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Retai kada užmiršta
Žmogus gimtinę brangių, 
Kame jurginai linksta, 
Žydėdami palangėj.

Kame žiedai lakioja 
Pavasarį, kaip snagės,
Kame laukais bėgioja — 
Su peteliškėmis žaidė,

Tenai miela motutė 
Mus mokė ir bučiavo.
Ir jos ranka švelnutė
Lopšely mus lingavo.

Šiandien gražus Gegužis 
Visur taip kvepia gėlės. 
Sode bitelės ūžia — 
Atmink tad motinėlę!

O gal jos kelias ilgas
Jau baigės ant kapinių,
Kame kryželis ilgis,
Prie kapo nusiminęs.

Tu motinai Marijai
l mėlynų padangę
Pasiųsk maldelę tyliai 
Už motinėlę brangią.

Fr. Leonardas, O.F.M.

MOTINŲ DIENA
Sekmadienis, gegužės 11 

lieną, yra skirtas moti- 
loms pagerbti. Gražus ir 
jagirtinas paprotys yra 
jaskirti vieną dieną moti- 
įos garbei, jos garbei ne- 
iioti raudoną gėlę, nupirk- 
i jai dovanėlę, už ją au
koti šv. mišias, jos inten
cijai priimti šv. Komuni
ją. Visa tai yra labai pagir
tina, bet kaip labiau pagir
tina gyventi 365 dienas į 
netus taip, kad motinai 
įeužduoti širdies skaus- 
no, liūdesio, neišspausti 
jai karčių ašarų. Kiekvie- 
la diena turi būti motinos 
liena.

Daugelis jaunuolių neį
vertina tėvelių pasiaukoji- 
no iki patys netampa tė
vais. Tada jie negali su- 
jrasti, kodėl jų sunūs ir 
iukterys neįvertina ką tė
vai jiems daro, kiek dėl jų 
pasiaukojo, savęs išsižada, 
jai dėl to, kad jie yra su
jus ir dukterys tų, kurie 
javo tėvelių nemokėjo 
gerbti.

Motinų diena turėtų 
Kiekvieną paskatinti gerb- 
i savo motinėlę kol ji yra 
ryva, kad paskiau nereikė
tų graudžių gailesčio aša- 
ki lieti. T.

Chicago, III. — Kun. Ani
cetas Linkus, buvęs šv. 
Petro ir Povilo lietuvių 
par. klebonas (W. Pul- 
man) paskirtas Šv. Kry
žiaus lietuvių klebonu.

Kun. A. Linkus yra pla
čiai žinomas kaipo visuo
menininkas ir rašytojas 
dar iš studentavimo laikų. 
Sveikiname kun. A. Linkų 
naujoje vietoje ir linkime 
Dievo palaimos kilniuose 
darbuose.

Kovoja Prieš Anglus
Palestina, geg. 8 

lestinoje įvyko smarkus 
susirėmimas tarp Arabų 
ir Anglijos kariuomenių. 
Irake arabai tebekovoja 
prieš Anglijos atsiųstą ka
riuomenę. Arabai sako, 
kad Anglija sulaužė pir
miau duotą prižadą gerbti 
šalies gyventojų teises. I-
rakas yra labai svarbus savo brangias mamytes. 
Anglijai, nes iš čia gauna
ma daugiausia reikalingo 
aliejaus. Irako gyventojai 
sulaikė dabar aliejaus ga
benimą, ir tas gali skau-
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Churchill Gavo Pasitikėjimą
Londonas, geg. 8 — An

glijos parlamentas 447 bal
sais prieš 3 pareiškė Chur
chill vyriausybei pasitikė
jimą, kai išklausė praneši
mo apie Graikijos karą.

Stalinas Pašalino Molotovą
J 
s
s

Prie supilto naujai kapo aš ne vienas atėjau, palydė j mane tetulė: “Štai ma
mytės kur namai...” Ji suklupo, tai ištarus, verkė, meldės ir dejavo... aš gi mažas 
dar buvau. Aš tik klausiau, kur mamytė? Kur ją nešė iš namų?.. Ir geroji tetutėlė, 
man tik šiandien išsitarė:“ Kad štai namas, kur manoji mamutė ilsis ir ji čia gy-Į 
vens amžinai... Kitą syk tetulė sakė, kad mano mamytė pas Dievulį namuose, gi ša, kad Molotovas pasilie- 
šiandieną kitaip kalba, o aš nieko nežinau... — Leisk, Dievuli, man suprasti, ko- ka užsienių reikalų minis- 
dėl mamytės neturiu, leisk man džiaugtis su mamyte, Tavo šventam danguje’., tras, bet aišku, kad jis už
runku našlaitėliui ant svieto gyventi...” Motinų Dienos proga visi prisiminkime sitraukė Stalino “nemalo-

’SVSS Sovietu Rusija Negaus
i A A K# a I ■

!

VVashington, D. C.j geg.
8 — Prez. Rooseveltas pa
informavo karo sekreto-
rių Stimsoną kaip galima 
pagreitinti bombnešių ga
mybą. Sakoma, kad prezi
dentas pareikalavęs, kad į 
mėnesį būtų pagaminta

Reikalauja Amerikos Laivyno

i
Washington, geg. 8 — nuostolių.

— “Tarybų Lietuva” skel
bia, kad Vilniuje krautu
vėse negalima gauti žalio- 
o muilo. Įmonėse veikian- 
ios valgyklos laiku neap- 
ūpinamos maisto produk- 
ais, nesirūpinama švara, 
‘ypač virtuvėse, sandė- 
iuose”. Didžiosios “Val
gio” bendrovės restora- 
luose “nusiskundžiama 
ėtu aptarnavimu, indų ne
tvarumu, neskaniai paga- 
nintu maistu. “Pienocen
tras” ir “Maistas” * nepa
kankamai rūpinasi, nes 
dažnai trūksta pieno, kiau
linių, varškės, o ypač trū
ksta jautienos, skerdienos 
lekanų. Be f to, “Valgio” 
laikomose valgyklose pie
ta kainos ės&ftios “per di
delės” “

Maskva, geg. 8 — Sovie- nistai garbino Molotovą, 
tų Rusijos diktatorius Sta- dėjo jo kalbas į savo laik- 
linas pašalino Molotovą iš raščius, ką dabar jie para- 
premiero komisaro vietos, šys, kai Stalinas jį pašali- 
Pats Stalinas užėmė pre- no iš vietos? Kaip ten ne- 
miero komisaro vietą. Mo- būtų, vienas faktas yra 
lotovo pašalinimas iš tos aiškus. Stalinas yra dikta- 
svarbios vietos sukėlė torius ir visa krašto val- 
daug susidomėjimo. Kai džia yra jo vieno rankose, 
kurie sako, kad Stalinas 
aiškiau pasisakysiąs apie 
Europos karą.

Hitlerio kariuomenė Bal-' 
kanuose ir sukilimas Ira-| 
ke išgąsdino Rusijos dik
tatorių.

Anglijos vyriausybė la- menė užėmė Samos salą, 
bai įtartinai žiūri į šitą netoli Turkijos sienos, taip 
Stalino žygį, bet paten- pat užėmė salos Lesbos ir 
kinta, kad Molotovas pa- Chios. Visos tos salos duo- 
žemintas, nes ji laikė Mo- da vokiečiams artesnį pri- 
lotovą palankiu vokie- ėjimą prie Turkijos, 
čiams.

Maskvos spauda prane- ĮJŽIaifcymO StOV/kloS Jail
i kad MnlnTnvac nacsiliA- * _ *

Vokiečiai Užėmė Daugiau 
Salų

Londonas, geg. 8 — Vo
kiečių ginkluota kariuo-

I

I Paruoštos
Washington, D. C., geg.

nę”, ir jo likimas nežino- 8 — Teisingumo depart- 
mas. mento viršininkai praneša,

Komunistų “rojuje” pa- kad įtartiniems svetimša- 
’sitikėjimo ir ištikimybės liams nepiliečiams užlai- 
jnėra. Kuris vyriausybės kyti stovyklos jau yra pa
vadas vakar buvo aukšti-Į ruoštos Montana, North ir

i

vaaas vaxar uuvo auKsu*jiuusu» 
namas ir apšaukiamas did-!New Mexico valstybėse.
vyriu, šiandie pasmerkia- Suimta apie 160 vokiečių
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Taip pat vėl mas ir apšaukiamas vals- jūreivių, kurie dirbo Vo- 
Patys i kieti jos laivuose pirm ne- 
“ ’ ’ ' gu jie buvo Jung. Valsty

bėj laivyno kontrolėn pa
imti. Taip pat suimta apie 
30 italų jūreivių, dirbusių 
italų laivuose. Suimtieji 
jūreiviai pasiųsti į užlai
kymo stovyklas, kurios

nuo vokiečių tybės “išdaviku”. L__
tybių vyriausybė galutinai bombnešių nukentėjo An- komunistų vadai vieni ki- 
paskelbė, kad iš Amerikos glijos miestas Liverpool ir tiems nepasitiki. Reiškia 

“rojuje” netvarka.
Komunistų “rojus” yra 

kriminalistų kalėjimas, 
kur vienas kito neapken
čia, išduoda, nužudo. Lie
tuviškai kalbanti komu- saugojamos kareivių.

nebus galima vežti į sovie- šiaurės Airijos miestai, 
tų Rusiją, mašinų ir kari-j --------------• - - — --

nešių, beveik dešimts kar-
tų daugiau, negu iki šiol rikoje užsakytos daug me-' 
laminama nesių atgal lr uz jaS Uzmo_ i
pagaminama. j keta, bet prezidentas Roo-:

iseveltas paskelbė, kad ne
bus leista jų išvežti. Daro
si aiškiau, kad Stalinas ne
išeis prieš Hitlerį.

Anglai Hušovė 22 Nacig 
Lėktuvus

Washington, geg. 8 -— bar keletą Amerikos ka- 
Jungtinių Amerikos vals- reivių į pavojų, ši šalis iš- 
tybių karo sekretorius vengs didesnio gyvybės 
Stimson reikalauja, kad paaukojimo. Jis sako, kad 
Kongresas leistų Ameri- Amerikos gyventojai di- 
kos karo laivams lydėti į džiumoje pritaria karo lai- 
Angliją prekybinius lai- vu siuntimui, arba net, jei 
vus, nes kitaip karo gink- reikalinga, Amerikos ėji- 
lai nepasiekia Anglijos. ■ mą į kara, kad išgelbėti

Iš Amerikos yra siunčia
mi karo ginklai į Angliją, 
bet vokiečiai tuos laivus 
skandina. Vienatinis bū
das užtikrinti ginklu pris
tatymą Anglijai, tai karo 
laivams lydėti prekybinius 
laivus. Bet ar tai nereiškia 
Amerikos pilną įsikišimą 
į kara? Ar tai nereiškia 
aukojimą Amerikos karei
vių gyvybės?

mą į kara, kad išgelbėti 
i Angliją. Toliau jis sako: 
“Taip Amerikos žmonės 
jaučiasi. Jei yra toks pa
vojus, kad reikia pralieti 
savo krau ją, jie yra pasi
rengę. Tik reikia, kad vy
riausybė sudarytų nusi
statymą”. Kiti senatoriai 
smarkiai pasmerkė Peppe- 
rio kalbą. Senatorius Clark 
pasakė: “Mano manymu 
senatorius Pepper mus į- 
trauks į karą, pirma negu 

Senatorius Pepper pa- mes turėsime progos bal- 
reiškė, kad išstatymas da- suoti”.

Darbininkų Radio Programa

Vokiečiai Bombardavo
Škotiją - Airiją

Londonas, geg. 8 — Vo
kietijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Škotiją, kur 
yra Anglijos laivyno staty
bos bazės ir pridarė daug

Londonas, geg. 8 — Lai
ke kelių ore susirėmimų, 
kaip praneša Anglijos ži
nios, Anglijos lakūnai ka
nalo pakraščiuose nušovė 
22 Vokietijos nacių lėktu
vus. Iš viso per šias gegu
žės mėn. dienas anglai nu
šovę 73 Vokietijos nacių 
lėktuvus.

— Kovo 18 d. sukako 80 į 
metų rašytojai Gabrielei cago’ 
Petkevičaitei.

HAILE SELASSIE ATGAVO
SOSTĄ

geg. 8
Ethiopijos

užė-

Addis Ababa,
Haile Selassie, 
karalius, iškilmingai 
mę sostą, kurį jis buvo 
praradęs penki metai at
gal, italams užėmus Ethio- 
Pij4-

Haile Selassie buvo iškil
mingai sutiktas Britų ka
ro vadovybės ir ethiopie- 
čių. Italams buvo uždraus
ta pasirodyti gatvėse.

Lietuvai Gelbėti Tarybos 
Suvažiavimas

LGT pirmininkas Leo- atstovus, kaip Kanados, 
nardas Šimutis skelbia tos Anglijos, Šveicarijos ir 
tarybos suvažiavimą ge- Pietinės Amerikos, 
gūžės 15 d., 10 vai. rytą,1 6. Santykiai su pavergtų 
Morrison viešbutyj, Chi- kraštų panašiomis organi- 

i zaci jomis.
7. Lietuvos draugų Są-

•9

— somos, bet jas paėmė savo 
kontrolėn Vokietijos ats
tovai. Sakoma, kad Italijos 
atstovai ir jų personalas 
tebesėdi raštinėse, bet jie 
nieko negalį veikti be Vo
kietijos atstovų sutikimo.

Areštavo Naciu Laikrašti- 
lankus

Kaip žinoma, LGT suda
ro trijų grupių atstovai — jungos organizavimas ir 
katalikų, tautininkų ir so- anglų kalboje žurnalo lei- 
cialistų. ! dimo klausimas.

Lietuvai Gelbėti Tarybos 
suvažiavimo i__________
yra numatyta tokia: |

šeštadienį, gegužės 10 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties turėsime progą klausytis gražios programos, 
kuri skiriama Motinos dienai. Programą išpildys dai
nininkai iš Norwoodo, muzikai. Kalbelę pasakys kun. 
Pranciškus Juras, Lavrence lietuvių par. klebonas, 
LDS Centro Vice-Pirmininkas -ir Kunigų Vienybės 
Centro Pirmininkas; eiles pasakys pp. Ivaškų sūnus. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocyc- 
les ir klausytis radio programos. n r, ,

New York, geg. 8—Jung.
Valstybių teisingumo de
partamento agentai areš
tavo du vokiečių laikrašti
ninkus, būtent, Manfred 
Zapp ir Guenther Tonn. A- 
reštavo todėl, kad jie atvy
kę į šią šalį kaipo prekybi
ninkai, o užsiima žurnalis- 

__ tika. Jie dabar uždaryti 
cidnuojsųckaipo neipriklai>* Kilis Island namuose.

Naciai Užėmė Italijas Diplo- 
marines naSTines jung. 

Valstybėse
New York, geg. 8 — Post 

laikraštis praneša, kad I- 
talijos dipiomatinės tarny-
bos raštinės jau nebefunk-l 
cahniin'ifirn'iicjiinn nflfnriklaiK.'

8. Tarybos narių, kaip 
dienotvarkė šio krašto piliečiu, lojalu- 

_ _  ‘ 2_. ;mo pareiškimas šio krašto
J 1. Vykdomojo Komiteto Yaldžiai’vPasižadant ginti 
sudarymas arba tų parei- krašto demokratines 
gų pavedimas LGT Valdy- institucijas, 
bai.

2. Lietuvai Gelbėti Tary
bos sekretoriato ir infor
macijų biuro įsteigimas 
Washingtone ir tam biu-ir sumanymus LGT pirmi- 
rui vedėjo bei sekretoriaus ninkui šiuo adresu: Mr. L. 
paskyrimas. ; Šimutis, 2334 So. Oakley

3. LGT sekretoriatui iri Avė., Chicago, UI. 
biurui išlaikyti lėšų numa-į 
tymas.

4. LGT pareiškimo svars
tymas, busimosios Nepri
klausomos Lietuvos reika
lu, akcentuojant mūsų pa
garbą demokratiniams 
principams.

5. LGT narių skaičiaus 
padidinimas, pakviečiant 
ir kitų lietuvių kolonijų

LGT vadovybė kviečia 
visus vadus ir veikėjus su 
patarimais ir sumanymais. 
Siųskite visus patarimus

Britai Paėmė Į Nelaisvę 
Italijos Generolą

Nairobi, Kenya Kolonija, 
geg. 8 — Britų žiniomis, 
Ethiopijoj Britai paėmė į 
nelaisvę Italijos generolą, 
kurio vardo kol kas neiš- 
duouu.



Molinos Meilė MOTINAI 1

Motina, man saulė tavo veidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia kaip 

žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

(Bern. Brazdžionis).

Sengalvėle motule, kaip 
pavasarį žydinti obelie! 
Koks brangus yra tavo 
vardo prisiminimas. Pir
mas kūdikio žodis — mo
tina. Motina — brangiau
sias, gražiausias, myli
miausias, bet kartu ir liūd
niausias vardas.

Saulė ir motinos veidas 
— dvi meilės versmės, 
Aukščiausiojo suteiktos 
mūsų nešiotojai žemei. Dvi 
versmės, visada pilnos, 
niekada neišsenkančios, iš 
.kurių plaukia visokios gy
vybės džiaugsmas ir palai
ma.

Auksiniai saulės spindu
liai pavasarį pažadina 
snaudžiantį medžių pum
purą, kai kur atšlaitėse 
saulės atskaitoje nusišyp
so kaip kūdikio nekaltos 
akys — pirmosios žibuok
lės ir suteikia joms jėgų 
naujam gyvenimui, nau
jam pavasario žydėjimui... 
Žodžiu, vos saulutė anksti

v •

I
motute

•>» >

ious individual and group in 
America. Your entire article 
reveals utter ignorance of the 
rights, activities and sacrifices 
of American womenhood today. 
We who dislike Communism in 
tussia dislike it even more in 

the United Statės of America. 
We who dislike National 
Socialism in Germany dislike it j 
even more in the United Statės

ĮVAIRIOS ŽINIOSIr

STASYS ŠNEIDERIS—DIEMEDYS

Dar skleidžiasi pavasaris, mamyte. 
Dar žemi pasiners žieduos — 
Ko tavo veidas toks pykus, suvytus?. 
Ar tavo žodžiai dar mane paguos?.. 
—Sūneli, dienos rūpesčiais praslinko, 
Al savo tirdj paaukojau tau.
Sena krūtini, va, prie žemį* jau pa- 
Ar atjauti mane? Ai nežinau. įlinko. 
Suūži vitros, sulingavo rožių keras, 
Nukrito ašara ii jo akių — 
—Mamyte, kaip su tavimi čia gera!.. 
Norlčiau daug ai valandų tokių! 
Balta galva po balta obelim parymus, 
Ir sąnariai vos lenkiasi seni— 
Praljo dienos žingsniais po arimus, 
Ir atminimai liko džiaugtis savimi. 
Žinau, gegei! ir tave, mamyt, graudi- 
Buvai ir tu jauna skaisti—jauna! /no, 
—Kai grjždavai su grebliu ii beržyno, 
Tu nesiskirdavai su žydinčia daina— 
Vii skleidžiasi pavasaris, mamyte, 
VII žemi neriasi žieduos —
—jau tavo veidas toks nykus, suvytus, 
O kas gi be tavgs mane paguos?!

rytą pakyla, ji tuojau savo 
meilės spinduliais pasvei
kina ir pabučiuoja visą že
mės sutvėrimą.

Ir tavyje kyla didelis dė
kingumas — motinai sau
lei, primenančiai tau di
džiąją motinos meilę. Tu 
prisimeni savo kūdikystės 
dienas... Tu jauti saulės 
maloningąjį glamonėjimą, 
ir jauti ano motinos rankų 
nešiojimo prisiminimą, jos 
veido prisilietimą. Tavo 
širdis pilna dėkingumo 
Aukščiausiajam, suteiku
siam mūsų nešiotojai že
mei tas dvi meilės vers
mės — saulę ir motinos 
veidą.

Prisimeni, kada tave už
liūliuodavo savo lopšine 
dainele, palydėdama į švie
sųjį kūdikio sapnų pasau
lį. Ar nebuvai tada laimin
gas?!

Sūnau — duktė, kas tau 
padavė pirmąją žydinčią 

i pavasario gėlelę? Kas pa- 
i sekė gražias pasakas ir pa
pasakojo apie gerąjį Die
vulį? Kieno akių žvilgsnis 
suprato tavo širdies skau
smą? —Tai vis mūsų bran
gioji, sengalvėlė motulė!

Ji yra džiaugsmo saulė, 
šeimos širdis, visų dorybių 
šaltinis ir Dievo meilė. 
Kartu ji yra ir mūsų rū
pintojėlė, vargdienėlė... 
Kiek dienų, nemiego nak
tų ji yra paaukojusi jauna
jai sielai? Ne vienos moti
nos skaidrus veidas sulau
kė gilių raukšlių ir senat
vės...

“Motina, man saulė tavo

I

Gegužės 11, Susirinkimas 
rWidlldp0ijjv RCjVyKS
Susidėjus tūloms aplin

kybėms Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkimas ge
gužės 11 d., Thompsone 
neįvyks. Susirinkimas ati
dedamas iki tolimesniam 
pranešimui.

Federacijos Apskričio 
Komisija.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

39 SAVIN HHA AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perite Mariui
P. Baltruftiūnas Ir p. Klinga, Sav.
783 Broadvvay, Tol. ŠOU 8138

80. BOSTON. M ASB.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkč — B. GailiūnienS,
8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 

ProL Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth 3L, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutš, 
411$ Washington SL. Roslindale, 

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

105 West 6th SL, So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos GL—Marijona AukštikalnienA

111 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
-vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininką

SV. JONO EV. BU PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
801 6th SL, So. Boston, Maaa.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mo—

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

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield SL, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą nedėldieni kiekvieno mėneak. 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 495 
W! Tth St.. Sn Rnatnn. Mase

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

A Tel. Ded 1636 - »
rp.eIZ J

Lietuvių Darbininkų Dienoje 
Dalyvaus Paradų Chorai

Smerkia Roosevdto Žmonos 
Sumanymų

veidą mena, vargo raukš
lės Šviečia kaip žvaigž
džių keliai...” Vargo raukš
lės... Ar tai ne jaudinąs jos 
meilės laiškas, pradėtas 
rašyti jau tavo gimimo 
dienoje? Tokia ryški, taip 
giliai įsiskverbianti jo ra
šysena. Raidė po raidės — 
kaip mirgančios žvaigždės 
skliautų gilybėje.

Motina, kai aš buvau kū
dikiu, — linksmas bėgio
jau po tėviškės laukus ir 
margus drugelius gau
džiau — tavo akys juokė
si...

Bet metai bėgo... Dabar, 
kai mano jaunystė nuėjo 
tolimais svajonių keliais, 
kai aš sustojau kryžke- 
liuose alkanas ir suvar
gęs... Motina, kur tavo bu
dinčios akys? Ar ne jos, 
visados rūpestingos, lydė
jo mano kūdikystę — ne
kalto džiaugsmo takeliuo
se. Tavo veido prisimini
mas — kaip pavasarių sau
lės šilima eina per mano 
išvargusį kūną...

Motina, yra vaikų naš
laičių, kurie turi anksti iš
eiti į pasaulį ir susidurti 
su gyvenimo bangomis. Ne 
kartą ir šie žodžiai pasilie
ka teisybe: Ir krinta šalna 
pavasario naktį ant gra
žios gėlelės, ir ji nuvysta...

Motina, gal dar melsis 
pakluonėje beržas, gal pri
mins, kaip bėgiojau vaiku. 
Bet kai vakaras merksis 
ružavas, ar nebus tau, 
mamyte, sunku?..

O štai jau motina, tavo 
gyvenimo saulutė leidžiasi 
vakarop, paauksuodama 
tavo galvos plaukus... Ar
tėja naktis... O motina, jau 
nesijuokia tavo akys! Gi
lios raukšlės užgulusios 
kaktą... Žinau, kad jose 
slepiasi budėjusi naktis — 
meilė. Dievas jau iš pri
gimties įdiegė į tavo širdį 
motinišką meilę vaikams.

Motina, man raudonosios 
Alpių kalnų rožės ir bal
tieji “Edelveiso” žiedai ta
vo meilę šlama... Kas gali 
tiek pasiaukoti, kiek tu 
motina? — Niekas. Gyve
nimas parodo daugybę pa
vyzdžių apie motinos mei
lę. Vieną kartą sudužo 
grįžtąs iš marių laivas prie 
vienos valstybės krantų. 
Rytą bangos išmetė į 
krantą savo aukas. Jų tar
pe gulėjo ir vienos mergai
tės lavonas. Ji buvo išbalu
si, šalta... Vargšė mergai
tė, jai akių neužspaudė 
motina! Štai prisiartina 
viena ponia ir pabučiuoja 
jos šaltą kaktą, tardama: 
“Vardan toli esančios tavo 
motinos”! Ji nepažįstama, 
nepažįstamajam kūdikiui 
išreiškė paskutinę motinos 
meilę.

“Šioje žemėje nėra mei
lės didesnės už motinos

Ketvirtadienį, gegužės 8 
d., 2 vai. p. p., “Darbinin
ko” salėje įvyko N. Angli
jos Vargonininkų Są-gos 
Apskr. susirinkimas, ku
riame buvo aptarta daug 
svarbių klausimų. Susirin
kimui vadovavo apskr. pir
mininkas A. Šlapelis.

Į vargonininkų susirin
kimą buvo atsilankęs ‘Dar
bininko’ administratorius 
A. Peldžius ir kvietė var
gonininkus su jų chorais 
dalyvauti Lietuvių Darbi
ninkų Dienoje, liepos 27, 
Brockton Fairgrounds, 
Brockton, Mass. Pp. Muzi
kai pakvietimą priėmė 
vienbalsiai ir pasižadėjo su 
savo chorais tą dieną da
lyvauti. Į programo komi
siją išrinkta sekantieji: J. 
Žemaitis, A. Giedraitis, A. 
Šlapelis, J? Vaičaitis ir M. 
Karbauskas. Išrinktoji ko
misija jau yra numačiusi 
dainas, kurios bus dainuo
jamos Lietuvių Darbinin
kų Dieną.

Šiame susirinkime daly
vavo ir Varg. N. A. Apskr. 
Dvasios Vadas kun. J. Bal
trušiūnas.

Prezidento žmona ponia 
Roosevelt iškėlė spaudoje 
sumanymą, kad ir mergi
nos būtų pašauktos karo 
tarnybon, kaip ir vyrai, 
nes ir jos turi lygias teises 
su vyrais rūpintis šalies 
gerove ir saugumu.

International Catholic 
Truth (Tarptautinės Ka
talikų Tiesos draugijos) 
pirmininkas, kun. Edward 
Lodge Curran, LL. B., Ph. 
D,, pasiuntė poniai Roose- 
veltienei sekančio turinio 
laišką, kuriuo griežtai pa
smerkia jos sumanymą:

April 26,1941 
Mrs. Franklin D. Roosevelt 
The White House 
Washington, D. C.

Your statement in the May 
issue of the Ladies’ Home 
Journal that girls of draft age 
be inducted into compulsory 
service is an offense to every 
Christian principle concerning 
marriage and the home. It is an 
adoption of the Communistic 
principles of Soviet Russia and 
the National Socialism of Nazi 
Germany. It deserves an im- 
mediate rebuke and the conc- 
erted opposition of every relig-

Vokiečiai Dėl Prancūzijos
Laivyno Veda Derybas

Vichy, Prancūzija, geg. 
8 — Vokiečiai atnaujino 
derybas «u Prancūzijos 
vyriausybe dėl grąžinimo 
Lavai į valdžią ir dėl perve
dimo Prancūzijos laivyno 
Vokietijai.

Sakoma, kad Vokietijos 
nacių valdžia, jeigu pran
cūzai išpildytų vokiečių 
reikalavimus, sutiktų per
leisti maistą iš kitų šalių 
įvežti badaujančiai Pran
cūzijai ir kasdien numuštų 
po du milijonus dolerių ka
ro atlyginimų, kuriuos 
prancūzai turi mokėti Vo
kietijai už kariuomenės iš
laikymą okupuotoje Pran
cūzijoje.

Gražūs pažadai, ir gal 
prancūzai bus priversti 
priimti.

• v

Nubaudė Kompanijų
Gegužės 7 d., Federalio 

Teismo teisėjas George C. 
Sweeney nubaudė Tri- 
mount Clothing Co., Ine. iš 
Roxbury, ir vieną jos vir-

šininkų $5000 už tai, kad 
kompanija nemokėjo dar
bininkams įstatymu 
tatytų minimumo algų.

Tos kompanijos dirbtu
vėje dirba 1200 darbinin
kų.

nūs-

Priėmė BSų Laivų 
Užėmimo Reikalu

Rodos visai dar neseniai, 
kaip motutė savo mažą 
kūdikėlį mylavo, bučiavo, 
spausdama jį prie savo 
karštos krūtinės. Jame bu
vo jos džiaugsmas, susira
minimas ir viltis.

Laikas bėgo, kūdikėlis
of America. Your endomement 
of the principles of Communism 
and Nazi Socialism as they 
refer to women stamps you as 
an opponent of Americanism 
and true Democracy. Well 
might you ūse the space secured 
jy you in the Ladies’ Home 

Journal to advise American 
vomanhood to train their, 
children to respect the integrity j 
of marriage and the sanetity of 
he home.

Rev. Edward Lodge Curran, 
President International 

Catholic Truth Society 
407 Bergen Street, 

Brooklyn, New York.

— Maskolių okupantai 
griebėsi advokatų, bolševi- 
kinimo darbui. “Tovarišč” 
Zelenov Kauno apygardos 
teisme skaitė paskaitą a- 
pie bolševikų partijos isto
riją, o “tovarišč” Kursa- 
hov — apie “marksizmo 
filosofiją”.

mas kuteno motutės širdį, 
kad užaugs pasauliui nau
dingas žmogus ir jai užva
dėlis.

Kaip kiekvienai motutei 
taip ir jai prisiartino lai
kas, kad reikėjo persiskir
ti su jos brangiausiu pa
sauly turtu 
Apsikabinusi jį savo dre
bančiomis rankomis dar j 
kartą glaudė jį prie savoj 
skausmo pripildytos šir
dies. “Sudie”, sušnabždė- 
jo, “gal daugiau tavęs ne
matysiu. Aš tave laiminu, 
lai Aukščiausis tau pade
da ir lai būna šviesa tavo 
gyvenime. Nepamesk savo 
tikėjimo 
Dievo”.

Jau daug metų prabėgo. 
Motutės kapą žolė velėnai 
apaugo, šalia jo didelė pu-| 
šis išaugo, bet jos meilė 
jos tie paskutiniai žodžiai į 
dar tebegyvena. J. TotilasJ

kūdikiu.

ir nepamiršk

VVashington, D. C., geg. 
8 — J. V. Atstovų Butas 
266 balsais prieš 120 priė
mė prez. Roosevelt pasiū
lytą bilių svetimų valsty
bių laivų paėmimo reikalu. 
Stipresnės opozicijos tiki
masi Senate. I

NAUJOKU ŠAUKIMAS LIEPOS 1
Washington, D. C., geg. 

8 — Armijos ir seleetive 
service viršininkai prane
ša, kad naujokų, kuriems 
jau suėjo 21 m. amžiaus, 
šaukimas registruotis nu
statyta liepos 1 d., š. m. 
Apskaičiuojama, kad viso
je šalyje tokių, naujokų, 
kuriems suėjo 21 m. am
žiaus nuo pereito spalių 
mėn., bus apie milijonas.

Anglai Sumušo Vokiečius 
Tobrake

Cairo, Egiptas, geg. 8 — 
Britų karo vadovybė pra
neša, kad pereitą penkta
dienį Anglijos kariuomenė 
Tobruke, Libijoj vėl puolė 
Vokietijos - Italijos pozici
jas, padarė milžiniškus 
nuostoliu ir paėmė daug 
kareivių į nelaisvę.

PRANAŠAUJA RUSIJOS KARĄ]
New York, geg. 8 — A- 

leksandras Karensky, bu
vęs Rusijos premieras, 
1917 m., sako, kad Moloto
vo pašalinimas iš priemie- 
ro komisaro vietos gali 
reikšti sovietų Rusijos 
naują kryptį. Jis sako: “Ši

permaina gali reikšti akty
vą sovietų Rusijos įėjimą 
į Europos karą. Sovietų 
Rusija bus su Vokietija; 
galimas dalykas, kad Sta
linas vėliau pasidalins su 
Hitleriu kaikurias valsty
bes”.

meilę. Motina bevelija pa
ti nevalgyti, kad tik vaikas 
būtų sotus, bevelija pati 
šalti, kad tik vaikui būtų 
šilta, pati verkti, kad tik 
vaikas juoktųsi. Dėl tos 
meilės motina yra niekieno 
nepavaduojama. Jos šir
dies šiluma tirpdo vaiko 
piktus palinkimus, ir my
lėdamas motiną jis daro 
viską, ko jo reikalauja”,— 
taip kartą rašė garsi Lie
tuvos rašytoja Marija Peč- 
kauskaitė.

Motina, esu dėkingas ta
vo meilei. Kai aplankau 
savo gimtinę ir žengdamas 
per gimtųjų namų slenkstį 
— širdyje kartoju:
“Tau širdim už širdį, tau vargu už 

vargi, 
Meilų tau už meilų atiduot einu. 
Kaip obels viršun* paguost galvų 
Ir panežtl -miritančlų dfenų”. /margų 

(Bem? B.1 Sv. Pranciškaus Brolis.
(B -P. P.")

— Visi prie Vilniaus mie
sto buvę lenkų pilsudski- 
ninkų ir endekų dvarai pa
likti neišdalinti ir pavers
ti sovietiniais dvarais- sov- 
chozais. Jie dabar sujungti 
po viena administracija. Į 
šį sovehozą įeina šie dva
rai: Veikių, Kuprioniškių, 
Panerių, Karolinos, Leo- 
niškės, Žvūryno, Gervinės- 
Trinapolio ir Kučkoriškių- 
Puškarnės.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, gegužės 18 d., 

Avė Maria radio valandos metu 
bus transliuojama apie Šv. Mo
niką, šv. Augustino motiną. 
Šventoji Moniką buvo viena iš 
švenčiausių motinų, per kurios 
maldas jos sūnus, vedęs nedorą 
gyvenimą, atsivertė ir tapo vie
nu garsiausių mokslininkų ir 
šventųjų.

Fordo Radio Valanda
Ateinanti sekmadieni, gegu

žės 11 d., CBS netvork stotis 
užbaigs Fordo radio programos 
sezono transliavimą. Šiame ra
dio sezono užbaigimo translia
vime dalyvaus 200 vaikų moky
klos choras ir orkestras. Bus iš
pildomi garsių muzikų kūriniai. 
Pasiklausykite.

♦

♦

Gaily Double Langelis Užsidaro 2 vai. p. P- 
Grandstand. 50c (Su taksais) Clubhouse $1.00
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DARBININKAS

Gediminas
Minint 600 metų Gedimino mirties sukaktį, stoja 

prieš mūsų akis didingo kunigaikščio vaizdas — to ku
nigaikščio, kurs sukūrė pagrindą Lietuvos didybei ir 
jis pats mūsų tautą ton didybėn pastūmėjo. Jo valdo
moji sritis toli buvo įsiskverbus į gudų žemes ir tuo
metinė Maskvos kunigaikštystė uoliai vykdė Gedimi
no norus. Tačiau iš vakarų pavojus buvo didelis. Kry- 
žuočių įtaka ir galybė buvo pasiekusi pačių viršūnių 
ir jų didieji mistrai nekliudomi darė žygius į “pago
niškąją” Lietuvą. Kryžuočiai turėjo gerą priekabę 
Lietuvai pulti — tai tariamasis lietuvių žiaurumas ir 
jų, kryžiuočių, taip pat tariamasis uolumas atversti 
pagonis į katalikų tikėjimą. Jie varė smarkią propa
gandą prieš lietuvių tautą ir gaudavo pagalbos iš įvai
rių Europos kraštų. Sutraukę skaitlingus ritierių bū
rius, kryžiuočiai skelbdavo kryžiaus karą ir tikybi
niais šūkiais prisidengę, barbariškai alindavo visą 
kraštą ir žudydavo bei vesdavosi į nelaisvę nekaltus 
gyventojus. Tokių “kryžiaus” karų Gedimino laikais 
yra buvę net keturi. Tačiau Lietuvos jie nesuklupdė. 
Gediminas narsiai ir sumaniai gynėsi, tai tramdyda
mas kryžiuočių kariuomenę partizaniškais puolimais, 
itai teikdamas jiems kruvinų smūgių, kaip antai ties 
i upe Durba, kur visiškai juos nugalėjo.

Kadangi savo žiaurumu ir gobšumu kryžiuočiai 
atgrasino lietuvius, tai Gediminas sumanė apkrikštyti 
lietuvių tautą kitokiu būdu ir tiesioginiai kreipėsi į Po
piežių Joną XXII, kad atsiųstų savo legatą Lietuvai 
apkrikštyti. Tai sužinoję, kryžiuočiai savo intrygomis 
viską taip supainiojo, kad Gediminas neįvykdė savo 
sumanymo. Jis mirė stabmeldžiu ir buvo palaidotas 
Velionoj, kur ant jo kapo supilta aukštas pilekalnis.

Antrieji Lietuvos kaimynai rusai buvo pakrikę. 
Rytinės jų dalys tebedejavo po totorių jungu. Mas
kvos kunigaikštystė buvo silpnutė. Gi vakarų dalys 
Inuo Pskovo iki Kijevo pateko Gedimino valdžion, da
ilinai buvo užkariautos, dalinai paveldėtos derybų ke- 
Įliu, nes gudai gerbė galingą ir išmintingą Gedimino 
[valdžią ir noriai pasidavė jo globai. Ir su lenkais nema
nai buvo kovota, bet paskui susitaikyta. Gediminas net 
[išleido savo dukterį Aldoną už lenkų karalaičio Kazi
miero (Vladislovo Lokietko sūnaus) ir prie jos 
Įčio pridėjo dešimtį tūkstančių lenkų belaisvių, 
įgalima spręst, kad lenkai daug buvo nukentėję 
Ikariškų Gedimino žygių.

Gediminas buvo išmintingas, pažangus ir 
[gero Lietuvai darąs valdovas. Jis pilnai įvertino Vaka- 
trų Europos civilizaciją ir partraukė Lietuvon daug 
pirklių ir amatininkų iš laisvųjų Hanzos miestų — 
[Hamburgo, Bremeno ir Liubecko. Tuo pačiu tikslu su- 
Isirašinėjo su Ryga ir kitais Pabaltijo uostais, vis turė- 
Įdamas minty pakelti Lietuvos pramonę ir prekyba. Iš 
Įviso, Gedimino viešpatavimas sudaro vieną garbin- 
Įgiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Tai vienas tų 
■stambiausiųjų Lietuvos didvyrių, iš kurių mūsų tau- 
Įta, ypačiai šiais tragingų nelaimių laikais, “stiprybę 
Isau semia”. 'K.

krai- 
Iš to 

nuo

daug

aikos Karalienė!
Melskis Už Mus!

Šiose moralinėse tamsy
bėse skausmo, baimės, nu

siminimo, sielvartų, politi
nio pakvaišimo, puikybės 
r neapykantos dienose, 
nums katalikams visuo
met, aiškiai ir magnetiš- 
cai šviečia šie svarbūs ir 
jegalo reikšmingi, Bran
giausio mūsų * Išganyto- 
jaus, šv. Evangelijoje pa
sakyti žodžiai:

“Aš Esu Tikroji pasau- 
I io šviesa. Šviesa švietė 
I amsybėse, — ir tamsybės 
I įegalėjo jos apimti”.

Šiose baimės, nusimini- 
no ir įvairių skausmų ap
gautose, mes aiškiausiai 
natome galingai veikian
čią nuodėmingam pasau- 
iui užtarnautai pabausti,

kada moteris laisva valia gerą išpažintį, paaukosim 
apleis savo aukštą misiją. 
Nelaimė, deja, mūsų mo- 
dernusioji motina yra lin-

! kus sekti pagonių ištižusių 
moterų pavyzdį. Jos širdy
je randasi savymyla, sma
gumų ir malonybių troški
mas, kūniškumas, puiky
bė, savęs ieškojimas. Šian
dien galima kaltinti mote
rį už tai, kad ji stengiasi 
numesti, kas ypač priklau
so moteriai; švelnumą, 
kantrybę, meilę, pasiauko
jimo dvasią, tikėjimą, pa
sidavimą Dievo Valiai, 
nori išsilaisvinti

■

tykosi 
kulni-

nių, ir betekančio iš jų kū
nų žaizdų kraujo, lengvai, 
tarsi, rytmečio rūkas kyla 
jų ir mūsų mintys, ir vienu 
akymirksniu atsimuša į 
Tą, Kurs Pats Savo gyvy
bę atidavė už visus žmo
nes, kad tuo būdu atnešus 
bedegančion kerštu ir nea
pykanta žemėn, taiką vi
siems geros valios žmo
nėms.

‘Tai yra Mano Kūnas, 
kurs netrukus bus atiduo
tas į nusidėjėlių rankas. 
Tai yra Mano Kraujas, — 
Naujosios Sandaros Ženk
las, kurs bus išlietas už 
daugelį, nuodėmėms at
leisti”.

Šis karas, galima sakyti, 
Kryžiaus Karas. Čia kovo
ja savigarba prieš pažemi
nimą; tiesa prieš suktybę; 
laisvė prieš priespaudą; 
teisingumas prieš neteisy
bes...

Atrodo, kad Visagalis V. 
Dievas, baisiomis karo 
liepsnomis pradėjo bausti 
Europos valstybes, pir
miausia už didžiausią jų 
puikybę! Juk ne kas nors 
kitas, kaip vien tik puiky
bė, ir noras susilyginti su 
Visagaliu V. Dievu, mūsų 
Sutvėrėju, ir pirmųjų mū
sų gimdytojų, — Adomo ir 
Jievos, laimę Rojuje pra
žudė. Tuomet V. Dievas 
prakeikė šėtoną sakyda
mas:

“Už tokį tavo darbą, — 
prakeiktas palikai tarpe 
visokio gyvio žemėje. Nes 
Aš padarysiu neprietelys- 
tę tarpe tavęs ir Moteriš
kės; tarpe tavo darbų ir 
Jos vaisiaus; ir Ji sutrins 
tavo galvą... Ir tu 
pamintas po Jos 
mi...

Tais žodžiais, V. Dievas 
jau tuomet, pažadėjo su
tverti Moteriškę, t. y. Šv. 
P. Mariją, Kurios yščios 
Vaisius, Jėzus Kristus, 
viešai išeitų į kovą su juo
domis pragaro galybėmis, 
sunaikintų šętoną ir visus 
jo pasekėjus. Ta Moteriš
kė, juodosiomis pragaro 
galybėmis su jų kunigaik
ščiu šėtonu, yra kur-kas 
baisesnė ir pavojingesnė 
už galingiausias priešų ar
mijas karo lauke. O tai to
dėl, kad Ji yra Šv. P. Mari
ja, Jėzaus Kristaus mūsų 
Viešpaties ir Išganytojaus 
Motina! Ji yra dangaus ir 
žemės Taikos Karalienė!

Ji stovėjo po Kryžiumi, 
kuomet mylimiausias Jos 
Sūnus, Jėzus Kristus, mū
sų Viešpats ir Išganytojas, 
už pasaulio puikybes ir ne
apykantos nuodėmes, pa
kabintas ant jo mirė. Stovi 
Ji ir šiandien prie merdė
jančio už puikybės ir nea
pykantos kaltes, Europos 
kojų.

Tačiau ankščiau ar vė
liau, o vis tik dėl to, Tai
kos Karalienė, išeis perga
lėtoja! Ji sutrins juodosio
mis pragaro jėgomis, po 
komunizmo ar nacijonaliz- 
mo skraiste pasilindu- 
sioms galvą. O tai todėl, 
kad tos juodosios jėgos 
kariauja prieš Jos Sūnaus, 
Jėzanus Kristaus įsteigtą
ją Bažnyčią, stengdamo- 
sios ją visiškai nuo žemės 
paviršiaus išnaikinti. Juk 
nacionalizmas (žinoma, 
tik tuomet, jeigu jis yra 
priešingas V. Dievui ir Ka
talikų Bažnyčios moks
lui), yra nekas nors kitas, 
kaip vien tik puikybe dvo
kiąs demonas; o komuniz-
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V. Dievo Ranką.
“Aš Esu Kelias, Tiesa ir 

Gyvenimas. Visi, kurie tiki 
į Mane, nevaikščioja tam
sybėse, nes jie turės Gyve
nimo Šviesą”.

Šiose baisaus, šiurpulin
go Europos karo dienose, 
mes girdime nuolatiniai 
mums visiems šaukiantį 
Dieviškąjį mūsų Išganyto- 
jaus balsą:

“Ateikite pas Mane visi, 
kurie vargstate, ir apsun- 
kyti esate; o Aš jus atgai
vinsiu ir suraminsiu. Nes 
Mano jungas yra saldus, ir 
Mano našta, yra lengva...”

Iš granatomis sudrasky
tų ir kulkomis suvarstytų, 
mirštančiųjų ir mirusiųjų‘ mas yra niekas nors kitas, 
karo lauke kareivių kruti-1 kaip vien tik isteriška de-

Jėzaus Kūną ir Kraują 
šventoj komunijoje josios 
intencijai, kad padėsim vi
sas pastangas įgyvendinti 
tuos aukštus idealus, ku
riuos ji pasėjo mūsų širdy
se. Kiekvienas jaunuolis, 
prisimindamas šios dienos 
reikšmę privalo matyti sa
vo sužieduotinėje būsimo- 
sios motinystės kilnumą; 
o mergaitė privalo taip gy
venti, kad jos irgi būtų 
vertos priimti linkėjimus 
ir garbės žodžius motinos 
dienoje.

Vienintelė viltis ir išgel
bėjimas tamsiame sūku
ryje sergančiam pasauliui 
telieka gerų motinų ran
kose. Kaip pirmosios krik
ščionės moterys pirmais 
krikščionybės amžiais lai
mėjo pasaulį Kristui, taip 
ir šiandien kat. moterys 
pasisėmusios tikėjimo 
dvasia turi išjudinti pa
saulį; turi būti indais pro 
kuriuos šviečia Marijos 
dorybės. Mūsų dorovės 
atžvilgiu pakrikimo laikai 
reikalauja motinų, kurios 
yra kitoniškesnės: būtent, 
stiprios valios, o ne mados 
vergės. Moterys išgelbės šį 
pasaulį, jei jos bus geros 
motinos, įsimylėjusios į 
Kristų; jei jos ieškos iš 
moterystės ne vien saugu
mo bet ir šventumo, ne kū
no malonumų, bet savitar
pinio šventėjimo. Moder
nusis pasaulis ieškote ieš
ko moterų, kurios supran
ta, kad malonė yra bran
gesnė už auksą, kad svar
biausias dalykas žmogaus 
laikiniajame gyvenime yra 

1 Amžinystė, kad kūnas turi 
tarnauti sielai, kad ši žemė 
nėra žaidimams aikštė, 
bet karo laukas. Kristus 
nori moterų panašių į sa
vo Motiną: moterių, kurios 
yra pasiruošusios kentėti 
ir tokiu būdu dalyvauti 
žmonių giminės atpirkime. 
Jam reikalinga daugiau 
“Mortų”, kurios Jam tar
nautų. Jam reikalinga 
“Marijų”, kurios pamal
džiai sėdėtų ties Jo kojo
mis. Jo Širdis trokšta ma
tyti daugiau “Veronikų”, 
kurios prasimuštų pro pa
niekos pilną minią ir nu
šluostytų Jam Veidą, pa
saulio apspiaudytą. Jis no
ri daugiau tokių, kaip Je
ruzalės moterių, kurios lie
tų Jam ašarų, dėl to, kad 
Jis eina į Kalvarijos kalną. 
Tačiau, virš viso Jam rei
kalinga tikėjimo pilnų mo
terių, kurios, kaip Jeruza
lės “šventos moterys”, at
sistotų po Jo Kryžiumi, 
nuimtų Jo Kūną, paruoštų 
jį laidojimui, ir Velykų ry
tui išaušus, skubėtų į gra
bą su brangiais tepalais. 
Tokiti moterių Kristus 
šiandien nori; tokioms Jis 
užmokesnį suteiks, kaip ir 
Jis apdovanojo anas mote
ris prieš 19 šimtų metų, 
pasirodydamas joms visoj 
savo didenybėje ir perga
lėje!

Pr. Aukštikalnis, S. J.

Ji 
iš šeimos 

vargingų darbų, blaškosi, 
ieško nuotykių, paskęsta 
pasilinksminimuose.

Motina tondrdarbiauja 
su Bažnyčia. Ji ugdo tikė
jimą ir Dievo meilę. Moti
na savo šventu pavyzdžiu 
padaro savo butą šventna- 
miu. Ji yra tikėjimo sau
gotoja. Ji užima Panelės 
Švenčiausios vietą šeimo
je. Garsusis Vokiečių šven-

Tyliai, tyliai motinos sukamas ratelis riedėjo 
traukte traukė iš motinos pirštų, rūpestingai leidžia 
mą pro pirštus lygu linų pluošto siūlą. Kartais ji pa 
žvelgdavo į langą, ar nesimato gręsiančio pavojaus dėl į~sis Henrikas Seuse~ gy- 

, pasa- 
kad jis kartą eida-

ir

lietuviškos knygutės skaitymo, tai vėl pirštu rodydavo; venęs viduramžiais, 
į knygutę ir ragindavo: “Skaityk, vaikeli, tau ir Dievu-; koja ; _
lis padės išmokti... Ir^vėl motina apsidairydavo ir pa- mas lieptu, sutikęs vargin

gą senutę. Lieptas buvo 
siauras, prasilenkti nebu
vo galima. Senutė dar ne
buvo spėjusi susivokti, o 
kunigas jau buvo nulipęs į 
purvyną, užleisdamas jai 
sausą taką. Nustebo mo
teris: “Kaip Jūs, toks gar- 

Gegužės mėn. 11 — toj lėlę Dievo didybės. Nėra bingas žmogus, suteikiate 
dienoje mūsų šalis didžiai 
gerbia visas motinas. 
Džiaugsmo, dėkingumo, 
meilės jausmais susijaudi
nę, ištikimi vaikai viso
kiais būdais stengiasi pa
reikšti savo motinoms 
meilę ir prisirišimą — gė
lėmis, dvasiniais bukie
tais, laiškais ir Lt. Papro- 
tis paskirti dieną gegužės 
mėnesyj motinoms gerbti 
nėra naujas. Beveik prieš 
2000 metų Kristus Kalva
rijos kalne išaukštino mo
tiniškumą iškilmingu bū
du tardamas: “Štai, tavo 
motina!” Jis tais žodžiais 
norėjo sakyti: “Aš savo 
motiną karštai myliu. Glo
bok ją — klausyk jos. Ji 
bus ir tavo motina”. Mirš
tantis Sūnus mirties va
landoje taip atsišaukia į 
savo Mokytinį, Joną. Taip, 
Kristus negalėjo užmiršti 
savo Motinos, nors ir Jis 
kybojo ant kruvino Kry
žiaus ir mums davė pavyz
dį, kaip mylėti savo moti
nas.

BOTI MOTINA — 
KILNUS PAŠAUKIMAS.

Po kunigystės luomo kil
numo seka motiniškumo 
kilnumas. Pats Dievas pa
laimino, išaukštino moti
niškumą Moterystės Sa
kramentu ir pačiu Jo Sū
naus užgimimu iš Marijos. 
Nedaug kas pasauliui yra 
taip būtina, kaip Motina. 
Žmonija galėtų gyventi be 
moterų šokėjų, be grožio 
“karalienių”, bet ji nega
lėtų gyventi be motinų. 
Tad, didžiausias moters 
vertingumas pasauliui pa
sireiškia jos motiniškumu. 
Vniaes rašytojas yra paša-

žvelgus į benykstantį linų pluoštą ir riebiai apsirėdžiu
sią ratelyj siūlais špulę, atmintinai eiliuodavo eilutes: 
“Padėk, Dieve, vaikeliui, jam augti ir stiprėti, ir mo
kintis skaityti, Dievulį ir Tėvynę pamylėti...”

Motinos Dienai
nieko gražesnio pasaulyje pirmenybę man, paprastai 
už paveikslą motinos su moteriškei?” Tada kilnu- 
kūdikėliu ant rankų. Jos sis vienuolis jai atsakė: — 
žvilgsnyj pasiaukojimas ir ‘Mano tikėjimas man ne
stipri meilė; jos veide ne- leido kitaip pasielgti, nes 
žemiškas grožis ir švelnu- kiekvienoj
mas. Dievas yra Meilė. Ta- matau Dievo Motinos at

vaizdą”.
MOTINA BŪTI — 
SUNKI NAŠTA.

Ir todėl daugelis pasiduo
da tai piktai ir pražūtingai 
kovai prieš kūdikėlius. No
rėdamos minkštesnio ir 

nors ir'Dievas į lengvesnio gyvenimo yen- 
jos širdį yra įdiegęs tik jos vaikų uzmirsda- 
kibirkštėlę savo meilės “°s aaks^ umlslJą:
link mūsų. Negaliu užmir- būtent bendradarbiavimą 
~ c . cii Kristumi .In

čiau, kad šiek tiek supras- 
tumėm šitą meilę. Jis duo
da motinoms dalį tos mei
lės! Motinos širdis su jos 
nesiliaujančiu švelnumu, 
rūpestingumu švelnia ir' 
jautria meile ir pasiauko
jimu yra, ištikrųjų, Dievo 
sukurta, nors ir Dievas į

moteryje aš

<

būtent, bendradarbiavimą 
“““ I su Kristumi Jo nukryžia-sti vienos motinos Lietu- . . “ . , . , *

• a 4.1 -j 4. • vime ir atpirkime! Pačios
vqj Atlaidų metu vienoj....... . vime ir atpirkime! Pačios 
provincijos bažnyčioje?Tai savo iš
buvo išvakarėse prieš At- ga lybe vieną dieną re- 
laidus. Sėdėjau klausykla-^et‘Dlevo Veldį' 0 klt““s 
- - „„4. tą džiaugsmą užgina. Ge-je, o prieš mane ant nuogų „ 
ir šaltų grindų sėdėjo kai
mietė — motina, kūdikį 
laikydama prie krūtinės; į 
kitas vaikas prisišliejęs i 
prie motinos šono, nuvar- MOTINĄ TURĖTI — 
gęs miega; trečias berniu-l DIDŽIAUSIA LAIMĖ, 
kas su mergaite klūpo  ja I Jei kas dar turi savo mo- 
šalia motinos ir meldžiasi, tiną, tai reikia dėkoti Die- 
Susijaudinęs, žiūrėjau į vui. Ne visiems tai lemta, 
tos motinos nežemiškąją Už tat reikia ją gerbti, my- 
šviesą nušvitusį veidą, pa- lėti ir jos klausyti. Ji ken- 
keltą į tabernakulį. Var- čia su mumis ir dėl mūsų, 
gas išrėžė jį raukšlėmis; Ji kantri su mumis ir vis- 
rankoje rožančius, o lūpos ką paneša. Mūsų laimėji- 
šnibžda maldas. Ir staiga 
norėjau būti tapytoju, kad 
galėčiau nupiešti tą moti
ną, nes štai prieš mano a- 
kis buvo gyvas pavyzdis 
kat. motinos pašaukimo 
kilnumo, būtent, bendra
darbiavimas Kristaus nu- se.
kryžiavime ir Atpirkime! mąstyti apie Jėzų ir už- 
Kat. motina neatlieka sa-Į miršti Mariją? Kas gali at- 
vo gyvenimo užduoties šaukti į atmintį šv. Au- 

kęs: “Motina yra reta vie- vien tik vaiko gimdymu ir 
ta pasaulyje, kur žmogiš- jo auklėjimu. Ji suteikia 

............................. pasauliui krikščionius, pa
daugindama teisiųjų skai
čių, apgyvendama Dangų, 
gimdydama šventuosius! 
Tokia yra motinos užduo
tis — atnaujindama viską 
Kristuje, statydama Šven
tosios Dvasios Šventyklas, 
atnešdama naujus narius 
į Kristaus Mistinį Kūną!

Civilizacija nyks ir gaiš

gėti Dievo Veidą, o kitiems 
tą džiaugsmą užgina. “Ge
riau”, pasakė viena ištiki- 

i ma motina, “turėti vaiką 
ant savo rankų, o ne ant 
savo sąžinės”.

mai — jos laimėjimai. Ka
da vyras padaro kokį nors 
gerą darbą; kada moteriš
kė pasižymi dorybėmis, 
galima spręsti iš to, kad 
kokia nors motina yra pa
sėjus sėklą tų vaikų sielo- 

Kas, pavyzdžiui, gali

kūmas taip glaudžiai susi
eina su dieviškumu, kad 
dažnai tyrame motinos 
žvilgsny gali įsižiūrėti da-

moniškos neapykantos 
versmė! Tačiau puikybei 
ateis puolimo laikas, o ne
apykanta savo liepsnose, 
— pati save sudegins!

J. Butkevičius.

gustiną ir nemastyti apie 
Šv. Moniką ir jos nesiliau
jančias maldas ir aukas už 
paklydėlį sūnų?

Dieve duok, kad mūsų 
gerbimas motinų šiandien 
nepasibaigtų vien gražiais 
žodžiais, ' bet ir darbais. 
Niekas daugiau nesuteiks 
mūsų motinoms džiaugs
mo šiandien kaip tas atsi
minimas, kad ne tik šian
dien, bet ir dažnai atlikę

GEGUŽES MENUO

Gegužinėms Pamaldoms 
Vadovėlis.

Vertė Kun. Pr. žadeikis.
Šioje knygutėje randasi 

labai gražių pasiskaitymų, 
pritaikintų gegužės mėne
siui.

Knygutė 182 pusi. Kaina 
tik 25c. Užsakymus siųs
kite laikraščiui “Darbinin
kui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Šįmet laikraštis “Darbininkas” minėdamas 25 me
tų savo gyvavimo sukaktį, Liepos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. ruošia Lietuvių Darbinin
kų Dieną, kurioje bus įvairi programa, ir įdomūs kal
bėtojai. Taipgi tą dieną bus išdalyta puikių, vertingų 
dovanų. “Darbininko” Prieteliai ir Rėmėjai nori, kad 
šis Jubiliejinis parengimas tikrai pavyktų. Štai, jau 
nemažas “Darbininko” prietelių skaičius įstojo į Lie
tuvių Darbininkų Dienos Rėmėjus:
Didž. gerb. prelatas J. Ambotas, Hartford, Conn. $2.00 
J. Gudelis, Rosiindale, Mass...................................... $1.00
Kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y.......................$1.00
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa...............................$1.00
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa....................... $1.00
M. Stulpinas, Waterbury, Conn.......... .................... $1.00
Kun. F. Strakauskas, Lowell, Mass.........................$1.00
Kun. Dr. L. Mendelis, Baltimore, Md.......................$1.00
A. Baronas, Whately, Mass.......................................$1.00
Š. K., S. Baltimore, Md............................................. $1.50
Kun. J. K. Miliauskas, Wilkes-Barre, Pa............... $1.00
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.......................$1.00
Kun. J. Šaulinskas, Chicago, DI............................... $1.00
Kun. F. Norbutas, Brockton, Mass......................... $1.00
J. J. Ykasala, Montello, Mass................................... $1.00

... $2.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.50 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 

... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00
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J. j. V., Waterbury, Conn..............................
Kun. M. A. Pankus, New Britain, Conn......
Kun. J. J. Shlikas, Sheboyna, Wis...............
R. Paul, So. Boston, Mass................ .............
Kun. J. A Karalius, Shenandoah, Pa..........
Kun. K. Klevinskas, Minersville, Pa...........
J. Šaulėnas, N. Abington, Mass...................
Šv. P. S., Hartford, Conn..............................
V. Greičius, Cleveland, Ohio.........................
J. Jankauskas, Lawrence, Mass...................
Wm. Andrunas, Dorchester, Mass...............
J. Juškaitienė, Brockton, Mass....................
Eva Gudaitė, Hyde Pk., Mass.......................
A. Anshukaitis, So. Boston, Mass................
K. Sargautis, Chicago, DI...............................
A. Stanis, Pawtucket, R. I............................
Mrs. A. Oksas, Montello, Mass....................
J. Dzekevičius, Providence, R. I...................
A. Baltrušaitis, Aubum, Me..........................
VI. Rimša, Worcester, Mass.,.......................
Šv. P. S., Amsterdam, N. Y. 4.......................
Mrs. P. Urban, Pittsfield, Mass....................
Kun. V. Masevičius, Detroit, Mich...............
P. Miliauskas, Brockton, Mass....................
Rev. Dr. J. B. Končius, Mt. Carmel, Pa.......
Miss Ruth Kazėnas, Raynham, Mass...........
E. Švedienė, Providence, R. I........................
O. Aukštikalnienė, Dorchester, Mass...........
E. Lubin, Worcester, Mass. .........................
J. Kuzminskas, Waterbury, Conn................
P. P. Jakubauskas, Waterbury, Conn...........
Kun. V. Sadauskas, Daunora, Pa...................
D. Steponaitis, Waterbury, Conn................
B. Verbitskienė, So. Boston, Mass...............
A. P. Krikščiūnas, Washington, Dfepot, Conn......$1.00
Kun. I. Kelmelis, Newark, N. J.....................
Kun. J. Čižauskas, Detroit, Mich....................
Mrs. A. Brown, Salman, Falls, N. H...... .........
P. Narijauskas, New Phila. Pa.......................
Mrs. Strazdauskienė, So. Boston, Mass........
V. Rimgaila, Phila. Pa....................................
V. Romanas, Piantsville, Conn........................
Kun. J. Klimas, Lewiston, Pa.........................
A. Spaičys, Brooklyn, N. Y.............................
P. Lapenas, Athol, Mass.................................
J. Treinavičius, Brockton, Mass....................
St. M. V., Elmurst, Pa....................................
Mrs. S. Schlafer, Baltimore, Md....................
M. Lapšaitis, Burlington, N. J........................
M. Kvietkauskas, Greenfield, Mass.............
j. Tamulionis, Nashua, N. H...._....................
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass................
E. Kuderauskienė, So. Boston, Mass.............
Lietuvių Piliečių Klubas, So. Boston, Mass. 
Šv. Pranciškaus Seserys, Pittsburgh, Pa. ... 
Mrs. Mary Woveris, Bridgewater, Mass. ... 
Šv. Pranciškaus Seserys, Rochester, N. Y. ... 
Rev. A. Orvidas, Schenectady, N. Y.............
K. Miciudas, Westville, DI............................. .’...
•J. Samokas, Westville, III................................ 
J. Milius, Los Angeles, Cal. ..........................
Rev. I. Zimblys, Philadelphia, Pa.................

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.

... $1.00 

... $2.00 

... $1.50 

... $1.00 

... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 1 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
... $1.00 
... $2.00

* britą - - -

Juozas Kasinsbs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washing ton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaža 8595
Limooinai cNt titoklų reikalų.
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SEKMADIENĮ

Liepos-July 27 d., 1941 
BROCKTON, FAIR GROUNDS 

BROCKTON, MASS i - '■

Ž& Vertes $405.33
Brangūs Prieteliai:-

Šįmet LDS ir laikraščio “DARBlhlINKd” 25 mė
tų gyvavimo sukakčiai apvainikuoti, LIĖPOŠ-JULY 
27 d.yra rengiamas MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS— 
LIETUVIŲ DARBININKŲ DIENA, puikiame parke— 
BROCKTON FAIR GROUNDS, Brockton, Mass. šia
me parengime bus graži programa, bus kalbėtojų, ku
rie nesenai pabėgę iš bolševikų kankinamos Lietuvos, 
bus gražių ir vertingų dovanų, skanių valgių ir gėrimų. 
Todėlei, nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius tą dieną 
rezervuoti šiam išvažiavimui. Tamstos savo atsilanky
mu nevien maloniai praleisite laiką, bet sykiu atliksi
te gerą darbą, paremdami laikraštį “DARBININKĄ”, 
kuris taip ištikimai tarnavo Amerikos lietuvių išeivi
jai.

Prašome iŠ anksto įsigyti šio parehgimo tikietų. 
RENGĖJAI.

Šio milžiniško parengimo bilietų galima įsigyti 
pas darbuotojus, veikėjus įvairiose kolonijose ir ku
rie norėtų daugiau ar mažiau pasidarbuoti kviečiame 
rašyti ar asmeniškai atvykti ir kreiptis:—

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
»ii į i r. i !■■■■-■ .T-.r' i • - ■ ■■■■• i i ~ -.r;

Penkta Dovana
Westinghouse Portable Radio.

Vertės $19.95
■i. ..I r • ■ • —r-

Šešta Dovana
. _ ■ • . \

Elektrikinis Toasteris

Vertės $2.95
—ii

' N

X.

Pirma Dovana

PARLOR SETAS, kurį dovanojo MONTELLO QUALITY 
UPHOLSTERING CO., 10 Arthur St., Montello, Mass. Vedė
jas A. Kasparas. " ♦

Vertės $219.50

k

—

Antra Dovana

■ w
L J

s

M

FUR JACKET (Kailinis 
Jaketas), kurį dovanojo I. 
J. FOX kompanija per sa
vo atstovą B. KORAITĮ.

Kam ši dovana teks, tik
rai džiaugsis, nes šis pui
kus, elegantiškas Jaketas 
yra naujos, 1941 m. mados. 
Įsigykite bilietų!

Vertės $100.00
~ —------------------- ---------- .

ELEKTRIKINIS GRAMAFO- 
NAS. Moderniškai padirbtas.

Vertės $35.00
■— -.

-

Ketvirta Dovana

s I

Portable Rašomoji Maši
nėlė. Parankus dalykas.
I'crtė, S25.OT

u

s

•’ 
i

■.



», Gegužes 9, IMI

(1891-1941)
Visas katalikiškas pa

saulis jau rengiasi šiemet 
minėti svarbų jubiliejų. 
Gegužės 15 d. š. m. sueis 
lygiai 50 metų nuo to lai
ko, kai garbingos atmin
ties Popiežius Leonas XIII 
paskelbė pasauliui enci- 

į kliką, kuri žinoma vardu 
‘Rerum Novarum”, arba 
[mūsiškai tariant enciklika 
^darbininkų klausimu.

Tą jubiliejų minės ne 
[vien katalikiškas pasaulis. 
Jį minės ir geros valios 
žmonės, draugingai nusi
teikę Katalikų Bažnyčiai. 
Minės jį ir aršieji Katalikų 
Bažnyčios priešai. Taigi 
enciklikos “Rerum Nova
rum” auksinį jubiliejų mi
nės visas pasaulis. Taip 
dėsis ne be svarbios prie
žasties. O ta priežastis yra 
tokia: Leono Tryliktojo 
enciklika “Rerum Nova
rum” visiškai skiriasi nuo 
kitų visų enciklikų.

Visų Popiežių visos enci
klikos yra atsakymas į bė
gamojo gyvenimo klausi

am us. Bet kaikurie klausi
mai gali būti tikrai svar
būs tik vienai kuriai nors 
tautai, arba vienam ku
riam luomui, arba vienai 
kuriai nors įstaigai, o pla
čiajai viso pasaulio visuo
menei jie gali būti nei 

Į svarbūs, nei įdomūs. An
dai Leono Tryliktojo po

piežiavimo metu Prancū- 
[zijos gyvenimas virte virė. 
Ten tada buvo kilę labai o- 
pių klausimų, f juog. reika
lingas buvo tinkamas at- 

| sakymas. Leonas XIII tą ir 
Į padarė. 1884 m. išleido 
[prancūzų tautai vieną en- 
cikliką, o 1892 m. — kitą. 

I Tose enciklikose Leonas 
XIII ragino prancūzus ne
identifikuoti savęs su ro
jalistų partija, liepė būti 
gerais piliečiais ir ištiki
mais respublikai; Prancū
zijos vyriausybę iš kitos 
pusės įtikinėjo, kad Baž
nyčios persekiojimas silp
nina valstybę. Tos abi en
ciklikos buvo labai svar
bios, bet tik prancūzų tau
tai, o ne visam pasauliui. 
Vėl Leonas XIII yra išlei
dęs encikliką “Aeterni Pa- 
tris”, kurioje jisai įsakė, 
kad kunigų seminarijose 
būtų dėstoma Šv. Tarno 
Akviniečio filosofija. Tai 
ir-gi svarbi enciklika, bet 
ji lietė tik seminarijas, bet 
platusis pasaulis, ypač ne- 
katalikai, nieko bendro su 
tuo dalyku neturėjo.

Visai kitaip stovi Leono 
Tryliktojo enciklika “Re- 
him Novarum”. Joje Šv. 
Tėvas riša darbininkų

klausimą. Tai jau klausi
mas, kurs liečia nevieną 
šalį, o visas šalis; ne vien 
katalikus, o ir kitatikius. 
O darbininkų klausimą ri
šant, nepraeisi pro šalį ir 
pro kitus luomus. Tai va

s

Leono Tryliktojo 
Gadynė

randasi ant bedugnės

Dabar mes pergyvename 
didelius visokeriopus per
versmus. Dabar visą pa
saulį jaudina komunizmas, i 
nacizmas, fašizmas, kartu

i j-i v ii i 4. •!siaučia baisus karas. Išro- kodėl si encikUka yra taip-d kad dabar Us
iro cino Į 7 *•svarbi, va kodėl šios enci

klikos sukaktuves minės 
ne vien katalikai darbinin
kai, o visi darbininkai, ne 
vien viso pasaulio darbi
ninkai, o ir viso pasaulio 
visi luomai.

Leonas XIII- 
Taikos Vykintojas

Visi popiežiai yra taikos 
vykintojai. Tame dalyke 
ypač pasižymėjo Leonas 
XII. Kaip jau viršuje ma
tėme, jisai buvo išleidęs 
dvi enciklikas prancūzų 
tautai, kurią tada draskė 
partiniai ir idėjiniai gin
čai. Panašiai jisai veikė ir 
Vokietijoj, kur tada prie
šakyje buvo garsusis gele
žinis kancleris Bismarkas. 
Tai buvo anų laikų Hitle
ris. Tada Vokietijoj ėjo 
taip vadinamas kultur- 
kamfas, arba tiesiai sa
kant Katalikų Bažnyčios 
persekiojimas. Leono Try
liktojo pastangomis tie 
persekiojimai buvo at
šaukti. Vokietijos vyriau
sybės nusistatymas į. A- 
paštalų Sostą buvo taip 
pasikeitęs, kad Leonas 
XIII buvo pakviestas būti 
tarpininku viename ginče. 
Vokietija ir Japonija gin
čijosi dėl Karolinų salų. 
Tai Vokietijos vyriausybė 
sutiko tą ginčą pavesti 
Popiežiui. Leonas XIII 
kvietimą priėmė ir ginčą 
išrišo Ispanijos naudai. 
Vokietija be jokių sąlygų 
pripažino popiežiaus ver
diktą ir tuo ginčas buvo 
baigtas.

Leonas XIII rūpinosi ne 
vien tarptautinei taikai 
pasitarnauti. Jam rūpėjo 
ne vien idėjinės kovas 
švelnyti. Jam ypatingai 
buvo parupę švelnyti ko
vą ir taiką vykinti tarp 
darbininkų ir kapitalistų. 
Kaip taika tautų tarpe pa
siekiama vykinant teisin
gumą, tai taip dedasi ir 
santykiuose darbininkų su 
kapitalistais. Čia kova ir
gi tik tada švelnėja, kai 
vykinamas teisingumas. 
Taigi šitam darbininkų 
klausimui nušviesti ir jį 
išrišti Leonas XIII ir pa
gamino encikliką “Rerum 
Novarum”, kurios auksinį 
jubiliejų minėti rengiasi 
visas pasaulis.

v •

valstybių. Dabar nei viena 
tauta, nei viena ir iš di
džiųjų valstybių nėra tik
ra dėl rytdienos. Gyveni
mo bangos dabar daužo ir 
Petro Laivą — Katalikų 
Bažnyčią.

Leono Tryliktojo gady
nė ir-gi nebuvo be audrų. 
O Petro Laivas tada tur 
būt buvo labiau audrų 
daužomas ir blaškomas, 
negu dabar. Tada daugelis 
iš nekatalikų drąsiai tvir
tino, kad Katalikų Bažny
čiai štai jau atėjo galas.

Kuomet Leonas XIII gi
mė ir augo, tai Katalikų 
Bažnyčia visai kitaip sto-! 
vėjo, negu dabar. ' 
popiežiai turėjo ir pasau
linę valdžią. Tada Romos 
popiežiai buvo kartu ir 
karaliai. Tada Romos pi
liečiai, sveikindami popie
žių, šaukdavo: “Viva ii pa- 
pa-re!” tai yra tegyvuoja 
popiežius - karaluis.

Romos Katalikų Bažny
čia neteko pasaulinės val
džios ne prie Leono XHI, 
o prie jo pirmtakūno Pi
jaus IX.

Popiežiai nebuvo karaliai 
visos Italijos. Per šimtme
čius Italija buvo susiskal
džiusi į mažas karalystes 
ir kunigaikštystes, kurios 
kartais buvo įtakoje arba 
globoje kitų valstybių. Po
piežiaus valstybė buvo už
ėmus centralinę Italiją su 
Roma, kaipo sostine.

Kai Italijoj prasidėjo ju
dėjimas už suvienijimą vi
sų itališkų karalysčių ir 
kunigaikštyščių į vieną 
valstybę, tai buvo užėmus 
centralinę Italiją su Ro
ma, kaipo sostine.

Kai Italijoj prasidėjo ju
dėjimas už suvienijimą vi
sų itališkų karalysčių ir 
kunigaikštyščių į vieną 
valstybę, tai buvo mano
ma, kad to bus galima at
siekti padarant popiežių 
suvienytos Italijos kara
lium, o Romą - sostine. Vi
si italų vadai sutiko, kad 
suvienytos Italijos sostinė 
turi būti Roma, bet nesu
tiko, kad suvienytos Itali
jos karalium liktų Popie
žius. Mat italų vadų tarpe

JIS TURI PAŠAUKTI 40,000 ASMENŲ — Robert 
Shadoan, iš Lou Gehrig, Wichita universiteto ‘coach’, 
naujame darbe užsibriežė telefonu painformuoti visus 
40,000 Wichita telefono turėtojų, apie įvykstantį Na
tional Semi-Pro Baseball Congress, kuris ‘įvyks rug
piūčio mėnesyj.

Tada^ buvo griežtų laisvamanių. I valdžios. Popiežius nepri- 
Italijos mažų valstybėlių į pažino Italijos vyriausy- 

vienijimas nebuvo lengvas bės, kuri jėga atėmė nuo 
darbas. Tas darbas nėjo Į jo pasaulinę valdžią, jo že- 
taikingu būdu. Neapseita mes ir daug kitokių gėry
be smarkių susirėmimų, v " : >—
neapseita be kraujo pralie
jimo. Mat italų tarpe buvo 
daug nuomonių dėl vieni
jimo. Kaikurie vadai, didi
kai ir kunigaikščiai buvo 
priešingi vienijimui.

Kai pagalios visos Itali
jos valstybėlės jau buvo 
pristojusios prie vienybės, 
tai nuošaliai tebuvo likusi 
Popiežiaus valstybė. O tos 
valstybės nėprijungus, nė
ra pilnos Italijos valstybės. 
Vienybininkai buvo nusi
statę Romą padaryti su
vienytos Italijos sostine ir » 
nuo Popiežiaus atimti pa- i 
saulinę valdžią. Tam, ži- ¥ 
noma, Popiežius priešino- | 
si. Tame popiežių rėmė | 
Prancūzija. Popiežiui ap- f 
ginti Romoj buvo stipri | 
Prancūzijos kariuomenė, | 
Todėl vienybininkai nedrį- | 
so pavartoti jėgą prieš Po
piežiaus valstybę. Bet 1870 
m. Prancūzija įsivėlė į ka
rą Vokietija. Karas 
Prancūzijai nesisekė ir ji 
atšaukė savo kariuomenę 
iš Romos. Tada Italijos 
vienybininkai pasinaudojo 
proga ir užpuolė Popie
žiaus valstybę. Po nemažo 
kraujo praliejimo vienybi
ninkai užėmė Romą.

Nuo to laiko Katalikų 
Bažnyčia pradėjo naują 
gadynę. Nuo to laiko Po
piežius neteko pasaulinės

K. šilinis.

KAS LAIMES ŠI KARĄ?
(Keliautojo Įspūdžių Nuotrupos)

Miegaliai, Kurie Nebijo Bombų. — Vokietija Pajėgi. — Vokietis Darbi
ninkas Pasigenda Degtinės. — Jei Paslystų Vokietijos Koja. —

(Tęsinys)
3. KAIP VOKIEČIAI GYVENA 

KITUOSE KRAŠTUOSE
Keliaudamas susitikau iš įvairių 

kraštų keleivių, su kuriais teko pasi
dalinti mintimis. Kartą sutinku žy
dą iš Prancūzijos it kiaušiu:

» — Koks ten gyvenimas, maisto ne
trūksta?

— įvairiop. Vokiečių užimtoj Pran
cūzijos daly su maistu riesta.

— Ar negręsia Prancūzijai komu- 
nibmo pavojai?

— Prancūzijoje daugiau pavojų 
yra vokiečiams, nes čia kas kart vis 
didesnis auga jais nepasitenkinimas. 
Atrodo, kad komuriizmas čia nega
lės turėti pasisekimo, nes jis gerokai 
apardytas, be to, blaivesnieji komu
nistai atgręžė nugaras komunizmui

1 įtūžimas ant to garibaldie- 
1 čio buvo toks didis, kad su 
vargu jis buvo išgelbėtas 
nuo nulinčiavimo.

Popiežiui Pijui Devinta
jam mirus, Apaštalų Sos
to reikalų vedėju liko kar
dinolas Pecci. Jisai ir tapo 
išrinktas popiežium, o var
dą pasirinko Leonas XIII.

Kaip šiais laikais kad y- 
ra smarkiausi judėjimai 
komunizmas, nacizmas ir 
fašizmas, tai ir anais lai- 

judėjimai

I

vyriausybę. Katalikai mo
kesčius mokėjo, ėjo į ka
riuomenę, bet politikoj ne
dalyvavo. Nestatydavo į 
parlamentą savo kandida
tų ir neidavo balsuoti.

Tokiu dalykų stoviu 
naudojosi masonai ir viso
kie laisvamaniai. Jie šei
mininkavo krašte be opo
zicijos. Todėl daugelis iš 
nekatalikų ir manė, kad 
Katalikų Bažnyčiai jau a- 
tėjo galas.

£ jo metai po metų, o san- į kais panašūs 
tykiai tarp Italijos vyriau- buvo pradėję tik ką stiprė- 
sybės ir Apaštalų Sosto ti. Tai buvo socijalizmas, 
negerėjo. nihilizmas ir anarkizmas.

Pirmutinis suvienytos I- Leonas XIII pramatė, iš 
talijos karalius Viktoras kur tie pragaištingi juaėji- 
Emanuelis ir Popiežius Pi- mai sau stiprybės semia, 
jus IX mirė tais pat 1878 Bu jo jančio ir stiprėjančio 
m. Karalius mirė pirmiau, kapitalizmo neteisingumai 
o popiežius vėliau.

Kai karalius mirė, tai I- 
talijos vyriausybininkai 
sumanė Romoj turėti tau
tinės vienybės demonstra-

buvo ta patogi dirva, ku
rion leido savo šaknis so- 
cijalizmas ir anarkizmas. 
Tam dideliam klausimui 
nušviesti ir išrišti Leonas

ei jas. Sumanė po visą Ita- XIII ir pagamino savo gar
bia nardavinpfi p-plpžinkp. siąią encikliką “Rerum

bių. Kvirinalo rūmai, kur 
! Italijos karalius apsigyve
no, buvo nuo popiežiaus 
nusavinti. Popiežius pa-,*? 
skelbė save Vatikano kali
niu ir į viso pasaulio kata
likus atsišaukė dėti aukas 
(petrapinigius) Apaštalų 

. Sosto užlaikymui. Italų 
tautoje įvyko didelis susi
skaldymas. Katalikai kai-, 
kuriais atvejais boikotavo1

Ii ją pardavinėti geležinke- encikliką
lių tikietus į Romą labai i Novarum ’. 
papiginta kaina. Tuo dau- VTTT
gelis pasinaudojo ir kara- 
liaus laidotuvėse dalyvavo Jj. 
didelės minios žmonių. Bet j x 
tąsyk visi tikietai nebuvo į Pasaulis, vienok, liko 
sunaudoti. Todėl kai mirė kurčias ir negirdėjo Leono 
Popiežius, tai tais papigin- Tryliktojo balso. Tas bal
tais tikietais žmonės ke- sas liko balsu šaukiančio 
liavo į Romą dalyvauti Po- tyruose. Pasaulis negirdė- 
piežiaus laidotuvėse. Abe- jo Leono Tryliktojo įspė- 
jos laidotuvės buvo didin- jančio balso dėlto, kad už
goš. ! sikimšo ausis, o jo nušvie-

Popiežiaus laidotuvėse į- sto kelio nematė dėlto, kad 
vyko toks, incidentas, kurs užsirišo akis. Kad pasaulis 
rodo tų laikų žmonių dva- šitaip pasielgė, tai ir susi- 
sią. Kai Popiežius gulėjo I laukė to, ką dabar mato- 
pašarvotas vienoje iš bazi-: me. X.
likos koplyčių ir kai mi- --------------
inios žmonių klūpojo ir Gyvenimas — tai privile- 
meldėsi, tai vienas gari- gija jėgoms išbandyti, o 
baldietis prie karsto rikte-1 kai ta privilegija drąsiai 
Įėjo: “E meno malo che šia imama, patogių progų pa- 
morto”, tai yra Amaža bė-i sitaiko daug dažniau, negu 
da, kad jis mirė”. Minios1 spėsi jas išnaudoti.

ANNUAL BALL
held by

New England District Knights of Lithuania

Al King Phillip’s Ballroom
Lake Pearl Wrentham, Mass.

F riday, May 16,1941
i

Dance — 8:00 p. m.

Admission 75c. (Induding tax)

Dress Optional

Freddy Borti& His Orchestra

v

¥

po to, kai rusai bolševikai pasirašė 
nepuolimo sutartį su vokiečiais. 
Prancūzų komunistai šio karo kalti
ninkais skaito rusus bolševikus ir jų 
vadą Staliną.
— Ar neturite kokių žinių apie O- 

landiją, kaip ten vokiečiams sekasi.
— Olandai nepaprastai solidarūs 

ir vokiečių nemėgsta, kur gali boi- 
kotūoja. Olandijoje išėjo įsakymas, 
kad Olandijos žydai nešiotų ant ran
kos geltoną raištį, kaspiną su užrašu 
J (ši raidė ženklina, kad jis žydas). 
Po to įsakymo išleidimo, visi olandai 
prisisegė raiščius su raide J ir vokie
čiai negalėjo atskirti kas žydas, kas 
ne. j

Vokiečių okupuotoje Lenkijos da
lyje irgi turi sunkumų.-Nors ir kietai 
vokiečiai lenkus laiko, bet ir dienos 
metu lenkas gatvėje vokietį polici

ninką nuduobia. Teko girdėti, kad 
kiekvienas lenkas yra numatęs sau 
porą vokiečių, kaipo aukas, jei kar
tais Vokietijos koja paslystų šiame 
kare...

Jei Vokietijos koja šiame kare pa
slystų, tai vokiečių okupuotuose 
kraštuose baisūs dalykai įvyktų... 
Taip žmonės pašnibždomis kalba, o 
kaip ten iš tikrųjų būtų, sunku pasa
kyti. Čia jau žurnalisto plunksna be
jėgė.

. Teko aplankyti Braziliją ir ten ke
letą savaičių gyventi. Kai išsikalbi 
su žmonėmis ir pats kai kuriuos reiš
kinius pamatai, gauni šį vaizdą. Pie
tų Amerikoje vokiečiai yra pajėgūs, 
gerai organizuoti ir dideli patriotai. 
Ne taip senai, brazilas inspektorius 
lanko vokiečių mokyklas. Jis klausia 
vaikų:

— Kas yra mūsų tėvynė?
— Trečiasis Reichas, — atsako vai

kai.
— Kas yra mūsų prezidentas?
— Mūsų vadas yra A. Hitleris, — ir 

vokietukai nė mirksėdami pleškina 
atsakymus. Žinoma, po inspekto
riaus vizito buvo uždaryta 25 vokie
čių mokyklos...
— Jei tokie vokiečiai pajėgūs Pietų 

Amerikoje, tai jai gresia pavojus, — 
paklausė vienas laikraštininkas, ku
ris ketina vykti į Braziliją.

— Jei vokiečiams taip ir toliau sek
sis ir tikrai šį karą laimės, Pietų A- 
merika bus vokiečių rankose. Tai ne 
mano nuomonė, bet tų žmonių, kurie 
pažįsta Pietų Ameriką ir ten ilgai y- 
ra gyvenę ir yra susipažinę su tų 
kraštų situacija. ‘ ano-.

(Pabaiga)



Rytinių Valstybių žinios
NEW BRITAIN. CONN.

■

gerbti.

BRIDGEPORT, CONN.Pereitą sekmadienį skelbtas 
LDS 3 kp. parengimas neįvyko. 
Nukeltas į rudenį arba žiemą.

Po pamaldų Sodalietės ruošia

KEARNY, N. J.

_____________________

i Ateinantį sekmadienį,

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Į AWRFMf F MA^ nimas ir senimas susirinks iš- 
______ 1 * Įklausyti šv. mišių, atnašaujamų 

Šv. Elžbietos ir Šv. Kazimiero Motinos garbei ir motinų inten- 
draugijos, birželio 1 dieną ren- ciJai- “in corpore”
gia Palangoje sudėtinį pikniką. priims šv. Komuniją Šv. Vardo 
Pelnu dalysis pusiau. draugijos ir Sodalicijos nariai

__________ ir narės ir kiti. Gal būti didžiau- 
Penktadienio vakarą, gegužės Paliks visiems tai, kad2 d. po šventai valaSafTvyko - “reiis vaiku-

Maldos Apaštalavimo draugijos člų Pirms* kart^ Priims šv- K°- 
narių susirinkimas, į kurį atsi- muniJ4- 
lankė svečias, kun. K. Baraus-' Ts* Pačią dien^ P° Piet^ 
kas. Jisai įspūdingai papasako- Gegužinė Procesija ir pamaldos, 
jo, kaip Lietuvoje, priešakyje Po Pamaldų Sodalietės
Maldos Apaštalavimo draugi- Pramogą motinoms pa
jos, stovėdavo žymios asmeny
bės: mokytojai, advokatai, ka
rininkai ir tt. Visus jaudino 
karžygiška Generolo Glovackio 
mirtis. Jis krito nuo žydų ko
munistų rankų.

Nepoleonas paklaustas, kas 
pergalėj svarbiausia. Jis atsa
kęs pakartotinai “pinigai”. Kun. 
Barauskas sakė: “Jei kas ma
nęs paklaustų, kas reikalin
giausia mūsų vaikams, atsaky- ^ikienė, gyv. Myrtle St. Linki-

Pirmadienį, geg. 5 d. palaido
ta iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios a. a. Alena Bublytė- 
Strukel.

i --------------
I Jau kiek laiko kai serga p.

čiau maldos”. Jis ragino Mal
dos Apaštalavimo draugijos 
rius melstis gyvenimui.

na
me pasveikti.

f

L-

Neleiskite Kandims 
Bankieto Kelti
Atėjus vasarai žmonės mėgsta išvykti 

į miškus ir parkus, kad ten pasilinksmi
nus ir maloniai laiką praleidus. Nepasi- 
leidžia ir kandys — ir jos vasaros metu 
nori pasilinksminti ir turėti savo pikni
kus, žinoma, ne tyrame ore, bet namuose 
laikančiuose kailiniuose. Taigi, neleiskite 
kandims sugadinti savo puikių elegantiš
kų kailinių — padėkite juos į I. J. Fox di
džiausios Amerikoje kailinių firmos sto- 
rage, kur kandys nesugadins ir karščiams 
užėjus Jūsų kailiniai nesudžius. Pašaukite 
į). Bernardą Koraitį, šios firmos lietuvį 
atstovą, kuris atvyks į Jūsų namus kai- 
lniių paimti. Už paėmimą kailinių iš namų 
ir pristatymą į namus nieko neskaitome— 
duodame patarnavimą dykai.

Jei turi senus kailinius, tai mes galime juos išmainyti į naujus, duodami už juos 
gerą nuolaidą. Pirkite kailinius ateinančiai žiemai dabar, nes viskas kyla, kyla ir kaili
nių kainos. Taigi, pirkite dabar! Kas nusipirks kailinius ateinančiai žiemai iš mūsų 

krautuvės, toms bus duodama per šią vasarą 
storage uždyką. Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite Bernardo Koraičio, kad 
jis jums patarnautu. Pirkdamos per jį kai

linius, sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos.

Švenčiausios Trejybės parapi
joje, Newarke, prasidės misijos 
gegužės 18 d. ir baigsis 40 vai. 
atlaidais birželio 3 d. Pirmoji 
savaitė skiriama moterims, ant
ra savaitė vyrams, kad kiekvie
nas parapijietis gautų progos 
pasinaudoti misijomis. Misijas 
ves Tėvas Vaškys, Pranciško
nas, labai iškalbingas misijonie- 
rius. Newarko žmonėms patiks. 
Tat kviečiu savo visus parapi
jiečius ir kaimynus skaitlingai 
lankytis į misijas, baigti Vely
kinę išpažintį ir naudotis Dievo 
malonėmis, kurias šv. Bažnyčia 
teikia laike misijų.

Kleb. Kun. I. Kelmelis.

BOSTON, MASS.

Gegužės 5 d., vakare, LRKMS 
38 kp. įvyko mėnesinis susirinJ 
kimas, kuriame buvo išklausyti 
įvairių kuopos komisijų prane-j 
Šimai ir priimti. Plačiai paaiš-į 
kinta apie Motinos Dienos rei-j 
kalus. Kadangi šį sekmadienį 
gegužės 11 d. pripuola Motinog 
Diena, ir visi ruošias tai dienai 
tad ir sąjungietės mūsų kolonil 
jos turi už prašiusios Šv. Mi-į 
šias, kurios įvyks Motinų Die-j 
noj, geg- 11 d., 9:30 valandą} 
Visos narės eis bendrai prie Švj 
Komunijos, nešiojant Sąjungos 
ženklelius. Pavesta kuopos val-1 
dybai susitarti su LDS bei LR- 
KSA kuopoms kas link trilypėj 
gegužinės, kuri įvyks, birželio 
22 d., Linden park, Union City 
surandant būdą nuvežti chorą 
ir rinkti skelbimus.gegu

žės 11 d., parapijos choras ren
gia vaidinimą, dramą — “Moti
nos Širdis”, motinų pagerbimui. 
Viskas įvyks parapijos svetai
nėje, pelnas skiriamas parapi
jai. Turėtų žmonių susirinkti 
daug, nes pamatys gražų vaidi
nimą ir išgirs choro gražių 

! naujų dainų, be to, parems savo 
! parapiją. Taipgi kviečiame ir iš 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
į šį metinį choro vakarą. Vai-

jos Rėmėjų Moterų klubui; Pa- dintojai ir chorai gerai pasiren- 
nelės Šv. Neperstojančios pagel- gę. 
bos; Maldos Apaštalavimo; Tre
tininkų; Šv. Juozapo dr.; Cho
rui; Federacijos 4 sk. Teisėjui

Užbaigus susirinkimą, pažais
ta bingo. Laimėjusioms suteik
ta gražios rankų darbo dovanė! 
lės, kurias paruošė ir paaukoję 
mūsų darbščioji narė, ponia O, 
Valinčienė. Prisirašė nauja nai 
rė, ponia O. Gudinienė, sveiki
nam.Liejyklos Darbininkai

Sustreikavo
Antradienio rytą, geg. 6 d. su-

LRKSA kuopa džiaugiasi, 
vusi dėka įgaliotinio p. Kati
liaus iš Centro, keturiasdešim
tis naujų narių.

ga-

Antradienio vakare, geg. 6 d. 
įvyko LRKSA 81 kp. susirinki
mas. Pirmininkas p. Vincas Ku- streikavo American Brake Shoe 
dirka išdavė raportą iš Apskri- & Foundry Workers kompani- 
čio suvažiavimo ir įvykusio jos darbininkai. Streikuoja apie 
kuopos parengimo. Suvažiavi- 40 darbininkų. Darbininkai su
mas daugiausia svarstęs vajaus sirašė į uniją ir reikalauja pa-

Tretininkų brolija gegužės 4 pravedįmo reikalą. Suvažiavime kelti algas 10 centų į valandą, 
d. turėjo bakery sale . • jr Centro organizato- laiką ir pusę už viršlaikį, 40 va-

Taipgi tą pačią dieną, po ge- p Ratilius, kuris dabar landų darbo savaitę ir 5 dienų
gūžes mėnesio pamaldų, įvyko darbuojasį Naujoje Anglijoje, savaitėje. Darbininkai streiką 
labai įspūdingos ir pamokinau- Kuopos valdyba ir nariai, atva- laimės .jeigu turės rimtus uni- 

prakalbos. Kalbėjo kun. K. įįavus p Ratiliui į Norwoodą, jos viršininkus. Darbininkai tu- 
Barauskas. Žmonių prisirinko pasįžadėjo jam visame kame retų žiūrėti, kad į lokalo vado- 
labai daug ir visi džiaugėsi at'page]beti gauti daugiau naujų vybę neįsibriautų komunistai, 
silankę. nąrių. Į kuriems ne darbininkų reikalai i

Į Kuopos parengimas davė apie rūpi, bet komunistinė propa-‘ 
Vaikučių pirmoji Komunija į- $2000 Susirinkusieji iš- ganda. <____

vyko sekmadienį gegužės 25 d.
Tik 
tais 
mos

Detroito Žinios
$». Jurgio Parapija

PADĖKA
Mano priedermė yra tarti 

dingiausią padėką i 
mą minėjimo 33 metų parapijos kams NaceliamSf' sičiūnams, 
gyvavimo ir mano 20 metų su- -kurie toje dienoje guteikė ir pa. 
kaktuvių jubiliejaus ]
mo, bai. 27 d. širdingiausią a-’^ams, J. Gudinienei,

šir-
už surengi- j jr p Uvickams, Stepanaus-

Gegužės 25 d. bus vaikučių 
priaugančio choro vaidinimas 
ir koncertas, visi nepamirškite 
priaugančio jaunimo, nes labai 
svarbu jaunus paremti.

Daug vaikinų jau pašaukė ir, VVJV A-'O.Ug VCZAA-AIAI^ JAU pOddUAU Al

pamineji- rapijai auką $25., Williams, U- dar šaukia į Dėdės Šamo ka-

. S. Ro- riuomenę, taipgi ir choristų ne-
čiū tariu už sumanymą surengi- kui, Dr j jonikaičiui; miesto aplenkia, gaila, kad gerus dai-

riuomenę, taipgi ir choristų ne-

mo šių iškilmių A. Petkui, J.
Belickiui ir visai komisijai.

j Širdingiausias ačiū kunigams: jos komitetui, 
CSN J* Lipkui, V. Vaišnoraičiui, V. nimo šeimininkėms,

biznieriams už dovanas, suteik
tas per J. Belickį. Ačiū parapi- 

bankielo gami-

Masevičiui ir vienuoliams Bazi
lijonams. Dėkoju už dovanas: 
mokyklos vaikams; Sesutėms išjišpildė muziką per sumą.

g Grand Rapids, Mich.; Sesutėms} — - — - -
1 iš Amsterdam, N. Y.; vietinėms

So-
; C. Y. O. (jaunimo 

pacientą. Kaip žinoma, naujoje mokslą pasakė, mūsų kuopos ir klubui); Lietuvos Dukterų;

reiškė padėką komisijai ir vai- 
stebėtinai mažai šiais me- dybai pasWarbavimą. 
vaikučių einančių prie pir- 
Komunijos. Regis šeši.

Aušrelė.
Dr. Antanas Gasson pereitą 

šeštadienį lankėsi Norwoode. 
Pirmą dieną kaip tik nusikraus-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS ŽINIOS

Sekmadienį, gegužės 4 d.,
vai. ryte, Šv. Jurgio lietuvių pa-1------------------ --
rapijos bažnyčioje atnašauta ' Sesutėms; ir draugijoms:

d.,
MOTINOS DIENA

Sekmadienį, gegužės 11 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje 
iškilmingai minima Motinos 
diena. 8 vai. rytą parapijos jau-

tė į Mansfieldą jau turėjęs vieną šv. mišios narių intencijai. Pa-Į Palietėms;
— - — - - - - . _ . . - fclūbui) ;

*--------------- r- ——r------ ---------’-------- -------------------------* r--------------•-------- -------------r------ — .
vietoje dažnai tenka laukti pa- Centro Dvasios Vadas kun. S. Moterų Są-gos 54 kp.; Parapi-

nininkus ištrauks iš choro tar
po, bet jiems reikia tik palinkė
ti geros laimės atitarnauti ir 

darbinin- laimingai vėl sugrįžti.
kėms-ams. V Stanevičiui ir pa- Taipgi turiu palinkėti geros 
rapijos chorui, kuris žavingai laimės p. Anušauskiūtei, kuri 

Ačiū gavo valdišką darbą Washing- 
solistei Estelai Bukšaitei už tik- tone, ir jau tenai išvyko. Rašo 
rai artistišką giedojimą solo 
sunkaus veikalo per Offerto- 
rium.

Motinų dienoje, Motinų pa] 
gerbimui programa įvyks 4 vali 
po pietų, parapijos salėje. ProgJ 
ramą rengia sąjungietės, pa! 
gelbstint Seselėms Pranciškie-j 
tems. Kviečiama galinčius atsi! 
lankyti į šią programėlę.

Aukotojų skaičius Kalvarijų 
įtaisymui Marianapolyje kas! 
dien didėja. Aukavo sekančiai! 
po $25. — Šv. Rožančiaus drau! 
gija, ir J. Urbonienė. $10.— P 
Giedraitis; po $5.00 — R. Zdanį 
čienė, L. Grebliauskas, K. Jei 
siukevičienė, A. Rutkauskas 
Adolfas Rutkauskas, O. S. Kai 
sinauskai, M. Valiukevičienė, A 
Grigutienė, M. Kazlauskienė, Pj 
Kochanskienė,
A. Strazdas. Po $2. 
nauskienė, O. Junokienė, O. Zaį 
rombą, J. Zaromba, P. Karasin- 
skienė, G. Ravickienė, ir Gi 
Kvaratiejienė. Po $1.— R. Ka
linauskienė, A. Gutauskienė, 
Burinauskienė, A. Naruševičie- 
nė, V. Čekanauskienė, O. Gedai- 
kienė, O. Baliukienė, M. Skarup- 
skienė ir Radzevičienė. Smul
kiais surinkta $2.00.

Visiems aukavusiems nuoširdi 
padėka. Norintieji prisidėti au
ka šiam kilniam tikslui, malonė-

M. Makovski ii 
G. Čeką

ciento ar kliento kokius šešius P. Kneižis. Visos narės “in cor- 
mėnesius, bet Dr. Gasson su- pore” ėjo prie Šv. Komunijos, 
mušė rekordą. Linkime Dr. ---------------
Gassonui geriausių sėkmių, bū- 

’ tent, turėti ne po vieną, bet po (bažnytinėje svetainėje įvyko
kelius pacientus kasdien.

bui tvarkyti paskirta: E. Navic
kienė ir V. Rakauskienė.

Vasaros metu kursų vakarė
lių nebus. Taip gi išklausyta į- 

kuopos susirinkimas. Nors ne-,vairiU komisijų raportai ir pri- 
perdidelis skaičius narių daly-: hnti. Narės, kurios dar savo iš- 
vavo, tačiaus padaryta daug Parduotų knygučių nesugrąžino 

(komisijai, prašomos tai padary- 
Vienas iš jų, tai begalo pagir-^i prieš birželio 2 d. susirinki-

Pirmadienio vakare, geg. 5 d.,

LIETUVIS ČEMPIONAS
Geg. 5 d. įvyko Norfolk Coun- gražių nutarimų.

ty Candlepin kontestas už čem
pionatą. Julius Aukštuolis su- tinas, būtent padaryti gražaus m4- 
pliekė Joe Davis numušdamas1 pelno parapijos naudai. Mūs Są-| Kuopos sergantį narė p. E. 
žvakeglių 1103 prieš 1074. Mer- jungietės netik žiūri, kad sau Čeikienė dar yra gydytojo prie- 
ginų ratelyj lietuvaitė p. L. A- turėti pelno, bet nori pagelbėti (žiūroje. Linkime greito pasvei- 
lukonytė laimėjo antrą vietą. ir kitiems. Komisija šiam dar- kimo. K. R.

Sesutėms už papuošimą alto
rių, ministrantams ir procesijos 
vaikučiams. Taipgi chorui už 
dainavimą per bankietą ir so
listams: S. Bukšaitei, A. Juods- 
nukaitei, R. Valatkai, P. Medo- 
niui, J. Belickiui ir pianistui- 
vedėjui V. Stanevičiui. Ant ga
lo dėkoju visiems ir visoms, ku
rie tik prisidėjo, rėmė ir daly
vavo šiose iškilmėse. Lai Dievas 
atmoka ir laimina visus. Atsi
minsiu visus parapijos Rėmė
jus, savo draugus-es ilgą laiką 
maldose,

tėveliams laišką, kad viskas ge
rai sekasi, ir jau susipažino su 
Washingtono vietine inteligen
tija. p. Anušauskiūtė mūsų ko
lonijai padarė daug gero, jinai 
daug darbavosi jaunimo ir cho
ro tarpe, kaipo raštininkė ir ki
tose parapijos draugijose, 
nai buvo gera dainininkė, 
dintoja, ir tikra katalikė,
eidavo dažnai prie Šv. Komu
nijos. Linkiu p. Anušauskiūteiįkite tai padaryti artimiausioj^ 
geros laimės savo užsiėmime, ateityje. Kas greit duoda, tas

O. I daug duoda. T.M'

Ji- 
vai- 
kuri

Kun. J. Čižauskas. v

OL'R POLICY
“The pnrpose of the Association shall 
be to help preserve the ideals and 
traditions of our country, Hie United 
Statės of America, to revere its lavvs 
and inspire others to respeet and obey 
them, and in all vvays to aid in making 
this eonntry greater and better"

IEMBE
Ik

’ -f - . . . ., .

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Darbininkų Sąjungos Naujos Anglijos Apskričio

METINIS PIKNIKAS
• I

Sekmadienį, Birželio - June 1 d., 1941
ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS

Vasarėlė jau plačiai 
atvėrė duris į gražią 
gamtą.

Per žiemą miestuose 
užsidarę išsiilgsta kiek
vienas žmogus kitur ap
sigyvenusių savo pažįs
tamų ir draugų.

Didi žmonių būriai su
plaukia net iš tolimų vie
tų, kad susitikti su se
nais pažįstamais, gimi
nėmis, bičiuliais ir drau
gais; kad užmegsti nau
jas pažintis.

Daugiau žmonių pa-

žinti ne tik malonu, bet 
dažnai ir naudinga.

Šiame piknike nebus 
nei alkanų nei ištrošku
sių. Ir alkis ir troškulys 
bus kuomi patenkinti. 
Čia ir nealkanas valgis ir 
neištroškęs gers.

Gardžidi pavalgius, y- 
pač atsigėrus, kaip gi 
malonu pašokti, ypač 
kada orkestros aidai ko
jų spiruoklėms ramybės 
neduoda. Masins šokių 
mėgėjus ir geras prizas 
už geriausį pašokimą.

Sporto mėgėjai galės 
pasidžiaugti didžiu jo į- 
vairumu.

Čia bus ir baseball ir 
virvės traukimas ir žais
lai etc., etc.

Prisisportavus ir pri
sišokus malonu bus pa-

siilsėti ir saulei nusilei
dus pasidžiaugti gra
žiais, spalvuotais judo- 
mais paveikslais. Atvi
rame ore atsisėdęs ilsė
kis, žiūrėk ir gerėkis.

Neretai aplanko mus 
ir mūsų broliai iš tėvy-

nės Lietuvos tik ką iš
sprukę. Paskiausiai at
vykusį kviečiame į mūs 
pikniką ir prašome, kad 
per garsiakalbį papasa
kotų, kas vėliausiai atsi 
tiko mūsų varguose pa
skendusioje tev# galyje.
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’enktadienig, .Gegužės 9, 1941 PAR>ININK<» \ Į.

IETINES ŽINIOS
ja pirmininkė M. A. Vinčienė. 
Rengėjos kviečia visus ir visas 
tame vakarėlyje dalyvauti. Cambridge, Mass. LANKĖSI

MOTINOS DIENA
ZINUTĖS pragyveno apie 40 metų. Pali

ko dukterį ir tris sūnus.

Kun. J. Švagždys sutiko pa- 
albėti southbostoniečiams, baž- 
ytinėje salėje, geg. 14 d., tuoj 
o geg. mėnesio pamaldų, ypa- 
tngoje temoje.

v

Geg. 5 d., mirė, miesto ligoni
nėje, Stanislovas Dapkus. 57 
metų, gyv. 267 E St. Paėjo iš 
Šiaulių. Amerikoje pragyveno 
30 metų. Paliko du sūnų.

Geg. 6 d., J. E. Kardinolas 
l’Connell paskyrė kun. J. Žu- 
omskį vikaru laikinai Panos 
[arijos Krikščionių pagalbos 
arapijoje, pas kun. kleboną Jo- 
ą A. Sheridan, 578 Washing- 
on St., Newton, Mass. Jis bus 
enai tik per vasarą.

Šią penktą gegužės dieną, mi
rė ir Elžbieta Plekavičienė - Ka
minskienė - Juškauskaitė, 79 
metų, Camey ligoninėje, gyv. 
54 Lithgov St., Dorchestery. Ji 
Amerikoje pragyveno 62 metu. 
Paliko vyrą Stanislovą Pleka- 
vičių ir dukterį.

l

Dr. Jonas Arentas rašo savo 
outhbostoniečiams draugams, 
ad jis dabar yra Mount Car- 
ael Mercy Hospital, Detroit, 
4ich., chirurgu. Daktaras ne
ik sėkmingai darbuojasi ligo- 
ių tarpe, bet dar studijuoja 
pecialistu chirurgu. Southbos- 
[oniečiai draugai linki daktarui 
t jo šeimai viso labo Fordo 
piešte.

Šv. Petro parapijos kunigai 
■agino savo parapijiečius eiti 
>rie Sakramentų ir melstis po- 
nežiaus intencijoms per geg. 
hėnesį — ypač Marijos dienoje 
r Motinos dienoje.

Į Geg. 4 d., apsivedė Jonas Ba- 
ukonis su Alena Mockevičiūte.

Tą dieną, vaišėse, pas dukte- 
į 33 Mercer St., staiga mirė 
Gasparas Ambrožas, 70 metų, 
;yv. 279 Bolton St. Amerikoje

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline bradas, MD. 
(Lietuve gydytoja) 

400 Broadnay, 
Cambridge, Mass. 
Valandai: Nuo 2 Ud4

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakinės 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo • ryto Iki 7 vaL vakaro
Seredomis:—

Nuo S ryto Iki 12 vaL diena.

I
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NUSIPIRKO RAŠOMAS 
MAŠINĖLES

Šiais laikais rašomos mašinė
lės — typewriteriai vaidina la
bai svarbų vaidmenį. Kas moka 
rašyti mašinėle, gauna ofisuose 
geresnes vietas ir didesnį atly
ginimą. Rašoma mašinėlė para
šytas laiškas ar korespondenci
ja daug maloniau skaityti negu 
parašytas ranka. Jei norite, kad 
jūsų sūnus ar duktė įsimuštų į 
viršūnes, nupirkite jiems rašo
mą mašinėlę. Jie turėdami ma
šinėlę namuose gaus daug prak
tikos ir lengvai prisiruoš atei
ties darbams.

Pereitą savaitę iš “Darbinin
ko” krautuvės nusipirko rašo
mas mašinėles sekantieji:

A. Macejūnas, J. Puodelienė ir 
M. Čižienė.

“Darbininko” krautuvėje da
bar galima gauti labai pigiai ir 
prieinamomis sąlygomis įvairių 
rašomų mašinėlių. Pasinaudoki
te šia proga.

Kaip kas met, taip ir šįmet L. 
Vyčių 17 Algirdo kp. iškilmin
gai paminės Motinos dienos 
šventę. Ryte 9 vai. visi vyčiai 
“in corpore” išklausys šv. mi
šių, ir visi priims Šv. Komuniją, 
Motinų intencija.

Motinos dienos šventė labai 
jrangi, ypač jaunimui, nes kas 
;i gali būti pasauly brangesnis, 
taip motina? Viena tik motina 
pasauly žmogui, todėl jas turi
me gerbti ir mylėti jai dar gy
vos, o jei mirę, tai prašykime 
per maldas Dangiškąją Motiną, 
kad Ji, užtarytų už mūsų moti
nas danguje!

Motinos dieną geriausia pro
ga, savo motinėles pagerbti. To
dėl visi vyčiai ir visas parapijos 
organizuotas jaunimas kviečia
mas dalyvauti mišiose ir prie 
Šv. Komunijos. Vakare, gi vy
čiai vaidina įdomų veikalą, kun. 
K. Jenkaus vadovybėje. Veika
las — “Išpažinties Paslaptis”, 
labai įdomus, todėl visi prašomi 
dalyvauti ir, atsivesti 
mytes į šį vaidinimą 
dienos vakare.

Bendrose mišiose
čiuose, kurie įvyks tuoj po mi
šių, širdingai kviečiu dalyvauti 
parapijos: chorą, sodaličiją ir 
studentus. Taipgi visus kitus, 
kurie tik norite ir galite daly- ” 
vauti. Pr. Razvadauskas,

L. V. Kp. Pirm.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
- -- -------------

' J

SKUBIAI reikalingas darbštus 
vargonininkas vienoje New Yor
ko apylinkės parapijoje. Kreip
kitės į “Darbininko” adminis
traciją, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (6-9)

Šią savaitę lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoj p. Katilius, LR
KSA generalis organizatorius, 
kuris dabar darbuojasi Naujoje 
Anglijoje. Šią savaitę pradėjo 

i darbuotis So. Bostone, kur yra 
trys Lietuvių Katalikų Susivie- 
nymo kuopos. Linkime geriau
sių sėkmių.

Ambroziejui ir Jonui Šidlaus
kui, 27 kuopos sąjungietėms, 
kalbėtojai Dr. p-lei Luzackai- 

; tei; labai ačiū atvykusioms 
sąjungietėms iš Norwood, iš Lo- 
well. Pagaliau ačiū už sveikini
mus ir linkėjimus iš Nashua 58 
kuopai, iš Worcester 69 kuopai, 
iš Lawrence 16 kuopai, iš Mon- 
tello 15 kuopai ir visiems bei 

. visoms šeimininkams, šeiminin- 
• kėms ir visiems darbuotojams, 
; kurie tik prisidėjo prie šio pa- 
I rengimo. Negalima pamiršti ir 

A. Daukantas, aukotojų, būtent: p-nios Dai- 
---------------------------------------------- j nienės, A. Ambrozaitienės, O. 
parap. bažnyčioje apsivedė p-lė Tamuliūnienės, S. Grigaitienės, 
Anelė Trainavičiūtė, su p. E. | a. Bardauskienės, A. Širvilie- 
Brown. Jaunavedžiams linkėti-1 nės, A. Malinauskienės ir Pie
ną geriausios laimės vedybinia
me gyvenime. P-nai Trainavi- 
čiai yra ilgamečiai Cambri- 
džiaus gyventojai, ir nauji laik- 

per mišias gražiai pasirodė, nes raščio “Darbininko” skaityto- 
ėjoj jai. Jų sūnus Jonas, tarnauja A- 

merikos karo laivyne, ir 
tarpu yra Filipinų salose.

A. A. Motinėlei
Kai pražydo baltos gėlės mėnesyj gegužės, 
Ir gegutė sukukavo prie senos bakūžės, 
Tad močiutė mane mažą, lopšelyj lingavo 
Ir naktužes nemiegojus ant rankų liūliavo. 
Bet užaugęs aš apleidau savo motinėlę, 
Ir tą šalį, kur vadinas mūsų Tėvynėlė. 
Kurį laiką aš nebojau, viską pamiršau, 
Tarp svečiųjų aš gyvendams tiktai save raminau. 
Štai atplaukia laiškužėlis iš Tėvynės mylimos, 
Sako mirė jau močiutė, žuvo laisvė Lietuvos!
Ir ateina jau gegužis, Motinos diena,
Ir prie mano jau krūtinės balta rožė prisegta. 
Pažiūrėjęs aš į rožę, kažką skaudu pajutau, 
Ir tik meilę motinėlės aš per vėlai pažinau. 
Ak, sugrįžki, motinėle, aš mylėsiu tad tave, 
Ir net savo jaunas dienas paaukosiu už tave! 
Bet pervėlu man jau verkti, tavęs motina nėra, 
Tu pas Motiną Švenčiausią, ten laiminga ir linksma. 
Tad iš ankšto pažiūrėki, tu laiminga į mane, 
Baltą gėlę prie krūtinės pabučiuosiu lyg tave.

savo ma-
Motinos

ir pusry-

REIKALINGA patyrusių vie
nos adatos operatorių. Nuolati
nis darbas. Gera alga. Atsišau
kite: Best Coat Company, 8 
Williams St., Roxbury, Mass.

(2-6-9)

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio* rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Gegužės 4 d. Cambridge, N. P. 
parap. bažnyčioje, 8:30 vai. iš 
ryto buvo atnašautos šv. mi
šios Cambridge LDS 8 kps. in
tencijai. Mišias atnašavo ir gra
žų pamokslą pasakė kun. A. 
Baltrušiūnas. Kuopos nariai

visa kuopa “in corpore” 
prie šv. Komunijos.

Sekmadienį, geg. 4 d., Myko
las Marksas, sportininkas, tar
naująs Dėdės Šamo armijoje, 
buvo atvykęs pas savo mamytę 
praleisti dieną. Pas pp. Marksus 
buvo atvykęs giminaitis p. M. 
Šliužas iš Kearny, N. J. ir p. 
Anielė Okulevičiūtė iš Nor- 
wood, p. Mykolo Markso drau
gė, su kuria buvo susitaręs šią 
vasarą apsivesti, bet karo tar
nyba privertė planus nukelti. R.

Naujas Savininkas
Šiomis dienomis pradėjo eiti 

pareigas naujas Strand Cafe, 
374 Broadway, S. B. savinin
kas, būtent, p. Vincas J. Taut- 
vaiša, plačiai žinomas biznie
rius. Dabar Strand Cafe savi
ninkais yra pp. Kazys Budrec- 
kis ir Vincas Tautvaiša.

Linkime gražaus lietuviško 
sugyvenimo ir geriausių sėk
mių. Rap.

ATIDARĖ VASARINĘ 
KRAUTUVĘ

šiuo

IVAIROS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

umiianian rumiTure co.
MOVERS— 
Insured and

Local A Long
Dtetanoo
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronės
CON8TABLE

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Kontnin

TelephOfM
80. BO8TON 

1058

Motinos dienoje, gegužės 11 
d., Cambridge lietuvių parapijos 
mokyklos vaikučiai rengia gra
žią programą pagerbimui savo 
motinėlių. Pradžia tuoj po miš
parų, apie 3-ią vai. p.p. Be to, 
dar vaikučiai turės savo rank
darbių parodėlę, k. t. drožinių, 
siuvinių, nėrinių ir rašybos 
prakitkos. N. J. Seselės, moti
nos dienai vaikučius prie prog
ramos labai gerai prirengusios. 
Nueikime visi, ir pasigerėkime 
savo vaikučiais.

Gegužės 3 d. mirė Salomėja 
Mazrimienė, gyv. 33 Alfred Rd., 
Arlington, Mass. Laidojama ge
gužės 7 d. iš Cambridge N. P. 
parap. bažnyčios su trejomis 
šv. mišiomis.

Balandžio 28 d. Šv. Petriko

cir-

kavičienės, kurios aukojo daik
tais ,ir ponių M. Klevienės, J. 
Dailydienės ir Brazdžiūnienės, 
kurios aukojo pinigais. Baigiant 
reikia pasakyti ačiū už patar
navimą Joanai Malinauskienei 
ponui Vaitkui ir J. Kontrimui, 
pagaliau ačiū nuoširdžiai ir vi
siems atsilankiusiems.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERI8, PENTORIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

) 
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(Seymour)
Specialybė—akių. Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-T-9. Tai. Šou 2712- ? ■ l*
534 8ra«lway, 

So. BoštSn; Mass.

DrJ. C. Landžias

Pereitą savaitę panelė Ona 
Staniuliūtė atidarė savo vasari
nę krautuvę, kampas “I” ir Co
lumbia Rd., So. Bostone. Ji šiais 
metais žada turėti daug įvaires
nės rūšies “Ice-Crem’o” ir kitų 
lengvų gėrimų ir užkandžių. 
Panelė Ona Staniuliūtė yra il
gametė Lietuvos Dukterų drau
gijos iždininkė ir užsitarnauja 
visokeriopos lietuvių paramos. 
Ji kviečia visus, prie progos, 
atsilankyti jos krautuvėje ir įsi
gyti, ką nors pasistiprinti.

Bay View Motor Servke
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių ttdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th SL
SOUTH BO8TON, MASS.

Joe. Kapoėlūnas ir Peter Trečioką*
SavininkaL

“ŠURUM - BURUM” 
VAKARĖLIS

šeštadienį, geg. 10 d., 8 vai. 
vakare, Stepono Dariaus Ame
rikos Legiono posto name, C ir 
Third St., So. Bostone įvyks to 
posto Moterų Auxiliary vakarė
lis. Rengimo komisijai vadovau-

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI Už JOSŲ 
PINIGUS

kZWWWWU^WWWWWWWW

CASPER'S BEAUK SALOM
Tel. ŠOU 4645

ST., SaųPGBTON. MASO

Pirk Namą Dabar
Kainos Kyla ir Kils

Bilionai dolerių paleisti
kuliacijon paliuosuoja kreditą. 
Žmonės turi daugiau pinigų, 
moka didesnes rendas, ir todėl 
namų savininkams yra patoges
nės sąlygos. Dabar dar turime 
didelį pasirinkimą visose miesto 
dalyse 3-jų, 2-jų, ir vienos šei
mynos namų, su garažais ir be, 
nuo bankų ir valdžios H. O. L. 
C., kuriuos galima pirkti pi
gioms kainoms ir lengviausioms 
išlygoms. Pavyzdžiui:

1. Labai gražūs 3-jų šeimynų, 
15 kambarių su voniomis ir vi
sais moderniškais patogumais, 
prieš ir užpakalio piazais, at
skirai apšildomas, vieta garažu. 
Labai geroj ir gražioje vietoj 
Dorchestery. Kaina tik $5500.

2. 2-jų šeimynų, 12 kamb. ga
ru šildomas, arti South Bostono 
beach’ių, didelis daržas. Kaina 
tik $4500 ir tik $450 įmokėti.

3. 6-ių šeimynų, po 6 kamba
rius su voniomis, pečiais, šiltu 
ir šaltu vandeniu, labai paran
kioj vietoj prie Broadway, kai
na tik $5000.

Dėl atsakančio patarnavimo 
kreipkitės prie adv. Gailiaus a- 
gentūros, arti Lietuvių svetai
nės. Čia gausite specialiai pri
rengtus namų kataliogus ir rei
kale savo automobiliu nuvešime 
pasižiūrėti veltui.

BOSTON REMTY TRUST
317 E Street, So. Boston, 

sMaSS. xį=ŠŠ. 
TerSOU273T

Balandžio 20 d. Moterų 
jungos 22 kuopa minėjo savo 
sidabrinį jubiliejų. Paminėji-! 
mas įvyko parapijos svetainėje 
6 vai. Ryte buvo atnašaujamos 
iškilmingos šv. mišios, visos 
narės “in corpore” priėmė šv. 
Komuniją. Kun. Aukštikalnis 
pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą.

Bankietas buvo labai šaunus. 
Už tai padėka priklauso kleb. 
kun. Juškaičiui, kuris gražiai 
pagarsino kelis sekmadienius, 
ir pats buvo bankieto vedėjas. 
Be to prie bankieto pasisekimo 
prisidėjo daug kun. Pr. Stra- 
kauskas, kuris pasakė gražią 
kalbą, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselėms, taip pat ačiū kun. 
Aukštikalniui už gražią kalbą, 
kun. Baltrušiūnui, vargoninin
kui Karbauskui už išpildymą 
programos, p-Iei 
Konstantui Samaliui, kuris ke
liais atvejais gražiai savo prog
ramos dalį išpildė; Izidoriui

Są-

Grybaitei,

Moterų Sąjungos 22 kuopos 
l atskaita nuo 1916 metų, balan- 
| džio 19, iki 1941, yra sekanti: 
i Mėnesinių mokesčių gauta — 
$2430.65; Ligoniams pašalpų 
išmokėta — $1900.60; Pomirti
nių išmokėta — $600.00.

Nuveikti darbai: Konstituci
jos pasiųst. Centran — $22.50;

I Pasiųsta Centran lėšų — $10.; 
. Į Seimą — $10.; Jubiliejiniai 
. i pav. klišė — $15.; Už 6 knygas 
i — $6.; Organizacijos ligų lapai 
, 50 — $20. Viso $83.50.

Aukos: Parap. bažnyčios pa- 
> rengim. — $300.; Už šv. mišias
• — $65.; parapijos reikalams — 
t $5.; dviejų kunigų pagerbimui 
i — $40. Viso $410.

Lietuvos reikalams: auka Lie- 
, tuvos naudai — $50.; Moterų
• Draugijai Lietuvoje 
, so Lietuvai — $138. Labdarin- 
, giems darbams aukota— $670.;
• Be mėnesinių mokesčių išmokė-
■ ta — 733.50. Iš viso išmokėta— 
i 83219.30. Rap.

Lietuvis Piumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove A F u mace Repairs 
Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

Peter P. Plevack
(PLE VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

$88. Vi-

PAGERBKIME SAVO MOTINAS 
Gražiausias Veikalas“ISPAZINTIESPASLAPTIS”

(Penkių Veiksmų Drama)

Vaidinamas Motinų Pagerbimui 
SEKMADIENĮ, 

Gegužės-May II d., 1941 
$¥. Petro par. salėje ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

Pradžia 7:30 vai. Įžanga 35c.
Rengia L. Vyčių 17 Algirdo kuopa. 

Pelnas Parapijos naudai.

Nematęs netikėsi, kad dėl šventos išpažinties paslapties iš
laikymo nekaltai miršta kunigas, kuris aukščiau stato Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus už savo gyvybę. Šis sąžiningas pareigų ėji
mas atskleidžia žmogžudystės neteisingumą ir pasmerkia nedo
ros sąžinės bloguosius žmonių veiksmus. Atsitikimas įvyksta vie
noje parapijos klebonijoje, kurioje nedoro būdo žmogus, zakris
tijonas, nužudo nekaltai moteriškę, atima iš jos vienos draugi
jos surinktus pinigus, ir pats ištrūksta į užsienį. Dėl šio baisaus 
įvykio apkaltinamas klebonas, kuris gerai žino per atliktą žmog
žudžio išpažintį, kas tai yra kaltininkas, bet išpažinties paslap
ties neišduoda, ir pats nekaltai nuteisiamas mirti. Įvykis sujau
dina visą plačiąją visuomenę, bet dar didesnis susijaudinimas 
įvyksta tuomet, kai pats kaltininkas sugrįžęs prisipažįsta papil
dęs žmogžudystę.
;: i^^feapleiskjferprogos paraižyti šį baisų įvykį- kurį ir jūs pa
tys tikrai pergyvensite. RENGŠJAI.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevkius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJ AS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 836 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 
Joseph W.Cvy 

(KASPERAS) 
Laidotuvių DJrektoriu* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas F. E- Zaletska*
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenim* -dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. 6OU 0615

* Tai. ŠOU 2609
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LDS Connecticut Apskričio 
Kuopoms

Minėto apskričio pusmetinis 
susivažiavimas įvyks gegužės 
25 d., 1 vai. sekmadienį po pie
tų, Waterbury, Conn., Šv. Juo
zapo parapijos salėje. Malonė
kite visos kuopos, dalyvauti 
šiame susivažiavime ir aptarti 
bėgančius apskrities reikalus. 
Kviečiama paruošti naujų su
manymų tolesniam veikimui. 
Taip pat laikas prisiruošimui 
prie trilypės gegužinės, kuri į- 
vyks birželio 22 d., Waterburie- 
čių globoje.

55 m. amžiaus. Vyras buvo sti
prus ir sveikas atrodė. Septy- 
nioliką mėnesių, kaip mirė jo 

; duktė, taip pat ūmai, 19 metų 
'amžiaus. Iškilmingai, su 3-mis 
šv. mišiomis laidotuvės įvyko 
gegužės 5 d. į šv. Jono kapus, 
šalę savo dukrelės. Velionis bu
vo pašarvotas savo namuose 165 
E 8th St., (Flatbush). Velionis 
paliko neapsakomam liūdesy 
savo mylimą žmoną Anelę ir sū
nų. Nuliūdusios žmonos širdy
je dar neužgijo viena žaizda ir 
štai atsivėrė dar baisesnė. Ne
gailestinga mirtis išplėšė iš ra
mios šeimynos vyrą ir tėvą. Ne-
betvardoma nusiminime, žmona 
prie duobės šaukia: “dukrele,

Valentinas Kerbei i s

DARBININKAS
j-'J----------------------- ----- ■ --------- -----------------------M

} nas Kerbelis savo gražia iškal
ba yra įgijęs lietuvių pagarbą 
ir visuomet jų pageidaujamas 
svarbiuose parengimuose. Jo 
žmona yra pavyzdinga motina, 
maloni ir simpatiška asmeny
bė. Gražioji dukrelė Mirga, ta
lentinga pianistė, daug kartų 
lietuviams patarnauja viena ir 
kartu su broliu Valentinu. Ji 
tebelanko aukštesniąją moky
klą ir yra atsižymėjusi gabu
mais moksle. Jauniausias sū
nelis, Mikutis, dar tebelanko 
parapijos mokyklą Kadangi tė
veliai yra inteligentiški žmo
nės, vaikelius auklėja tokioje 
pat dvasioje ir duoda jiems 
mokslo sulig jų gabumų, kad 
užaugę galėtų tapti naudingais 
Dievui ir visuomenei.

^rrrl- kodėl tu mane nepasišaukei pas 
B. Mičiūnienė, rašt. save”_ Tai jaudinantis visiems

Jauno Smuikininko Debiutas

C. BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Parapija

MIRIMAI

Pastaruoju laiku padaugėjo 
mirimai ir kaikurie labai stai
gūs.

Balandžio 26 d. mirė Liudvi
kas Tarasevičius, 63 m. am
žiaus. Sirgo 10 savaičių. Jaus
damas sveikatos silpnėjimą, ap
sirūpino dvasiniais reikalais. 
Iškilmingai su 3 mišiomis palai
dotas balandžio 30 d. šv. Jono 
kapuose. Paliko dideliame nu
liūdime savo mylimą šeimą: 
žmoną Elžbietą, dukterį, du sū
nų, žentą ir marčią, ir anūką; 
brolį ir dvi sesris Lietuvoje ir 
vieną brolį Amerikoje. Kilo iš 
Pakruojo parapijos. Gražiai iš
auklėjo savo šeimą, kuri, tarsi, 
atsimokėdama rūpestingai tei
kė paskutinius patarnavimus 
savo mylimam vyrui ir tėvui. 
Įeina madon girtinas ir gražus 
paprotys užprašant už velionio 
sielą šv. mišias, kurių ir a. a. L 
Taresevičius daug susilaukė.

Tebūna amžina ramybė velio
nio sielai.

Ibuvo įspūdis.
i

A. a. L. Liaudanskis buvo ge
ras tikintis žmogus, atlikęs ne
seniai Velykinę išpažintį, tad ir 
staigi mirtis nebuvo jam baisi, 
kuomet turės išduot apyskaitą 
iš savo gyvenimo. Ši mirtis tu
rėtų būt nevienam pamoka, kaip 
reikia būt žmogui visuomet pri
sirengus pažiūrėt mirčiai į a- 
kis.

Kadangi Liaudanskiai turėjo 
plačią giminę ir daug draugų, 
tai buvo daug užprašyta šv. mi
šių ir daugybė gėlių, kurios sie
lai neduoda jokio ramumo, tik 
paviršutinę garbę.

Reiškiame žmonai i*" sūnui 
užuojautą, o a. a. velionio sielai 
tesuteikia Aukščiausis pasigai
lėjimą.

i

MIRĖ A. A. J. ŠULIAUSKAS

NELAUKTA MIRTIS

Gegužės 5, ūmai mirė garbin
gas parapijos asmuo, daug pri
sidėjęs prie parapijos organi
zacijos ir per visą laiką, virš 30 
metų buvo parapijos kolekto
rius. Priklausė prie parapijos 
d-jų. Bene tai bus pirmutinis, 
LDS vietinės kuopos narys. Iš
kilmingos, su 5 šv. mišiomis ir 
vargonininkų choru giedojimu, 
laidotuvės įvyko šį ketvirtadie
nį, į Šv. Kryžiaus kapus.

Gegužės 1 d. darbe, krito ir 
mirė a. a. Steponas Liaudanskis, PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS

M. J. Colney, NA
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

Karts nuo karto laikraščiai 
spausdina žinias apie netikėtai 
atrastą nepaprastą talentą. Pa
sitaiko, kad iš mažo, nežymaus 
miestelio, užmirštam nuošaly, 
iškyla garsios pasaulio asme
nybės : menininkai, mokslinin
kai ar politikai. Tą dabar vis 
dažniau tenka patirti ir mūsų 
lietuvių kultūringoj tautoj. Jau 
turime nemažai tokių atsižymė
jusių asmenybių, kurios plačia
me pasaulyje kelia mūsų tau
tos vardą ir kuriomis galime 
pasididžiuoti net 
tautas. Atsiranda 
gų, kurios tvirtu 
pasišventimu ir
gabumais apdovanoti, drąsiai 
kopia aukštyn, trokšdami irgi 
atsiekti savo idealo.

prieš kitas 
ir jaunų jė- 

pasiryžimu, 
nepaprastais

Pereitą sekmadienį, brolių 
Matuzų buvo rodyta paveikslai 
iš Lietuvos ir iš Lietuvių dienos 
pereitų metų Pasaulinėje Paro
doj. Paveikslai įdomūs. Labai 
pritaikinti aiškinimai dar juos 
paįdomina. Daugelis net ašaro
jo, nes žinant ką ten turėtų 
daug kas pamatyt, nes jau nau
jų negreit teks pamatyt. Žmo
nių prisirinko apsčiai.

I
!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston o

PHONE
So. Boston 

2271
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Jaunasis Valentinas pasiry
žęs siekti smuikininko karjeros.' 
Gal laiko bėgyje,, jei sugebėsi 
nugalėti visas kliūtis su kurio
mis jaunoms jėgoms dažnai ten
ka susidurti, jis irgi taps pris- 
kaitytas lietuvių meno atstovų 
eilėse.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta^

K-.’--'*'

■

7|’’‘ ■ * '9ĮU
Nauji sparnai lėkdint tavo upę! Kas tai naujo pri
sidėjo! Ir kas tai naujo pridėta cigaretei’taipgi— 

tad jis dar smagesnis!

syti 
ne 
Uš 
jei
UI/

i

Panaudok savo brangią dova
ną, gabusis jaunuoli, ir drąsiai 
ženk pirmyn savo gerųjų tėve
lių ir draugų raginamas. Pasau
lis platus, jame rasi bendradar
bių, kurie tave įvertins, tavyje 
slepiasi kylanti dvasia, kurios 
sparnai galės laisvai plasnoti 
žavinčių stygų etere!

EstreUita.

Vienas tokių jaunuolių pavyz
dys tai Valentinas Kerbelis, 15 
metų amžiaus smuikininkas. 
Valentinas jau kelinti metai 
studijuoja groti smuiku, daug 
kartų yra pasirodęs scenoje ne 
tik lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe, ne kartą yra pakėlęs lie
tuvių vardą savo talentu per 
garsiąją WGY stotį. Apart to, 
jaunasis smuikininkas yra at
sižymėjęs miesto aukštesnėje 
mokykloje, kur tapo apdovano
tas keliais medaliais, aukštais 
atsižymė-jimo laipsniais, ir lai
mėjęs keliuose kontestuose.

Bal. 30 d., Valentinas vėl de
biutavo svetimtaučių tarpe. Ka
dangi p-nų Kerbelių šeima yra 
Amsterdam’o pažiba, ir popu
liari ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių inteligentų tarpe, į 
Valentino pirmąjį koncertą su
sirinko skaitlingas būrelis žmo
nių. Jaunasis artistas klausyto
jų neapvylė. Atmintinai gil
dydamas sunkius kūrinius visus 
stebino savo nepaprasta tekni- 
ka ir tonacija, visus pripildė 
slaptingu žavėsiu. Jaunasis 
smuikininkas išpildė sekančius 
kūrinius: Sonata No. 6, Mo- 
zart; Concerto No. 4, Mozart; 
Gavotte, 
Martini 
Kreisler; 
Gounod;
Perpetual Motiem, 
Po koncerto, 
ninkas ir jo tėveliai susilaukė 
daug sveikinimų ir komplimen
tų nuo lietuvių ir svetimtaučių. 
Anglų spauda gražiai aprašė 
sėkmingą debiutą ir aukštai į- 
vertino šio daug žadančio atei
čiai jaunuolio gabumus.

Valentinas yra kuklus, ra
maus būdo, giliai persiėmęs sa
vo muzikos dvasia, ir nesidi- 
džiuojąs savo gabumais kas jį 
daro mylimu draugų tarpe. 
Niekuomet neatsisako savo ga
bumus panaudoti lietuvių baž
nyčioje ir parengimuose.

P-nai Kerbeliai pavyzdingi 
katalikai, uolūs rėmėjai parapi
jos ir tautos reikalų. Kiek tik 
aplinkybės leidžia, prisideda ir 
dalyvauja vipįiąnenmiame vei
kime. yra karttipatrijotaL-.po-.lmaa.-----

v

Gossec; Andantino, 
- Kreisler; Rondino, 

Avė Maria, Bach- 
Madrigal, Simonetti; 

Carl Bohm.
jaunasis smuiki-

VATBIBURY, CONN.
■ iAš— —

Morisų Diena ir Jubiliejus

Sekmadienį, geg. 11 d., Šv. 
Juozapo parapijos organizuotas 
jaunimas iškilmingai minės Mo
tinų Dieną. Iškilmės prasidės 8 
vai. ryte su Šv. Mišiomis. Daly
vaus vyčiai, choristai, sodalie
tės, Šv. Jėzaus Vardo D-ja ir 
parap. Fife afid Drum Corps su 
savo mamytėttris ir tėveliais ir 
turės bendrus pusryčius. Sve
čias kalbėtojas iš Pietinės Ame
rikos kun. P. Ragažinskas.

7 vai. vakare įvyksta puikus 
koncertas, teatras ir šokiai mo
kyklos auditorijoj, paminėti 
vietinės L. Vyčių 7-tos kuopos 
gyvavimo sidabrinį jubiliejų. 
Scenoje bus SūVaidinta 4 aktų 
drama “Motinos širdis”. Dai
nuos du chorai, sdistai-tės, 
gros akordionistas E. Digimas 
ir skudučių benas, vad. John 
W. Stokes. Programai vadovaus 
komp. A. Aleksis, šokiams gros 
Digimo orkestras.

Gražiai pagerbsime brangią
sias motinėles jųjų šventėje ir 
visi kartu sūnūs, dukros ir tėve
liai “trauksime” į šv. Juozapo 
parapijos Vyčių choro 18-meti- 
nį Motinų Dienos pagerbimo 
koncertą - teatrą pamatyti bei 
pasidžiaugti “Motinos Širdimi”. 

Lyra.

TOSŲ LAUKIA naujas gyvas skonis, malo- 
J nūs kvapsnys šiandieniniame Old Gold. 
Jis pareina iš parinkamo importuoto tabako! 
Pabandyk naujus Old Golds — dar malones
nius! Atsidaryk pakelį šiandien!
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Šiais metais mūsų parapijos 
bažnyčioje P-lės Švenčiausios 
Litanija yra giedama, vargo-

Kad ši metinė jaunimo šventė 
būtų tikrai reikšminga, reika- 

Įlinga, kad visas jaunimas dėtų 
nams pritariant gieda visa baž-1 pastangas joje dalyvauti, ypa- 
nyčia. [tingai didesnės kolonijos, kur

■ j randasi skaitlingiau jaunimo
Pereitą savaitę mirė net dvi turėtų daugiau dalyvauti, 

jaunos moterys, būtent: Ke-[ šv. Kazimiero choras ir jo ve- 
nausienė ir Quill (Abukytė).'dčja p-nia A. Kripienė susilau- 
Abi palaidotos iš Šv. Juozapo kė daug komplimentų nuo jau- 
parap. bažnyčios Kalvarijos ka-!nimo už gražų giedojimą. Viena 
puošė. jauna ponia, kuri muizką gerai 

supranta, pareiškė, kad New 
Darbai mūsų kolonijoje eina Haven’o lietuviai turėtų pasidi- 

jerai. Visi uždirba gerai, 
čiau daugelis savo uždarbį iš-1 išlavintą chorą. Tiesa mes esam 
leidžia veltui galiūnuose, 
neturės darbo, tai vėl 
skursti.

^•jdžiuoti, turėdami taip puikiai

o kai 
turės

NEW HAVEN, CONN.

labai laimingi, kad turim gerą 
choro vedėją ir gerus choris- 
tus-tes, kurie klauso savo mo
kytojos.

Gegužės 3 d. apsivedė Stefa
nija Tutoraitytė su Antanu Mi- 
klinavičium. Moterystės Sakra
mentą priėmė Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje. Abudu jauna
vedžiai yra choristai. Liudyto
jai buvo Anne Miklinevičiūtč, 
Juozas Janužis, Juozafina Mu- 
raškaitė, Edmondas Jenušaitis, 
Elena Valuckaitė ir Al. Jaruše
vičius. Vestuvių pokylis įvyko 
“Nemuno” svetainėje. Dalyvavo 
parapijos kunigai ir daugelis ki
tų svečių. Linkime jaunave
džiams laimingiausios ateities.

Gegužės 4 d. Marijos Vaikelių 
D-ja iškilmingai šventė savo 
metinę šventę. 8 vai. ryte visi 
“in corpore” dalyvavo šv. mi
šiose ir priėmė šv. komuniją. 
Tai dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė misionierius Jėzuitas 
J. Kidykas. Po pietą 2 vai. įvy
ko Marijos stovylos -vainikavi-

’ V

Balandžio 27 d., Conn. valsty- : 
bės lietuviško katalikiško jauni
mo įvyko metinė šventė ir ben- ! 
dra Šv. Komunija, Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj, kur su
sirinko apie šimtas parinkto 
jaunimo iš įvairių kolonijų, ne
vienam reikėjo gana anksti at
sikelti, kad laiku atvykus, bet 
pasirodo, kad tvirtas pasiryži
mas viską pergalėjo.

Šv. Mišias atnašavo organiza
cijos dvasios vadas kun. E. 
Gradeckas, taipgi pasakė tai 
dienai pritaikintą pamokslą, 
sveikindamas jaunimą už tvir
tą pasiryžimą garbinti Dievą ir 
jo malonėmis naudotis.

Jaunimas Dievo baimingai ir 
tvarkiai artinosi prie Dievo sta
lo, kas sudarė malonų ir gražų 
vaizdą. Šv. Kazimiero parapijos 
choras šauniai prisiruošęs gie
dojo Šv. Mišias. Solistė p-lė O- 
nutė Dubinskaitė iš Ansonia, 
jausmnigai sugiedojo “Avė Ma
ria”, visos bažnyčios apei
gos kiekvieno mintis ir sielą 
kėlė prie Sutvėrėjo.

Bažnytinėms apeigoms užsi
baigus, svetainėje įvyko bendri 
pusryčiai, kuriuos pagamino 
vietos jaunimas. Pusryčių metu 
buvo transliuojamos kalbos per 
radio iš stoties WBRY. Kalbas 
pasakė miesto majoras, ponas 
J. W. Murphy, advokatas Fitz- 
simonas, ir mūsų klebonas kun. 
E. Gradeckas. Visi kalbėtojai 
nesigailėjo jaunimui pagyrimų 
už tokį puikų susipratimą, kvie
tė ateityje dar skaitlingiau nu
sirinkti ir dalyvauti Dvasinėj 

... pmrtoj.____  - - ■ ■ -. - .
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Šv. Onos Draugija, ir Moterų- 
Sąjungos 33 kuopa eis “in core 
pore” prie Šv. Komunijos Moti i 
nų Dienoje. Gražus yra papro 
tys tų dviejų draugijų kiekvie'i, 
nais metais taip prakilniai i» 
šventai pagerbti savo dangišką: 
motinėlę Mariją, taipgi ir savo- 
motinėles gyvas ir mirusias. Vi^ 
sos narės yra kviečiamos susū- 
rinkti į parapijos svetainę kiek 
ankščiau, kur susirikiavusios 
bendrai eisime į bažnyčią 10 va\

Vlandą.

valandą 
prieinii

Gegužės 3 d., 9:15 
ryte, Šv. Mišių metu 
Šv. Komuniją mūsų parapijos 
vaikučiai. Iš viso buvo 3 mer, 
gaitės ir 3 berniukai. Klebonai 
atnašavo Šv. mišias, pasakė L

Birželio mėnesį Lietuvių tauta spūdingą pamokslą, kviesdamas 
minės vienų metų skaudžias ir dažnai artintis prie Dievo staloj 
liūdnas sukaktuves, reiškia jau! Malonu ir linksma, matant 
sukaks metai laiko nuo rusų vaikučius pirmą kartą dalyvauk 
neteisėto įsibriovimo į mūsų jant toj Dvasinėj puotoj ir su 
brangią tėvynę, ir jų komunis
tiško šeimininkavimo bei dras
kymo ir naikinimo viso kas bu
vo brangu ir malonu lietuvių 
tautai.

New Haven’o lietuviai pami-j 
nėjimui tų sukaktuvių sumanė 
rengti masinę pramogą, kuri į- 
vyks Cea Cliff, pavilione, birže
lio 29 d. Bus pakviesti geri kal
bėtojai ir bus priimta protestas 
prieš Sovietų Rusiją ir jos ne
žmonišką elgesį, taipgi bus pa
reikšta lojališkumas šios šalies 
valdžiai už nepripažinimą Lie
tuvos užgrobimo.

Gegužės 22 d., 7:30 valandą 
vakare yra šaukiamas visų 
draugijų atstovų susirinkimas, 
kad plačiau pasitarus šiame 
reikale. Susirinkimas įvyks pa
rapijos svetainėje, visi kuriems 
rūpi Lietuvos reikalai, kviečia
mi atsilankyti.

sijungiant su Dievu. Didel 
džiaugsmą turėjo ir tėveliai 
matydami savo vaikučius, pri 

Į imant Dievą, į savo jaunutei 
I vaikučių širdeles. Kaip būti] 
I linksma matyti, kad ateinan! 
čiais metais skaitlingiau artin 
tusi vaikučiai prie Dievo Stald 

Čia aiškiai pasirodo mūši 
klebono trumpos darbuotėj 

i gražūs vaisiai.

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

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Užsisakykite Tonfto Pas Mb

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Ington, Mass. TeL Dedham 1304-W

4
Grafton Avė.

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R




