nei kartčių, nei 
mirties.

Sekminių šventė mums 
primena apaštalavimo rei
kalą. Katalikiškoji akcija 
yra niekas kitas, kaip tik 
veikimas Dievo karalystės 
išplatinimui pasauly. Die
vo karalystę turi platinti 
ne vien kunigai, bet visi ti
kintieji - pasauliečiai. Vi
siems turi būti svarbu, kad 
katalikų tikėjimas, amži
noji tiesa giliai įleistu šak
nis į žmonių šfc-dis, nes be 
to žmonija eina kruvino 
karo keliais, šiandiena pa
sauly, kaip sako Šventasis 
Tėvas, viešpatauja pago
niška dvasia. Teatrai, laik
raščiai, knygos, mokyklos 
yra ne tik nepalankus 
krikščionybei, bet viešai 
jai priešingos. Taigi kada 
Bažnyčios priešai rikiuo
jasi kovoti prieš Dievo tie
sas ir Kristaus įsakymus 
katalikai negali tylėti, bet 
visi tapti apaštalais.

Katalikai turi pakeisti 
pasaulio veidą; turi visa 
atnaujinti Kristuje. Ar 
mes būsime pajėgūs prieš 
bedievybės apaštalus? 
Taip! Sekminių šventės tai 
liudija. Su pagalba iš auk
štybių, su pagalba Šv. 
Dvasios pajėgsime apašta
lauti, platinti Dievo kara
lystę žemėje. Sekminių 
dienoje teišsiveržia iš mū
sų širdžių karšta malda į 
Šv. Dvasią. Ateik, šventoji 
Dvasia į mūsų širdis, su
tvirtink mus, kad pajėgtu- 
mėm visą atnaujinti Kris
tuje. T.

MOTINŲ DIENA

Ketvirtadienį, geg. 9 d. Jo E- 
ninencija Kardinolas O’Connell 
iaskyrė kun. Albertą K. Abra- 
:inską į Švento Petro lietu- 
zių parapiją, So. Boston, Mass., i 
vikaru. Tos parapijos klebonu 
yra kun. Pr. Virmauskis.

Kun. Abračinskas nuo gegu
lės 15 d. užims jam skirtas pa-! 
reigas.

Kun. Albertas Abračinskas I 
firmas iškilmingas šv. mišias 
atnašavo sekmadienį, gegužės 
5 d., Šv. Roko lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Brockton, Mass., j

i

savo motinai už auklėjimą 
ir jos maldas”.

Drąsiai galima tvirtinti,! 
kad didžiausias turtas, ku- į 
rį Dievas žmogui gali duo
ti žemėje yra gera motina, 
maldinga katalikė motina. 
Jos niekas negali pakeisti,
kaip niekas gyvajai gam-l 
tai negali atstoti saulutės 
vietos. Popiežius Pijus IX i 
pas jį atsilankiusiems ti-i 
tintiesiems sakė: “Duoki- i 
te man tikrų katalikių mo
tinų ir aš išgelbėsiu skęs
tantį pasaulį”. Tautos au
ga ir bręsta ant motinos 
kelių. Katalikiškos tautos 
auga ir bręsta ant katali
kių motinų kelių. Jei mū
sų, lietuvių tauta išliko į- 
vairių audrų ir priespaudų 
metu katalikiška ir lietu
viška, tai dėkui lietuvei 
katalikei motinai. Spaudos 
draudimo metu lietuvė ka
talikė motina savo mokyk
loje, “prie ratelio”, mokė 
vaikus lietuviškai kalbėti 
ir garbinti Dievą. Ir jei 
šiandieną yra tiek daug 
pašaukimų į kunigystę ir 
vienuolyno gyvenimą, tai 
ačiū geroms motinoms. 
Bažnyčios ir Tėvynės akys 
vra nukreiptos į motinas, 
iš jų laukiama garbingų 
sūnų ir dukterų. Graži ir 
garbinga šventa motinys
tė! T.

Vienas garsus rašytojas, 
Adolfas Kolpingas pasa
kė: “Ar jūs žinote kas ma
ne apsaugojo nuo viso su
gedimo? Aš turėjau moti
ną neturtingą, bet tokią 
motiną, iš kurios aš nieko 
nei mačiau, nei girdėjau, 
ko aš nebūčiau turėjęs 
pagerbti. Jei prie manęs 
prisiartindavo gundytojas, 
aš prisimindavau savo die
votą rfiotiną ir pagunda 
atstodavo nuo manęs. O 
kada ji numirė, tada aš 
pirmą kartą tikrai Supra
tau, ką aš esu skolingas

l
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kur jis yra gimęs, augęs ir pra
dinius mokslus baigęs. Aukš
tesnius mokslus užbaigė Bosto-

I

Kun. A. Abračinskas

i no Kolegijoje 1933 m. 1934 m. 
įstojo į Šv. Jono Seminariją, 
Brighton, Mass., kur su pasižy
mėjimu užbaigė ir gegužės 3 d. 
š. m. buvo įšvęstas kunigu.

Kunigo. Al berto tėveliai p. My
kolas ir Uršulė Abračinskai y- į 
ra nuo 1907 m. Brocktono gy-' 
ventojai. Per daug metų turėjo 
valgomųjų produktų krautuvę. 
Praeityje daug dirbo draugijose 
ir organizacijose. Yra buvęs 
LDS Centro pirmininku, pp. Ab- j 
račinskal išaugino , grdžią šei-j 
mynėlę, būtent, tris sūnus ir dvi • 
dukteris: Dr. Edvardą, Petrą,] 
kun. Albertą, Pauliną (Dr. Rey- 
noldo žmona) ir Elzbietą 
(Daukševičienę). Du vaikai mi
rė.

Kun. Albertą Abračinską svei
kiname ir linkime Dievo palai
mos.

i

Grįžta Ambasadoriai 
| Ameriką

KAINA 5 CENTAITEL. SOUth Boston 2680

Patvinus Siaurinės Kinijos apylinke, matome išsigelbėjusius kiniečius, kurie atvyko Tientsin mieste ir 
sustojo gyventi ant išmatų lauko. Jie renkasi nuo išmestų trupinių likučius ir maitinasi.
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Švedija Pasiduoda Vokietijai
- ♦-----------

Stockholm, Švedija, geg.1 Port 
9 — Švedijos karalius Gus- 
tavas V pareiškė, kad pa-! 
darytas snsihtrimas su 
Hitleriu nepaliesti šalies 
neutralumo. Hitleris pasa
kęs, kad Vokietija ir Šve
dija ateityje turės bendrus 
politinius sutarimus. Šve
dija, šiuo metu, nieko ne
gali daryti. Hitleriui už-

Sovietų Karo Komisaras
ugalija Sudarė Santy
kius Su Vatikanu

»
Vatikanas, geg. 9 —Por

tugalijos vyriausybė suda- 
re santykius su šventuoju Voroši'lov,
Sostu. Vynausybė pripa- karo komisaras
žįsta teisę Bažnyčiai ture- • ... l
ti nuosavybes, auklėjimo 
srityje ir vedybų teises.

Maskva, geg. 9 — Sovie- rošilov kalbėdamas pareiš-
tų Rusijos Tass žinių a- 
gentūra praneša, kad mar-

ir Stalino artimiausias j 
draugas pašalintas iš gar-| 
bingos vietos. Vorošilov, 
58 metų amžiaus žmogus.grobus Daniją ir Norvegi- |4a|:;a Atmainei Daacavalfa 08 metų amžiaus žmogus, ją, Stalinui įsigalėjus Šuo-: ,ta,lJa AtmetUSI ROOSeVeltO Stalinas jį buvo paskyręs 

mijoje, Švedija pasiliko TdlkoS PaSIŪlymą vyriausiu karo vadu Suo- 
taro dvieiu piktadariu, i ---------- mijos - Rusijos kare. Spė-

Maskva, geg. 9 — Jungti
nių Amerikos valstybių 
ambasadorius Rusijai, 
Laurence Steinhardt grįž
ta į Washingtoną. Iš Ber
lyno taip pat sugrįžo am
basadorius A. Kirk.

MOTINĖLEI
Pagerbti savo motinėlei 
Aš prisegsiu skaiščią gėlę:— 
Raudoną
Būt’ mirusi kad ir seniai, 
Tai prisisegsiu baltą gėlę 
Ir pasimelsiu už jos vėlę.

Ne vien skaniu gėlių kvapu 
Paguosiu žilą jos galvelę, 
Bet pataisysiu savo valią:— 
Surasiu, kas širdy opu, 
Senas žaizdas užčiaupt mėginsiu, 
Prieš žmones jos neišsiginsiu 
Ir su pagarba tinkama, 
Tyriausios meilės šiluma 
Ir rūpestingumu tikriausiu 
Dienas senatvės jai apdrausiu.

Kad nenuliūstų niekados, 
Tarnybą savo jai pašvęsiu 
Ir savo maldose pavesiu 
Ją globai Dievo Motinos.

Ir tankius Lietuvos miškus, 
Neišmatuojamus laukus, 
Kurie puošnioms gėlėms nužėlę, 
Ir samonotą bakūžėlę 
Dažnai minėsiu dainose, 
Kad lietuvėjanti dvasia 
Suteiktų džiaugsmo motinėlei. 

‘ ,<)!•

jei gyva, o jei

J. K.

S?'-'*'-

tarp dviejų piktadarių. | 
Hitleriui nėra reikalo už
grobti Švedijos, nes ji ir Premieras Mussolini man- 
taip priversta klausyti jo dagiai, bet griežtai atme- 
balso. į tęs prez. Roosevelto taikos

-------------- I pasiūlymą. Pasiūlymas
(Nanfijė Pdsirenous Karui buvęs perduotas Mussoii-

_ niui Jung. Valstybių atsto-
Hague, Olandija, geg. 9, vo Italijai, William Phil- 

— Olandijos vyriausybė lips.
sutraukė visas karines pa-j Baltie ji Rūmai Washing- 
jėgas prie vokiečių rūbe- tone išleido autorizuotą V* A • • • • « 1 ' ------ - - .w- •

Roma, Italija, geg. 9 —
- Rusijos kare. Spė

jama, kad nepasisekimas 
ir didžiausi nuostoliai Ru
sijai Suomijos kare buvo 
priežastis Vorošilovą paša
linti. Gegužės 1 d. pats Vo-

kė, kad kariaujant prieš 
Suomius sovietu Rusija* 
padarė daug klaidų iš ku
rių reikia pasimokyti, kad 
jos neatsikartotų. Stalinas 
niekam nepasitiki ir visus 
vadus “likviduoja”. Voro- 
šilov buvo didžiai Stalino 
ir visų komunistų garbina
mas, bet susilaukė ir jis 
Stalino keršto. Žinoma, jis 
bus kaltinamas “valstybės 
išdavimu”, bet jei vyriau
sieji vadai yra “išdavikai”, 
tai ka bekalbėti apie eili
nius Stalino garbintojus?

• v
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LENKIJOS KAREIVIAI 
NORVEGIJOJE

Paryžius, geg. 9 — Len- 
žiaus, nes tikisi, kad per prez. Roosevelto pareiški- kijos kareiviai, kuriems 
jos žemę Hitleris gali siųs- mą. kad Romos žinios “yra pasisekė pabėgti nuo Hit- 

i—:-------------i_x «------------ :----- x.. lerio ir Stalino užpuolimo
ir pasiekti Prancūziją, da- 

i bar pasiųsti į Norvegijos 
šiaurinę dalį kovoti prieš 
vokiečius.

ti kariuomenę prieš Pran- visiškai klaidingos ir netu- 
cūziją. Iri jokio pagrindo”.

Trys Valstybės Prieš Berlyno I

Popiežius Permato Žiaurų 
Karą

Belgradas, Jugoslavija,] Bet šios žinios nėra pa- 
geg. 9 — Pranešama, kad Į tvirtintos. Gali būti tik pa- 
Balkanų diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
jei Vokietija ir Italija už
pultų Balkanų valstybes, 
tai galimas dalykas, kad 
Balkanams į pagalbą ateis 
Anglija, Prancūzija ir Ru
sija.

Sakoma, kad iš visų pra
nešimų pasirodo, kad Ju
goslavija kreipiasi į Rusi
ją, prašydama pagalbos, 
jeigu ją pultų Vokietija, o 
tuo pačiu sykiu Anglija ir 
Prancūzija siūlo Jugosla
vijai užtikrinimą jos nepri
klausomybės ir teritorijų 
neliečiamybės.

prasta Anglijos propagan
da.

Atbėgėliai Lietuvoje

* ’O*
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Vilnius — Iš Lenkijos at
bėgusių šelptinų asmenų 
Lietuvoje yra dar apie 25 
000, neskaitant internuo
tųjų. Tai daugiausia buvę 
Lenkijos valdininkai, pir
kliai, namų savininkai ir 
pan., ūkininkų labai ma
ža. Iš Sovietų užimtų buv. 
Lenkijos sričių yra atbė
gusių Lietuvon apie 3,000 
asmenų.

I

reiškė baimę, kad Europos 
karas dar gali pasidaryti 
baisesnis. Jis sakė: “Šian
dieninis pasaulis yra ap
svaigęs melagystėmis ir 
neištikimumu: jis nustojo 
dvasinės sveikatos, bū
tent, taikos. Pasaulis turė
tų būti vieta sutarimo. Da
bar gi yra naikinamas ka
ro ugnimi. Tas karas į- 
traukė nemažai tautų ir 
jas sunaikino ir dabar grę- 
sia sunaikinti kitas”. Jis 
ragino krikščionis melstis 
už taiką.

I

Vatikanas, geg. 9 — Po
piežius Pijus XII, kalbėda
mas į 4000 maldininkų pa-

I

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 11 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią skiriame Motinos 
dieną paminėti. Programoje dalyvaus iš Nashua, N. H. 
dainininkė p. Virkauskaitė ir kiti. Dalį programos iš- 
pildysime plokštelėmis, atitinkamomis motinas pa
gerbti. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
kilocycles ir klausytis gražios programos iš WCOP, 
Boston. Jeigu kas norėtų pasveikinti savo mamytes 
nėr radio, tai praneškite Radio vadovybei pridėdami 
dolerinę ar daugiau šios programos išlaikymui. Prane
šimus ir sveikinimus siųskite adresu: Darbininkų Ra
dio, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

f
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Šventosios
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yra

Šventosios Uosto Statyto 
Skiria Mffijonus

reika-
750

Vilniaus ir 5. Vilnius šian
dien. Leidinys išeis gegu
žės - birželio mėn.

■

Londonas, geg. 9 — Bai
sus Europos karas gręsia 
naujose vietose. Turkijos 
kariuomenė sutraukta 
prie Graikijos ir Bulgari
jos rubežių; vokiečiai išsi- 
rykiavę prie Vengrijos ir 
Jugoslavijos rubežių; Itali
jos kariuomenė prie pietų 
pusės Jugoslavijos rube
žiaus; Sovietų Rusijos ar
mija sustatyta prie Ven
grijos rubežiaus; Prancū
zijos ir Anglijos laivynai 
sutraukti į Viduržemio ir 
Aegeano jūras. Aišku, kad 
kruvinas karo laukas bus 
atidarytas pietrytinėje Eu
ropoje.

Bulgarija iki šiol buvo 
palinkus dėtis prie Rusi
jos, nes tikėjosi, kad Rusi 
jai užgrobus Rumuniją, 
tos šalies dalis bus jai pri
skirta. Bet Anglija ir 
Prancūzija kviečia Bulga
riją prisidėti prie jų, paša- 
dėdamos jai dalį Graikijos 
valstybės, kas duotų Bul
garams kelią į Aegeano ju
rą.

Jei Bulgarija nutartų 
prisidėti prie sąjunginin
kų, tada Anglija ir Pran
cūzija turėtų atvirą kelią 
į Rumuniją. Hitleris kvie
čia Bulgariją prisidėti 
prie jo prieš sąjunginin
kus. Vengrija pareiškė,

kad ji prisideda prie Vo-j 
kietuos. Anglijos planas y- 
ra prikalbinti Bulgariją, 
Turkiją ir Graikiją prie 
savęs, kad turėti atvirą 
kelią į Rumuniją prieš Hit
lerio užpuolimą.

Balkanuose yra paliečia
mi Italijos reikalai. Musso
lini tyli. Popiežius meldžia-; 
si ir reikalauja vyriausy- 
bte dėti visas pastangas/ 
kad Italija nebūtų įvelta į Į 
karą. Bet Anglija kurstyti 
kurst Italiją į karą. Kaip i 
ilgai Anglija leis Italijai į 
pasilikti neutraliai negali
ma žinoti. Bet aišku, kad 
padengti savo nepasiseki
mus Norvegijoje, Anglija 
ieško laimėjimų Balkanuo
se.

Galimas dalykas, kad 
Anglija šį sykį nelauks kol 
Hitleris užgrobs Balkanų 
valstybes, kaip atsitiko 
Skandinavijoje, bet su 
Turkijos pagalba, pasiųs 
kariuomenę į Graikiją ir 
taip įsigalės Balkanuose 
pirm Hitleris tai padarys.

Jei Anglija ir Prancūzija 
yra nutarusios tokį žygį 
daryti, Italija, noromis ar 
nenoromis bus įtraukta į 
karą. Anglija tiek pralai- 

;mėjo įr neteko savo pres- 
tyžo, tad imsis visų prie
monių jį atgauti.

Kaunas
uosto statybai šiemet ski
riama 2 milijonai 425 tūk
stančiai litų. Molams sta
tyti 800,000 Lt, uosto kran
tinėms statyti ir tvarkyti 

[300,000 Lt, uosto trobe- 
Į siams statyti 360,000 Lt, 
j keliams ir kopoms tvarky
ti 55,000 Lt, uosto gilini
mo darbams 100,000 Lt, 
tyrinėjimams 40,000 Lt, iš
planavimams 20,000 Lt. ir 
žemės nusąvinimo
lams (bus nusavinta 
ha) 750,000 litų.

Vilnius — Muzikai arti- 
muose sluoksniuose pati
riama, kad nuo ateinančio 
rudens valstybinė muzikos 
konservatorija iš Kauno 
bus perkelta į Vilnių, kur 
ji įsikurs dabartiniuose 
Vytauto D, gimnazijos rū
muose, turinčiuose tinka
mą koncertams salę. Kau
ne bus įsteigta vidurinė 
mokykla.

Helene Penny, savininkė šios puikios dovanos, kurią ji pavadino — 
“John C. Marlin”.

Anglijos Kariuomenė Sugrįžo 
Iš Norvegijos

RUSIJA KALTINA SUOMIUS 
SABOTAŽU

------------------------------- ®------------------------------------------------------------------------

Maskva, geg. 9 — Sovie
tų Rusijos laikraštis Wąv- 
da, kaltina Suomijos gy
ventojus už sunaikinimą 
fabrikų toje krašto dalyje, 
kurią bolševikai užgrobė. 
Toks apkaltinimas Suomi
jos gyventojų yra ne prieš 
gerą. Reikia atsiminti, kad 
iš tų krašto dalių, kurias 
sovietų Rusija užgrobė, 
Suomijos visi gyventojai 
pabėgo. Sovietai atvežė 
žmonių iš Rusijos ir juos 
apgyvendino suomių vieto
se. Taigi apkaltinimas yra
be pagrindo, tik ar nebus Šventasis Tėvas, sykiu su 
pasiteisinamoji Stalinui Italijos karaliumi ir Jung- 
priežastis užgrobti visą tinių Amerikos valstybių 
Suomiją ir tvirčiau įsiga
lėti Pabalti jos valstybėse, 
kad sumažinti Hitlerio ga
lybę...

Italijos Valdžia Prieš 
Vatikano Laikraštį

Roma, geg. 9 — Italijos 
vyriausybė, per savo ats
tovą Šventajam Sostui, 
Dino Alfieri, pareiškė ne
pasitenkinimą Vatikano 
laikraščiu Osservatore Ro
mano, ir pareikalavo, kad 
jame nebūtų rašoma prieš 
vyriausybės nusistatymus. 
Vatikanas savo nuomonės 
nepakeis ir laikraštyje jo
kių permainų nedarys.

____________ ♦
Londonas, geg. 9, — An

glijos vyriausybė, visą 
pralaimėjus prieš vokie
čius Norvegijoje , atšaukė 
savo kariuomenę. Pačiame 
krašte kilo didis nepasi
tenkinimas Anglijos vy
riausybe. Vyriausybė pri
pažįsta pralaimėjimą, bet 
sako, kad dar ne galas.

Anglijos kariuomenės i 
dalis dar pasiliko šiaurės 
Norvegijos dalyje. Bet vo
kiečiai dabar visu smar
kumu siunčia tenai savo 
kareivius, kad išvaryti An
glijos kareivius ir visai už
valdyti Norvegiją.

Norvegijos šiaurės dalis, 
Narvikas yra vokiečiams 
tiek svarbus, kad iš Švedi
jos per jį išvežama geležies 
rūdą. Anglijos vyriausybė 
manė užkirsti vokiečiams 
kelią. Daug sykių buvo 
paskelbus, kad Narvikas 
yra jų rankose, bet ištik- 
rųjų, jis yra vokiečių už
imtas ir Anglijos kariuo
menė prie jo neprieina. 
Anglijos kariuomenei grei
čiausia prisieis bėgti ir iš 

■ Narviko apylinkės.

v •
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Anglija Reikalauja Italijos 
Pareiškimo

Vilnius — Vilniuje
17 lentpiūvių, kuriose dir- 

!ba apie 450,000 darbinin- 
i kų. Lentpjūves po rietus 
apdirba iki 1C3,C •' kub.

i metrus medžio. Y. p -įnc- 
ros fabrikas, galis paga
minti, dirbant jame 100 
darbininkų, iki 10,000 kūb.

Lietuvos atvežtu. Tas au- metrų faneros. Arti Vil- 
deklas yra lietuvaičių ran-i 
komis austas Lietuvoje iš į 
grynų nudažytų lininių I 
siūlų. Audeklas išmargin
tas ąžuolo spalva. Audek
lo kraštai bus apdėti juodo 
ąžuolo juostomis, kurios 
padarytos iš ąžuolo, kuris 

; per 100 metų yra išgulėjęs 
iiirtSa 'Tnlrio mArlžin ’

t

Londonas, geg. 9 - An-luPes„ dugne Toklo medžio 
glįjos vyriausybė pareika- P^kt! beve‘k ^manoma 
lavo, kad Mussolini duotų|d?1. jo sentimentalines ir 
jai atsakymą, ką Italija 
mano daryti, kada Prancū- 
zijos ir Anglijos laivynai: 
yra sutraukti į Viduržemio 
jūrą, ir taip Italijai gręsia 
pavojus. Mussolini dar 
nieko neatsakė.

tuviu Kambario Įrenginio 

Darbą

Tame kambaryje bus pa- 
skulptoriaus P. 

[Rimšos vaizduojama “Mo- 
įkykla”. Kambaryje, kuris 
• yra šalę Rumunų kamba- 
i rio tilps penkiolika studen
tų. Lietuvių kambarys bus 
įrengtas pagal A. Gudai
čio, Kauno arkitekto nu
rodymų.

i 
A. • Sio-Pittsburgh, Pa. — 

mis dienomis Lietuvių 
Kambario komiteto pirmi
ninkas praneša, kad užsi- nomis

prezidento pasiųstu atsto
vu deda visas pastangas, 
kad Italija nebūtų įvelta į 
Europos karą.

Chamberlain Išsigelbėjo
81 Balsu

DAIAR- 
*1.25 

PAIMT* 
*2.45 
K-TA

Nušovė Įžymų Chemiką

Westfield, Mass., geg. 9, 
— Užvakar vakare nežino- į 
mas piktadarys nušovė į- į 
žymų šios šalies chemiką 
prof. Lewis B. Allyn. Sa
koma, kad vienos Europos 
valstybės agentai 24 va
landos prieš nušovimą bu
vo pas prof. Allyn. ir smar
kiai su juo susiginčijo dėl 
to, kad jis atsisakęs išduo
ti naują sukoncentruoto 
maisto formulą. Valdžios 
agentai ieško piktadario 
ar piktadarių.

; Žemės Darbai Lietuvoje

Vilnius — Vilniaus Spor
to Apygarda pirmaisiais 
savo veiklos metais suor
ganizavo Vilniuje sportiš
kų įrankių dirbtuvę. To
kios dirbtuvės iki šiol Vil
nius ir visa Lietuvą netu
rėjo. Ją suorganizavo nau
jai sudarytoji Vilniaus 
sporto Apygardos vadovy
bė su jos pirmininku Pra
nu žiežmarų priešakyje.

Vilnius — “Lietuvos Ži
nių” atstovas Vilniuje V. 
Žilėnas skelbia, kad lenkų 
filmo artistė Smosarska, 
kuri per Lietuvą išvyko į 
Ameriką ir kurios įžeidžią 
lietuvių tautą pasikalbėji- 
jimai pasirodė Amerikos 
spaudoje,* atsiuntusi per 
vieną lenkų laikraštininką 
Vilniuje lietuvių spaudai 
laišką, kuriame pareiš- 
kianti, kad tos žinios, ku
rias yra paskelbę tūli A- 
merikos laikraščiai, esan
čios iškraipytos, kad ji a- 
pie Lietuvą atsiliepusi ge
riausiu būdu, nes ji tikrai 
Lietuvoje radusi labai ko
rektišką priėmimą ir te- 
patyrusi tik gerą. Kores
pondentas gi jos mintis iš
kraipęs. Laiškas esąs au
tentiškas, jos pačios pasi
rašytas.

niaus, Baltojoj Vokioj, y- 1 
ra degtukų šiaudelių fa- ; 
brikas, kuris savo darbo : 
šiaudelius eksportavo į 
Prancūziją (Lenkijoje vei
kė švedų degtukų sindika
tas). Dabar fabrikas nori 
eksportuoti į Belgiją. Ter
pentino ir deguto gamybai 
Vilniaus srityje yra 23 į- 
monės, kurios pagamina a- 
pie 40,000 kg. terpentino ir 

1100,000 kg. deguto per me
tus. Deguto pareikalavi
mai labai dideli Vokietijo- 

■ je, Olandijoj ir Danijoj, ta
čiau transportas šiuo lai- 

į ku sunkiai įmanomas. Vil
niaus srityj yra dar 3 po-! 

į pieriaus fabrikai: Grego- 
rave (prie Lentvario) K. 
Kureco, gaminąs 400 tonų 
popieriaus per metus; 
Naujojoj Vilnioj, gami
nąs 3,500 tonų ir Naujuo
se Verkuose, kuris nuo 
1928 metų neveikia. Petra
šiūnuose prie Kauno po
pieriaus fabrikas gamina 
apie 10,000 tonų per me-

Anglijęs Teismas Nubaudė
Komunistų Laikraštį

Londonas — Šiomis die- 
Anglijos teismas

Krakės

' ninkas praneša, kad užsi- nomis
baigus semestrui Pittsbur- ’ pripažino kaltu komunistų 
gho Universitetas pradės. dienraštį “Daily Worker”j^Ys’ Lietuvai suvartoja a- 
lietuvių kambario įrengi-, už šmeižimą Walter Citri- pie 10,000 tonų popieriaus,
mo darbą. Lietuvių kam- ne, Darbo Unijų Kongreso 
barys bus vienintelis tauti-Į sekretoriaus. Vadinasi, ko- 
nis kambarys, kurio sienos munistų laikraščiai vien 
bus apkaltos audeklų iš šmeižtais pasižymi.

Žinios Iš Lietuvos
Motinos Diena Lietuvoje

— Krakių valsčius panai
kino elgetų slankiojimą 
pakiemiais. Tikrieji elge
tos suregistruota. Tokių 
atsirado visame valsčiuje 
tiktai 30 žmonių. Kiekvie
nas elgeta pasirinko sau 
globėją, kurs priėmė jį pas 
save gyventi. Visi vals
čiaus ūkininkai, valsčiaus 
tarybos nutarimu, kasmet 
duos paskirtą rugių kiekį 
nuo kiekvieno žemės mo
kesčio lito. Tuo tarpu nu
matyta kiekvienam elge
tai skirti po 10 centnerių 
rugių į metus. Toliau tas 
šelpimo darbas bus tobuli
namas.

o visi fabrikai gali paga
minti net 19,000 tonų, tad 
popieriaus krizės Lietu
voje negalės būti. Dar Vil
niaus srityje yra 4 kartono 
fabrikai, kurie per metus 
pagamina apie 10,000 tonų 
kartono (Lietuvoje tesu- 
naudojama apie 2,000 tonų 
karonto per metus).Kaunas, gegužės 3 d. Že

mės Ūkio Rūmų suvažiavi
me ministras pirmininkas 
A. Merkys pasakė kalbą, 
kurioje, tarp kito ko, pa
reiškė, kad šiandien žemės 
ūkio gamybos didinimas y- 
ra griežtas mūsų tautos ū- 
kio postulatas. Vyriausy-

Vilnius — Vilniaus mies
to savivaldybė rengiasi iš
leisti platų leidinį apie Lie
tuvos sostinę, kuris bus 
pavadintas “Vilnius”. Lei- 

i dinys apima šiuos skyrius: 
1. Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės paminklai 
Vilniuje, 2. Vilnius — de
vynioliktojo amžiaus lietu
vių kultūrinio ir politinio 
veikimo centras, 3. Vilnius 
— Lietuvos Nepriklauso
mybės lopšys, 4. Kova dėl

Kaunas, gegužės 7 d. — 
Sekmadienį, gegužės 5 d., 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje 
buvo švenčiama Motinos 
Diena. Ta proga apdovano
ta per 300 gausių šeimų.

Londonas, geg. 9 — Ang
lijos parliamentas dideliu 
nepasitenkinimu 
karą su Vokietija. Daugu
ma parliamento atstovų 
smerkė valdžią, ypač pre
mjerą Chamberlainą už 
pralaimėjimus Norvegijo
je. Susiūbavo Chamberlai- 
no kėdė ir jau išrodė, kad 
jis didele balsų dauguma 
bus nuverstas. Tik štai at
sistoja pirmas laivyno vir
šininkas Winston Chur
chill ir pareiškia, kad dėl 
pralaimėjimų Norvegijoje į 
visą kaltę jis prisiimąs.

Parliamento atstovai 281 
balsų prieš 200 balsų pa
reiškė Chamberlainui pasi
tikėjimą.

Nors parliamentas ir pa
reiškė pasitikėjimą, bet 
Chamberlainas turi ką 
nors daryti, kad išgelbėti 
Anglijos prestyžą. Cham
berlain turi pasirinkti vie
ną iš dviejų: sudaryti nau
ją ministrų kabinetą arba 
pats rezignuoti.

Jis pats nerezignuosiąs.

svarstė

I

švietimo ministras K. įg tvirtai pasiryžusi greitu

I

Vilnius — Atėjus pava
sariui ruošiamasi dide
liems žemės darbams. Pra-. 
džioje bus išskirstyta skli- 
pais 125 nusavintų žemės 
reformai dvarų žemė, iš 
viso 28.042 ha. Vienkie
miais bus išskirstyta 78 
kaimai, iš kurių 48 buyo

Jokantas, priėmęs Vilniaus 
arkivyskupijos kanclerį, i 
pareikalavo sutvarkyti1 
bažnyčiose pamaldas.
— Seimas priėmė nepa

prastuoju metu tautos ū- 
kiui tvarkyti įstatymą 
krašto ekonominiam gyve
nimui centralizuoti ir a- 
mato verslo įstatymą kva
lifikuotiems amatinin
kams ruošti.

j — Ministras pirmininkas 
savo kalboje Prekybos Rū
mams nurodė būtinybę 
privatinius interesus de
rinti su valstybės reikala
vimais, tačiau pabrėžė, 
kad Lietuvos ūkinės san
tvarkos pagrindine linkme 
ir toliau lieka privatinės 
iniciatyvos bei privatinės 
nuosavybės gerbimo dės- 
nys.

• vlaiku išleisti įstatymą pa
krikusiems ūkininkams, 
bei apleistiems ūkiams 
tvarkyti. Šio įstatymo tik
slas būtų kelti žemės ū- 
kiuose gamybą, ūkininkų 
ir darbininkų gerovę bei 
bendrą krašto kultūringu
mą. Valstybė, sudarydama 
sąlygas pažangiai ūkinin
kauti, ir didinti gamybą, 
reikalaus išnaudoti visas 
galimybes bendram viso 
krašto labui. Baigdamas, 
ministras Merkys ragino 
Žemės Ūkio Rūmus at
kreipti visą dėmesį padėti 
atsitikusiems ūkininkams 
progresuoti.
— Gegužės pirmoji visoje 

Lietuvoje praėjo labai ra
miai ir darbingai.

Remkite tuo* ^rafsgijonalu* ir biz
nierių*. kurie savo skelbimais remia 
‘•Oarbinlnlc*”.

s
jUL X_

Klausimai Ir Atsakymai
“Darbininko” Skaitytojui — 

Tamstos klausimo negalime at
sakyti, nes Tamsta nepadavei 
redakcijai savo vardo ir adreso. 
Jeigu Tamsta nori atsakymo a- 
pie pilietybę ir biznį, tai paduo
kite savo vardą ir adresą redak
cijos žiniai.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

626 B. 8th St., 90. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-PIrm. — T. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaėkienė,
440 X. 8ixth St, So. Boston, Man. 

Fin. RaSt — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St., Rosiindale, 

Tet Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona SteniuliOtė,

105 West 6U1 St. So. Boston. Man. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukėtikalnienė,

111 H St, So. Boston. Man. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utaminkų mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raėtininlrg

•V. JONO EV. 1L. PA*ALPINt* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagidys,
601 6th St, So. Boston, Mass. 

Viee-Pirm. Albinas P. Nevieta,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot RaXt. Jonas Gilnsckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rait. Aleksandras Ivaftka,
440 K. Sixth St, So. Boston, Mass. 

MarJalka. Jonas Zaikta,
7 Wlnfield St., So. Boston* Mass. 

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth Gt, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trs- 
čią nedėldienj kiekvieno menesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492

/
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Kunigas Jeronimas Vaičiūnas
Geg. 28 d., 1915 m. buvo įšventintas kun. Jeroni

mas Vaičiūnas ir laikė primicijas šv. Roko par. bažny
čioj, Brocktone, Mass. Jo primicijos įvyko pačiais au
dringiausiais Brocktono lietuvių istorijos laikais. Iš 
vienos pusės Brocktono radikalai buvo užsimoję su
naikinti tame mieste katalikų tikėjimą, gi iš kitos — 
Dievo Apveizda parūpino tame mieste tris uolius pla
čiai žinomus kunigus: J. Vaičiūną, Pr. Virmauskį ir Pr. 
Juškaitį. — Visi įsišventino pamečiui — 1915, 1916 ir 
1917 metais. Pirmiausiam jų, kun. Jer. Vaičiūnui, da
bar sukanka 25 metų kunigystės jubiliejus, kurį jau 
pradėjo švęsti. Kaip girdėt, jubiliejus nusitęs keletą 
mėnesių, nes bus sujungtas su įvairiomis iškilmėmis, 
novenomis ir tt. Nereikia nė minėti, kad jubiliejus 
švenčiamas šv. Antano parapijoj, Cicero, Illinois, kur 
kun. Vaičiūnas ilgus metus garbingai klebonauja.

Kažkas viename laikrašty netiksliai paminėjo, 
kad kun. J. Vaičiūnas gimė Avon, Mass. ir šešių metų 
išvežtas Lietuvon, iš kur, 16 metų būdamas, sugrįžo į 
Ameriką. Ne. Kun. Vaičiūnas gimė Lietuvoj. Atvykęs 
Amerikon, jis kurį laiką gyveno Bostone. Būdamas 
uoliu bažnyčios lankytoju ir turėdamas gražų tenorą, 
jis giedojo šv. Petro par. bažnytiniame chore. Bostone 
jis paliko gražiausią atmintį, kuri ir po šiai dienai ne
išdilo. Retkartiniai jo čia atsilankymai visuomet su
tinkami su nuoširdžiu džiaugsmu. Ir Bostonas ir 
Brocktonas jį savinasi. Ir yra ką savintis.

Kun. Vaičiūnas išėjo mokslus Valparaiso univer
sitete. (Tai sumuša įsivyravusį tvirtinimą, kad iš Val
paraiso nieko gero neišeidavo. Ir kun. P. J. Juškaitis 
ten ėjo mokslus). Paskui lankė Niagara Falls semina
riją ir buvo įšvęstas Chicagos Arkivyskupijai. Tris me
tus išbuvo šv. Jurgio par. vikaru ir 1918 paskirtas į Ci
cero klebonu. Čia tai ir prasidėjo garbingas jo gyveni
mo laikotarpis.

Šv. Antano parapija buvo nedidelė. Mažutėlė baž
nyčia, menkutėlė mokykla, prastutėlė klebonija — tai 
ir visa jos užuomazga. Kun. Vaičiūnas greit ją išugdė 
ir šiuo laiku ji yra viena iš stambiausių ir geriausiai 
sutvarkytų parapijų Chicagos padangėj. Aprašyti jos 
istoriją čia neįmanoma. Tam reikėtų gerokos knygos. 
Trumpai pasakius, šv. Antano parapija turi didingą, 
puošnią katedros tipo bažnyčią, ruimingą, modernišką 
kleboniją, gražią mokyklą ir seserų namą. Tai nusako
ma keliais žodžiais, bet tam įsteigti reikia galvos, bal
so ir ištvermės: galvos planams sudaryti, balso žmo
nėms patraukti ir juos nuolatos tvarkoj palaikyti ir 
ištvermės — sunkenybėse nesuklupti. Tai grynai na
tūralūs ypatumai. Jų užtenka pasauliniam bizniui. Bet 
bažnytinėj srity dar reikalinga antgamtinė Dievo do
vana — uolumas sieloms išganyti. Tą uolumą, pridėjus 
tris virš minėtus ypatumus, kun. Vaičiūnas turi pilnu
moj. Per 20 su viršum metų jis neilstamai darbavosi 
visose įmanomose bažnytinio darbo srityse. Čia vėl 
reikėtų prirašyti ištisą knygą jo darbams apibūdinti. 
Tą paliekam istorijai.

Kun. Vaičiūnas turi įgimtą demokratinio nuošir
dumo dovaną. Tuo ypatumu jis gabiai operuoja ir įsi
gyja populiarumo, kur tik pasirodo. Bet savo populia
rumą kreipia naudingam tikslui — ir savo parapijai 
ugdyti, ir visuomenei pasitarnauti. Jis nuolatos išeina 
iš eilinio klebono rėmų į plačią visuomeninę sritį, rem
damas katalikų spaudą, labdarybę, vienuolynus ir ug
dydamas bei auklėdamas jaunimo ir moterų organiza
cijas. Nepamiršta ir pašaukimų dvasiniam luomui — 
iš Cicero išėjo skaitlingas būrys kunigų ir seselių-vie- 
nuolių. Iš viso, katalikiškoji akcija jo parapijoj pavyz
dingai pastatyta.

Parapijiečiai džiaugiasi ir didžiuojasi darbščiu ir 
sumaniu savo klebonu. Jų karščiausi linkėjimai — kad 
sveikas sulauktų auksinio jubiliejaus. Visu nuoširdu
mu ir mes jiems pritariam. K.

Kokia Yra U z Lietuvos Sienų
Gyvenančių Lietuvių Padėtis?

lėšų jų kultūriniams rei
kalams. šiaip mažumos 
naudojasi visomis teisė
mis, kaip ir lietuviai. Čia 
nedaroma jokio skirtumo. 
O kaip elgiamasi su lietu
viais tose valstybėse? Čia 
reikia pabrėžti, kad Sovie
tų Sąjunga, kur vokiečių 
daviniais yra 100,000 lietu
vių taip griežtai neverčia 
išsižadėti tautiškumo, kaip 
pav. vokiečiai. Jų tvarka 
kitoniška, ką rodo šis pa
vyzdys. Rusams užėmus 
Lietuvos buvusią Lenkijos 
dalį, lietuvių gyvenamose
srityse Suvalkų krašte 
tuoj susiorganizavo lietu
viai, išlaisvinti iš baisaus 
lenkų jungo. Turbūt jau ir 
amerikiečiams lietuviams 
bus žinoma, kad per kelis 
mėnesius po rusų valdžia 
lietuviai Suvalkų krašte į- 
steigė eilę organizacijų, y- 
pač rūpinosi švietimu ir į- 
steigė apie 30 lietuviškų 
mokyklų savo jėgomis. 
Tas faktas rodo, kad toje 
srityje gyvena daug lietu
vių, kad jų tarpe yra ne
maža išmokslintų žmonių, 
kurie yra ir nori likti lietu
viais. Tačiaus rusams vos 
perdavus tą kraštą į vokie
čių rankas, tie pradėjo į- 
vesti savo tvarką. Nors 
1939 m. rudenį dar buvo 
pasklidę gandai, kad Vo
kietija grąžinanti Lietuvai 
lietuvių apgyventas sritis, 
tuoj gauta tikrų žinių, kad 
jau visas lietuviškasis ju
dėjimas-buvo baisiu smur
tu sulikviduotas. Netru
kus visos mokyklos buvo 
uždarytos, lietuvių organi
zacijų veikėjai ir žymesni 
žmonės buvo sumesti į ka
lėjimus ir įvestas baisusis 
nacionalsocialistų režimas, 
kuris greta vokiečio nepa
kenčia jokios kitos tautos, 
nepripažįsta tautų lygy
bės, o naikina visą, kas nė
ra vokiška, verčia vergau
ti vokiečiams ir vokišku- 
mui. — Vokiečiai Lietuvo
je gali susirinkti garbinti 
savo Hitlerį, turi mokyklų, 
bažnyčių, chorų, knygynų. 
Lietuvos vyriausybė užlai
ko net 2 vokiečių mokyk- j 
las, devynių komplektų. Pa 
tys vokiečiai užlaiko 7 pri
vatines mokyklas ir dvi 
gimnazijas. Kur mokyklo
je susirenka 32 vokiečių 
vaikai, ten dėstoma vokie
čių kalba. Ir vis dar vokie
čių spauda rėkia, kad vo
kiečiai Lietuvoje skriau
džiami! Tuo tarpu nei Su
valkų krašte, nei Klaipė
dos krašte, kur 70 — 80% 
gyventojų yra lietuvių ar 
bent lietuvių kilmės, nepa
likta nė vienos mokyklos, 
uždaryti visi knygynai, 
praktiškai neleidžiama įsi
vežti iš Lietuvos nė lietu
viškų knygų, nė laikraščių 
ir nė žurnalų. Lietuviai 
neturi teisės susirinkti, 
jiems aukštomis bausmė
mis draudžiama klausytis 
Lietuvos radio pranešimų, 
muzikos ir net lietuviškų 
pamaldų. Tokiu būdu Vo
kietijoje likę lietuviai pa
teko visiškai vergystėn, 
turi stoti į vokiečių kariuo
menę ir kariauti už nacio
nalsocialistinės Vokietijos 
šlovę. Klaipėdos krašto lie
tuviai iš laisvės pateko į 
vergiją; Suvalkų krašto 
lietuviai su kelių mėnesių 
pertrauka (Sovietų Sąjun
gos kariuomenei užėmus) 
pateko iš lenkų vergijos į 
kitą vergiją, į vokiečių ver
giją. — štai kaip elgiasi ta 
Vokietija, kuri nuolat 
skelbiasi nešanti laisvę ir

Pirm pradedant kalbėti Europos valstybių. Lietu- 
apie lietuvių padėtį nuo vos vyriausybė ir toleran- 
Lietuvos atplėštuose kraš- tinga lietuvių tauta ne tik 
tuose, reikia aiškiai pa- leidžia jiems savitai tvar- 
brėžti, kad mažumos Lie- kytis (išskyrus bolševi- 
tuvoje, kiek jų yra, turi to- kams, kurie griauja visur 
kių laisvių, kokių, turbūt, valstybinės tvarkos pamą- 
neturi nei vienoje kitojetus), bet dar teikia iš iždo

DARBININKAS

ANT MOTINOS KAPO —Geroji tetulė ramina verkiančią našlaitę: Nurimk, 
mergyt, gana raudoti, nušluostyk ašaras gailias: praeis vargai, laikai krau
juoti, gyvensim valandas tylias...

A. P. Sandys.

MOTINA

ir giedrą, už lietų ir sniegą, 
žodžiu, už visas gamtos 
dovanas. Ir koks tai būtų 
beširdis žmogus, kuris ma
tydamas vakare atsisvei
kinančią saulutę mirktelė- 
jančią saulės Viešpačiui 
dėkingumo už dienelės 
šviesą. Kiek padėkos jaus-

mis malonėmis, 
mums gyvybę, 
malonę, Atpirkimo ir Sa
vo Meilės Sakramento ma
lonę; paliko Savo Motiną 
mūs motina ir globėja; pa
liko Savo Bažnyčią mus 
valdyti ir vesti į laimės 
gyvenimą. Dėkingi mes tu
rime būti už visas šio gy
venimo palaimas; už gyvy
bę, už sveikatą, už drau
gus, už gerbūvį ir pasise
kimą. Dėkingi turime būti 
ir už šiuos mūs laikinus 
vargelius, nes jų dėka gali
me užsipelnyti didesnį vai
niką danguje. Dėkingi Vie
špačiui turime būti už gra- 
i žiąją gamtą, kuri savo 
gražiomis gėlėmis savo 
sparnuočių simfonija, savo 
kasotų medžių paūksme 
linksmina mūs širdis. Savo 
dėkingumą turime pareik
šti gamtos Viešpačiui už

“Gyvenimo tikslas”, kaip | šviesą ir tamsą, už audras 
žymusis anglų rašytojas 
G. K. Chestertonas savo 
autobiografijoje pažymi, 
“yra dėkingumas; visai y- 
ra beprasmiška už apturė
tas dovanas neišreikšti sa
vo dėkingumo; dar labiau 
yra be prasmės dalykas, 
kuomet turime šių dovanų 
apsčiai parodyti mažiau mų turėtų žmoguje sukel- 
dėkingumo”. Sutverto jas ti toji tyli, rami prietema 
mus aprūpino apščiausio- su savo vėsinančia, švelnia 

Suteikė vasaros vėjo srovele. Mer- 
tikėjimo į kiasi naktis ir su ja atvyk

sta saldus atilsis mūsų nuo 
nuoalsio suvargusiam kū
nui. Ir vėl mūsų širdžių dė
kingumo rūmų durelės pri
valėtų atsidaryt ir iš jų iš
skrist pas Viešpatį dėkin
gumo jausmai už šviesią 
milijonais žvaigždžių iš
sagstytą nakties padangę. 
Ir už šaltą žiemutę privalo
me būti dėkingi, nes kaip 
tik jos dėka mes tikrai 
mokame paskui įvertinti 
švelnųjį pavasarį, kuris po 
žiemutės, kaip koks sal
džiai kvepiąs lengvutėlis 
audeklas uždengia moti
nos žemės krūtinę. Vasara, 
kuri kaip motina išaugina, 
išauklėja, išugdo mūs pa
sėlio grūdus ir paskui per
duoda brandos darbą auk
siniam rudeniui baigti, yra 
tai visų sezonų Viešpaties 
padaras, už kurį turime iš
reikšti giliausius savo pa
dėkos jausmus. Ir kur tik 
mes žmonės pažvelgsime, 
jei tik mūsų akys nesuga
dintos ir mūs širdys nesu
teptos, neapjakintos, dė
kingumo jausmas veržte 
išsiverš iš mūsų širdžių 
mūsų Viešpačiui ir Tėvui.

Ko garbingesnis asmuo 
teikia dovaną, to gilesnė 
turi būti mūsų padėka; ko 
artimesnė yra toji dovana, 
to ji mums brangesnė. 
Džiaugiamės mes tadgi, 
labiausiai už gyvybės do-

I
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teisybę, ypač mažoms tau
toms. Tikrybėje kitos tau
tos padaromos tikrais vo
kiečių vergais, nes negali 
turėti savo ekonominio, 
kultūrinių ar kitų organi
zacijų, inteligentai, kurie 
nepasidaro savo tautos iš
davikais, turi arba supūti 
kalėjimuose, arba užsi
dirbti sau duoną kaip pa
prasti juodadarbiai. Kas 
mėgintų savo tautiečių 
tarpe veikti nors ir tik kul
tūros srityje, būtų sunai
kinamas kaip valstybės į 
kenkėjai. Tuo tarpu tie pa-Ivaną, už tikėjimo dovaną 

ir už visas mums iš Dievo 
apturėtas dvasiškas dova
nas. Po šių malonių stovi 
mums artimiausia mums 
Dievo suteikta dovana, vir
šijanti visas žemiškas do
vanas, gražesnė už gra
žiausi saulėleidį, saldesnė 
už saldžiausi bitelių medų, 
malonesnė ir puošnesnė už 
skaisčiausią baltą lelijėlę, 
brangesnė už brangiausią 
šios žemės žemčiūgą — 
mūsų mieloji motutė. Ar 
rasime pasaulyje ištiki
mesnį, lojalesnį, labiau pa
sišventusį, darbštesnį 
draugą už motutę? Išsky-

f

lyginimai maži skaičiai lie
tuvių Vokietijai nesudary
tų nė mažiausio pavojaus, 
nors jiems būtų duodama 
ir tokia veikimo laisvė, 
kaip vokiečiams Lietuvo
je. O tų lietuvių savo kul
tūros alkis yra nepapras
tai didelis. Dėlto reikia pa
sitikėti, kad pasaulio sąži
nė ilgainiui nesutiks palik
ti mažąsias tautas didžių
jų tautų vergijoje. Tačiaus 
mes visi turime tos laisvės 
siekti, už jos kovoti viso
mis išgalėmis, tuomet ga
lėsime laimėti, o ir kiti 
mums padės. Dangietis. 
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Ko greičiau jie tuo klausi
mu susiorientuos, to grei
čiau jie išsigelbės nuo to 
baisaus socijalinio ardėsio, 
kuris jų laukia. Kaip Rusi
ja ir kitos šalys paneigė 
šeimas, šeimos centrą — 
motiną ir susilaukė neiš
pasakytų baisenybių, ku
rias tik gali išpasakyti tas 
kuris jas išgyveno, taip ir 
atsitiks su kiekviena šali
mi, kurioje jaunimas už
miršta atiduoti tinkamą 
pagarbą savo tėvams, savo 
tėvui ir motinai. Įsakymas 
“Gerbk savo Tėvą ir Moti
ną” nedaro jokių išimčių 
nė jokiam žmogui, nė jo
kiai šaliai. Motina yra šei
mos židinys prie kurio visi 
turi trauktis. Moderne ci
vilizacija paneigia ir pašie
pia šią motinos užduotį 
šeimoje įvesdama visokio 
plauko atsiskyrimo įstaty
mus ir gimdymo kontro- 

rus Išganytoją ir jo Moti-Pes; Kas ir suardo šeimos 
ną, kas daugiau vargo į-' solidarų gyvenimą. Kaip 
dėjo, kas daugiau ašarų iš-j^t, gali civilizacija prog- 
liejo, kas daugiau kantry-? resuot» Jeį ji moterį žemi- 
bės padėjo, kas daugiau už na» ° yPa% jei moteris že
mus iškentėjo, už mūs m*na? Tai grįžimas į bar- 
mielą motutę. Jos rankos jbariJ4- Susirūpinkime dau- 
gal surembėjusios nuo gy. &iau tuo moters klausimu, 
venimo vargų; jos širdis nes moters, o ypač mo- 
gal ne vienoj vietoj sužeis- tinos, stovis krinta žemyn, 
ta nuo daugelio nedėkin- krinta ir mūsų civilizacijos 
gumų. Ji visai tai nukentė stovis. Kuris žmogus tik- 
be nusiskundimo. Ji savo 
sūnaus ir dukros vergas. 
Nors jos veidas dažnai pa
sruvęs ašaromis, ji nuduo
da besidžiaugianti, kuomet 
jos apsčiakalbis sūnus ir 
išdidi dukra savo pasauli
nių garbių klajose pasken
dę ją užmiršta ir net kar
tais visai išsižada. Meiliai, 
kantriai ji laukia jų sugrį
žimo, jų meilės, jų saldaus 
žodelio. Kiekviena laiko 
jos veide išvesta vagelė y- 
ra tai vargo, pasišventimo 
savo vaikams meilės iš
raiška, kurią laikas nepa
jėgs išdildint. Jos akys iš 
įdubusių pakriaušių žvil
ga meilės ir pasišventimo 
spinduliais, kurie • triška 
šaltiniu savo vaikelių lin
kui.

Meilė meile gyvena. Lai
mingas tas žmogus, kuris 
užjaučia ir įvertina moti
nos meilę. Palaiminta ta 
širdis, kuri užjautė tą mo
tinos meilę ir pasišventi
mą, tas protas, kuris su
manė ir nustatė 
dieną tos meilės 
mui, to garbingo 
išaukštinimui!

Noriai mes turime prisi
dėti prie šios dienos pa
šventimo. Paskirti vieną 
dieną metuose motinos pa
gerbimui savyje nėra jau 
taip didelės vertės pager
bimas. Juk motinai pride
ra aukšta pagarba kas
dien! Yra net tokių, kurie 
savo asmeniuose reikaluo
se paskendę savo pramo
nės dalykuose įklimpę, už
miršta motiną net šioje 
viešoje motinos pagerbimo 
dienoje. Šiomis netikystės 
dienomis, kaip tik ir pri
tinka, kad viena diena bū
tų paskirta pagerbti ir pri
minti, kad reikalinga yra 
atsiminti šitą mielą ir gar
bingą asmenį. Apsileidęs 
pasaulis turi būti primena
mas, kad motina gyvenime 
užima svarbią rolę. Dabar
tinė karta ypač turi susi
vokti to reikalo linkme. 
Tame dalyke yra baisiai 
apsileidę ir reikalingi susi
pratimo. Šioji diena kaip 
tik privalėtų juose sukelti 
didesnius pagarbos, prisi
rišimo ir meilės jausmus.

rai įvertina solidarų šei
mos gyvenimą, gerbia mo
tinos asmenį tikrai priva
lėtų pakelti savo balsą 
prieš tokius įstatus, kurie 
žemina ir purvu aptaško 
moters asmenį ir vardą, 
kurie ardo šeimyninį gy
venimą. Šioje dienoje tad- 
gi, ypatingai privalu pa
gerbti tą moters asmenį 
motinoje.

Katalikas apsilenktų su 
šios dienos tikslu, jei jis 
apsileistų dvasinėje srity
je. Jam turi rūpėti pir
miausia pagerbti savo 
dvasišką motiną, Kristaus 
Motiną Mariją. Ji mus mo
tiniška globa sergi ir laiko. 
Kreipkime savo maldas į 
mūs dangišką Motiną, kad 
Ji šioje dienoje palaimintų 
mūsų žemišką motiną vi
sokeriopomis malonėmis, 
kurias Ji išprašys iš savo 
Sūnaus. Katalikų Motinos 
diena turėtų daugiau reik
šti negu dovanų ir linkėji
mų patiekimas. Tiesa, rei
kia ir dera apdovanoti sa
vo motiną dovanėlėmis. 
Bet reikia atsiminti, kad 
šios dovanos tėra tiktai 
laikinos ir nykstančios. Y- 
pač gi, stengkimės vengti 
komercijalumo, to paver
timo šios dienos bizniška 
proga. Kreipkime dau- 
giaus atydos į dvasišką 
šios dienos prasmę, paau
kodami už savo motinas 
savo maldas ir gerus dar
bus. šios motinoms pa
tiektos dovanos ne tiktai 
susilauks palaimos iš Die
vo pačioms motinoms, bet 
taipgi, suteiks kiekvienam 
progos užsipelnyti sau šio
je žemėje laikinos sėkmės, 
ir tuo pačiu atveju dar ga
lės įpinti į savo ateinančio 
gyvenimo vainiką naują 
žemčiūgą.

metuose 
pagerbi- 
asmens

"Gnoi« Rožančiaus 
Paslaptys”

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir mažiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

‘‘Darbininkas”, 
366 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.



IPenktadienis, Gegužės 10, 1940

eis prie Šv. Komunijos “in cor- Papitai^*, tą dieną rengia 
‘pifcūką šv- Petro draugiją.
šįo dalyko nevertą keiti jokių

Sekmadieni, gegužes 12 d. pri- į bal puikiai pavyko, 
puola netik Sekminės, bet ir Mo
tinos diena. Ta diena yra pas
kirta mūsų motinėlėms. Tai yra 
diena, kuri būtina kiekvienam 
paminėti ir eiti prie šv. Komuni
jos ir pasimelsti už savo moti
nėles gyvas ar mirusias.

Šv. Petro par. bažnyčioje tą 
dieną visos šv. mišios bus gie
dotinės. Vienas mišias klebonas 
laikys anksti. Antros mišios bus 
8 valandą. Per šias mišias gie
dos Sodalicijos choras. Jų metu

Publikos 
buvo užtektiną! visi linksmai 
tą dieną praleido.

Gegužės 26 .d. šv. Petro para
pijos suvienytos draugi jos turės 
pikniką Bcpcknut Grove, bet ne
tikėtai nasitaikė. šv Auta- 
uo parapiją tą pąčią dieną turės 
pikniką kitame darže. Šuorąi»#a- 
bu yra nemalonus dalykas. Pa
sitaikė, kad Šv. Antano parapi
ja neealėio aauti Simono daržo, 
ir todėl kitame darže turi jo im
ti tą dieną, kurią galėjo gauti.

pore” Moterų Sąjunga, kuri šias 
mišias užprašė, ir vyrų šv. Var
do draugija.

9 valandą mišias laikys kun. 
Petri. Per jas giedos Marijos 
Choras, ir šv. Vardo draugijos 
jaunimas eis prie šv. Komuni- kiek tik galime. Vėliau paremsi- 
jos. j me vieni kitus ir apsisaugosim

11 vai. šv. mišios užprašytos. tokių atsitikimų ir nesmagumų. 
Gyvojo Rožančiaus draugijos, j ------------
Per jas giedos didysis choras. 
Per visas mišias pamokslus sa
kys klebonas, 
garbei. Neapleiskime bažnyčios 
toj dienoj.

a^ pasažiebius,
7EL7ĮS- Mrs. Edith Ogilvy Dru- 

jw ir dėlto praneša, ilgamete rezidente Le
me kiekvienas savo pikniką, ^ans, Prancūzijoj, kun, 
kiek tik salime. Vėliau paremsi- pirmutinė moteris

rė atskrido į New

kas vakarą. Suęina beveik pilna 
bažnyčia. Per mėnesį bus atlai
komos trejos Novenos prie Švč. 
Motinos. 1. Novena prie Švč. 
Panos Gerosios Patarties; 2. 
Motinos MHaširdystes; 3. Nuo
latines Pagalbos. Rap.

FMAPOMIA, FA.
it. Kaį d tagij*

RENGIASI PAGERBTI 
MOTINAS

Kazimieriečių Sodalietės visu 
atsidėjimu rengias tinkamai pa
gerbti Motinos Dienoje įpylimas 
mamytes. Parengimas įvyks pa- Į 
rapijinėje salėje, 331 Earp St.

Rengėjos, laiko paslaptyje pa-

Klausimai Ir Atsakymai

Kuomet Senas Pensionie- 
rius Pamaine Adresę

Klausimas — Gyvenu Io- 
wa valstybėje ir gaunu 
senatvės pensiją. Ar ta 
pensija sustos jeigu išva-j 
Žinosiu apsigyventi kita-j 
me apskrityje ar kitoje! 
valstybėje? j

Atsakymas —Jeigu tam-| 
sta gauni senavės pensiją 
iš Iowa valstybės, ir jeigu 
apsigyvensi kitoje valsty
bėje suprantamas daiktas, 
kad Iowa sustos mokėjus 
tau pensiją. Kreipkis prie 
savo vietinio pensijos biu
ro kaslink persikėlimo į 
kitą apskritį.

Kada Ateivis Svečias Išteka 
Už Piečio

į I įMotinėlė L'
Plytaitis.

< < « * ,

Motinėle, tu mano jau žilgalvėlė senai 
Žiūriu į tave kaipo į knygyną, nes žinai, 
Pažįsti savo vaikelį, nors jisai 
Būtų toli nuo tavęs,
Nes išsižadi savęs ,
Ir užsiimi rūpestimis kūdikiu savo
Kur jis ? kaip jam ? ar kas užgavo ?
Ar myli jis Dievą, bažnytėlę kaip pirmiau, 
Kada ant kelių sėdėjo? Ak, geriau 
Nieks nestato žmonių širdyse Dieyui namų, 
Kaip Motinėlė tavo ir mano, visų!
Ir jeigu norim šiandien džiaugsmo jai suteikt, 
Tai mylėkim Dievą, Tėvynę, gerus darbus veikt... 
Tas jai patiks, o daug daugiaus
Negu saldainių dėžutė nuo dukteries, sūnaus!

Stoja Į “Darbininko” Jubiliejinio 
Pikniko Rėmėjus

Kalbant su šv. Petro parapijos 
klebonu, jis pranešė šiam ko
respondentui, kad pas jį pereitą 
savaitę atsilankė labai žymūs 
svečiai; kun. Čepukaitis iš Šv. 
Andriejaus parapijos ir kun. 
Valančiūnas, iš Šv. Kazimiero: t 
parapijos, Philadelphia. Mūsų;

į 

klebonui buvo labai malonu su. 
savo garbingais svečiais sueiti, j 
Jis jiems širdingai padėkojo, 
kad pas jį atsilankė, bet apgai
lėjo. kad jie negalėjo ilgesnį lai
ką Detroite pasisvečiuoti.

Kun. Valančiūnas yra prie-Į 
męs iš šios parapijos praeitais 
metais kun. Praspalių, kuris 
vėliau gavo parapiją Dayton, O- 
hio.

lime kaltinti tėvus, bet jiems 
Jau basebainikai pradėjo iš verta savo vaikus perkalbėti ir 

tikrųjų žaidimo sezoną, šv. Pet- neleisti jaunimui nutolti nuo ti- 
mūsų motinėlių ro parapija turės gana stiprų kėjimo.
............................. 1 ratelį, vadovaujant A. Saes, Šv. » 

Vardo draugijos pirmininkui. 
Žaidikų yra gerų užtektinai, bet 
tik tiek nemalonu, kad kaiku- 
rie geri žaidikai prisidėjo prie 
laisvamanių ratelio. Skaudu ir 
negražu, kad ir mūsų jaunimas 
turi tarnauti bedieviams. Nega-j

Vasaros piknikai jau prasidė
jo. Pereitą savaitę' šv. Antano 
draugija turėjo labai puikų pik
niką Beechnut Grove, kuris la-

Birželio 9 d-> Romuvos parke, Brockton, Mass. įvyks 
“Darbininko” 25 metų Jubiliejinis Piknikas su viso
kiomis įvairenybėmis. Pikniko rengimo komisija yra 
nutarusi į šį Jubiliejinį parengimą pakviesti pasakyti 

! kalbą, neseniai atvykusį iš Romos J. E. Vyskupą P. 
gali legaliai pasilikti jeigu Bučį. P-nia O. Ivaškienė pasižadėjo dalyvauti su savo 
ji išteka už Amerikos pi-! grupe ir išpildyti gražią programą, yra pakviesti para- 

jlįečio? |.............................................. ................
Atsakymas — Ne. Ji tu-: 

rėš apleisti kraštą, ir ga
ivus Amerikos imigracijos 
vizą svetimoje šalyje galės 
legaliai sugrįžti. Kaipo A- 
merikos piliečio žmona ji 
galės gauti imigracijos vi
zą Kanadoj. Dėl tolesnių' 
informacijų tegul ji tie
siog susineša su Foreign’ 
Language Information 
Service, 222 Fourth Avė- 
nue, New York City.

- FLIS.

i
■ rienė. Po atsigaivinimo bua šo. K|ausjma$ _ moteris 
tam, gros Bfll Sm.th and Blue. fcug kaį sveči

' Aces Orkestrai. Šokiai prasi-
■ dės 9 valandą. Visi kviečiami
! atsilankyti ir matyti šį puikų
parengimą.

I

Pereitą savaitę buvo palaidota 
iš šv. Antano bažnyčios lietuvė 
moteris, Marijona Holmberg, 
kuri. buvo apsivedus su švedu. 
Savo tikėjimą ji užlaikė ir turė
jo mirties metu kunigo ir Baž
nyčios patarnavimą. A. A.

Pennsylvanijos Žinios

Saldžiausios Jėzaus Širdies 
parapijos metinis bankietas ir 
šokiai įvyks parapijos salėje, 
geg. 14 d.

Komitetas jau baigia prisi
rengimo darbą. Tikėsi, kaip pa
prastai daug parapijiečių ir 
svečių. Žinoma taip pat, kad su
važiuos iš visų miestų, mieste
lių daugelis buvusių parapijie
čių ir pažįstamų. Suvažiuos visi 
geg. 14 dienos vakare pavalgyti,

padainuoti ir pašokti.
Kviečia komitetas visus atsi

lankyti New 
praleisti tikrai lietuvišką vaka
rą.

Parapijos Sodalietės rengia 
“Movie” programą. Darbščios 
Sodalietės, jau yra pardayusios 
daug tikietv

RŪPESTINGAI RUOŠIAMA 
VAIKUČIAI PRIE PIRMOS 

ŠV. KOMUNIJOS
Gegužės 19 d. Seserų Kazimie-

■ riečių rūpesčiu stropiai ruošia- 
ri parapijinės mokyklos ir vie
šųjų mokyklų vaikučiai prie Šv. 
Komunijos. Seserys ruošia vai
kučius jau kelintas menus sek
madieniais paskirtu laiku. Labai 
būtų malonu, kad ir vaikučių 

j tėvai tą dieną priimtų Šv. Ko- 
j muniją, tai būtų daug maloniau t ,

Philadelphijon Parapijos vadai, *Day). Mikelaičių ūkėje, rengia
dvasiškija visus nuoširdžiai 
kviečia sykiu būti dalyviais.

K. D.

GEGUŽĖS MĖNUO

Saldžiausios Jėzaus Širdies 
parapijoje laikoma pamaldos

Lietuvių Verslininkų, Amati
ninkų ir Profesionalų Sąryšys.

Ši lietuvių organizacija yra 
susitvėrusi prieš du ir pusė me
tų atgal.

Liet. Versi. Amat. ir Profes. 
Sąryšys geg. 30 d. (Memorial

pijų chorai iš kurių jau keletas yra pasižadėję dalyvau
ti. Taipgi yra nusamdytas puikus orkestras. Šiame 
piknike bus išdalyta dovanų vertės $355.00, būtent: 
Parlor sėt, vertės $150.00, kurį dovanojo P. F. Carey 
Furniture Co., So. Bostone, Mass.; dviejų kailių Silver 
Fox, vertės $100.00, kurį suteikė Scott Furriers, Bos
ton, Mass.; Woodstock rašomą mašiną, vertės $55.00, 
kurią padovanojo Woodstock Typewrįter Co., Boston, 
Mass. ir puikų Wrist Watch — laikrodį, vertės $50.00, 
kurį dovanojo Kay Jewelry Co., Brockton, Mass.

Kad šis Jubiliejinis “Darbininko” parengimas tik
rai pavyktų ir atneštų gerą pelną, “Darbininko” prie- 
teliai stoja į rėmėjų eiles, įsigydami bilietų. Šią savai
tę įstojo į rėmėjų eiles sekantieji: 
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa................
Kun. Pr. M. Juras, Lawrence, Mass...........
Kun. J. J Valantiejus, Waterbury, Conn. 

pikniką, neva Sąryšio “krikšty-jV. Damašus, Dayton, Ohio .....................
c.q Miniotienė, Braddoch, Pa....................

Izabelė Natkiūtė, Hartford, Conn............
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa........
A. Vincūnas, Somervilie, Mass..... ............
Z. Jegelavičius, Westfield, Mass;'“.;..'........
A. švedas, Cleveland, Ohio .....................
E. Vyturienė, Waterbury, Conn................
Kun. Dr. Z. Mendelis, Baltimore, Md........

Pikniko rengimo komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams už nuoširdumą ir suteiktas aukas.

nas”. Susirinkime užsirašė 
daug “kūmų” ir “kūmučių”, ir 
sudovanojo apie 50 įvairių gra
žių ir vertingų dovanų, kurios 
atiteks atsilankusiems į pikni
ką. Šokiams gros geras orkes
tras. Įžanga tik 25c., vaikams 
dykai. Piknikas prasidės 10-tą 
vai. rytą. Maloniai visus kvie
čia Pikniko Komisija. Kūmas.

.... $1.00

... $1.00

.... $1jOO
... $1.00
.... $1.00
.... $1.00
... $1.00
... $1.00
... $1.00

.... $1.00 

.... $24)0 

... $1.00

t

LDS Naujos Anglijos Apskričio Metine TX
f

i
1
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Penktadienis, Gegužės 10, 1940

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA
3. Kalba Velykų Dienoje

Bal. 9 d,, 1939 m.
Kokia yra šios taikos tvarka? Dievas valdo dva

sią; dvasia valdo kūną. Nieko negali būti tvarkesnio.
Taigi, štai šlovingieji broliai ir sūnūs, vienatinis 

ir nepajudinamas tikrosios taikos pagrindas; pažinti 
Dievą, Jį mylėti ir Jo klausyti.

Siaurinti ar paneigti Dieviškajam Kūrėjui tą pa
klusnumą, reiškia ardyti, arba visai panaikinti taiką 
žmoguje, šeimoje ir viso pasaulio įvairiose tautose. 
Dievas tik Savo žmonėms kalba taiką, Savo ištikimie
siems ir tiems, kurie savo širdis Jam atiduoda.

Tik Visagalio Dievo Apvaizdoje, Kuris yra Aukš
čiausias Teisingumo Sargas ir Aukščiausias Taikos 
Davėjas, teisingumas ir taika susitinka, nes kai prana
šas Izaijas sako: “Teisingumo darbas bus taika ir tei
singumo vaisius bus poilsis ir ramybė amžinai”.

Iš tikrųjų, kaip negali būti taikos be tvarkos, taip 
be teisingumo negali būti tvarkos.

Teisingumas Gyvenime
Teisingumas reikalauja, kad pavaldiniai gerbtų ir 

klausytų teisėtai paskirtas valdžios; kad valstybės tei
sės būtų išmintingai sudarytos bendruomenės gerovei 
ir tos teisės visų garbingai pildomos.

Teisingumas reikalauja, kad'žmonių laisvės ir jų 
prakilnumo šventos teisės būtų gerbiamos ir neliečia
mos; kad gėrybės ir turtai, kuriuos Dievas skyrė visų 
žmonių naudai, būtų teisingiau paskirstyti.

Toliau, teisingumas reikalauja, kad Kristaus Baž
nyčios išganingas darbas, Bažnyčios, kuri yra neklai
dingoji tiesos Mokytoja, neišsemiamas sieloms gyvy
bės šaltinis, žmonijos geradarė, nebūtų sutrukdytas 
ar varžomas. Kada smurto ginklai pavergia teisingu
mo valdžią, nereikia stebėtis, kad vietoje ilgai lauktos 
taikos pasirodo padangėse baisios karo žiežirbos.

Bet jei teisingumas turi įsteigti ir palaikyti tos 
tvarkos teises, kurios yra nepakeičiamas tikros taikos 
pagrindas, tai dar savaime neužtenka pašalinti kliūtis, 
kurios tankiai trukdo jos įvykdymą. Jei meilė nebus 
broliškai sujungta su griežtu ir šaltu teisingumu, tai 
akys greitai nebematys kitų teisių, ausis nebegirdės 
teisingumo balso, per kurio išmintingą ir protingą 
vykdymą, net ir aštriausiuose ginčuose, galima suras
ti klausimų išrišimą.

Meilės Reikalingumas
Ir kada Mes sakome meilė, Mes reiškiame tą nuo

širdžią ir vaisingą Kristaus meilę. Mes kalbame apie 
tą meilę, kuri Jį vertė mirti už mus visus: “Kuris mus 
myli ir atsiduoda Save už mus”. Ta meilė “verčia mus” 
ir padaro, kad tie, kurie dabar gyvena, ne sau gyventų, 
bet Tam, Kuris mirė už juos ir vėl atsikėlė”. Ta meilė 
vertė Jį priimti žmogaus kūną, kad mes visi būtumėm 
broliai Kristuje, pirmgimiai, to paties Dievo sūnūs, į- 
pėdiniai to paties amžinojo gyvenimo.

Jei žmonės tik turėtų tos meilės ir joje gyventų, 
tai šviesi taikos saulutė užtekėtų pasauly. Tada rim
tas protavimas būtų vietoje erzinančio pyktumo, nuo
širdus bendradarbiavimas, vietoje netvarkios kovos, 
bendras reikalų supratimas vietoje neapykantos, ra
mus pasitikėjimas — vietoje baimės ir netikrumo.

Meilė sugrąžintų žmones prie draugiško, su gera 
valia ir tikru supratimu, visų reikalų apsvarstymo; ta
da didesnei žmonijos bendruomenės naudai joki pasi
aukojimai nebūtų vengiami; tada gera valia ir pavyz
dingas ištikimumas duotajam žodžiui būtų garbingai 
išlaikomas.

Kad tie mūsų nuoširdūs troškimai išsipildytų Mes 
atsikreipiame į visus žmones, tautas ir vyriausybes ir 
šaukiame juos prie taikos — taikos su teisingumu ir 
meile, kurios Mes, nuo pat pirmos Savo popiežiavime 
dienos, prašėme visiems žmonėms.

Atsišaukimas Į Kristų
Bet visų labiausia, Mes ištiesiame Savo rankas ir 

žiūrime į dangų — į Karalių Karklių ir Viešpačių Vieš
patį — ir siunčiame savo maldas į Mūsų Viešpatį, kai 
šios dienos šv. mišios įdeda į Mūsų lūpas žodžius: — 
“Viešpatie Jėzau, šiose dienose, Savo Bažnyčios balsu, 
Tu kvieti visus Savo vaikus artintis prie Sakramentų 
ir priimti Tavo Kūną ir Kraują. Tu nori, kad visi per 
šv. Sakramentus priimtų Tavo neįkainuojamą meilės 
dovaną, kuri yra mums meilės ženklas ir ryšys suvie
nijąs mus su Tąvimi ir padarąs mus broliais.

Taigi, Viešpatie, duok mums ir įkvėpk Tavo vai
kams Savo meilės dvasią, kad mes, kuriuos Tu Velykų 
Sakramentu pastiprinai taikoje gyventumėm”.

Lee Tompkins, viršuje - dešinėj atydžiai egzaminuoja vietą Loch 
Sheldrake, N. Y., kur buvo papildyta žudynės, kurių lizdas atidengtas 
Brooklyne.

sako Al.

J. M.
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tik vėlesnė), ir lig jo mir-l 
tjes laiko. Šitas reikalavi-| 
mas yra toks pats ir alga- 
pelniams (Bet, jeigu našlė 
turi vaikų dar nesulauku
sių 18 m. amžiaus jos prie
žiūroj, arba jeigu darbi
ninkas, palieka tik vaikus, 
rekialavimai gali būti ma
žesni. Našlė ir vaikai gau
tų pašalpos, jeigu jis turė
jo tik šešis “apdengtus 
kvartalus” per 12 kvartalų 
prie pat mirtį.

Kiek mėnesinės pašalpos 
narys darbininko šeimos 
gal gauti, priguli nuo to, 
kiek apdraudos jis uždir
bo. Našlei sulaukus 65 m. 
amžiaus, ar daugiau, vai
kui sulaukusiam 18 m. ar
ba tėvui, pašalpa yra lygi 
pusei darbininko apdrau- j 
dos sumos. Tadgį, jeigu jo 
apdrauda, jam sulaukus 
65 m. amžiaus, yra $30. 
per mėnesį, jo žmona jei
gu sulaukus 65 m. ar kai 
sulauks 65 m. amžiaus 
gaus $15. per mėnesį, sūdė- 
jus abiejų sumas jie gaus našlei jr $12 kiekvie.

PRANEŠIMAS
LDS Connecticut Apskričio 

Kuopoms.
šiuomi pareiškiame, kad LDS 

Connecticut apskričio pusmeti- 
j nis susivažiavimas įvyks gegu
žės 26 d., 1910 m., sekmadienį 
1 vai. p. p., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje, New Ha- 
ven. Conn. Kviečiame visas LDS 
Connecticut apskričio kuopas 

i dalyvauti šiame susivažiavime, 
| prisiunčiant atstovus bei patie
kiant naujų naudingų įnešimų 
LDS organizacijos gerovei.

Taip pat yra būtina pasitarti 
būsiančios trilypės gegužinės 
reikalais, kuri įvyks liepos 21 
d., New Haven, lietuvių Sea 
Ciiff Moris Cove parke.

Kviečia LDS Connecticut aps
kričio valdyba.

Pirm. Dr. M. J. Colney, 
Rašt. B. Mičiūnienė.

da mirė, pasiektų $25. per 
mėnesį, ir jeigu jis paliko 
nešlę ir tris vaikus, jų pa- 

. šalpa iš viso pasiektų $56.
25; t. y. $18.75 per mėnesį

mus žodžius, pirmą supra
timą apie Dievą, žmogaus 
tikslą, taip, kaip vaikui bū
tų lengviausia suprasti, 

i Šiais klausimais motina 
turi būti pasiruošusi vaikų 
dėmėsi atkreipti ir jį tin
kamai patenkinti...

Ši prasminga Motinų 
šventė, yra tokių motinų 
šventė, kurios savo šven
tas pareigas yra geriausiai 

į supratusios. Ir vaikai, ar 
jie būtų dar maži, jauni, 
kaip tos, tik ką pražydu
sios pavasario gėlės, ar dar 
pilnai neprasiskleidę žiedų 
pumpurai, turi papuošti 
savo motinos iškilmingą 
šventę giedriausiu džiaug
smu, prisirišimu ir di
džiausia meile’ O motina 

7 laukia iš jų tokios meilės, 
kuri yra maloniausia: — 
tai kad jie būtų visokerio-

motinos pagimdytų — dar 
bent po vieną “karo vai
ką”, kad padengti karo au
kų nuostolį... Prie kokių ci
nizmų karo garbintojai 
prieina!.. Jie motinas sta
to vietoje bejausmių me
džiaginių robotų... Ir moti
nos turi pakelti šį pažemi
nimą ir pasityčiojimą.„

Dar viena nelaimė: Ši jau 
eina daugiau iš pačių mo
tinų. Ji, nėra visuotini, bet 
vistik labai žymi: motina 
nebesidžiaugia savo vai
kais. Ji jais bodisi. Jie yra, 
kartais, nelaukiami. Čia 
be abejo lošia savo baisią 
rolę skurdas, vargas ir ki
tokie medžiaginiai sunku
mai. Bet yra motinų, ku-į . ...
rios nori būti tik laisvos, Pal «er1’ myletusi klts k1’ 
neapkrautos neperdaug " 
malonių pareigų, kurios Ir pražilusios motinos tu- 
perdaug duoda laisvės sa- ri būti suaugusių vaikų 
vo egoizmui. Tokios moti- mylimos ir didžiai gerbia- 
nos, žinoma, žemina kilnių mos, nes motinos, paskuti- 
motinų vardą. O motina ne nę, net savo gyvenimo va- 
tik privalo gimdyti, nema- landą, mirštant — mini ir 
žiau turi rūpintis, kad jie šaukia savo vaikų vardus... 
augtų sveiki lygiai fiziniai Jos visą gyvenimo kelią 
ir dvasiniai. Jie pirmiausia į praeidamos, vis dėlto, sa- 
iš motinos turi išgirsti pir- vo vaikų nepamiršta...

$45. per mėnesį.
Vyrui mirus, jo našlė, su

laukus 65 m., ar bet kada 
jeigu turi mažamečius vai
kus savo globoj, gauna tris 
ketvirtadalius to, ką būtų 
gavęs darbininkas, ir jo 
vaikas ar vaikai nesulau
kusieji 18 m., kiekvienas 
gauna pusę. Jeigu vyro 
apdrauda iki mirties pa
siektų $20. per mėnesį, 
našlė gautų $15. ir vaiko pagelbą beturčiams se- 
pašalpa būtų $10. Šeimos1 
gaudamos iš viso daugiau 
kai $20. per mėnesį, negali 
gauti daugiau kai du kart 
darbininko apdraudos, ar 
80% jo vidutinės mėnesi-1, 
nės algos, ar $85. kuri tik 
suma yra mažesnė.

Pavyzdžiui, jeigu vyro 
apdraudos mokesčiai, ka-

nam vaikui. Kadangi ta 
suma — $56.25 — yra dau
giau kai du kart vyro mo
kesčio, pašalpa bus $50.

Pastaba: Seno - amžiaus 
ir likusių našlaičių apdrau- 

į dos planas inima tik darbi- 
j ninkus ir jų šeimas, kurie 
1 kvalifikuoti pagal siste- 
I mą. Vieša Pagelba (Public 
į Assistance), federalis-val- 
stiškas planas, kuris teikia

niems, akliems ir vaikams 
yra kas kita. Dėl informa
cijų apie Apdraudos siste
mą kreipkitės prie arčiau
sios raštinės Sočiai Secu
rity Board. Dėl informaci
jų apie viešą pašalpą 
kreipkitės prie arčiausios 
labdarybės raštinės.

SS.B.

Žinios Iš Lietuvos9

langiškių, Birutės tėviškė 
grįžo amžiams prie savo 
tėvynės. Palangos burmis
tru, kuris laikas iš tų pa
reigų pasitraukus Dr. Šliu
pui, paskirtas seimo narys 
agronomas Bričkus.

Kaunas — Lietuvos jau
nimas rodo didelį susido
mėjimą oro sportu. Į LAK 
(Lietuvos Aviacijos Klu
bo) 8-sius aviomodelistų 
kursus užsirašė 74 kauniš
kiai jaunuoliai. — Lietu
vos Aero Klūbas (LAK) 
jau turi ir provincijoj 4 
skyrius: Panevėžyje, Uk- 
mregėje, Zarasuose ir Bir
žuose. Pastarasis įsisteigė 
tik vasario 26 d. ir žada 
dar šiemet įsigyti pirmąjį 
Lietuvos hidroplaną, pasi-; 
statyti prie ežero angarą ir: 
plėsti sklandymą ir avio- 
modelizmą. —

Netekus kartu su Klaipė
da ir Nidos sklandymo mo
kyklos, šis nuostolis iš da
lies buvo kompensuotas a- 
titekus kartu su atvaduotu 
Vilniaus kraštu ir Aukšta
dvario sklandymo mokyk
lai, kuri yra 8 kilometrai 
atstu nuo Vilniaus. Moky
kla turi nuosavios žemės 
51 ha plotą. Čia yra mūri
nis angaras sklandytu
vams, administracijai ir 
kt. reikalams pastatai. Dėl 
pasireiškusios lenkų prieš- nimo Dr-jos 
valstybinės veiklos, Aukš- paaiškėjo, 
tagirio sklandymo mokyk- tais Lietuvoje buvo 1 mi
lą iš lenkų atimta ir ati- ii jonas 
duota Šaulių Sąjungos a- kiaulių, 1939 m. tik 1 mi- 
viacijai.

Šv. Jonas Auksaburnis tei
singai sako, kad kūdikiui 
susiraukšlėjusį ir silpna- 
vargšė motina yra daug 
meilesnė už jauną, turtin
gą, galingą ir puošnią ka
ralienę. Jis šaiinsis nuo ka
ralienės ir glausis prie mo
tinos.

Vyskupas P. Būčys, MIC.

Gegužės saulė skaisti, 
švelni ir maloni. Ji tary
tum primena mūsų moti
ną. Kūdikiui motinos bal
sas malonus, šypsena mei
li ir linksma. Jos rankos 
švelnios, kaip pastebi V. 
Hugo, — ^vaikai jose kie
tai miega”. Motina gi save 
net pamiršta: — “Aš ne
miegosiu naktimis... aš pa
ti skalbsiu vystyklus, kad 
jie būtų visuomet švarūs, 
pati nutrauksiu nuo savo 
burnos kąsnį, kad tik jie 
būtų sotus” - 
Rachmanova...

Jauna motina — didžiau
sias jos džiaugsmas — jos 
mažiukai. Jos vaikai —tai 
josios laimė! Beaugančiais 
vaikais — nuolatos ji esti 
susirūpinusi. Vaikai užau
ga — o jos rūpesniai nesi
baigia...

Jau tūkstančiai jaunuo
lių yra aukojami žiauria
jam Marsui. Motinos dau
gelį sūnų išlydėjo apsipy
lę ašaromis į kovos laukus. 
Laikraščiuose ištisos eilės 
nukautųjų, tų, kuriuos 
motinos išlydėjo iš namų, 
slapta laimindamos kry
žiaus ženklu... “Ir jų vei
das išbalo, kai pamatė sū- 
naus vardą liūdname sąra
še, o jų gedulo rūbai buvo 
jau juodi...”

... Sulindę urvuose, budi 
jauni vyrai ir tyko... O na
muose, gal kur toli ir sve
tur,
Kenčia motinų sūnūs, kep-; y. kalendoriškus kvarta- 

i------- — A1, llus, kuriuose jis uždirbo
$50. ar daugiau prie darbų 
įstatymo inimtų.

Kada darbininkas gauna 
jo seno - amžiaus apdrau- 
dą, pašalpa mokama: jo 
žmonai, jeigu jai sukako 
65 metai amžiaus, ar dau
giau, ar kai jai sukaks 65 
m.; jo vaikams, mažiau 16 
m., ar 18 m., jeigu jie vis

s

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra tikrosios taikos pagrindas?
2. Ko reikalauja teisingumas iš žmonių ?
3. Kodėl Popiežius sako, kad griežto teisingumo taikai

neužtenka?
4. Ar reikalinga yra artimo meilė taikos sudarymui ir

jos palaikymui ?
5. Ar artimo meilė galima pildyti paneigus Dievo įsta

tymus?' —

Apdrauda Darbininkams Ir Jų Šei
moms Po Socialės Apdraudos Aktu

Šeimos Apdrauda

Apart mėnesinių seno- 
amžiaus mokesčių, moka
mų pagal Socialės Apdrau
dos Aktą, darbininkui, su
laukusiam 65 m. amžiaus 
ar daugiau, yra dar ap
draudos mokesčiai jo šei
mai, kurie prasideda tuo 
laiku. Apdrauda mokama 
jo šeimai, jam mirus, ne
paisant jo amžiaus, jeigu 
jis tik turi reikalingus

jų motinos kenčia?l “apdengtus kvartalus”; t.

• 'V • v

ŪUnUO, ilvil i 
čia lygiai ir motinos, tik 
jos sielų skausmų jaučia, 
o sakoma, kad sielos skau
smas būva net didesnis už 
fizinį kentėjimą...

Mūsų amžių nelaimei — 
dar be to neužtarnauto 
motinos skausmo — tyčio
jamasi iš motinos: Vienos 
Europos valstybės vadas 
paleido cinišką sūkį, kad

•

lanko mokyklą.
Darbininkui mirus, ne

paisant metų, jeigu turi 
reikalingus “apdengtus 
kvartalus”, apdrauda bus 
mokama: jo našlei, jeigu 
sulaukus 65 m. amžiaus, 
ar daugiau, ar kai sulaukia 
65 m. amžiaus; jo vaikams, 
iki sulaukia 16 metų, ar 18 
metų, jeigu vis lanko mo
kyklą; jo našlei, bet kurių 
metų, jeigu ji globoj turi 
tokius vaikus; jo tėvams, 
jeigu sulaukė 65 m., ar kai 
sulauks 65 m. jeigu darbi
ninkas nepaliko našlės, ir 
vaikų mažiau 18 m.

Darbininko našlei ar tė
vams, gauti pašalpą, atsi
tikime jo mirties, reikalin
ga turėti pusę tiek “ap
dengtų kvartalų” kiek yra 
kalendoriškų kvartalų po 
to laiko, kai įstatymas įėjo 
galion, (ar kada sulaukė 
21 m. amžiaus, kuri diena

i

Kaunas — Dėl karo pa
sunkėjus žaliavos gavimui, 
kad nenukentėtų tekstilės 
pramonės, susirūpinta, 
kaip pakelti avių ūkį iki 
tiek, kad didesnę dalį vil
nonių audeklų būtų gali
ma pasigaminti iš Lietu
voje auginamų avių vilnų. 
Įvykusiame Lietuvos Avių 
Augintojų Dr-jcs suvažia
vime nutarta didinti avių 
skaičių ir jų kokybę. No
rint patenkinti viso krašto 
vilnų pareikalavimą, rei
kalinga vilnų gamybą pa
didinti pustrečio karto. 
Vietoje dabar laikomų 
600,000 avių reikalinga 
Lietuvai 1,400.000 avių.

I
Kaunas — Kiaulių Augi-

i suvažiavime 
kad 1938 me-

186 tūkstančiai

lijonas 117 tūkstančių. 
| Sumažėjo dėl Klaipėdoj 
krašto atskyrimo. “Maiš
tas” iš ūkininkų iš viso jau 
yra supirkęs kiaulių už 
456 milijonus litų. Tik 
praėjusiais metais ūkinin- 

. kams už kiaules sumokėta

Palanga — Kovo 31 d. 
suėjo 19 metų, kaip Lietu
vos pajūris, 21 kilometro 
juosta šyentoji - Palanga, 
grįžo Lietuvai. Tai įvyko 
1921 m. kovo 31 d., kada 
dalyvaujant minioms pa- beveik 60 milijonų litų.

f
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvių Dienos Reikalu Centralinis 
Susirinkimas

Aplankė Garnys
Elena Klotier ir Valerija Je- 

gelevičienė susilaukė garnio, 
kuris paliko abiem jaunom šei
mom po gražų sūnų.

Nors šeimos maišytos, bet ža
da savo sūnus išauklėti tikrais 
lietuviais. B.

NORIOM, MASS.
Sekmadienį, gegužės 12 d., š. m., 2 vai. po pietų, 

Šv. Roko parapijos naujoje salėje, Montello, Mass. į- 
vyks susirinkimas. Susirinkimas svarstys įvairius 
klausimus susijusius su Lietuvių Diena, kuri įvyks lie
pos 4, Marianapolio Kolegijos parke, Thompson, Conn. 
Į šį susirinkimą kviečiama visų kolonijų veikėjai ir vi
si kuriems rūpi Lietuvių Dienos pasisekimas. Daly
vaus ir įvairių komisijų bei valdybos asmenys.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti VALDYBA.

“Darbininko’4 Jubiliejinio Pikniko 
Reikalu Susirinkimas

Sekmadienį, gegužės 12 d., 3 vai. p. pietų, Šv. Ro
ko par. salėje, Montello, Mass. įvyks svarbus susirin
kimas “Darbininko” Jubiliejinio Pikniko reikalu, į ku
rį nuoširdžiai kviečiame “Darbininko” prietelius daly
vauti. Kaip žinote, “Darbininko” Jubiliejinis piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 9 d., Romuvos Parke, Mon
tello, Mass. Į šį susirinkimą kviečiame nevien LDS na
rius, bet ir visus kitus iš visų kolonijų, kurie remia 
laikraštį “Darbininką” ir nori, kad šis Jubiliejinis Pik
nikas puikiai pavyktų. Nuoširdžiai visus kviečia —

Kun. J. Petrauskas, Pikniko rengimo kom. pirm. 
Antanas Peldžius, “Darbininko” administratorius.

lESTFIELD, MASS.
PRIMICIJA

Deakono J. Jutkevičiaus, į- 
šventinimas įvyks geg. 18, šv. 
Mykolo katedroje, Springfield, 
Mass. Ant rytojaus, tai yra 
sekmadienį 10:30 vai. bus iš
kilmingos šv. mišios Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj, West- 
field, Mass. Jonas Jutkevičius 
yra susipratusios tikrai lietu
viškos nemažos šeimos narys, 
vartoja gražiai lietuvių kalbą, 
gabus jaunikaitis, iš kurio rei-

kia nemažai tikėtis kaip Bažny
čios, taip ir lietuvybės darbo 
dirvoje.

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

M7 MAIN ST. Tel. S-1944
WORCESTER, MASS.

27S Main St, Webster, Mass.

Draugijos Išvažiavimas.

Praeitą sekmadienį Holyoke 
lietuvių Šv. Kazimiero draugija 
šventė 35 metų įsteigimo su- 
kąktuves. Westfield, Mass. Šv. 
Kazimiero draugija gausiai nu
vyko į tą iškilmingą Holyoke 
lietuvių draugijos sukaktuvių 

į vakarienę. Kun. V. Puidokas 
'pasakė kalbą, kurioje priminė 
vienybės reikšmę ir garbę būti 
lietuviu ir pabrėžė, kad yra di
delė gėda ir negarbė tiems, ku
rie dangstosi svetimomis plunk
snoms.

Parapijos Jubiliejus.

Šiais metais Westfield, Mass. 
Šv. Kazimiero parapijai sukan
ka 25 metai nuo jos įsteigimo. 
Jau visa parapija rengiasi iškil
mingai jubiliejinei vakarienei, 
kuri įvyks rudenį su specialiai 
ruošiama programa.

Choras Važiuos į Thompsoną

Savo mėnesiniame susirinkime 
choras tarpe kitų nutarimų nu
tarė važiuoti liepos 4, į lietuvių 
dieną, Thompson, Conn.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 27 
KUOPOS VEIKIMO

Gegužės 5 d. Moterų Sąjungos 
27 kuopa minėjo savo 5 metų 
veikimą. 8 vai. ryte Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje kuopos 
narių intencijai kleb. kun. S. 
Kneižis atnašavo šv. mišias ir 
pasakė turiningą pamokslą. Lai
ke mišių visos narės priėmė šv. 
Komuniją.

5 vai. po pietų, Dunn’s Villa- 
ge, Sharone, įvyko privatinis 
narių bankietas, kuriame daly
vavo visos narės ir vietinis kle
bonas kun. S. Kneižis, Moterų 
Sąjungos Centro Dvasios Va
das. Gražias kalbas pasakė kuo
pos pirm. Ieva Tvaskienė, M. S. 
direktorė p. E. Sykes, kun. S. 
Kneižis ir kt. Toastmasteriu 
buvo p. V. Rakauskienė.

Programos pradžioje sudai
nuota Moterų Sąjungos himnas. 
Sudainavo pp. A. Novikienė ir 
A. Kneižienė. Po to įvyko ben
dras dainavimas.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
narės pagerbė p. Teklę Mitchel- 
l’ienę iš Nashua, N. H., kaipo 
kuopos atgaivintoją, įteikdamos 
jai gražią dovanėlę. Taipgi pa
gerbė savo narę p. O. Warabow, 
kuri minėjo savo 22 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jai 
taip pat įteikė dovanėlę.

Dėka geraširdžiai p. O. Wara- 
bow, visos Sąjungietės buvo pa
sipuošusios korsažais. Visos Są
jungietės p. Warabow nuošir
džiai padėkojo.

Reikia pažymėti, kad kuopos 
sukaktuvių minėjimo iškilmių 
rengimo komisija: pp. O. Wa- 
rabow ir V. Rakauskienė labai 
gražiai pasidarbavo ir suma
niai viską pravedė. Didelis sur- 
prizas buvo visoms Sąjungie- 
tėms, kada jas rengėjos apdo
vanojo gražiais Saldžiausios Jė
zaus Širdies paveikslais. Tai tik
rai gražus ir pigirtinas darbas.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 5 
metų gyvavimo sukakties mi
nėjimas praėjo gražioje ir tik
rai krikščioniškoje nuotaikoje. 
Dieve duok, kad Sąjungietės 
sulauktų Sidabrinio Jubiliejaus.

Patartina visoms moterims ir 
merginoms įsirašyti į Moterų 
Sąjungą, nes ji yra naudinga or
ganizacija mūsų išeivijoje. Va
lio, Sąjungietės! Rap.

!'ą
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BROCKTON, MASS.

Didelis pasirinkimas

Broekton, Mass

s

5

S

a

a

Publix Markei

Main St.,

Atsilankykite Į Naują

GEGUŽINE
Pirmoji pavasario linksmiau- 

sioji šventė, tai gegužės 30-toji. 
Gegužės 30-tą dieną visi jaučia
si tikrai šventadieniškai. Netik 
žmogus junta pavasario galybę 
budinančią jo jausmus, bet ir 
visa gamta. Medžiai puošiasi 
žaliu rūbu. Ir reikšdami savo 
nepaprastą džiaugsmą prasklei
džia pumpurus ir parodo pasau
liui puikų savo žiedą. Džiaugiasi 
žmogus žiūrėdamas į tą puošnų 
Dievo kūrinį ir stebisi. Stebisi, 
nes tas žiedas, tai yra užuomaz
ga vaisiaus. Tai yra meilės žais
mas, kuris reiškiasi čia pat 
gamtoje... Visiems aišku, kad 
jeigu žiedai gražiai pražydės, 
tai ir vaisiaus susilauks...

Kranuose - Buteliuose ir aklinai 
uždarytuose kenuose

STAR BREWIN6 CO., BOSTON
Išdirbėjai ir Murphy’s Ale 

ir Star Prize Lager.

ter dalyvauti Naujos Anglijos1 geriausius lošėjus, 
parapijų muzikų - vargoninin
kų ir chorų suvažiavime.

Gegužės 1 d. komunistai, “ap
siginklavę” įvairiais instrumen
tais buvo “užpuolę” lietuvių 
svetainę. Ten rado vienos vieti
nės draugijos susirinkimą. Pa
reikalavo, kad tos draugijos na
riai išsiskirstytų ir užleistų 
jiems vietą. Bet tos draugijos 
nariai atsisakė klausyti komu
nistų. Komunistai turėjo kraus
tytis į kitą vietą.

- •

Sekmadienį, gegužės 12 d. 
Sekminių šventė. Tą pačią dieną 
švenčiama Motinos garbei. Šv. 
Jurgio parapijos jaunimas už
prašė šv. mišias motinų intenci
jai, kurios bus atnašaujamos 8 
vai. rytą. Laike tų šv. mišių vi
sas organizuotas jaunimas ir 
Šv. Vardo draugijos nariai “in 
corpore” priims šv. Komuniją.

Po pietų įvyks parapijinės 
mokyklos užbaigimo programa. 

CSN.

PROVIDENCE, R. L

NEW FAIRBANKS — MORSE AUTOMATIC

COAL BURNER

Burns Rice Coal

VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTIS

Gegužės 7 d. š. m. pp. Vincas 
ir Anastazija Kudirkai, gyv. 37 
Franklin St., minėjo savo 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. pp. Kudirkos išaugino du 
sūnų ir vieną dukterį. Pastaroji 
yra ištekėjusi už p. B. Červoko, 

! kurie jau augina vieną sūnelį, 
p. Vincas Kudirka yra LDS or
ganizacijos Garbės Narys, bu
vęs ilgus metus tos organizaci
jos Centro Valdyboje, ir yra 
daug pasidarbavęs. Vietinėje 
kolonijoje yra daug dirbęs pa
rapijos ir jos draugijų organi
zavime ir jų išlaikyme ir dabar 
tebedirba draugijose ir yra kai- 
kurių draugijų pirmininku.

p. Anastazija Kudirkienė pri
klauso prie draugijų ir Moterų 
Sąjungos kuopos.

Vedybinio gyvenimo sukaktu
vių proga sveikiname pp. Ku- 
dirkus ir linkime ilgiausių metų.

BROCKTON OIL-HEAT, Ine.
■ I LEGION PARKVVAY BROCKTON, MASS. J

bet ir sve
timtaučius Olnevillio klubo, ku
rio jis yra taipgi čiampijonas.

Dabar choras pradėjo ruoštis 
teniso žaidimams. Vasarą keti
na susiremti ir su svetimtau
čiais — lai gyvuoja mūsų jau
nimas? Ona Našlėnaitė.

■ i A

Studentu Ekskursija į 
lashingtoM

Vakaras rengiamas parapijos 
naudai, tad tikimės kaip jaunų, 
taip ir senesniųjų paramos.

Kvieslys.

NASHUA, N. H.

Taigi dabar aišku, kodėl ir 
mes džiaugiamės pavasario pra
žydusia gamta, pavasario pir
mutine švente. Čia tas pats reiš
kinys... Jeigu mūsų jausmai dar 
neužšalo dėl parėmimo mūsų 
organizacijų, dėl pakėlimo lietu
viškos dvasios mūsų visuomenė
je, tai jie turi pasireikšti mūsų 
pirmoje šventėje — Gegužės 30 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass. Tai pirmutiniai žiedai... 
Jei pirmutiniai žiedai gražiai 
prasiskleis, jie duos gražų vai
sių... Šalia to gražaus dalyk 3 
seka dienos programa, kuri bus 
marga, kaip genys. Štai jau 
nuo pirmos valandos po pietų 
prasideda linksmos orkestras 
aidai, o plačiame Romuvos lau
ke baseball žaidimas. Tuojaus 
seks trumpesni programos pun- 

j ktai. Kalne senesnieji šneku-

PARENGIMAI
Sekmadienio vakare, gegužės 

12 d., parapijos svetainėje, Šv. 
Onos Draugija rengia puikų, 
dainų, juokų ir šokių vakarą 
Motinų Dienos pagerbimui. Va
karas bus ypatingas, nes be šv. 
Onos draugijos narių, dalyvaus 
ir parapijos trys chorai, vado
vaujant jų gabiam dain. Anta
nui Giedraičiui, kuris ir pats su
tiko padainuoti kelias dainas. 
Po dainų bus šokiai, statinaitė 
ritimas ir daug juokų.

Komitetas iš anksto perspėja 
tuos, kurie ateis pamatyti šios 
taip juokingos ir seniai laukia
mos programos, kad pasirengtų 
avansu sutikti šiuos juokus.

Pradžia programos bus 6:30 
vai., bet, kad gavus vietą atsi
sėsti, patariama ateiti 
valandas ankščiau.

Kiek laiko atgal Monticello 
Kolegijos, Godfrey, III., studen
tų ekskursija buvo atvykusi į 
Washington, D. C. ir aplankė 
istorines vietas. Tarp ekskur- 7 
santų studentų buvo stud. p-lė 
Agnės Mašidlauskaitė, pp. Ma- 
šidlauskų, gyv. 702 N. Main St., 
Broekton, Mass., dukrelė. Pra
leidę tris dienas Washingtone, 
grįžo laimingai į Kolegiją tęsti 
mokslus.

P-lė Agnės Mašidlauskaitė 
Washingtone turėjo progą susi
pažinti su prezidento Roosevel
to žmona; Dr. Carl Russell, 
Chief of the Branch of Research 
and Information Department of 
the Interior; Mr. and Mrs. John 
Martin; Mr. William Tyler 
Page, ir Aukščiausiojo Teismo 
vyriausiu teisėju Reed.

P-lės Masidlauskaitės mamy
tė yra įžymi kailinių ir kitokių 
moteriškų drabužių siuvėja. Jos į 
siuvykla yra adresu: 702 N.! 
Main St., Broekton, Mass.

WORCESTER, MASS.

apvaikščioti Motinos 
sekmadienį, 
susirinkime

paaiškėjo,
Visos

kelias 
Rap.

mūsųPastaromis dienomis 
kleb. kun. Jonas A. Vaitekūnas 
grįžo iš atostogų, į kurias buvo 
išvažiavęs po trumpos ligos. 
Grįžęs vėl susirgo ir kelias die
nas gulėjo lovoje. Dabar, daug 
geriau jaučiasi ir tęsia toliau 
savo pareigas.

Ketvirtadienį, geg. 9 d. para* 
pijos choro — šv. Cecilijos va
das muzikas A. šlapelis ir choro 
atstovai buvo nuvykę į Worces-

Šv. Kazimiero choras turėjo 
savo ping-ping turnyrą, kurio 
čiampijonatas yra B. Okulevi- 
čius. Jis supliekė netik choro

Motinų Dienai Besiartinant,

gegužės 12 d., mūsų tarpe yra'čiuosis, o salėj prie atvirų sienų 
gražus paprotys, kad Motinų' jaunimas suks viens apie kitą, 
Dienoje Moterų Sąjungos 58 
kuopa eina bendrai prie šv. Ko
munijos. Šį metą taip pat nuta
rė vykdinti tą gražų paprotį — 
išklausyti šv. mišių ir eiti prie 
Dievo stalo priimti šv. Komuni
ja

Noriu priminti, kad visos na
rės turi susirinkti į parapijos 
svetainę prieš mišias, pasipuoš
ti gėlėmis ir savo ženkleliais, iš 
ten eisime į bažnyčią, išklausy
ti šv. mišias, kurios bus atna
šaujamos 8 vai. Po mišių bus 
bendri pusryčiai, visos narės 
privalo dalyvauti kaip mišiose, 
taip ir pusryčiuose, nes bus 
daug reikalingų pasitarimų.

Šeimininkės pusryčius gamina 
šios: Anelė Zautrienė, ir Sofija 
Augūnienė. PSN.

kaip bitės apie pavasario žiedą. 
Taigi nereikia daug aiškinti ir 

; raginti, bet tik reikia geros va- 
į lios, o visi pasismaginimai bus 
I rankoje. Tad visi gegužės 30 d.,
vykime į Romuvos parką, Mon- « 
telloje. Ligi pasimatymo! Pupa. į

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitžs "Darbininke”.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. * 

Telephone Plaza 8595 
Llmosinai 481 visokių reikalų.

BROCKTON, MASS.

geg. 12 d. 
iš pateiktų 
kad tikrai 

bendrai eis

Aušros Vartų Parapija
Kaip jau buvo pranešta, Mot. 

S-gos 69 kp. rengiasi kuogra- 
žiausiai 
Dieną, 
Kuopos 
raportų
taip ir bus. 
prie Dievo stalo per 9:30 vai. 
mišias. Po mišių, parapijos sve
tainėje įvyks šaunūs pusryčiai, 
per kuriuos žadėjo ką tai naujo 
pranešti nauja narė slaugė, p-lė 
Tildą Karaliūtė. Beje, prie mū
sų kuopos pereitame susirinki
me prisirašė net keturios naujos 
energingos narės, būtent, ponios 
Julia Karalienė, Emilija Ambro- 
zienė, A. Stepšienė ir slaugė 
Karaliūtė. Tą patį vakarą para
pijos svetainėje Są-gietės rengia 
“beano” žaidimą. Bus daug gra
žių bei naudingų dovanų, estra
doje bus programėlė, kurią ruo
šia Seselės Kazimierietės; už tą 
patį bilietą bus ir užkandžių.

e

Home National Bank
Member Federal Insurance Corporation

Broekton, Mass.34 School St.

Small Loans available

NORVVOOD, MASS.

Best Wishes f rom 

SEARS, ROEBUCK &CO. 

Norwood, Mass.
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Lietuvių Dienos Reikalu 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, gegužės 16 d., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje įvyks Lietuvių Dienos reikale su
sirinkimas, į kurį nuoširdžiai kviečiame veikėjus ir 
veikėjas dalyvauti. Šiame susirinkime bus sudaryta 
Bostono kolonijos Lietuvių Dienos lokalis rengimo ko
mitetas ir įvairios komisijos. Šiame susirinkime daly
vaus Lietuvių Dienos Centro pirmininkė panelė Julija 
Jakavonytė iš Broekton, Mass. Lietuvių Diena kaip ki
tais metais, taip ir šįmet įvyks Liepos 4, Marianapolio 
Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Visus kviečia — 

LDS 1 kp. ir Marijonų Rėmėjų Skyrius.

DARBININKAS

PADĖKA

oB R'1'.'v- 1"z
L 1 w

Gegužės mėnesėlis, 
Linksmas ir gražus — 
Dėl visų motinėlių, 
Skirta diena jums.

Sveikos būkit mamytės 
Lenkiam galvas jums, 
Ilgiausių metelių 
Linkime dėl jūs.

Dangaus Marija, 
Motina visų.
Berk baltas lelijas 
Ant mirusių kapų.

Kurių motinėlės 
Ilsis amžinai,
Priimk jūjų vėles 
Dangaus grožybėm

Išklausyk meldimą — 
Mes tavo vaikai, 
Dėl motinų garbės 
Tą dieną davei.

Berk spalvotas rožes 
Dėl Unksmių širdžių, 
O dėl nuliūdusiųjų 
Tik baltas visai.

Ilgiausių metelių 
Jums mamytės—jums,
Mes jūsų vaikeliai 
Linkime dėl jūs.

Ilgiausiai gyvenkit 
šimtą dar metelių 
JJcs visos užjaučiam—
Mes jūsų vaikeliai.

L. Glineckytė.

"DARBININKO"
t

Sidabrinio Jubiliejaus 
PIKNIKAS

Birželio - June 9,1940

Romuvos Parke, Montello, 
Mass.

Prašome visų ruoštis į šį 
išvažiavimų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I 

f

I

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME

Brangios Mamytės, 
Sekmadienį, gegužės 12 d-, Vy
čiai rengia Motinos Dienos mi
nėjimą. Ta proga turėsime ben
drus pusryčius po 9:30 vai. šv. 
Mišių bažnyčios svetainėje.

Į pusryčius kviečiame visas 
lotinas, jaunimą ir visą plačią- 
į visuomenę. Įžanga — 50c.
Tą pat sekmadienį vakare. 

:30 vai. Vyčiai nuoširdžiai

kviečia visą visuomenę daly
vauti jų parengime, kurį suda
ro vaidinimas, dainos, kalbos ir 
t. t. Įėjimas laisvas! Lauksime 
visų! Rengimo Komitetas.

ŽINUTES

ANGELŲ KARALIENE
Šis paveikslas yra padarytas iš gipso. Dia

metras 12 colių. Jis labai tinkamas duoti dovanų 
motinoms, Motinų Dienos proga. Jo kaina $1.00, 
su prisiuntimu $1.30. Jų galite gauti “Darbi
ninko” administracijoje.

Darbininkų Radio Koncer
to Tikietų Platintojų 

Dėmesiui!

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

DAKTARAI

Geg. 3 d., Šv. Kryžiaus kate
droje, Bostone, tapo įšvęstas į j 
deakonus klierikas Jonas Žu- 
romskis, southbostonietis. Jis 
bus šventinamas kuniguosna il
giausiai už metų, gal ir ankš
čiau.

Lietuvio Artisto Piešinių Paroda Bostone

Kurie buvote paėmę Darbinin
kų Radio Jubiliejinio koncerto 
tikietų 
kaitėte, 
kaityti,

Į kaitas.

ir dar už juos neatsis- 
labai prašytume atsis- 
nes norime suvesti sąs- 

A. Peldžius.

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapota

251 W. BROADWAY,
8o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 8 v. v 
Scredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vąL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbr1dge 6330.

John Rėpta, M. D.
(REPSYS) —

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampos Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 3 — 4 ir 6 — 8-

Jau buvo tašyta “Darbinin- piešinius. Iš įžymesnių piešinių 
ke”, kad į Bostoną yra atvykęs esą šie: prezidento Smetonos, 
įžymus lietuvis artistas - piešė
jas p. Matislavas Dobužinskis, 
kurio piešiniai buvo rodomi vi
suose didesniuose Europos mie
stuose.

Art. Dobužinskis, prašomas 
lietuvių, sutiko savo gražius ar
tistiškus piešinius parodyti ir 
lietuviams. Susidaręs lietuvių 

Parapijos vaikams gegužės I komitetas, kurio garbės pirmi- 
mėnesio pamaldos įvyks šv. ninku yra Lietuvos konsulas 
Petro par. bažnyčioje, penkta- adv. A. O. Shallna, ruošia art. 
dienį 4 vai. p.p ., ir šeštadienį 81 Dobužinskio piešinių parodą 
vai. ryte. Bostone, International Institute,

_ 190 Beacon St., nuo sekmadie-
Vigilijoje ir Sekminėse vieti- nio, gegužės 12 iki 19 dienos.

niams kunigams padės darbuo- Paroda bus atdara sekmadie- 
tis kun. Jonas Plevokas ir kun. niais nuo 2 vai. po pietų iki 91 
Jonas Vosylius, MIC. vai. vakare. Pirmadienį iki pen-

ktadiemo nuo 9 vai. rytą iki 5
Kun. Albertas Abračinskas, vai. po pietų; šeštadienį, geg. 18 i 

iš Montello, suteiks savo palai- d. nuo 5 vai. po pietų iki 10 vai. 
minimą vaikams, 4 vai. p. p., vakare. Jokios įžangos nebus, 
suaugusiems žmonėms po Šv. Parodos rengėjai kviečia visus 
Valandai, vakare, Šv. Petro pa- pamatyti gražius 
rapijos bažnyčioje. ......................

Geg. 5 d., Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje, Roxbury, Mass., ap
sivedė Mykolas Vaitkus su Ire
na Graglia.

’» ! 
art. K. Petrausko, Kauno Ka
tedra, Žiema ant Žaliojo kalno, 
Kaunas nuo Aleksoto. Kėdainių 
tiltas, Marijampolės cirkas, Se
ni namai Ukmergėje, Šiaulių 
bažnyčia, turgus Šiauliuose, 
Skarulių bažnyčia, Telšių kry
žius, Kauno kryžiai, sena sina
goga Šaukėnuose, sinagoga Jur
barke, kaimas Žemaitijoje, Vil
nius, ir daug kitų.

TeL Kirkland 7119
ĮVAIRŪS skelbimai

Opmetriška Klinika

Nuoširdžiai dėkoju Dr. Aren
tai už man padarytą sėkmingą 
operaciją ir suteiktą pagalbą li
goje. Dabar jaučiuos visai svei
ka. Dėkoju kun. K. Jenkui už 
aplankymą ligoninėje. Ypatingą 
padėką reiškiu savo sesutei, p. 
Onai Guzevičienei, kuri mane 
sergančią prižiūrėjo ir pagelbė
jo. Tariu širdingą padėką ir vi
siems kitiems, kurie man pagel
bėjo maldomis ar kokiu kitokiu 
būdu 
ciją-

<

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

u

Patine Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarty.

T«l. ŠOU 2805T«l. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomla:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
TeL ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Bostone per daug metų veikia 
Massachusetts Optometric Cli- 
nic, 1112 Bolston St., kurios di
rektorium yra Dr. Ralph H. 
Green. Jis yra pareiškęs, kad 
vaikai per akis gauna 80 nuoš. 

.mokslo mokyklose, ir todėl la- 
: bai svarbu, kad vaikų akys bū
tų sveikos. Suaugusiems taip 
pat reikalingas geras matymas. 

Nors klinika atdara dėl pla- 
įčios visuomenės. L., „„__ .

daugiausia naudojasi labdarin- Ja^». Įsigyk 
i gos įstaigos ir mokyklos. Per gerk

į pastaruosius tris metus klinika i 
'aptarnavo daugiau kai 100 lab- 

gegužės 12 d., j daringų organizacijų, tarp ku-
Youth Administration, 

Boston City Welfare Depart- 
ment, Blessed Sacrament Mig
si on, St. Joseph’s Industrial 
Home, Home of the Little Flo- 
wer, Franciscan Sister of Mary 
School, Home of the Angel 
Guardian, West End Communi- 
ty House, ir daug kitų.

A.E.L

Žinotina Moterims

Ateinantį sekmadienį. Motinos1 
Dienos proga, 
Moterų Sąjungos,” So. Bostono rių: 

' 13 kuopos šv. mišios bus 8:301 
į vai. Visos narės dr prijaučian-l 
čios turi susirinkti 8 vai. į baž
nytinę salę, iš kur organizuotai 
eisime į bažnyčią, išklausysime! 
šv. mišias ir “in corpore” pri- 

.. x imsime šv. Komuniją. Patartina:lietuviškus . ............ ,
_______ i visoms prieiti įspazmties šešta

dienio vakare. Valdyba.

_________ REIKALINGA prie namų ruo-
Prasidėjus piknikų sezonui, Į šos moteris ar mergina, turinti 

reikalinga gera muzika šo- geras rekomendacijas. Kamba- 
kiams, reikalinga garsiakalbiai rys *r valgis. Rašykite laišku į 
pranešimams, šokiams muziką “Darbininką”, Dept. F. pažymė- 
ir garsiakalbius galite labai pi- damos kiek turite metų ir kur 
giai išnuomuoti pas Feliksą Į esate dirbusi. (7—10-14) .j

Pažasį, 12 Althea St., Dorches
ter, Mass.

Feliksas Pažasis įsigyjo nau
ją garsiakalbių ir rekordavimo
aparatą, kurį išnuomoja drau
gijoms, klubams ir visiems ki-
tiems, kuriems tik reikalinga
graži muzika ir garsiakalbiai.
Dėl platesnių informacijų ir
kainų kreipkitės pas

FELIKSĄ PAŽASĮ.
12 Althea St., Dorchester, Mass.

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

Namų Tel. 5307

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Mass. 
Tel ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunn«w«ll Ava., Brightos

Tai. STA 8659

Lucy N. Yakrni 
LIETUVE ADVOKATU 
(JEKIMAUČUTE) 

UHopeSt.,’ 
, į ■. o 

Greenfield, Mass.

I

Tel. TALbot 4287.

pergyventi sunkią opera-

Magdalena Valatkienė, 
Roslindale, Mass.

MEDUS

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me-javų, genų, pievų ir me- 

bet jos darbu: džių yra tikras vaistas.
’ k kvortą me- 

: jį su arbata
1 ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

I

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kuprunas
General Repai rs

GARNYS! GARNYS!!

Tel. SOUth Boston 3845

Julius Mikelionis
Real Estate & Insurance
Apdraudžia Namus, Automobilius,

Rakandus ir tt.
OFISAS NAUJOJE VIETOJE

JULIUS MIKELIONIS

68 Thomas Park
South Boston, Mass.

f

Šou 4618

ian Fumiture Co.
A

ll

’*V»P0<’*V»P0<

Prisiekęs Advokatas 
lumvme B CmilSiig JOVmDD. KMnnUa 
Vada visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentu*
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mau.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

MOVERS—
Insured and

Bonded
Local 4 Long

Distance
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Mamų: TALbot 2474

BayVlewMolorServlce
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra

Sekmadienį, gegužės 5 d.. 9 
vai. vakare, pas pp. V. ir Nelle 

įAverkiūtę) Baronus, gyv. 13 
i Lincoln Pk., So. Boston, atsilan- 
' kė garnys ir paliko gražų sūne-' 

■Į lį. Motina ir sūnus stiprėja Car- į 

iney ligoninėje. Jiedu augina iri 
Į gražią dukrelę. Sveikinam. J.-S.:

D. J. Mešlis, apdraudos (in
surance) ofisą perkėlė j naują 
daug geresnę vietą, būtent, 916 
E. Fourth St., So. Boston.

1216 James Street
CALvert S282

Baltimore, Md.

VISI Į METINĮ KONCERTĄ
Piliečių Klubo salėje, 25 Qamden St., Lynn, Mass. 

Gegužio-May 19,1940. Pradžia 5 vai. po pietų.

Šį koncertą rengia Stepono Dariaus Posto Be
I
II

Ofisas Naujoje Vietoje

Julius Mikelionis, real estate
ir insurance pardavėjas, kuris
ilgus metus turėjo ofisą 414
Broadway, So. Bostone, savo o-
fisą perkėlė i savo namus 68
Thomas Park, So. Boston. Tel. j

i

nas, kuris gros vėliausius muzikos kūrinius. Daly
vaus jaunamečių grupė Onos Ivaškienės vado
vystėje. Bus ir kitų pamarginimų. Įžanga 40c. Vi
sus nuoširdžiai kviečia — f

Stepono Dariaus Posto Lietuvių Benas.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES

Peter P. Plevock 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjo*.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Soras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apokaltiiaviniai ir patarimai dykai

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

Profet-iorialM, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

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

GRABORIA1

Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie
Naujoje' skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 

vietoie geriau galėsiąs patar- '*n,a* Patarnauja. Nuėję | bitę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

SOUth Boston 3845.

nauti savo ksotumeriams. Pa
šaukite bile kada ir jis pribus.
Tik nešaukite, kada jis išvažiuo Povilas Bushmanas K. Šidlauskas

I

ja žuvautų, nes tada jis negalės 
taip skubiai pribūti. Rap.

DYKAI BANDYMAS ’ 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime i 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik i 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su» |

48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6792 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, M A 68.

818 E. BROADVVAV, 
Tol. SOUth Boston 9387 

Pristatau ICE CREAMĄ Ir užkan
džius piknikams ir visokiem* 

parengimams.

Telephone
80. BOSTON

1058

t ingę, arba labai jau
slus, jeigu turit k°>
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonatravl

mo vieta:

1 Hamlin SL, ir E. 8th Si
8OUTH BOSTON, MA68.

•r

Joe. KapoCiūnat ir Poter Tpotloka*
Savininkai.

f,f,

pigų Metodų,
tams.

ga išbandyti paprastų.
kuris pagelbėjo ‘ta-

Mes noriai 
Patelį, 7 dienoms

pasiųsim jums PILNADYKAI IŠBAN-
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
daugiau, tą galėsit daryti už mažus
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tų
vaiątą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą
tuojau J C

ROSSE PRODŲCTS CO. Dept. X-9
2708 W. Karveli Ava. Chicago, BL

Perkins Mukt
P. Baltrušiūnas ir p. Kilnia, Sav.
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120

80. BOSTON. MASS.

Įvesk Vienodi SUuną | Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “I>arbfninke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

VtaJ akelhiritA* “DK-hlBinke”

Už $139.00 galite į boileri jdėti Oil bu r ne r į su tanku ir pilnu įren
gimu. Tik patuksi guzikų ir turėsi tokią (ilymą, kokią norėsi. Nėra
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti
mokėt iki Spalių • October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas
pabrangs.

JOSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

CHARLES 1 KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St.••8

Telef. ŠOU 0346
So. Boston. M168.

• Z1 •

1

Joseph W. Casper
(Kasparas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
SAL8AMUOTOJA8 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

PatemavUnas Dieną Ir Nakty. 
Reaidence: 198 M SL, So. Boetoa. 

Tel. 8OU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3940.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

0. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakty 
Kopiytta šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. 8OU Boston 0615
Talžau Boston 3806

*4

kk
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Penktadienis, Gegužės 10, 1940

ŽINUTES
Pereitame LDS kuopos susi

rinkime buvo nutarta skirti iš 
kuopos iždu $10.00 dėl 25 metų 
“Darbininko” jubiliejaus ap- 
vaikščiojimo.

Dėl LDS Conn. apskr. suvažia
vimo, nutarta šaukti LDS 5 kp. 
mėnesinis susirinkimas, šio mė
nesio, trečią sekmadienį vietoje 
ketvirto.

parapijos svetainėje. Pasipuošę 
baltais drabužėliais priėmė šv. 
Komuniją. Šv. mišias jų inten
cija atnašavo kun. Bogužas. Po 
mišių įvyko bendri pusryčiai.

2 vai. po pietų įvyko Panelės 
Švenčiausios stovylos vainika
vimas, kurį gražiai jie atliko.

Pereitą sekmadienį, įvyko 
dainininko Al. Vasiliausko

šį pavasarį LDS 5 kuopa, šv. 
Vardo D-ja, Marianapolio ko
legijos rėmėjų komitetas daug 
dirbo, kad paremtų spaudą ir 
vargingus moksleivius, bet pa
rengimai davė nuostolius, kurie 
turėjo būti padengiami iš rengė-L.U4VJV MŪVI

koncertas. Svečias sudainavo 12; jų kišeniaus, nes draugija iždo 
I neturėjo.
| Priežastis yra ta, kad šį pava
sarį įvyko daug visokių paren-

lietuviškų ir 4 kitataučių dai
nas. Klausytojams jo dainų ir 
gražus balsas labai patiko, nes 
gausiu rankų plojimu iššaukė jį gimų. Rengėjai tikisi, kad atė- 
daugelį kartų pakartoti.

Koncertą papildė Šv. Juozapo 
parap. choras, vadovaujant 
komp. Al. Aleksiui. Po koncerto 
įvyko šokiai.

j jus rudeniui parengimai bus pa- 
sekmingesni.

Ruošias Motinos 
Dienai.

Gegužės 6 d., mėnesiniame su
sirinkime, jos galutinai paruošė 
Motinų Dienos šią programą: 
8 vai. ryte susirinks visos į 
parapijos salę, ir pasipuošusios 
Sąjungos ženkleliais eis į baž
nyčią išklausyti šv. mišių, ku
rias užprašė, Dangiškos Motinos 
garbei ir savo motinų prisimini
mui. Laike šv. mišių eis visos 
bendrai prie šv. Komunijos.

Po pietų, 5 vai. įvyks vakarie
nė taip pat parapijos salėje. Va
karienės metu bus graži progra
ma, kurią tvarko Seselės Pran- 
ciškietės, išpildys parapijos vai
kučiai.

Kviečiama nuoširdžiai visus 
atsilankyti į vakarienę, ypatin
gai sąjungietes. Susirinkime 
plačiai pasitarta Sąjungos va
jaus reikalu, pasižadėta, kad 
kiekviena narė suras po vieną 
naują narę ligi kito susirinkimo.

Visi lietuviai rengiasi iškil
mingai apvaikščioti motinų die
ną 12, gegužės. Vakare šv. Juo
zapo parap. auditoriume įvyks; 
teatras ir šokiai, vadovaujant 
vargon. Al. Aleksiui. Minėjimą 
rengia šv. Juozapo parapija ir 
prašo visų atsilankyti.

Kun. Gauronskis jau grįžo iš 
ligoninės, tačiau dar jaučiasi 
nevisai sveikas.

LDS 5 kuopos narys, Pranas 
i Kuzminskas taip pat jau grįžo 
iš ligoninės. Sveikata gėrėja.

Korespondentas.
------------------ •

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Gegužės 17 d. įvyks kortų lo
šimo vakaras ligonės ponios 
Šilkauskienės naudai. Rengėjai 
prašo visuomenės paremti šį 
dalyką. Vieta — Šv. Juozapo 
parap. salė.

Darbas, mūsų mieste sunku 
gauti. Dirbančių žmonių nepa
leidžia, bet naujų darbininkų 
labai retai reikalauja.

J. Totilas.

Gegužės 4 d. Šv. Juozapo pa? 
rapijos bažnyčioje priėmė mote
rystės Sakramentą M. Saulė- 
naitė. Jos sužiedotinis buvo sve
timtautis nekatalikas, bet p-lė 
prižadėjo tekėti tik tuomet, jei 
jis priims katalikų tikėjimą. 
Jis perėjo į katalikų tikėjimą ir 
įvyko vestuvės. Liudytojų buvo 
3 poros, bažnyčia buvo papuoš
ta gėlėmis.

»
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j bažnyčią laidotuvių
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jus darbuojasi, kad kuo dau- tuvių metu ir taip gausingai su- 
giau išlavinus chorą. Po dainų sirinko 
prakalbą sakė atvykęs iš Penn- dienoje ir ėjo prie Šv. Komuni-
zylvanijos p. P. Katilius, LRK jos už jos sielą. Kiekvienam ir 
Susivienijimo atstovas. Kalboje: kiekvienai tariam iš širdies a- 
sveikino visus Susivienijimo čiū. Dėkingi esame Colucio 
vardu; ir nušvietė Sus-mo svar- valgyklai už jų prirengimą 
bą ir reikšmę, ragindamas vi- pietų visiems palydovams. Gai
sus, ypatingai jaunimą priklau-ila visi nepribuvo.
syti prie šios organizacijos. To- i Dėkingi esame maldų draugi- 
liau kalbas sakė: p-lė Valerijai joms, prie kurių motinėlė pri- 

i Jakštaitė, Stud. ir Prof. pirm.,1 klausė už jų užsakytas šv. mi- 
dr. Aukštakalnis ir Petras Ber- f šias — Gyvojo Rožančiaus, Tre- 
notas, visi iš Waterbury, Conp. tininkų ir Šv. Jėzaus Vardo II 

skyriaus draugijai.
Visad būsim dėkingi sekan

tiems už užprašytas šv. mišias: 
Jonašonių šeimai iš Brooklyn, 
N. Y., Marei Zaraskienei iš % 
Brooklyn, N. Y., Monikai Vai
nauskienei iš Astoria, Long Is- 
lan; vietinėms šeimoms — Gu- 
sevičių, Karinauskų, Jerusevi- 
čių, Girdžiauskų, Karvelių, Bu
drių, Kazlauskų, Bartavičienei, 
M. Zanavičienei, O. Vasiliaus
kienei, J. Gluodienei, Kankalie- 
nei, M. Petraitienei, M. Rudo
kienei, M. Stanienei, B. Gauron- 
skienei, M. Krunglevičienei, M 
Šuopienei, O. Barzdevičiui, M. 
Antanavičienei, U. Žilinskui, J. 
Miller, A. Bružui, Mrs. Wiggins, 
P. Sheehan, Mrs. Dwyer, C. Zar- 
mala, M. Rice, A. White, A. Zur- 
kūnas, A. Krunglevich, A. Gau- 
rinskas, F. Naka. Ir daug kitų, 
kurių vardų nežinau ir mažu ki
tus pamiršau. Šv. Juozapo mo
kyklos sesutėms už maldas ir 
aplankymą ir taip pat mūsų lai
dotuvių direktoriui John Sto
kes. Niekad nepamiršim jo už* 
uojautos mūsų nelaimėje ir už 
jo gerą patarimą.

Vienu žodžiu tegul geras Die
vas atlygina jiems visiems už 
jūsų artimo meilę. Mūs motinė
lei duok, gailestingas Dieve, 
amžiną atsilsį. Mums likusiems 
jos vaikams Dieve duok, kad 
galėtume gyventi pavyzdingai, 
šventai, kaip mūs motinėlė gy
veno. Ramink mus šią Motinos 
Dieną. Dvasioje būk su mumis 
visados. Ilsėkis ramiai švento
joj, gražioj Kalvarijos žemelėj, 

i melsk Dievo mums kantrybės ir 
.»Dievo' palaimos, mes nepamir- 
. šim tavęs mūsų maldose.

Tavo nuliūdę vaikai.

Prigramą vedė New Haven’e ir 
kitose kolonijose gerai žinoma: 
savo darbštumu ir sumanumu I 
p-lė M. Jokūbaitė, kuri ypatin
gai gražiai vedė jai pavestą dar
bą. Jei kas norėtų dar kartą pa
matyti ir išgirsti New Haven’o 
parapijos chorą, tai nuvykite į 
Ansonia, Conn., nes gegužės 26 
d., Šv. Antano parapijos svetai
nėje įvyks koncertas. Chorą 
kvietė klebonas kun. V. Kar- 
kauskas. Rengia Šv. Antano pa
rapija. Kibirkštis.Mūsą Biznieriai Subruzdo.

Jie rengia pasilinksminimo 
programą, kurią sudarys dainos 
ir vaidinimas. Programą išpil
dys lietuvių radio grupė, vado
vaujant panelei M. Čeponytei.

Programa įvyks 19 d. gegu
žės, sekmadienį, 2:30 vai., 354 
Park Str. salėje. Tokis parengi
mas, susijungiant visiems biz
nieriams, įvyksta mūsų koloni
joj, pirmas, todėl kviečiama vi
si visuomenė skaitlingai atsi
lankyti, nes parengimo pelnas 
skiriamas šv. Andriejaus para
pijos naudai.

Tat nepamirškime gegužės 19 
d., ruoškimės visi į biznierių 
naudingam tikslui parengimą.

T. M.

YYATERBURY, CONN.
Brangi mūsų motinėlė a. a. 

Elzbieta Tenienė, mirė balan
džio 8 d., 1940. Paliko nuliūdi
me du sūnus — Antaną ir Joną; 
kėturias dukteris — Rožę Kalo- 
zuk, Elzbietą Vyturienę, Cecili
ją Burn ir Oną Teniūtę; seserį 
Rozaliją Jonasionienę iš Brook- 
lyn, N. Y. ir Oną Kurtinienę iš 
Keamey, N. J.; Lietuvoj brolį 
Juozapą ir seseris Barborą Lau
čienę, Magdalenę Damulienę, 
septynis anūkus, daug kitų gi
minių, draugių ir pažįstamų.

Laidotuvės įvyko balandžio 11 
d., 1940, iš John Stokes laidotu
vių namo. Atlydėta į Šv. Juoza
po bažnyčią, kur 9 vai. prasidėjo 
šv. mišios už jos sielą prie trijų 
altorių. Mišias laikė klebonas 
kun. J. Valantiejus, kun. Gra- 
deckis ir kun. Čebatorius. Mi
šias solo giedojo vargonininkas 
prof. A. Aleksis. Palaidota Šv. 
Kalvarijos kapuose, Waterbury, 
Conn. Grabnešiai buvo paskirti 
Laidotuvių direktoriaus John 
Stokes, gaila vardų jų nežinau, i 
Mes, likusieji, jos vaikai, išreiš
kiame didžiausią padėką klebo
nui kun. J. Valantiejui už jo di
delį pasišventimą aprūpinti 
mūsų motinėlės laidotuvių me
tu namuose, bažnyčioj per šv. 
mišias ir kapuose ir už jo sim
patiją ir raminančius žodžius 
mums visiems mūsų nuliūdimo 
valandoje. Dėkingi esame mūsų 
vargonininkui prof. A Aleksiui 
už jo jausmingą giedojimą per 
visas užsakytas mišias. Visad 
būsim dėkingi visai miniai žmo- bėtojo pareiškimo, kad jis norė- 
nių, kurie lankė motinėlę laido- tų tą kalbą talpinti laikraštyje.

KUN. JERONIMAS VAIČIŪNAS,
Šv. Antano lietuvių parapijos, Cicero, III., klebonas, 
nuoširdus lietuviškos katalikiškos spaudos rėmėjas, 
visuomenininkas, iškilmingai mini savo 25 metų ku
nigystės jubiliejų. Jubiliejaus proga sveikiname kun. 
J. Vaičiūną ir linkime ilgiausių metų!

•

Paties veikalo interpretacija, 
teatrali. Scena buvo rūpestingai 
papuošta. Vaidintojų judesiai 
buvo natūralūs.

Galvojant apie šito veikalo 
vaidinimą, matėsi įdėtos jame 
begalinis darbas. Beabejo to. 
darbo nuopelnas priklauso pa-> 
čiai režisorei — E. Bortkevičiū- 
tei.

Manau, kad šio veikalo pasta
tymas sudomins Amerikos lie
tuvių išeivius ir pastūmės sta
tyti rimtesnius, turiningesnius 
veikalus, turinčius tautinio au
klėjimo reikšmės.

Jonė Žukauskaitė, t

Mūsų parapijoje įsigyvenęs 
labai gražus bei pavyzdingas 
paprotys kuo iškilmingiausiai 
paminėti visiems brangiausią 
bei širdžiai artimiausią Motinos 
Dienos šventę. Pagerbsime Mo
tinėles jųjų dienoje, gegužės 12 
d., nuo ankstyvo ryto iki vaka
ro vėlumos.

Visas parapijos organizuotas 
jaunimas išklausys Šv. Mišių, 
priims Komuniją ir turės ben
drus pusryčius savo mylimųjų 
mamyčių tarpe. Tai bus ryto 
iškilmės. Po pietų nuo 5:15 iki 
5:45, bus speciali Motinų pager
bimui iš WBRY stoties (1530 
kc.) radijo programa, o 7:00 
vai. vakare, parap, auditorijoj, 
įvyksta milžiniškas Choro ir 
Vyčių 17-metinės Motinų Die
nos teatras - koncertas, komp. 
A. Aleksiui vadovaujant.

Dainuos jaunamečių mergai
čių ir vyresniųjų choras ir sve
čiai dainininkai. Gražią, pritai- 

” pa
sakys svečias kalbėtojas, kun. 
P. Lunskis. Scenoje bus suvai
dinta labai juokingas ir pamo
kinantis veikalas “Apgauti Jau
nikiai”. Kaip paprastai, po pro
gramos bus smagūs šokiai.

Sūnūs pašokins mamytes, o 
dukros tėvelius. Visi šoksim, 
linksmi būsim, nes visi kartu 
dalyvausim — motinės ir tėve
liai, broliai ir sesutės. Lyra.

BROOKLYN.il Y.

Tą pat dieną Moterystės Sa- kintą kalbą apie “Motiną' 
kramentą priėmė Jurgis Barta
sevičius su p-le Stasiūnaite.

Jaunavedžiai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Juota įvyko parapijos 
svetainėje. Abu jaunavedžiai 
dirbo su jaunimu.

Gegužės 5 d. buvo Marijos 
Vaikelių diena. Iš ryto 8 vai. 
visi labai skaitlingai susirinko

parapijos choro nariai, tai per 
mišias choras gražiai giedojo. 
P-lė Ona Dubinskaitė, iš Anso- 
nia, pagiedojo solo — Avė Ma
ria. Bažnyčioj dalyvavo daug 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
kurie atvyko ir iš tolimesnių 
kolonijų.

Adolfas yra sūnus p. Juozo ir 
Onos Stadalninkų, kurie yra 
susipratę lietuviai, geri katali
kai ir tokiu išauklėjo savo sūnų, 
kuris visuomet pasižymėjo lie- 

ituviškuose scenos veikaluose ir 
daug dabavosi parapijos chore.

Marcelė yra duktė Augusto ir 
Domicėlės Bakaičių, kurie taip
gi yra susipratę geri lietuviai ir 
geri katalikai. Jie visuomet 
darbuojasi dėl tautos ir Bažny
čios gerovės.

Iškilmingas vestuves iškėlė 
tėveliai; jose dalyvavo keli šim
tai viešnių ir svečių, klebonas 
kun. J. Jankauskas ir visas pa
rapijos choras. Vestuvių poky
lyje pasakyta gražių kalbų, šir
dingų linkėjimų ir įteikta gra
žių dovanų. Širdingai sveikina
me jauną porelę ir linkime Die
vo palaimos ir saulėto, linksmo 
sugyvenimo. Jaunieji išvažiavo 
į Washington, D. C. praleisti 
medaus mėnesį.

Kadangi Adolfas ir Marcelė 
yra visų mylimi, tai prieš ves
tuves buvo surengti dėl jųjų 
net keli vakarai, kuriuose buvo 
gausiai apdovanoti įvairiomis 
brangiomis dovanomis. M.

“GLUŠAS”
Balandžio 28 d. š. m., McCad- 

din salėje ‘Amerikos’ štabas 
vaidino — ‘Glušą’ — Liudviko 
Fuldo penkių veiksmų dramą— 
komediją.

Šios komedijos vaidinimu rei
kia nuoširdžiai džiaugtis ir svei
kinti ‘Ameriką’, kad ryžosi tokį 
rimtą veikalą statyti. Tai gal 
pirmas veikalas buvo vaidina
mas toks rimtas, gyvenimiškas, 
kuris puikiausiai pavyko.

Turtuolės amerikietės rolę 
vaidino pati režisierė — Eleo
nora Bortkevičiūtė. Jos vaidy
ba natūrali, švelni, jautri, nuo
širdi ir pagrįsta visoms vaidy
bos taisyklėms.

Pensiono savininkės rolėje bu
vo Aldona Sertvietytė. Jos gri
mas, balso intonacija, manieros, 
judesiai tikrai natūraliai sukū
rė senos, gobšios pensionatės 
tipą.

Daktaro Spripkos rolėje buvo 
J. Laučka, kuris parodė, kad y- 
ra netik gabus redaktorius, bet 
ir aktorius. Nors rolė buvo 
trumpa, bet tinkamai ir gražiai 

į atlikta.
Paties “Glušo” rolė teko V. 

Raudonaičiui. Šita rolė yra ne
lengva, bet V. Raudonaičiui, 
matyt, pavyko įsigilinti, nes su
vaidino gerai ir jo gabumai nea
bejotini.

Aukštų siekių inžinierius bu
vo Kazys Marma, kuriam pavy
ko atvaizduoti reikalaujamą ti
pą.

Apsukraus advokato rolė teko 
Baliui Laučkai. Jam reikia ati
duoti didelis kreditas vaidybi
niams ir oratoriškiems gabu-

APREIŠKIMO PARAPIJA
Redakcijos Atsakymai

C. & C. Publicity Committee, 
Waterbury, Conn. — Pasakyta 
kalba per radio, kaip pats kal
bėtojas p. Mončiūnas sako, bu
vo tik “tarp savęs pasikalbėki
me”. Ji gal ir tinka tos apylin
kės kolonijai ar kolonijoms, bet 
tik ne visai mūsų išeivijai. Be 
to, redakcija neturi paties kai-

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
sekmadienį, gegužės 12 d., šv. 
Mišias išklausys 7 vai. ir priims 
šv. Komuniją bendrai. Po mišių 
parapijos svetainėje bus pusry
čiai.

Gegužės 15 d. įvyks Moterų 
S-gos 29 kp. susirinkimas Ap
reiškimo parap. salėje po pa
maldų. Visos narės šiame susi
rinkime kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus šis tas, kuo 
pasirūpins p-nia J. Mockevičie
nė ir S. Subatienė. Kadangi va
jaus laikas, atsiveskite visos po 
vieną naują narę.

Gegužės 17 d., penktadienį, 8 
vai. vakare rengia kauliukų žai
dimą. Laimėtbjams bus gražių 
dovanų. Atsilankiusieji bus pa
vaišinami. Įžangi tik 25c.

P-nia P. Grigienė sunkiai su
sirgo. Padaryta operacija. Guli 
Wicksham ligoninėje, 58th St. 
& Lexington avė., New York. 
Po operacijos girdėti sveiksta.

Narė.

NEW HAVEH, CONH.
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buvo kiek metų Šv. Kazimiero komponavo koncertui ir atsidė-

GRAŽIAI PAVYKO

A

DABAfU. 
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*2.45 
K-TA

Pereitą sekmadienį, gegužės į 
5 d., į mūsų koloniją buvo atvy
kę New Haven meno ratelio 
vaidintojai, ir suvaidino dvi ko
medijas, būtent: “Mirta činči- 
biraitė”, ir ‘Aš nenoriu Jurgio’. 
Vaidintojai visi gražiai atliko 
savo roles ir visus daug prijuo
kino, ypatingai Mirta Cinčibi- 
raitė. Gaila, kad publikos buvo 
neperdaugiausia, mat tą dieną 
buvo kitas parengimas Park St. 
salėje ir Gintaro klubo kamba
riuose. Atsilankiusieji linksmai 
laiką praleido, ir pasidžiaugė 
New Haveniečių jaunimo gabu
mais meno srityje. Garbė jums 
New Haveniečiai už vaidinimą 
ir padėka už atsilankymą. Su 
vaidintojais buvo atvykęs gra
žus būrelis ir svečių.

Ačiū klebonui kun. M. Pan
kui už pakvietimą svečių vai
dintojų, toki atsilankymai labai 
girtini ir malonūs.

mams.
Knygyno pardavėjas buvo V. 

Trainis, kuris kartu ir to veika
lo pastatytoju.

Be to, pažymėtina, kad vai
dintojai p.p. M. Seniškevičiūtė, 
E. Matulionytė, Sofija Kazlaus
kaitė, V. Čiepaitis, J. Tumaso 
nis, A. Matulionis, K. Kazlaus
kas atliko savo roles tinkamai 
ir gražiai.

KONCERTAS
Bal. 14 d. Šv. Kazimiero para

pijos svetainėje įvyko koncer
tas, kurį išpildė parapijos jung
tinis choras, mišrusis choras ir 
mergaičių choras.

Taipgi dainavo solo — J. Ma
tulaitis, M. šivalpaitė, O. Du
binskaitė, O. Šidlauskaitė ir A. 
Stadalninkas.

Po dainų buvo šokis, kurį iš
pildė jaunuoliai Jonukas ir Mi
kutis Kripai iš Hartford, Ct.

Pažymėtina, kad šis koncertas 
pavyko labai puikiai dainų iš
pildyme. Publika džiaugėsi atsi
lankiusi. Pastebėsiu, kad para
pijos choras šįmet yra padidė
jęs narių skaičiumi ir pasiekęs 
gana tobulą išsilavinimą šioje 
srityje. Kreditas ir padėkos žo-

Įvyko Iškilmingos Vestuvės.
Balandžio 28 d., per šv. mi

šias kun. J. Jankauskas suteikė 
Moterystės Sakramentą jaunai 
ir pavyzdingai mūsų kolonijos 
porelei — Adolfui Stadalninkui 
ir Marcelei Bakaičiūtei. Prie al
toriaus palydėjo net 4 jaunos 
poros iš giminių ir artimų drau
gų bei draugių, kurie buvo labai 
puošniai pasipuošę.

Kadangi Adolfas ir Marcelė dis tenka p. Kripienei, kuri a-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mase.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

BROOKLYN.il

