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DABARTIES 
BILDESIUOS

c
Katalikų pareiga yra galingai 

paremti katalikiškų spaudų.
Leonas XHL

DAP
RUOŠKIMĖS Į LIETU

VIŲ DIENĄ
Kaip kas metai taip ir 

šiais metais Naujosios An
glijos Lietuvių Diena į- 
vyks liepos 4 d. Mariana
polio Kolegijos parke, 
Thompson, Conn. Taigi, vi
sų draugijų ir pavienių 
prašome ruoštis tai iškil
mingai dienai.

Šiame parengime bus 
daug įvairumų: sportas, 
dainos, muzika ir kitokios 
įvairenybės.
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GUBERNATORIUS CUR
LEY GAVO BOMBĄ 
Boston, Geg. 5 d. Mass. 

valstybės gubertnatorius 
James M. Curley gavo per 
paštą jam adresuotą bom
bą. Bomba išsiųsta iš So- 
merville, Mass. Vienas iš 
gub. sekretorių atnešė 
gautąjį iš pašto siuntinį ir 
padėjo gubernatoriui ant 
stalo , jo kanceliarijoj, jo 
ofise atkreipdamas gub. 
dėmesį, kad siuntiny tur
būt esą laikrodis, nes tuk
sena. Gub. pastebėjo, kad 
greičiau esą bomba, bet ne 
laikrodis ir tuoj siuntinį 
įmerkė į vandenį. Atvy
niojęs tikrai rado bombą 

’ su laikrodžio mekanizmu 
exnertiškai padaryta. Tuoj 
pašaukta ekspertai ir val
stybės detektyvai. Chemi
kams paduota analizuoti. 
bet šie bomboje nesusekė 
jokios snorgstamos me
džiagos. Policija pradėjo 
stropiai ieškoti bombos 
siuntėjų.

MANO MOTINĖLEI
/
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Amerikos Ateivių Ndpiliečių 
Klausimu Konfere įcija Ethiopija Priklauso Italijai,

KALTINA BERNIUKUS 
MOKYKLOS PADEGIME

Lowell, Mass. Geg. 5 — 
Čia įtariami du berniukai, 
kurie bus greit suimti pa
degime Morey Junior High 
School, kuri sudegė praei
tą sekmadienį padaryda
ma $75000 nuostolių.

Mariją mylėti 
Vien trokšta širdis, 
Skausmuose ir laimėj 
Tarnauti jai vis! 
Širdis mano dega 
Dangaus ugnimi — 
Vien meilėj Marijos 
Ji ilsis rami.
O motina meilės, 
Marija graži!
Širdin mano Dievo 
Mane Tu neši!
Per ašarų klaną 
Erškėčių keliais, 
Apsupti meilės 
Skaisčiais spinduliais. 
Kas sopulių taurė! 
Kas skausmo ietis! 
Kas myli Mariją, 
Saldi tam mirtis! 
O tūkstančius širdžių 
Norėčiau turėt, 
Kad Motiną Jėzaus 
Įstengčiau mylėt! 
O Motina meilės, 
Malonės Versmė!
Per amžius lai skambą. 
Tau meilės giesmė!

Vynmedžio šakelė

MUSSOLINI PASKYRĖ 
GUBERNATORIŲ 

ADDIS ABABA

APVOGĖ DENTISTĄ
Geg. 6 d. vagiliai pavogė 

iš Dr. LaFlame ofiso, 
Cambridge, $473 vertės 
aukso ir kitokios medžia
gos dantims taisyti.
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Pastaraisiais laikais at
sirado labai daug asmenų, 
ypač iš “progresyvių”, ku
rie pasirinkę gražius šū
kius, rengia vakarus. Po 
kvietimais pasirašo “Ko
mitetas”. Paklausk nors 
vieno iš to “komiteto” as
mens, kas jį išrinko, tai 
atsakys: “Niekas manęs 
nerinko, bet suėję pasikal
bėjome, na ir sudarėme 
komitetą”. Blogiausia tai 
tas, kad į tokius komite
tus kartais įeina vienas, 
kitas profesijonalas, kurie, 
rodos, turėtų suprasti, kad 
daug darbo įdėta, daug pi
nigų išleista organizuojant 
įvairias organizacijas, ku
rios pilnai aptarnauja mū
sų išeiviją. Ne organizaci
jų, ne visuomenės sudary
ti “komitetai” visą tai, 
kas per kelioliką metų bu
vo pastatyta griauna ir 
dirba disorganizatyvį dar
bą.

Organizacijos ir plačioji 
visuomenė tokius ne orga
nizacijų ir ne visuomenės 
“rinktus komitetus”' turė
tų pasmerkti ir neremti. 
Mūsii organizacijos gali 
geriausiai surengti (ir ren
gia) koncertus, šokius ar 
vaidinimus ir jų pelną pa
skirti ten, kur yra reika
linga.

Roma, Italija — Marša
las Pietro Badoglio, Itali
jos karo vadas, paskelbęs 
italų įstatymus Addis A- 
baba, Ethiopijos sostinėje, 
paskelbė Italijos diktato
riaus paskirtą Giuseppe 
Bottai, Romos gubernato
rių, Addis Ababa guberna
torium.

MIRĖ SUFRAGIŠTE

Vienna, Austrija —Mirė 
Marianne Hainisch, 97 me
tų amžiaus, pionierė sufra- 
giščių darbuotoja, philan- 
thropistė ir ex-prezidento 
Michael Hainisch motina.

MIRĖ FARMERIŲ 
VADAS

(1936 m. geg. mėn. 2 d. Washingtoi, D. C.)
1. KAS IR KODĖL JĄ ŠAUKĖ? Jau’nuo 1918 me

tų veikia Amerikoje organizacija, va ” 
mų kalbų žmonėms informacijų teiki 
Language Information Service). Inicia 
ganizaciją kurti išėjo tais metais iš p. 
buvusio prie prez. Woodrow Wilson’o 
macijos Biuro vedėju (anų laikų Lietu 
ryba daug per tą biurą veikė). Toji o 
privatinė, valdžios nesubsidijuojama, 
čių aukomis. (Daugiausia lėšų jai skiria 
Foundation). Jos tikslas yra: 1) padėti 
siems prisitaikyti ir dalyvauti Amerikoj gyvenime; 
2) kovoti prieš netolerantiškumą, ir diskriminacijas 
taikomas dėl kilmės, rasės, ar tautybės 
ir remti tautinį meną ir kitas ateivių įnašas; 4) išplės
ti geresnį supratimą ir pripažinimą tau ų ir kultūrų, 
kurios sudaro Amerikos paveldėjimo da L

Taigi toji F.L.I.S., kurios raides da inai užtinka
me po naudingais straipsniais mūsų lai naščiuose*), 
yra organizacija, norinti suartinti ateiviais su senai
siais amerikonais ir tuo būdu padėti jiems įsilieti or
ganiškai į Amerikos gyvenimą. Yra tai viena iš dau
gelio čionai veikiančių amerikonizacijos institucijų, 
kuri nuo kitų gal tik skiriasi savo narių’ sielos dides
niu kilnumu, pažiūrų platumu, didesne tolerancija ir 
pripažinimu ateivių vertingumo. Taip nesiteikusi or
ganizacija gal ir yra daug sėkmingesnė savo ameriko
nizacijos darbe už kitas organizacijas, Bes turi nuo
širdaus pritarimo ir pačių ateivių.

Tikrąją priežastį šaukti šią konferenciją davė 

 

nuolat auganti čia pastaraisiais laikaisĮ propaganda 
prieš ateivius nepiliečius. Jiems prikiša 
į prasižengimus, negerbimas Amerikos konstitucijos 
ir įstatymų; jų bedarbiams pavydima 
norima net deportuoti.

Tos augančios šovinistinės ir siau 
tinęs propagandos vaisius- tar buvo 
Kongresą “Kerr and Coolidge” įstatymo sumanymas, 
kuriuo siekiama daugelį ateivių nepiliečių deportuoti 
iš Amerikos.

Kad sudaryti viešąją opiniją prieš tą įstatymo 
sumanymą ir paskleisti pačioje Amerikos visuomenė
je daugiau supratimo ir tolerancijos jausmų ateivių 

r" linkui, — ir buvo sušaukta į Washingtoną šioji kon
ferencija.

2. ATIDARYMAS IR PASKAITOS. Washingtono 
viešbutyje 2 gegužės susirinko apie 200 gana rinkti
nės publikos, kurios tarpe buvo matyti nemaža uni
versitetų profesorių, kongresmanų, teisėjų, publicistų; 
nemaža buvo ir ateivių laikraščių redakcijų atstovų. 
F.L.I.S.-o direktorius p. Read Lewis, konferenciją ati
darydamas pasiaiškino, kodėl konferencija buvo pa
vadinta “Conference on the Alien in America”. Žodis 
“alien” nelabai švelniai skambąs. Tačiau šaukėjai ty
čia pavartoję šį terminą, kad Amerikos visuomenei 
pabrėžtinai duoti suprasti, jog ir tie nėra svetimieji 
“aliens” yra taip pat garbingi ir gerbtini žmonės, kaip 
ir senieji jankiai. Konferencija esanti skiriama tik ne
piliečių Amerikos gyventojų reikalams.

Pirmosios sesijos darbų tema buvo: “Svetimšalis 
ir mūsų ekonominė problema”. Pirmąją ir labai įdo-

Excelsior Springs, Mo.— 
Gegužės 5 mirė Milo Reno, 
71 m. amžiaus, iš Dės Moi- 
nes, National Farmer’s 
Holiday Association prezi
dentas.
VAŽIUOKIME Į LIETU

VĄ PER “DARBININKO” 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Parduodame laivakortes 
geriausių ir patogiausių 
linijų. Važiuojančius ap
rūpiname visais reikalin
gais dokumentais.

Kurie manote važiuoti į 
Lietuvą, kreipkitės į 
“DARBININKO” LAIVA

KORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

sako Mussolini
oji “Sveti- 
’ (Foreign 
a tokią or- 
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Russell Sage 
vetur gimu-

3) užlaikvti

palinkimas

šalpų, juos

nacijonalis- 
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•) Tik eraila, kad tų straipsnių lietuviškas gamintojas nejsigija 

lietuviškojo mąstymo aparato; dėlto jie sunkokai skaitomi. Kalba 

lietuviška, bet stilius — angliškas.

(Tąsa 4 puslapyj)

Dviejų Enciklikų Sukaktuves 
Minės Iškilmingai

Gegužės 15 dieną, kaip 
jau buvo rašyta “Darbi
ninke”, sueina 45 metai 
nuo Popiežiaus Leono XIII 
enciklikos Rerum Nova- 
rum ir 5 metai nuo dabar
tinio Popiežiaus Pijaus XI 
enciklikos Quadragessimo 
Anno išleidimo. Kadangi 
abi enciklikos teikia labai 
daug direktyvos šių dienų 
klaidoms atitaisyti, tai 
šias sukaktuves minės vi
sas pasaulis.

J. E. Kardinolas O’Con
nell oficialiai paskelbė ku
nigams, kad jie savo baž-

MEKSIKOJ VIS KRAU
JAS LIEJASI

IŠĖJO UŽ ROOSEVELTĄ

Mexico City, Geg. 5 Washington, Geg. 5 —
William Green, Amerikos

Trys žmonės tapo nužudy- Darbo Federacijos prezi- 
ta ir keliolika sužeista, dentas išėjo viešai už Roo-

I

kuomet minia tikinčiųjų seveltą. Ragina prezidentą 
reikalavo atidaryti jų baž-; išrinkti ir kitam terminui, 
nyčias. Į jų reikalavimus 
kareiviai atsakė šūviais.
Tas susirėmimas įvyko 
Carmargo mieste.

RAUDONIEJI DEGINA 
BAŽNYČIAS ISPANIJOJE

. Tokį pareiškimą padarė, 
j kalbėdamas National Wo- 
j men’s Trade Union League 
' suvažiavime, Washingto- 
ne.

IŠSKRIDO DIDŽIULIS
ZEPELINAS

Madrid, Ispanija — Šio
mis dienomis raudonųjų 
sukurstytos gaujos užpuo
lė katalikų bažnyčias, jas 
padegė. Raudonieji pikta
dariai, kada atvyko ugnia
gesiai gesinti degančias 
bažnyčias ir vienuolynus, į 
visokiais būdais tai truk- šaly apsistos Lakehurst, 
dė. Negalėdami ugnegesių N. J. Manoma, kad šią ša- 
sulaikyti, raudonieji pra- lį pasieks šeštadienį. Su 
dėjo šaudyti į minią, su- zepelinu keliauja ir katali- 
žeisdami apie 100 asmenų. ’

Radikalų valdžia nesii
ma griežtų priemonių 
prieš raudonuosius pikta
darius, nes bijosi, kad jie 
nesuruoštų sukilimo ir 
prieš dabartinę valdžią, 
kuri yra labai panaši į Ru
sijos Kerenskio valdžią.

i

Friedrichshafen, Vokie
tija, Geg. 6 — Šiandien iš
skrido į Jungtines Valsty
bes didžiausias ir naujau
sias Vokietijos zepelinas 
“Hindenburg”. Su savim 
vežasi apie 50 keleivių ir 
daug pašto siuntinių. Šioj

kų kunigas Schulte. Jis 
gavo šv. Tėvo leidimą kas
dien laikyti šv. mišias. Ze- 
peline tam tikslui bus į- 
rengtas altorius. Zepeliną 
vairuoja Dr. Hugo Ecke- 
ner, kurs jau keletą kelio-

UOSTO DARBININKŲ 
STREIKAS ISPANIJOJ
Cadiz, Ispanija — Gene

ralis streikas suparaližavo 
Cadiz uostą. Taipgi ir kitų 
įstaigų darbininkai su
streikavo, pareikš darni 
simpatiją uosto darbinin
kams.

PRISIPAŽINO
ŽMOGŽUDYSTĖJE

nyčiose pasakytų pamoks
lus apie tas enciklikas, 
gegužės 10 d.

National Catholic Wel- 
fare Conference ragina A- 
merikos Katalikus šaukti 
susirinkimus, rengti pra
kalbas, paskaitas ir kito
kius parengimus daryti, 
kuriuose aiškinti encikli
kų svarbą mūsų gyvenime. 
Columbia Broadcast i n g 
kompanijos stotys trans
liuos J. E. Vyskupo Leech 
kalbą; Blue Network tran
sliuos monsinjoro Ryan. 
Taipgi kalbės ir kiti žy-

Basle, Šveicarijai, Geg. 5, 
— Hans Wesemann, nazių 
agentas, teisme prisipaži
no pagrobęs Berttold Ja- 
kob, žydą žurnalistą, pabė
gusį nuo persekiojimų Vo
kietijoj ir jį atgal per sie
ną nugabenęs Vokietijon. 
Už kelių dienų teismas 
jam paskirs bausmę.

Albany, N. Y. — Senato 
Teisingumo komitetas at
metė pasiūlymą pakeisti 
vaikų darbo priedą fede- 
ralėje konstitucijoje.
VAIKELIAI IŠPILDYS 
WPA MUZIKOS PROG

RAMĄ
Sekmadienį, gegužės 10 

d., 3 vai. no pietų, Bostono 
Operoje, Huntington Avė.. 
Bostone apie 500 vaikų da
lyvaus antroje Vaikų Dai
nų šventėje, šia dainų 
Šventę rengia WPA fede- 
ralis muzikos skyrius mo
tinas pagerbti. Įžangos ne
bus.

mūs katalikų vadai. Pro
testantai ir tie susidomė
ję Katalikų Bažnyčios va
dų raštais apie socialę ir 
ekonominę tvarką.

LDS kuopos taip pat tu
rėtų susidomėti ir rengti 
prakalbas ar paskaitas.

Roma, Italija* — Italijos 
diktatorius Mussolini, ka
da jo kariuomenė užėmė 
Ethiopijos sostinę Addis 
Ababa, pasakė ugningą 
kalbą per radio. Jis parei
škė, kad karas užbaigtas, 
taika atsteigta, ir dabar 
tenesikesina kas nors tu
rėti pretencijų prie Ethio
pijos, nes ji priklausanti 
Italijai. Mussolinis pareiš
kė, kad jis dabar su jo
kiais protestais ar derybų 
pasiųlymais nesiskaitys.

Anglija nori pertvarkyti 
Tautų Sąjungą. Įspėja Ita
liją gerbti kitų teises.

Dėl Ethiopijos dar gali 
kilti nesusipratimai su An
glija. Taigi Italijai nėra 
kuo perdaug džiaugtis.

JAPONIJA PERSERGĖJO 
RUSIJĄ

Tokio, Geg. 6 — Hachiro 
Arita, naujasai Japonijos 
Užsienio ministeris, kal
bėdamas par 1 a m e n t e 
(House of Peers(?)) pa
reiškė, kad Japonija siek
dama taikos Rytų Azijoje 
negalės laikytis indiferen-

nhj’yra padaręs su zepefrmatydama Rusioj 
nu šion šalin. Jis nors ne'koncentruojant armlja To- 
katalikas, bet irgi gavo 
Šv. Tėvo palaiminimą.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
Waterville, Me. Geg. 5 — 

Čia miške tapo surasta 7 
metų mergaitės, Mary 
Proulx lavonas, kurį sek
madieny netikėtai buvo 
prapuolusi iš namų. Mer
gaitės burna buvo užkimš
ta ir rankos surištos. Gy
dytojas padaręs skrodimą 
konstatavo, kad mergaitė 
buvusi išniekinta paskui 
pasmaugta.

Tai jau antras šioj apy
linkėj panašus atsitiki
mas, nes spalių mėnesy, 
panašiu būdu rasta nužu
dyta Annie Knights, 12 
metų mergaitė. Niekšo 
žmogžudžio stropiai ieško
ma.

• v

MIRĖ NUO GYVATES 
ĮKANDIMO

limuose Rytuose.
Nors Rusijos ir Japoni

jos santykiai nesą visai 
blogi, bet faktas, kad Ru
sija perdaug tvirtina savo 
karines jėgas Tolimųjų 
Rytų karinėse bazėse su
daro rimtą taikai pavojų 
šioje pasaulio dalyje. Bet 
taipgi pabrėžė Japonijos 
norą palaikyti normalius 
ir taikius santykius su 
Rusija.

I

Tūlos sektos pryčeris, 
Floridoj, užsimanė savo 
sekėjams parodyti savo ti
kėjimo “galybę”. Pasiėmė 
barškančiąją gyvatę ir lei
do jai įkąsti sau į ranką, 
tvirtindamas, kad dėl jo 
“tvirto tikėjimo” tas įkan
dimas jam esąs nepavojin-. 
gas. Ranka sutino ir už 
kelių dienų pryčeris mirė 
nuo to gyvatės įkandimo.

200,000 LAIKRODŽIŲ 
IŠDALINS DYKAI

Los Angeles, Cal. — 
Pradedant liepos mėnesį 
Los Angeles gyventojai 
bus aptarnaujami elektros 
jlga iš Boulder Dam. E- 
lektros srovė bus 60-cycle 
į vietą 50-cycle. Vadinasi, 
elektrikiniai laikrodži a i 
valandą padarys į 48 mi
nutes. Tokiu būdu visi e- 
lektrikiniai laikrodž i a i, 
kuriuos dabar turi gyven- 
tojai, nebus geri ir turės 
išmesti. Vandens ir jėgos 
komisijonieriams susidarė 
rimta problema. Galutinai 
nutarė nupirkti 200,000 
laikrodžių ir juos dykai iš
dalinti tiems gyventojams, 
kurie dabar turi elektriki- 
nius laikrodžius. Miestui 
kainuos maždaug apie 
$3,000,000 pertaisyti arba 
duoti naujus elektrikinius 
daiktus ir Įtaisus.

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio Programa, šeštadienį, gegužės 

9 dieną, 2 vai. po pietų iš WC0P, Boston, Mass. radio 
stoties išpildys Worcesterio šv. Kazimiero par. Radio 
Grupė, vadovaujant muzikui p. Juozui Žemaičiui. Pra
šome pasu’ati savo radio ant 1120 kilocycles, šeštadie
nį 2 vai. po pietų.
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Penktadienis, Gegužės 8, 1936

VIETINES ŽINIOS
• I

PAMALDOS dicinę šventę — Motinos 
dieną.

Geg. 10 d., šv. Petro baž- * Kiekvienas iš mūsų pa- 
nyčioje bus pora - svečių sakysime, kad mums bran- 
kunigų padėti vietiniams giausia yra motina šiame 
kunigams darbuotis. Čia pasauly, todėl ir ši diena 
tą dieną bus daug darbo, turi didelės reikšmės. Mo- 
nes visas jaunimas , švęs- tinos dienoje, kiekvienas 
damas Motinos Dieną, eis turime parodyti gerą šir- 
prie sakramentų. 9:30 vai. dį, malonę šypseną bei į- 
ryte šv. mišias giedos, ir teikti dovanėlę kaipo pa- 
pamokslą sakys, kun. K. garbos ženklą.
Jenkus, intencijai Sodali-j Pagerbdami žemiškas 
cijos, Choro ir Vyčių. 8:30'motinas, nepamirškime pa- 
val. ryte kun.
čius giedos šv. mišias ir 
sakys pamokslą intencijai sų parapijos katalikiškas 
Moterų Sąjungos kuopos, jaunimas, bendrai su vy-

Po šv. mišių jaunimas «iai.s; cho™ IP- ®oda!^ 
su savo svečiais turės ben- turet,». apvaikščioti įskil- , v. , v .. - 'minorai šio svpyitp n tundrus pusryčius, bažnytinė
je salėje.

7:30 vai. vakare, toje pat 
salėje, jaunimas turės pro
gramą motinų ir tėvų pa
gerbimui.

Iškilmėse dalyvaus daug 
svečių. Iš kunigų, apart 
vietinių dalyvaus kun. P. 
Lunskis ir kun. J. Vosy
lius MIC.

Toms iškilmėms išpažin
tys bus klausomos šešta
dienį po pietų ir vakare.

Ūrbonavi-! gerbti ir dangišką Motiną
Šį sekmadienį visas mū-• v -

v •

ŠIRDINGAI KVIEČIU

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
bendrai su mūsų parapi-į 
jos choru ir merginų So- 
dalicija, iškilmingai ruo- I 
šiasi apvaikščioti savo tra-programą‘

A_________________________________ I 370 TTCJ1 VY) O

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia.- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

I

I

I

COMPUTE

Jonas Micva,
e. p. Sekretorius.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS 

garsiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 10 
d. š. m. So. Bostone, Šv. 
Petro parapijos salėje, 
492 E. 7th St. įvyks Lie
tuvos Vyčių ir parapijų 
baseball ratelių vedėjų su
sirinkimas, 2:30 vai. po 
pietų.

pastaruosius du mėnesiu 
ir išmokino daug naujų 
dainelių.

•Nuoširdžiai kviečiame 
visas mūsų parapijos mo
tinas ateiti į parapijos sve
tainę sekmadienio vakare 
geg. 10 d. 7:30 valandą ir 
pasiklausyti koncerto. Į šį 
koncertą kviečiame visus, 
nes priekines vietas, “gar
bės suolus” užims moti
nos; joms bus rezervuotos 
vietos. Įžanga tik 35 cen.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
NORTH BRIGHTON

BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa 19 geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadinm 8411

CHORO ŠAUNUS 
PARENGIMAS | JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS) 
GRABORIUS 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass. 

Office: Tėl. S. B. 1437 
xtes. 158 W. 7th St. 

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Penktadienio vakare, ge
gužės 8 d., Hotel Kenmo- 
re, Boston, Mass. choras 
rengia šokius. Gros Tru- 
man Carew’s orkestras. 
Tai choro taip vadinamas 
“pavasarinis” parengimas, 
kada visi kaip vienas link
smai nusiteikę, užmirš 
sunkius metų darbus ir 
apsivilkę jaukiais linksmu 
mo rūbais, kad formaliai 
patikus pavasarį ir sma
giai atnaujinus pažintis su 
kitų parapijų choristais. 
Lauksime svečių iš toli
mųjų kolonijų. Šokių salė 
erdvi, daug galės sykiu 
šokti, tad iš priežasties 
gausiai atsilankiusių skai
čiaus galėjom įžangos bi
lietą per pusę nuleisti — 
vienas asmuo gaus teisę 
kuolinksmiausiai vakarą 
praleisti tik už 75 centus. 
Pasimatysime penktadie
nį! Jinai ir Aš.
z ■ -

SUŽEIDĖ tarutienę
Trečiadienį, gegužės 6 d. 

ant Boylston St., Bostone 
motorcycliu sužeidė p. El
zbietą Tarutienę, gyv. C 
St., So. Bostone. Ji buvo 
tuojau nuvežta Miesto li
goninėn, kur rado, kad jai 
nulaužta dešinioji koja ir 
sužeista keliose kitose vie
tose. Motorcyclį vairavo 
tūlas Charles A. Reimer iš 
Allston.

mingai šią šventę, o tuo 
pagerbsime dangišką ir 
žemišką Motiną.

Jau visi žinome, kaip ap-> 
vaikščiosime tą šventę. Vi
sas jaunimas pusė po de
vynių ryte susirinks į baž
nytinę svetainę ir, iš ten 
visi “in corpore” maršuos 
į bažnyčią, išklausytų šv. 
mišių ir priims šv. Komu
niją. Po mišių bažnytinėje 

įšalėję įvyks pusryčiai su 
įvairia programa. Į šiuos 
pusryčius kviečiame visą 
katalikų visuomenę.

I Vakare, 7:30 vai . 
bažnytinėje salėje įvyks 

’ teatras ir koncertas.
Jaunime! Matote patiek

tą tos garbingos dienos 
------------ Ar joje daly-į 

i vausime, ar nupirksime 
savo motinėlėms tikietus į 
parengimą, ar dalyvausi
me mišiose ir paaukosime 
savo maldas?!

Būkime pavyzdžiu! Ypač 
mes, vyčiai, būkime džiau
gsmu savo motinėlėms! 
Nelikime nei vienas namie, 
bet visi paminėkime skai
tlingai šią šventę!

Širdingai visus kviečiu!
Jūsų ____________________

P. Kazvadauskas, Pirm. ROLAND KETVIRTIS"* ČO.
—------------- 322 W. Broadway, So. Boston.

TRYS DOVANOS _ TeL SOUth Boston 4649.
Prie šv. Petro parapijos f-; 

parapijos išvažiavimo į- Į 
žangos eina trys brangios | 
dovanos, 
laimėti?

Pirmoji 
kas kitas, 
brangi,

• v

•9 irgi

I

KIEK SURINKO NU- 
KENTĖJUSIEMS NUO 

POTVYNIO
Mass. valstybėje nuo po

tvynio nukentėjusiems ta
po surinkta $34,666.83. Pi
nigai perduoti Raudona
jam Kryžiui.

KRAIČIO SKRYNIOS 
PARENGIMAS

Gegužės 6 d., 8 vai. vaka
re, pas p. adv. J. Gailių,

PASINAUDOK ŠIA PROGA
Tuojau paduok užsakymą užsi

sakant nauja, puikų STEWART- 
WARNER RADIO/

Mes priimsime mainomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir 
atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.

Stewart - barter Radios yra 
geresni tuomi, kad pasiekia toliau 
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.

Mes duodame išsimokė j imui ir 
pristatėm į namus už 50 mylių 
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.

Kas jų nenorės

| Namų: Talbot 2474 ||

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel S. B. 1048

dovana bus ne i 
kaip tik toji ? 

graži, parapijos \ |, 
moterų - merginų rengia- p 
ma kraičio skrynia — Ho- |' 
pe Chest. Ji dabar yra įdė- i | 
ta Lithuanian Fumiture 
Co. krautuvės lange.

Antra laimėtojui duoda
ma yra $10.00.

Trečioji dovana bus $5. 
Ją paaukojo graborius p. 
Barasevičius.

Iš tikrųjų yra biznie
riams patogus laikas ge
rai pasigarsinti, beremiant 
mūsų parapijos metinę | 
pramogą ir visiems išban- r 
dyti savo giliuką laimėji
me trijų dovanų, įsigijant 
parapijos išvažiavimo į- 
žangos bilietą. .Birželio 7 
d. jau nebetoli.

• v •

66 ŽMONES UŽMUŠĖ
AUTOMOBILIAIS

Didžiajame Bostone šiais 
metais užmušė 66 žmones 
automobiliais.

STANLEY’S RADIO SHOP
INŽ. STASYS BELESKAS, Savininkas 
343 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 0558
I
I373 Center St., Dorchester, 

Mass., įvyko draugiškas 
vakarėlis šv. Petro parapi
jos išvažiavimo pirmos do
vanos — Hope Chest — 
fondui. Apart kortavimo, 
ponai Gailiai svečius gerai 
pavaišino. Aptar n a u t i 
jiems gelbėjo sūnai ir pa
nelė Petrauskaitė.

Vakarėly buvo kun. Ur
bonavičius, kun. Virmaus- 
kis, ponia Juškienė ir po-

•R

VISIEMS SVARBUS 
PRANEŠIMAS

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VVINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TROwbridge 78S0 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo Tel. TROwbrldge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Šiemet pavasarinis para
pijos piknikas įvyks Law- 
rence’o Palangoje (Methu- 
en, Mass.) birželio 28. Prie 
įžangos skiriamos trys ge-< 
ros ir gražios dovanos. 
Pirkitės bilietėlius.

Kaip kas met, taip ir šį
met Nekalto Prasidėjimo 
parapijos didysis choras 

nai Šiauliai, Vaiginai, Pet- pavyzdingai pagerbs savo 
reikiai, Palubiakai, Eilėn-i Dangišką Motiną ir žemiš- 
gers, Ciuniai ir Poškai.

I

kas motinėles eidami “in 
corpore” prie Šv. Komuni- 

LAIVO VAGIS GAVO jos per sumą.
KALĖJIMĄ Apart to, muzikas Ma-

Šiomis dienomis Jozef mertas J. Karbauskas Jr. 
Rezewski, alias Joseph Ba- puikiai išlavino chorą per 
ssin, 27, gyv.
South Bostone nuteistas 9 
mėnesiams i pataisos na
mus už pavogimą motori
nio laivelio.

Apart to, muzikas Ma

GEORGE’S TAVERN

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Middle St.,

Lietuviška Užeiga
GEO. PETRAITIS, sav.
Skanus alus ir likeriai

58 Dorchester St., 
So. Boston.

v:

aaaiQ 

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. V. CASPER |
Arti MunicipaI Building Į 

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- = 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo? 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

1

APIPLĖŠĖ BAŽNYČIĄ
Šv. Leonardo katalikų 

bažnyčia, Prince St. (italų 
sekcijoj) North End (Bos
ton) tapo apiplėšta. Plėši
kai įsibriovė nakties laiku 
ir išsinešė nuo Šv. Antano 
altoriaus $3000 vertės 
brangenybių.

tei-

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
C0NSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir 

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483-W

—j
—>

Td. TRO 9438

FOTOGRAFAI
LUZACKAS ir SURVILAS
Fotografuojant vestuves, šei

mynas, ir pavienius.
Taipgi, užlaikom geriausius 

fremus paveikslams ir 
diplomams.

875 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame^ Ir prosiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip ta’: 

; So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna- 

vimą už pigią kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

v: 5/

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 ▼. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

CAMBRIDGE, MASS.
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Nepaprastai gražus ir i 
linksmas koncertas įvyks į Į 
gegužės 10, MOTINOS i1 
DIENOJE 7:30 vai. vaka- £ 
re, parapijos svetainėje 
Windsor St.

Visi gėrėjosi puikiu cho
ro perstatymu Minstrel 
show. ši choro pramoga 
bus dar puikesnė ir malo
nesnė klausytis. Dainos 
naujos, nepaprastai gra
žios. Ateikite, patįs įsiti
kinsite, kad tiesa čia kal
bama. Savo atėjimu cho
ristams priduosite daug 
gero ūpo, o bažnyčiai bus 
graži parama. Pelnas ski
riamas bažnyčiai.

Tel. S. B. 2805-R j
LIETUVIS

iOPTOMETRISTAS]
Išegzaminuoju akis| 
priskiriu akinius? 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniS-i 

koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
447 Broadvray, South Boston = 

ė

i

DACC MOTOR 
KUM PARTS Co.
. Vilaikome visokiems karams

ir trokams dalis.

TAISOME BRAK1US

Tel. ŠOU Boston 3735
Tel. ŠOU Boston 9620

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugynę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausių miltų. Visose bu- 
černėse reikalaukite K. Plevo- 

; ko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.

131 C. St., So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobili? ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo v<eta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiuna* ir Peler Trečiokas 

savininkai

I

nnoę motor 
nUuu parts co.

Specialis Išpardavimas
BATERIJOS .....  $3.95

ĮMAINANT IR SENĄ 
BATERIJĄ

Uždedame Brake Bands
Dabar nupigintomis kainomis. 

Tel. ŠOU Boston 
Tel. ŠOU Boston

280 BROADVVAY, SO. BOSTON.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
9620
3735

z

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(fcEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJ A8

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq ,

Cambridge, Mase.

GET YOUR STICKER EARLY! 
FREE INSPECTION

------ at the -----  
MORTON SŲUARE GARAGE

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St.. Cambridge, Mass. 

Prieš Lietuvių Bažnyčią 
JOHN J. P0WELL, Sav.

Offietal Brake * I.ight Statlon No. 3005-1
B ra kės adjurted 75c. and up — —motor tuned up.

Dabar

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VAI^TYBfiS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

delei pagydymo visokių 
kraujo, nervų Ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba 
šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas, 

patarimas dykai visą šj mėnesf. 

Dr.Gfady.327^-^ 
Valandos: Antradtentets, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai. 4

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorchester St., 

(Corner Middle St.) 
So. Boston, Mass.

Geriausia ir šviežiausia Mėsa 
Žemos Kainos. Uždyka pristatome. 

Greita* Patarnavimo*.
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Bernardas J. Koraitis

411 WASHINGTON street

'• laikraščių pranašautas lie- Dievuie- Sutvirtinimo a- kad patsai šv. Tėvo Atsto-,

J

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

Garbes Randai Motinos Dien<Į Minint ! ^a*’006’00000006**’00”08’00000'*’06’6***’0000^^

Baltimore, Md.

ADRESUOKITE LAIŠKĄ 
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP: 

Mr. Bernardas Koraitis 
I. J. Fox, Ine.,

411 Washington St. 
Boston, Mass.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

marškinius siuvo, 
kurie negerbtų Nykštukas po mašinos a- 

Taip-data pakliuvo... Reikalin-

Ponas Koraitis, I. J. Fox Lietuvių Ats
tovas, lankys Brockton, Taunton, Providence, R. I. ir apylin
kės lietuvių kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu. Kaip ka
da lietuvėms gyvenant šiose kolonijose nėra patogu atvažiuoti 
i Bostoną, kad galėtumėt pasinaudoti I. J. Fox kailinių nupi
gintų kainų išpardavimu, tai Ponas Koraitis atvažiuos tiesiog 
į kiekvienos lietuvks namus kas tik parašys jam laišką arba 
atvirutę.

Lietuvėms gyvenančioms šiose kolonijose jau pasiųsta tūks
tančiai LAIŠKŲ apie Pono Koraičio apsilankimą. Gavęs nuo 
Tamstos laišką, ar atvirutę Ponas Koraitis atvažiuos į Jūsų na
mus su kailiniais ir savo namuose galėsite apžiūrėti, pasimie- 
ruoti kailinius BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ IR OBLIGACIJŲ.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4855 
ROKBURY. MASS.

P-lė A. Koraitytė sako: 
“Parašyk atvirutę I. J. Fox, o 
p. Koraitis asmeniai atsilankys 
su dideliu kailinių pasirinki
mu”.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt — Elizabeth Oialis,

111 H. St So. Boston, Mass. 
TeL 8OU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona MarkoniutA
29 Whipple Avė., Roslindale, Masa.

Tel. Parkway 0558-W (
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarį — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. Janušonlenė,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Masa 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarninkg mėnesio.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai

L St. LIQUOR STORE
Parduodam goriausius įvai
rių rūšių TONTKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokioje įtalpose: Bonkoms, 

Gorėtais ir Bačkomis. Visij U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
I’OKILIAMS, VESTU V R M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
31 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ
195 I. ST., SO. BOSTON. MASS.

Tur būt neperdažniausiai iškilmės įvyko šv. Alfonso 
atsitinka, kad tą pačią die- j 
ną toj pačioj bažnyčioj į- 
vyktų iškilmės, dviguba 
švente. Bet kaip tik tokios

NAUJI KRISTOFORAI

i

i
ir Jonas Samarijcj arba 
Paulius Efese, taip ir J. 
M. Apaštališkasis Atsto
vas dėjo ant mūsų berniu
kų ir mergaičių galvų ran
kas, kad jie apturėtų šv.
Dvasią, gautų šv. Dvasios nikas, kurs 43 metuose sa- 
septynerias dovanas, tap- vo kunigystės ir klebona- 
tų stiprūs Kristaus karei- vimo Baltimorėje susilau- 
viai, gyventų dėl Dievo ir kė tos laimės, tos garbės,

| UV A V j UUtv 0(111

nyčią. Kaip skaisčiai, kaip lėta> graži> tačiau apie 2 
nekaltai švietė Pirmos val pp dangus pradėjo 
Komunijos vaikučių veide- niauktis, ir per 4 dienas.... .. ..

tus kaip tik iškentėjo iki Peigų metu Choras giedo- vas^aplankė, džiaugėsi mū- 
žmonės suėjo į bažnyčią.

Apaštališkasis Delega-
J. M. Arkivyskupas

Raskite tautą, raskite tau 
žmones, 
kareivio randų: 
tuos randus, kurie buvo į- ga buvo operacija po tam 
gyti Tėvynę beginant. Po- ‘ padaryti... Daugiau tu irgi 
etai juos laurais vainikuo- matai, bet neatmeni kaip 
ja, dainiai dainuodami tai visa atsitiko. Vis vien, 
juos raliuoja, istorikai a- jie tau daug reiškia. Kiek- 
pie juos knygas rašinėja, vienas randelis tau reiškia 
Kareivio randai tai garbės motutės pasiauko j i m ą, 
žymės, todėl garbė garbe vargą ir pasišventimą dėl 
užmokama... Bet ar kuo- tavęs ir tavo brolių ir se- 
met nors pamąstei apie ta- sučių neatsimeni, kad kuo- 
vo motinėlės rankų ran- met nors motulė rūgotų:— 
dus? Ar atėjo tavo mintyj viską taip švelniai malo- 
toks pasireiškimas? Jei ne, niai priima, tiek pasiauko-
tai kuomet nors pažvelgk ja dėl savo sūnų ir dukrų, 
į motutės rankeles, gal pa- dėl savo vyro.
matysi vieną kitą žymę ir j Atmink, kad kada nors 
tuomet suprasi ką motutė tos rankelės ramiai ilsėsis, 
brangi dėl tavęs ir už tavo jau daugiau nebegalės tau 
brolių ir sesučių iškentėjo, patarnauti.

Po sunkaus darbelio, nu
vargusi, atsisėda savo su
pamoje kėdėje ir save už- 
siliūliuoja į sapnų šalelę. 
Tau jaunuoli, tau senas tė
vuke, jei tavo motute te
bėra gyva ir tau geroji du
kra dabar yra proga pa
žvelgti į brangios motutės 
vargo rankeles. Štai.. Ran
das ant piršto... Taip., tu 
atsimeni kaip tai buvo. Dėkok Dievui, kad Jis tei- 
Motutė tuomet bulves sku-( kėši duoti tau tą privilegi- 
to, o mažas Juozukas vir-'ją dalintis jos gyvenimu, 
šuj dykinėjos ir paskui. prašyk, kad Jis brangiai 
sumušė savo galvutę. Mo-' ......................
tutė išgirdus riksmą išsi-1 
gando ir įsipiovė pirštą... j 
Žiūrėk Jos nykštukas.. A... • 
kaip jis šonan pakreiptas. 
Tai ir tą atsimeni... Tas j 
atsitiko kuomet motutė dienoj.

Tuomet tik 
suprasi, kad motutės ran
kelės tai užsitarnavusios 

i garbės rankelės. Tuomet... 
i bet gal bus vėlu (jei jau 
ir nėr vėlu) suprasi, taip 
suprasi. Bet gal ji dar gy
vena; — jei taip, tai siųsk 
jai nuoširdžiausius sveiki
nimus jei esi toli nuo Jos; 
sveikinti Ją saldžiu pabu
čiavimu jei esi prie jos.

PASKUTINE PROGA!!!
[Brockton, Taunton, Providence, R. I.

IR APYLINKĖS KOLONIJŲ LIETUVĖMS

P-lė A. Koraitytė

KAS GIRDĖT LIETUVIŲ - 
KOLONIJOSE

šeštadienį, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, Vernon ir 25- 
tos gatvės įvyks gražus 
koncertas, kurio progra
mos pirmą dalį išpildys p. 
muz. Nekrašas, — antrą 
Šv. Jurgio par. choras su
dainuodamas “Jazzo ope
retę”, kuri yra pritaikin
ta mūsų jaunimui. Vėliau 
bus šokiai. Dalis pelno y- 
ra skiriama “Muzikos Ži
nioms”. - Rap.

motutei suteiktų visą ką 
Jos brangioji širdis trokš
ta. “Dieve laimink bran
gią motutę!”, tebūna, tavo 
šūkis Motinų Dienoj ir 
kiekvienoj bėgančių metų

Romas Insa

! bažnyčioj, Baltimorej, pe
reitą sekmadienį. Ryte bu
vo vaikučių Pirma šv. Ko
munija, o po pietų, net 
pats šv. Tėvo atstovas su
teikė Sutvirtinimo Sakra
mentą mūsų parapijoj.

VAIKUČIŲ PIRMA 
ŠV. KOMUNIJA

Metų bėgyje yra daug 
gražių dienų, daug svarbių 
bažnyčios švenčių, daug 

i atmintinų įvykių, tačiau 
nėra gal nė svarbesnės, nė 
gražesnės dienos, kaip pa-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINfc 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd-, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
1 109 Bowen St.. So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

7 IVinfield SU So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
į 2 vaL po pietį. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SU So. Boston, Mass.

7:30 vaL vakare, pobažnytlnė) sve 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę.

rapijai, taip šeimoms už fotografistas p. Velzis at- mento. Kaip pirmais krik- 
pirmos šv. Komunijos minčiai nutraukė dienos ščionybės amžiais Petras 
šventę. Tokia ilgai lauktą grupės paveikslą.
25 mūsų parapijos vaiku
čių diena, galutinai išaušo 
sekmadienį, gegužės 3. Dar 
prieš 8 vai. ryte kun. Men
delis iškilmingai įvedė die
nos garbės svečius į baž-

DIRMAVONĖ
Antra dienos iškilmė, tai 

buvo suteikimas Sutvirti
nimo Sakramento, 4 vai. 
po pietų. Rytą buvo sau-

morės Katalikų atmintyse 
šv. Tėvo Atstovo ir visų 
dienos iškilmių paveikslas 

i liko neišdildomai nufoto
grafuotas. Visi buvome 
linksmi, bet ypač linksmas 
buvo mūsų Klebonas Pat- 
riarka kun. Juozas Lietuv-

PRANEŠIMAS MOTERŲ 
SĄJUNGOS KUOPOMS

lia.il Tarytum angelai ren
gėsi priimti Jėzų į savo 
širdį.

Visų pirma buvo atnau
jinimas krikšto įžadų. Sto- tas, 
vintiems vaikučiams kun. | Amleto Cicognani, atvyko 
Mendelis pasakė, kad vi- su savo sekretorium kun 
sas pasaulis visuomet bu- Thomas J. Kilfoil iš Wa 
vo ir šiandien tebėra pasi- shingtono apie 3:30 vai 
dalinęs į dvi dali, į dvie- Kunigai užkviesti pagelbė 
jas stovyklas. Vienas jų ti su Sutvirtinimo apei 
valdo Kristus, o kitas mū- goms, o jų buvo net 14 iš 
sų visų išganymo priešas viso, atvyko |uo pačiu lai 
velnias. Kuomet tie vai- ' '
kučiai atkartos tą “atsiža
dame”, kurį jų krikšto tė
vai ištarė 8 ar 10 metų at
gal,tuo žodžiu jie išreikš 
savo norą ant visados pri
klausyti Kristui, ir savo 
pasibiaurėjimą, savo nea- 
pikantą velniui. Jie paro
dys Kristui savo ištikimy
bę, ne tik kuomet lanko 
parapijos mokyklą, bet ir 
ją apleidę mylės Dievą, lai
kys Jo įsakymus, bus iš
tikimi Katalikų Bažnyčios 
vaikai. Krikšto įžadų at
naujinimas užsibaigė iškil
mingu Apaštalų Tikybos 
Išpažinimo atkartojimu.

Sekė šv. Mišios. Po evan
gelijos celebrantas pasakė 
pamokslą ne tik vaiku
čiams bet ir suaugusiems. 
Jis priminė, kad tas alto
rius tai paskutinės vaka
rienės stalas prie kurio 
pirmos šv. mišios buvo at
našautos ir pirma šv. ko
munija išdalinta. Vaiku
čiams dar kartą priminė, 
kad brangus yra tas jo 
naudojamas mišių kieli- 
kas, brangi yra ta mons
trancija, kurioje Jėzus yra 
garbinamas, brangi yra ta 
kupka, kur Jėzus yra lai
komas, bet šį rytą tų vai
kučių širdįs, jų sielos yra 
daug gražesnės, daug 
brangesnės už tuos visus 
bažnyčios indus.

Šv. mišių metu kiti vai
kučiai gražiai giedojo gie
smes pritaikintas dienos 
iškilmei. Po mišių visi > 
nauji KRISTOFORAI bu-j 
vo įrašyti į ražančiaus ir, 
škaplieriaus brolijas, o po; 
visam kam mūsų Lietuvis ties Sutvirtinimo sakra-

Mass., Me. ir N. H. Mo
terų Sąjungos Apskr. su
važiavimas įvyks gegužės 
24, 1936, Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Norwood, 
Mass. Sesijos prasidės 
1:30 vai. po pietų. Visos 
kuopos malonėkite prisių
sti atstoves ir įnešimus. 
Taip-gi įvyko naujos val
dybos rinkimas. Yra kele
tą svarbių klausimų, ku
rių toliau negalima atidėti. 
Vajus dar neužsibaigė. Vi
sos kuopos testoja į lenk
tynes, kuri daugiausiai 
naujų narių prirašys. La
bai svarbu, kad kuopos 
augtų narių skaičiumi.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

jo. Patsai p. Čižauskas į- sų bažnyčia ir laimino mū- 
spūdingai išpildė solo Lie- sų parapiją.
tuviškai “Sveika Marija”. ; 
Užsibaigus Sutvirtinimo 
apeigoms, visi susirinku- Kazimieras Pugevičius 
šieji atkalbėjo Tikiu į Die- jonas Vilkas, Stasys Bo- 

guža, Pranas Baranaus- 
I kas Vytautas Valčečkas, 
: Juozas Antoševskis, Vy
tautas Vyšniauskas, Jur
gis Mayo, Leonardas Pau
ža, Teodoras Kupriunas, 
Jonas čučiulis, Pranas 
Žvirblis, Edvardas Česna, 
Dolores Pečiulis, Pranė 
Petkus, Darata Terasevi- 
čiūtė, Marė Stalionis, Al- 
verta Jovaišiutė, Marė 
Dumkiutė, Aldona Terase- 
vičiutė, Marė Kavaselis, 
Alicija Adomaičiutė, Ele- 
anora Kairiutė, Juozapina 
Novagrockiutė ir Elena 
Juškauskaitė. Antanas T.

vą Tėvą, Tėve mūsų ir 
Sveika Marija. Palaimini
mą su ŠŠ. Sakramentu su- 

| teikė patsai šv. Tėvo Ats
tovas. Apeigos buvo bega
lo gražios, įspūdingos, ne
pamirštamos. Grįž t a n t 
garbingam svečiui į kle
boniją, p. Čižauskas grojo 
tą patį maršą, kurs yra 

vaTsugaudr višr'baaiy- ^°>mas šv. Petro bazili- 
čios varpai, o mūsų didy- k°\R°m0J Patles sv,Tavo 
sis choras, vadovaujant: 
art. Jonui Čižauskui, už- į- -___ v -____ 1:__
giedojo alla Capella Sisti- 
na “Ecce Sacerdos Mag
nus”. Šv. Tėvo Atstovas, 
kunigų vedamas, laimin
damas susirinkusius įėjo į 
Amerikos Lietuvių Kated
rą. Didysis altorius pas
kendęs gėlėse, o visa baž
nyčia elektros šviesoje da
rė didelį įspūdį kaip į sve
čius kunigus, taip į šv. Tė
vo atstovą. Atėjęs prie al
toriaus šv. Tėvo Atstovas 
atsiklaupė ir trumpai mel
dėsi. Choras giedojo Veni 
Creator. Paskui atsikėlęs 
perėjo tarp vaikučių pa
klausdamas tai vieno, tai 
kito apie Sutvirtinimo Sa
kramentą. Pasitenkinęs, 
kad jie žino kas yra reika
linga to Sakramento ver
tam priėmimui, jis prakal
bėjo kaip į vaikučius, taip 
į susirinkusius. Kalbėjo 
angliškai, gan aiškiai. Pa
aiškino visiems, kad per 
Sutvirtinimo Sakramentą 
mes tampame šv. Dvasios 
bažnyčios, paties Dievo 
buveinėmis, ir todėl nie
kuomet neturime nieką da- 
sileisti savo gyvenime, 
kas suteptų mumyse Die
vo namus. Savo pamokini
mą užbaigė, suteikdamas 
visiems esantiems šv. Tė
vo palaiminimą.

Prasidėjo teikimas pa

pylė kaip iš kibiro, paveik
slo nebuvo galima traukti. 
Tačiau tų, kurie buvo su
tvirtinti sekmadienį, at
mintyse kaip ir visų Balti-

ku. ŠŠ. Vardo dr-jos vy
rai kaip siena sudarė gar
bės sargybą nuo kleboni
jos durių iki didžiojo alto
riaus grotelių. Kaip tik 4 
vai. sugaudė visi 1

Pastaraisiais laikais So. Bostone nebuvo nei vieno lietuvio lai
vakorčių agento, kuris galėtų savo tautiečiams patarnauti.

“DARBININKAS” norėdamas padėti lietuviams, įsteigė lai
vakorčių skyrių.

“DARBININKO” Laivakorčių Agentūros vedėju yra A. Pel- 
džius, “Darbininko” administratorius, kuris per keletą metų vedė 
laivakorčių skyrių prie dienraščio “Draugo”, Chicagoje.

“DARBININKO” Laivakorčių Agentūroje bus pardavinėjama 
laivakortės geriausių ir patogiausių linijų.

“DARBININKO” Laivakorčių Skyrius aprūpins važiuojančius 
į Lietuvą visais dokumentais, kokie yra reikalingi kelionėje.

Per “DARBININKO” Agentūrą galite važiuoti bile kada ir 
kokiu tik laivu norite.

Taigi, jei manai važiuoti į Lietuvą aplankyti savo giminių, 
draugų, ar pažįstamų, kreipkitės į “Darbininko” Laivakorčių A- 
gentūrą, kuri Tamstai nuoširdžiai patarnaus.

I
I
I
i
i



Penktadienis, Gegužės 8, 1936
TELEPHONE

2680 □ AJtBipirOtAS
O AS

366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

- *

MOTINA
Kunigų Vienybės žurnale “Forume” J. N. (gerb. 

Kun. Dr. J. Navickas) taip rašo apie Motiną:
“Laiminga toji parapija, kurios bažnyčia kiek

vieną dieną pilna garbingų šeimos motinų, beklausan
čių šv. Mišių ir einančių prie šv. Komunijos: tos para
pijos dvasia yra gyva. Gražiausi tikybinių apeigų rū
bai — kamžos, stulos, albos, arnotai ir t.t.; brangiau
si indai — kielikai, ciborijos, monstrancijos; turtin
giausi bažnyčios puošmens, pradedant altoriais, vitra
žais, stovylomis, lempomis ir baigiant žvakydėmis ir 
varpeliais — tai visa daugiausia yra šeimų motinų 
dovanos. Vakarienių, piknikų, įvairiausių parapijos 
paruošimų pasisekimas priklauso tų pačių motinų. 
Niekas daugiau tikietų neišparduos, niekas daugiau 
nepasidarbuos, niekas daugiau už jas nesuaukuos. Vi
sas parapijos gyvybės ir darbuotės pulsas, tokiu bū
du, yra motina”.

Toliau autorius sako, kad mūsų parapijose yra 
devynios galybės įvairių įvairiausių organizacijų kuo
pų, draugijų, sodaliečių, brolijų. Visos jos aprūpina
mos ir globojamos, vienos tik vargšės motinos apleis 
tos, pritapdamos vienur-kitur, bet visur tepasinaudo- 
damos vien nuotrupomis. Pačiais gyvaisiais motinų 
reikalais pas mus iki šiol maža tesirūpinta. O bet gi 
reikia nepamiršti, kad

“Mūsų ateitis priklauso motinų! Kūdikis, busi
mosios visuomenės dalis, yra pilnoje motinos galioje: 
jojo auklėjimas yra motinos gyvybės tikslas. Juo ge-
resnė, doresnė motina, tuo josios kūdikis irgi užaugs 
doresnis, geresnis visuomenės narys. Neužmirškime! 
Tik šventosios motinos šventuosius gimdo! Šv. Tėvas 
Pius IX kartą pasakė: “Duokite man katalikes ir 
šventas motinas, o aš su jų pagelba atnaujinsiu pa
saulį!” Tikrai nuostabu. Kristaus Vietininkas nesi- 
šaukia valstybių valdovų, diktatorių, partijų lyderių, 
teisėjų, misijonierių, bet Motinų”.

Ypač šiais modemiškojo ištvirkimo laikais gerų 
motinų įtaka ytin reikalinga.

“Susituokusieji, šv. Moterystės sakramentu prisi
dengę, pildo baisiausius prasikaltimus; tautos žudy
mas eina plačia vaga. Vaikų auklėjimu mažai tesirū
pinama: jie siunčiami dažniausiai į viešąsias mokyk
las, nors turimos ir savos lietuviškos, katalikiškos; 
mūsų mokyklos smarkiai tuštėja. Jaunimas savųjų 

i nepaiso: susituokimų su svetimtaučiais ir kitatikiais 
nuošimtis baisus. Tokių sutuoktuvių pasėka arba iš
siskyrimai ir sugriautas gyvenimas arba jų visiškas 
•žuvimas lietuvių tautai ir Katalikų Bažnyčiai. Vienu 
žodžiu, šeimos iširimas visapusis. J tvarką jį atvesti 
tegali tik Motinos”.

Taigi branginkime, mylėkime, gerbkime ir globo
kime gerąsias katalikiškas ir lietuviškas Motinas! K.

i

Amerikos Ateivių Nepiliečių 
Klausimu Konferencija

(Pradžia 1 puslapy j)
mią paskaitą laikė Katalikų Universiteto profesorius, 
žinomas sociologas ir ekonomistas monsinjoras J. A. 
Ryan. Paskaitos tema: “Ar svetimšalis gali turėti ly
gių galimybių gauti darbą?” Senatorius Reynhold sa
vo kalboje, kurioje jisai rėmė “Kerr-Coolidge” bilių, 
aiškinęs, kad Amerikoje esą apie 7 milijonai gyvento
jų nepiliečių, (svetur gimusių iš viso esą 14 milijonų). 
Iš jų apie 3y2 milijono turį gerus c^rbus, o tuo tarpu 
apie 8 milijonai tikrų Amerikonų esą bedarbo. Iš tų 
svetimšalių daugiausia esą įvairių prasikaltėlių, ir jų 
bedarbius turinti užlaikyti ir pati suvargusi Ameri
kos visuomenė. Jie nenorį suartėti su Amerikos gyve
nimu, vengę tapti piliečiais.

Panašias mintis apie ateivius nepiliečius sklei- 
džią ir panašius jausmus palaiką Hearsto laikraščiai, 
“Amerikos Revoliucijos* Dukterys”, “Amerikos Revo- 

» liucijos Sūnūs”, dar kaž kokie “Crusaders” ir kitos or
ganizacijos.

sąs sudarytas, jog tie ateiviai ir norėdami ligšiol ne
gali patapti piliečiais.

Bent 90% daromų ateiviams nepiliečiams prie
kaištų esą neteisingi ir be pagrindo. Tai esąs darbas 
ypač tų žmonių, kurie norį, nukreipti visuomenės dė
mesį nuo tikros vargų priežasties, kuri esanti netiku
si ir neteisinga santvarka, privedusi kitus kraštus ir 
Ameriką prie vargų bedugnės. Vietoj, sako, kad susi
rūpinti tos tikros priežasties pašalinimu, norima nu
kreipti gyventojų rūstybę į ateivius nepiliečius. Pra
sikaltėlių, jų tarpe, proporcingai imant, esą mažiau, 
kaip čia gimusių tarpe.

Davimas pašalpos ateiviams nei kiek neapsunki
nąs ekonominės krašto būklės. Gautos pašalpos jie ne
krauną į bankus, kad paskui vėl augtų toji perdidelė 
kapitalų atsarga, kuri kaip tik ir smaugia Amerikos 
ekonominį gyvenimą. Jie visi esą tuojau išleidžiami 
gyvenimo reikmenims.

Labai liūdnas esąs reiškinys, jog kai kurie dar- 
badaviai diskriminuoją nepiliečius ir neprileidžia jų 
prie darbų. Čia vėl klausimo išrišimas juk esąs tame, 
kad sumažinti darbo valandų į savaitę,įkaičių iki 30, 
kaip to reikalaują organizuoti darbininkai. Tada gal 
beveik visiems užtektų darbo.

Iš viso puolimas tų ateivių nepiliečių esąs nekrik
ščioniškas, neteisingas ir* negražus darbas.

Prelegentas baigė kvietimu Amerikos visuomenės 
prie didesnės tolerancijos ir artimo meilės.

Antroji paskaita buvo p. John G. Winant, buvu
sio New Hampshire’o gubernatoriaus, dabar Socijali- 
nio Saugumo Tarybos pirmininko. Tema-: “Ar ateivis 
nepilietis turi teisės gauti pašelpą?” Savo pasistaty-

l

Tų ateivių nepiliečių dabar esą mažiau, ne 7 mili
jonai, o tik gal apie 5 milijonai. Iš jų apie pusantro 
milijono jau esą išsiėmę pirmąsias popieras.

Esą net 4-ios svarbios priežastys kliudančios atei
viams piliečiais patapti. Piliečiu patapimas kainuojąs 
nuo 50 iki 100 dol. Ne visi dabar galį tiek pinigų tam 
reikalui skirti. Kitur nelengva esą išpildyti visus di
delius reikalavimus, išlaikyti kvotimus. Pilietybės po- tąjį klausimą p. Winant svarstė trejopu atžvilgiu: 
pierių gavimo reikią net 5 metai laukti. Kiti negalį at
siminti dienos atvažiavimo ir laivo, kuriuo atplaukė. 
Vėlgi padėtis tų, kurie esą atvykę tarp 1921 ir 1924 
metų ypač esanti sunki. Ateivybės įstatymas taip e-

MOTINAI
(Gyvai)

Griaudinąs širdis, prisiminus Motutę!
Pagimdo mane ji didžiausiuos skausmuos! 
Pirmoji mane numazgojo mažutį, 
Pirmoji suvystė baltuos vystykluos!

Pirmoji mane išbučiavo karščiausiai,
Pirmoji paženklino Kryžiaus ženklu
Pirmoji ji pavelde globai Aukščiausio, 
Švenčiausios Panelės, šventų Angelų!

Lopšine daina mane mažą migdina, 
Mokina kojelėmis tiesiai pažengt, 
Pravirkusį glaudžia prie savo krūtinės, 
Nuo šalčio ir vėjo savimi prideng’!

Pripratina kelti mintis į aukštybes, 
Sutaikinti darbus su Dievo valia, 
Už DIEVĄ,’ tėvynę aukoti gyvybę, 
Nurodo, kur glūdi tikroji galia!

Ligos prislėgtam meilingoji ji slaugė, 
Dvejones išsklaido lyg vėjas dujas,
Vargais mano vargsta, džiaugsmais mano džiau- 
Išlygin gyvenimo šio prarajas!

Nežemiška laime prašvint jos veidelis, 
Kai regi mane takais einant dorų 
Apsipil kraujais meilinga jos širdelė, 
Kai mato man’ krypstant nuo kelio gerų!

Ar ašen skaistus, lyg dangaus Serafinas, 
Ar ašen šlykštus, lyg kad veln’s pragare, 
Visvien dėl manęs širdis plak’ jos krūtinėj! 
Už man’, dėl manęs ji aukoja save!

Taip dieną ir naktį, taip metai po metais, 
Lyg Angelas Sargs, be paliovos jokios 
Ji saugo mane šio pasaulio verpetuos’, 
Varu veste veda prie laimės tikros!

Atlygink Tu, Viešpatie! mano Motutei 
Už jos dėl manęs iškentėtus vargus! 
Dėl manęs tenedžiūst jos palaimintos krūtys! 
Tebūnie plačiai jai atvertas dangus!

Snaudelis

• v ? _ __
,/gias

NUOTRUPOS
EUCHARISTINIS KON

GRESAS ŽEMAITIJOJ
Šįmet Kretingoje Telšių 

vyskupija rengia Eucha
ristinį Kongresą, birželio 
12, 13 ir 14 dienomis. Visa 
Lietuva smarkiai rengiasi 
tame Kongrese dalyvauti. 
Patartina ir Amerikos lie
tuviams, kurie rengiasi 
šiais metais vykti Lietu
von, vykti kiek ankščiau, 

r kad suspėti į Eucharistinį 
Kongresą. Darbininko Lai
vakorčių agentūra yra pa
siryžus visiems pasitar
nauti.

ŠLYKŠTYBĖMIS PAMI
NĖJO JUBILIEJŲ

Mūsų kaimynas “Kelei
vis” per 30 metų nė kiek 
nepažengė pirmyn. Taip 
pasivadinusiame jubilieji
niame numeryje sudėjo 
per 30 metų sutaupytus 
šlykščius paveikslus su 
dar šlykštesniais parašais. 
Taigi “Keleivio” redakto
rius per 30 metų nepajėgė 
išsigydyti nUo socialisti
nės šmeižtologijos ligos.

I 
I

I

nančių pašalpą anaiptol nesanti didesnė, negu pilie
čių. Bet jeigu būtų ir taip, tai to priežastis būtų ne 
kita, tik toji, kad nepiliečiai sunkiau gauną darbo; 
uždarbio neturėdami priversti esą prašyti pašalpos 
(Jrelief): negi mirs badu.

Ir šiaip ar taip nesą jokių įrodymų, kad nepilie
čiai labiau esą linkę prašyti pašalpų, kaip piliečiai. 
Legaliniu atžvilgiu — nedavimas pašalpos nepilie
čiams yra priešingas Amerikos konstitucijai, kuri ga
rantuoja čia žmoniškas teises visiems ateiviams: pi
liečiams ir nepiliečiams.

Nepiliečiai turį teisę pašalpos ieškoti, o visuome
nė ir vyriausybė turi pareigą tą pašalpą parūpinti. 
Juo aiškesnis esąs klausimas moraliniu atžvilgiu. Rei
kią tik suprasti ir atjausti būklė to ateivio, kurs gal 
ne dėl savo kaltės dar nepatapo piliečiu, bet kuris, 
kaipo nepilietis, išstumiamas iš darbo, nebeturi iš ko 

į gyventi ir kada jisai ateinąs į įstaigą ir paprašąs pa
šalpos, jisai išgirsta klausimą: ar tu Amerikos pilie-, 
tis? Ar tai esą gražu ir moralu? Amerikos gyventojai į. 
visi esą vakarykščiai ar užvakarykščiai ateiviai. Ka-, 
da jie savo prakaitu ir krauju subudavojo Amerikos j 
turtus, dabar kai kuriems iš jų pavydima ir duonos 
gabalo, p. Winant baigė savo paskaitą priminimu i 
Kristaus prilyginimo apie aną gailestingąjį Samarie
tį, kurio pavyzdžiu kaip tik ir turinti dabar sekti A- 
merikos visuomenė.

(Tąsa kitame numeryje).
Uosis.

LENKAI ARDO ŠEŠTO
KŲ — SUVALKŲ GEŽIN- 

KELĮ
*—

j Pranešama, kad šiomis 
dienomis okupuoto s i o s 

į Lietuvos pusėje lenkai 
j pradėjo nuiminėti geležin- 
: kelio pabėgius ruože šeš
tokai — Suvalkai. Neprikl. 
Lietuvos pusėje šios gele
žinkelio linijos pabėgiai 
buvo nuimti ankščiau.

Į . ---------------
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DIREKTORIJA VIS DAR 
ŠALINA LIETUVIUS

Kun. A. T. (Samata)

Motinos Dieną Minint
MOTULE! Kaip kilnus ir malonus tas žodis! 

Tautų kalbos čia, žemėje, nėra kito meilinges
nio žodžio, nėra tokio panašaus ir atitinkamo 
ir reikšmingo žodžio, nėra kito tokio pilno vil
ties ir paguodos žodžio, viską atstojančio ir vi
są apimančio!

Kūdikystėje — Motulės prieglobstis yra iš
ganymo tvirtovė; Motulės veido šypsena, tai 
saulės gaivūs spinduliai, naikinantieji tamsius 
debesius; Motulės virpantis paglostymas pra
šalina visus skausmus ir nudžiovina ašaras.

Jaunatvėje — Motulės simpatingoji ausis 
noriai nusilenkia ir sutinkančiai klausosi jau
nosios širdies visų dejonių: skausmo ar džiaug
smo, nuopolio ar laimės, sielvartų ar palaimos. 
Gracingos rankos palietimu, Motulė vairuoja 
jaunuolio sūnaus ar skaistuolės dukros gyve
nimą banguojančioj jūroj. Motulės kilnūs pa- 
guodžiantieji ir viltingi žodžiai nutildo gyve
nimo sunkenybių pakilusias bangas; jos išga
ningi patarimai nušviečia skaistesnę dieną, 
gražesnę ateitį.

Vyriškume, kai einame savo keliais ir mūsų 
užsimojimai jau būna įvykdomi, argi daugiau 
nebereikalinga Motulės globa? Argi daugiau 
nebereikalaujama jos simpatijos ar užuojau-

ekonominiu, juridiniu ir moraliniu.
Ekonominiu atžvilgiu — ateivių nepiliečių bedar

bių šelpimas nesudaręs turtingai Amerikai nei nuos
tolių, nei vargo, nei žymės. Proporcija nepiliečių gau- i

Klaipėdos krašto direk
torija atleido Klaipėdos 
mokytojų instituto direk
torių lietuvį Krukį ir mo
kytoją Mertinaitį. Jų vie
toje paskyrė vokiečius — 
direktorium von Frehvę. 
Buvusį direktorių Krukį 
direktorija paskyrė Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
vicedirektorium.

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas.

tos? A! kaip tik tada atjaučiame, kad pasau
lyje nėra tokio kito asmens, kurs atstotų mei
lingąją Motulę. Niekas kitas mūsų nesupran
ta taip, kaip ji supranta; nėra kito tokio išti
kimo bičiulio, kaip Motulė, ir niekas kitas taip 
greitai neatleidžia ir neužmiršta mūsų nusikal
simų, ir niekas kitas taip skubiai nenuvokia 
mūsų norų ar troškimų, ir niekas kitas taip 
išganingai nepataria ir neišgelbsti, jei įpuola- 
me į nemalonaus gyvenimo sūkurio pinkles.

Taigi, dievotos Motulės meilė, nuo pat auš- 
'rinės iki saulėleidžio, mus gaubia, lyg saulės 
spinduliai.

KRIKŠČIONĖS MOTINOS ĮTAKA 
GYVENIME

Kas gi gali neigti tą gerą įtaką ir gražų pa
vyzdį, ką savo vaikams davė ištikimoji ir rū
pestingoji Krikščionė Motina? Ties jos ke
liais jos pačios įkurta mokykla kilniems idea
lams ir doros pratimams, davė gražių vaisių, 
kurie skaistina ir vainikuoja būsiantį tėvynai
nį, būsiantį mokslininką, būsiantį šventąjį. A- 
braomas Linkolnas, vėlesniame gyvenime, sa
vo motinos dėka, tapo didingas emancipato- 
rius, ir dėl to ją pagerbė, išsireikšdamas šitaip: 
“Aš pasilikau dėkingas savo angelui — motinai 
už visa tai, kuomi esu ir kuomi pasitikiu bū
siąs”. Jei pažvelgsime į Šventųjų gyvenimus, 
matysime, kad beveik kiekviename atsitikime 
motinos tikroji meilė ir pasiaukojimas lydėjo 
sūnų ar dukrą, prie šventumo pratimų. Taigi,

ar jie būtų buvę šventieji, tie Dievo karžygiai, 
jei jų motinos nebūtų jų mokinusios su moti
niškosios meilės neišdildomais įspūdžiais? Šv. 
Teresėlė, vadinama Viešpaties Jėzaus Mažoji 
Gėlelė, kuri savo motulės neteko ketvirtuose 
amžiaus meteliuose, gal, nebūtų tapusi švento
ji, jei nebūtų visada užlaikiusi savo motinos 
šventumo atminimą. Šv. Joana Arkietė savo 
nuveikimų garbę aukojo motinos kilnioms mal
doms. Ar Guzmano kilnusis jaunasai sūnus bū
tų buvęs gerbiamas, kaip Šv. Domininkas, ir, 
žinomas, kaipo Dievo Liepsna, jei motina ne
būtų jį išauklėjusi savo šventumo pavyzdžiu? 
Ar Indijų didelis apaštalas Šv. Pranciškus 
Ksaveras būtų ieškojęs naujų valstybių Jėzui 
Kristui, jei jo motina nebūtų pati buvusi uoli 
misijonorė ir šventoji? Dievotos motinos —Šv. 
Pranciškaus Saleziečio, šv. Liudviko, Šv. Jono 
Rosko, ir šimtai kitų motinų — buvo pirmo
sios, kurios savo vaikus lydėjo šventumo ta
kais ir juos mokė Dievą mylėti labiau už vis
ką kitą, neklausyti pasaulio vylionių ir kovoti 
su kūno pagundomis.

Motina yra šeimos židinio tikroji kūrėja. Ji 
gamina ir tveria charakteringą atmosferą. Per 
jos meilę Dievas pirmiausiai atsilanko pas vai
kučius, kurie yra tik paskolinti tėvams. Reikš
mingi ir neišdildomi įspūdžiai teikiami vaiku
čiams ties motinos keliais. Vienas pagarsėjęs 
mokslininkas, už pasisekimą gyvenime, dėkin
gas savo motinos šventoms maldoms, kurių jį 
išmokino nuo kūdikystės ir prie jų pratino vai-

i

kystėje, rašo: “Aš nuoširdžiai tikiu, kad tos 
maldos buvo neregima bei slapta sutartis su 
Dangumi mane laikyti ištikimu Dievui per ko
vų ir užsivylimų ilguosius metus”.

Šv. Jonas Marija Vianney, Arso garsus kle
bonas, per 50 jo gyvenimo metų, buvo žmonių 
gerbiamas, kaip Dievo išrinktasis ir artimas 
bičiulis. Tūkstančiai žmonių pas jį keliavo, kad 
gavus progos valandėlę su juomi praleisti ar 
pasikalbėti. Vieną kartą šventasis kalbėjo apie 
savo 'kūdikystę ir jaunatvę, o vienas jo bendra
mintis pastebėjo: “Tėveli, tamsta buvai lai
mingas, kad tokiose jaunose dienose numylė
jai šventumą”. “A! po Dievo, tai mano moti
nos nuopelnai!” atsakė šventasis senelis kuni
gas. “Mano motina buvo tikroji krikščionė. Ji 
dažnai sakydavo man: — Brangusis Jonuti, jei 
aš tave matyčiau nusikalstant Dievui, žinok, 
kad tai labai skaudėtų man”.

MOTINŲ KILNŪS PAVYZDŽIAI
“Aš esu pasiryžus savo sūnų išauklėti šven

tuoju!” tarė viena motina iš Krikščionybės pir
mųjų amžių. Ir Dievas ją palaimino. Jos sūnus 
buvo Šv. Atanazijus, Bažnyčios garbingas Dak
taras. Reikšmingas yra Šv. Monikos pavyzdis, 
rodantis, ką dievotos motinos meilė ir pasiau
kojimas gali nuveikti. Per dvidešimtį metų Šv. 
Monika neliovė maldomis ir ašaromis maldau
ti Dievo, kad atverstų jos paklydėlį sūnų, o 
šiandien šv. Augustinas yra garbingiausias 
tarp Dievo šventųjų. Šv. Augustinas negalėjo

i
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Detroito Žinios Worcester, Mass.
šeštadienio vakare, Ber- šiose giędos didysis cho- 

ium viešbutyje įvyko lie- ras. 
tuvių bowlerių bankietas. i — - 
Dalyvavo daug jaunimo ir; 
visas labai gražiai ir kul- i 
turingai užsilaikė. Vakaro 
programą pradėjo bowle- 
rių pirmininkas p. S. Sta
niulis. Jis pasakęs įžangi
nę kalbą, pakvietė kleb. 
kun. Masevičių būti toast- 
masteriu, kuris labai su
maniai perstatinėjo kalbė
tojus ir taipgi ragino jau
nimą laikytis vienybės.

Bankietas pradėtas mal
da. Jokių nesusipratimų Į 
nebuvo, nes čia augęs jau
nimas yra nusiteikęs kata
likiškai, tik iš senesniųjų 
kartais susidaro nesusi
pratimai. Jeigu, kuris iš 
jaunuolių yra nutolęs nuo 
Bažnyčios, tai tik todėl, j 
kad jis taip buvo išauklė- ■ 
tas.

Kalbėtojų eilėje buvo žy
mus sportininkas ir radio 
kalbėtojas p. H. Heilman; 
baseballininkų federacijos 
pirmininkas p. Moran; ka
talikiško universiteto foot- 
ballininkas p. E. Lynch,j 
kuris pareiškė, kad daugu- į 
ma lietuvių ten lošia; tei-j 
sėjas Watts ir kiti.

Pasibaigus programai, p. 
Staniulis pranešė, kad De
troite organizuojasi jauni
mo organizacija į kurią 
norima įtraukti visą jau
nimą. Ta organizacija ne 
tik nekenks parapijoms, 
bet dar joms padės. Daug 
yra jaunimo, kuris niekur 
nepriklauso ir nesilanko į 
lietuvių parengimus. Taip
gi yra ir tokių, kurie dėl 
tėvų apsileidimo yra at
šalę tikėjimo dalykuose. 
Taigi per šią sportininkų 
organizaciją bus galima 
visus pasiekti. Geriausių 
pasekmių naujame darbe.

Vakare, parapijos sve-
i šauni prog

rama motinų garbei. Bus 
suvaidintas gražus veika
las: “Motina su devyniais 
vaikais”. Pasibaigus prog
ramai bus šokiai iki vidur- 
nakties. Bus užkandžių ir 
kitokių įvairumų. Jauni
mas atsiveskite savo moti
nėles, nes jų garbei bus šis 
vakarėlis. Nepraleiskime 
šios dienos iškilmių baž
nyčioje ir svetainėje.

Šią savaitę Jaunimo dr- 
ja parodė savo gerą širdį 
savo motinėlėms. Nors ka
soje turi mažai pinigų, bet 
paskyrė visus kiek turėjo 
papuošimui Marijos, Dievo 
Motinos altoriui. Tai gra
žus jaunimo pavyzdys. 
Taipgi atsirado iš to pa
ties jaunimo, kad paauko
jo gėlėms penkines. Mūsų 
parapijos jaunimas yra 
duosnus bažnyčiai. Dėko
jame jam.

I

I
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AUŠROS VARTŲ PARAP.
Aušros Vartų parapijoj, 

geg. 10 dieną Moterų Są-' 
gos 69 kp. minės Motinos 
dieną su iškilmingomis 
šventomis mišiomis 8:30 
vai ryte. Visos narės eis 
prie šv. Komunijos per sa
vo mišias. Laike šventų 
mišių giedos p-lė Julė Met-! 
rikaitė, kuri neseniai grįžo 
iš Lietuvos. Po mišių įvyks 
bendri pusryčiai. Moti-; 
noms patarnaus Marijos 
Vaikelių draugijos narės. |

Moterų Są-ga Motinos 
dieną minės iškilmingai.1 
Taigi, kad tą dieną geriau 
atsimintume, visos jaunos 
mergaitės ir motinos kvie-

y

Darbai ir Darbininkai

I

Edvardas Pinaitis po il
gos ligos mirė pirmadienį 
pavargėlių namuose. Pe
reitą metą tuose namuose 
mirė jo žmona. Buvo lai
kai, kada Pinaičiai gerai 
gyveno, turėjo savo krau
tuvę ir gerai sekėsi, bet 
buvo atšalę tikėjime, ir ką 
gerą jiems atnešė atšali
mas? Mirtį pačioje jaunys
tėje pavargėlių namuose. 
Amžiną atilsį jiem.

v —

va-

čiamos priklausyti prie, 
Moterų Sąjungos. •

V. Putelienė.

I

draugijos whist ir šokiai, 
Lietuvių Okėsų svetainėje, 
12 Vemon g-vės.

Visi-os yra kviečiami į 
šį vakarėlį.

Rengėjų Komisija.
I 
I

šventę, pagerbimui Motinų 
gyvų ir mirusių. Paminėji
mas įvyks gegužės 10 d. 
š. m. iškilmingomis Šv. 
mišiomis 9:45 vai. ryte. 
Visos narės priims Šv. Ko
muniją motinų intencijai.

Vakarinė programa 5-tą 
valandą vakare įvyks va
karienė su turininga prog
rama, kurią išpildys dai
nomis, muzika ir kalbomis, 
parinktoji sąjungi e č i ų 
grupė.

Pasilinksminimas tęsis 
iki vėlumos. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti 
kaip jaunus, taip ir senus, 
nes visi turime motinas, 
ar tai gyvas, ar mirusias. 
Tad pagerbkime jas, nes 
Motinos yra vertos pagar
bos. Kviečia Rengėjos.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Geriausia lietuv i š k a 
užeiga, kur užlaikomi 
skanūs valgymai ir gė- 
rymai.

90 Millbury St., 
Worcester, Mass.

PADĖKA
WORGESTER, MASS.

A. f A.
Pirmad. geg. 4-tą iš

kilmingai palaid o t a 
Teklė Tamošaitie n ė, 
gyv. 12 Raymond St., 
veikli Aušros Vartų 
parap. darbuotoja. Ve
lionė priklausė prie 
Marijos Vardo draugi
jos ir prie LDS 108 
kuopos.

Paliko nuliūd i m e 
vyrą Stasį ir sūnų.

Teklė Tamošaitienė 
(Bieliunaitė) kilus iš 
Liškuvos parap., Dau- 
čių kanmo Lietuvoje.

Lietuvoje paliko dvi 
seseles ir brolį.

Karstanešiai buvo 
Juozas' ir Silvestras 
Balčiūnai, Gabrys Ši
lale, Jonas Zakaras, 
Liudvikas Brazdunas 
ir Justas Debeikis.

Marijos Vardo dr. 
atstovavo: Uršė Pe
čiulienė, Agota Boti- 
rienė, Ona Stepanaus- 
kienė, Zabelė Rainie
nė, Magdalena Mika
lauskienė ir Marė Bu- 
rokienė.

LDS 108 kp. atsto
vai: Ignas Pigaga, 
Kazys Tamulevičius ir 
Eleonora Džiaiigienė.

Palaidota Šv. Jono 
kapuose.

LDS 108 kp. valdy
ba ir visi nariai reiš
kia užuojautą p. Sta
siui Tamošaičiui ir jo 
sūnui dėl jo žmonos ir 
motinos mirties.

A. a. Teklė Tamo
šaitienė priklausė prie 
LDS 108 kuopos nuo 
1927 ių. LDS Centras 
taipgi reiškia gilią už
uojautą p. Stasiui Ta
mošaičiui ir jo sūnui.

i 
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Nuoširdžiai dėkojame 
Socialiniai Moterų draugi
jai už parengimą “Beano 
Žaidimo”, balandžio 14 d., 
mūsų mokyklos naudai.

Kadangi jau kelintas 
kartas kaip ši draugija sa
vo parengimais pagelbėjo 
aprūpinti bėgančius mo
kyklos reikalus, giliai į- 
vertiname Jūsų pasišven
timą mūsų labui ir dėko- 
damos prašome Viešpaties 
gausiai Jums atlyginti.

Šv. Kazimiero Seserys, 
iš Worcesterio.

RCAVICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARKON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

N. A. VARGONINKŲ 
KONCERTAS

Sekmadienį, gegužės n
Šioje kolonijoje darbai 

pusėtinai eina. Nors se
nesniems darbininkams 
sunku gauti darbą dirbtu
vėse, bet žmonės šiaip 
taip gauna darbus valsty
bės įstaigose. Šiuo metu 
tarp darbininkų ir darbda
vių nėra nesusipratimų, 
tai nepaprastas dalykas 
dideliame mieste. Darbi
ninkai perdaug nesiskun
džia, kad tik taip būtų vi
suomet, tai darbininkų pa
dėtis nebūtų taip bloga.

Detroite sunku gauti 
kambarius nuomai ir nuo
mos labai aukštos. Yra 
darbininkų kurie moka iki 
$45 į mėnesį. Bet ką dary
ti, ant gatvės negyvensi. 
Dabar pradėjo statyti 
daug naujų namų, bet nau
juose namuose darbinin
kams perbrangi nuoma. 
Sunku gyventi žmogui, ku
ris negali įsigyti savo na
melio.

PIRMUTINĖ 
LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
Užlaikome skanius gė

rimus visokių rūšių.
MILLBURY CAFE 
B. Zavorskas, sav. 
185 Millbury, St., 
Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

k:
GREENWOO DAIRY

Mūsų pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

-....... ■■■ ■

NATIONAL BOTTUNGl
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai Į 
Išdirbame gerus minkštus gė-| 
rimus. Geriausias patamavi-l 
mas vakarėliams ir piknikams! 

bei išvažiavimams.

Tel. 3-6525
495 Millbury St.,

AVORCESTER, MASS.

3 
d. įvyko Naujos Anglijos 
Vargonininkų koncertas 
šv. Kazimiero bažnytinėje 
svetainėje. Dalyvavo šia
me koncerte vargoninkai: 
pp. Jonas Stačiokas, A- 
thol; Rapolas Juška, So. 
Boston; Antanas Vismi
nas, Lawrence; Jonas Ta- 
mulionis, Nashua, N. H.;
M. Karbauskas, Cambrid- i 
ge; A. Šlapelis, Norwood; Į 
Brolis Jonas Banys, Ma- Į 
rianapolis; Justinas Bal- | 
sis ir Juozas K. Žemaitis 1 
iš Worcesterio. 1

Taipgi dainavo p. Mari- | 
joną Žemaitienė, p. Angelą . Į 
Tumkienė ir p. Pranciška Į 
Ginikenė. Po koncerto bu- a- 
vo užkandžiai pas 
Juozą K. Žemaitį.

poną

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.

372-376 Millbury St. 
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.

397 Main St. Tel. 6-1944
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass.

Pereitą sekmadienį, 
kare įvyko Sodalicijos pa
maldos. Jaunimas apkaru- 
navojo Mariją, dangaus 
Karalienę. Klebonas pasa
kė jaunimui gražų pamok
slą apie Mariją ir ragino 
jaunimą visados kreiptis 
prie Išganytojaus Motinos 
Marijos, nes Ji yra geriau
sia mūsų užtarytoja. Pa
maldose dalyvavo daug 
žmonių.

Per gegužės mėnesį pa
maldos mūsų parapijos 
bažnyčioje įvyksta trečia
dienio, ir penktadienio va
karais. Patartina visiems 
gausiai dalyvauti.

I

Sekmadienį, gegužės 10 
d. šv. Petro parapijoj bus 
nepaprastai gražiai pami
nėta Motinos diena. Šv. 
mišios ir pamokslai bus 
skiriami mūsų motinoms 
ir visų Motinai. Pirmose 
mišiose giedos Sodalicijos 
chorai, o paskutiniose mi-

pamiršti tokios kilnios savo motinos ir beveik 
visuose raštuose ją mini ir pagerbia. Šv. Au
gustino raštų vienoje vietoje, skaitome: “Ma
no Dieve, už viską aš esu skolingas savo moti
nai. Jei aš nesu žuvęs, tai vien tik dėl motinos, 
kuri nusilpnėjo iš susikrimtimo, beverkdama 
dieną ir naktį... Jai dėka, nes ji, pasiaukodama 
dėl manęs, išliejo savo širdies visą kraują”.

Tiesa, kad ne visos dievotos motinos turi 
šventuosius sūnus ir dukteris, ir ne visi dori 
jaunuoliai ir skaisčios mergelės turi šventas 
motinas. Tačiau, nors gyvenime kas ir suklys' 
ta ar pamiršta dorą išauklėjimą, O visgi, užmi
rusi siela atgimsta, atsiminus kilnią ir meilin
gą motiną, kuri savo vaikų širdin skiepijo skai
stybę ir meilę ir pamaldumą.

Legenda sako, kad XII-ame amžiuje Šiaurės 
jūroje buvus garsi pilis. Bet, ji nuskendo į jū
ros gelmių dugną. Žvejai vasaros metu girdi 
nuskendusios pilies bažnyčių varpų gaudimą 
ir ne vienam ištrikšta ašaros. Krašto gyvento
jai ligi šiai dienai tiki, kad ateis diena, kurią 
ta pilis vėl iškils ir, piliečiai, skaitlingai susi
telkę, Visagaliui Dievui, garsiai giedos Dėko- 
nės Giesmę už pilies sugrąžinimą. Taip pat ir 
daugelis kitų sielų, nugrimzdusių nuodėmių'ir 
pražūties dugnan, dažnai išgirsta nekaltosios 
kūdikystės ir jaunatvės skaistumo ar pamaldu
mo gaudimą, nes ištikimųjų motinų maldos ir 
ašaros neliauja į Dievą melstis už savo sūnus 
ar dukteris ir maldauti švenč. Panos Marijos 
užtarymo, kad Visagalis Dievas teiktų malonę

*

DIEVO MOTINOS APSI
REIŠKIMAS ANT KAL

NO LA SALETTE

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA labai jdomi knygute Die
vo Motinos Apsireiškimas 
ant kalno La Salette”. Ją 
parašė kun. Wolfgang J 
Fortier, išvertė kun. Ig. A. 
Abromaitis. Knygutė turi 
65 pusi., jos kaina tik 25c. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

• v

I

MOTINOS DIENA
Gegužės 4 d. Mot. Są- 

gos 5-tos kuopos laikyta
me susirinkime, galutinai 
apsvarstyta, iškilmingas 
prisirengimas minėti Moti
nos dieną, kaipo metinę Į įvyks šv. Marijos Vardo!

į

Penktadienį gegužės 8 d. 
įvyks Pilnųjų Blaivininkų 
susirinkimas bažnytinėje 
svetainėje, tuojaus po pa-1 
maldų.

SUSIRINKIMAI

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Vyčių, 26 kp. susirinki
mas įvyks antradienį, ge
gužės 12 d. bažnytinėje 
svetainėje tuojaus po pa» 
maldų.

MARIJOS VARDO 
VAKARĖLIS

jų sūnų ar dukterų atsivertimui; jos meldžiasi 
be perstojimo ir dideliu pasitikėjimu, neabejo- 
damos ir išsiilgusios — laukia, kada ateis tas 
iaikas, kuriame Dievas išklausys jų maldų.

Motinų pašaukimas yra kilnus ir garbingas! 
Jei visos motinos suprastų savo pašaukimo kil
numą ir garbingai vykdytų savo šventas parei
gas, jei visos motinos sąžiningai vykdytų savo 
šventą pašaukimą, tai Teismo Paskutinę Die
ną nebūtų rūgonių, nė raudojimų, kad jų vai
kų sielos žuvo vien tik dėl blogo išauklėjimo ar 
motinos nekrikščioniškojo gyvenimo čia, žemė
je.

Kaip laimingi yra tie, kurių širdyse atsis
pindi jų motinos gražus ir kilnus paveikslas. 
Tokios motinos širdis neabejojamai uždegta 
Dievo meile ir apgaubta tikrojo dievotumo 
dvasia, gaivinančia ir palaikančia šeimoje krik
ščioniškųjų dorybių gyvenimą ir gyvą katali
kiškąjį tikėjimą. — Tai tokioms motinoms kas 
metai nusilenkiame ir jas pagerbiame Motinos 
Dienos iškilmių šventėje, ir su širdinga ir atsi
davusia meile* joms aukojame meilingas ir 
brangias dovanas, o numirusioms — jų kapus 
dabiname ir puošiame gėlių baltais žiedais, 
kaipo nemirštančios mūsų meilės ir meilingo 
prisirišimo atminimą.

MARIJA, VISŲ MŪSŲ MOTINA
Katalikų Bažnyčia palaimino ir pašventė 

Motinos Dienos iškilmių šventę, ją taip pat 
aukodama Marijai, Dievo Motinai ir mūsų sie

MAHOGANY 
RENDEZVOUS

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Užkandžiai, šokiai ir Gėrimai 

Vieta karams parkint 
FELIN ROJCEWI(’H. SAV. 

139 Washington St. 
Worcester, Mass.

Baldai, Kilimai. NaminiaL 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOW Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina- Mokant tuojau arba 

išsimokėj imui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St,
WORCESTER, MASS.

k: y

lų Motinai. Visos kitos šventės, aukotos Mari
jai, mums primena Jos šventą bendravimą su 
Dievu. Tačiau, ši šventė, sujungta su Motinos 
Diena, mums yra dideliai reikšminga, nes Ma
rija, Dievo Motina, būdama Dvasiškoji mūsų 
Motinaą yra Galingoji visų mūsų Užtarytoja 
pas Visagalį Dievą.

Šv. Jonas Evangelistas rašo: “Prie Jėzaus 
kryžiaus stovėjo Jo Motina... Jėzus, pamatęs 
Motiną ir stovintį mokytinį, kurį Jis mylėjo, 
tarė Savo Motinai: — Moteriške, štai, Tavo sū
nus! — Paskui tarė mokytiniui: — Štai, tavo 
Motina!” (Jon. XIX, 27). Viešpats Jėzus, pa
vadindamas Savo Motiną moteriške, neužgin
čijo Marijos motinystės. Viešpats Jėzus tuo 
žodžiu, kaip ir priminė, kad Marija yra ta pa
ti dar Rojuje pažadėtoji Moteriškė, kuri “su
trins žalčio galvą”, ta pati Moteriškė, kurią 
garsino pranašai, kurią Arkangelas Gabrielis 
pasveikino: “Malonės pilnoji” ir “palaiminta 
tarp moterų”. Be to, tuo pavadinimu Išganyto
jas dar parodė, kad Jis mini pasaulio visas mo
teris ir iškelia jų vertybę, statydamas tarp jų 
ir meilingiausiąją Savo Motiną. Pagaliau, šie 
Išganytojo žodžiai: “Moteriške, štai, Tavo sū
nus! — Štai, tavo Motina!” dar kartą parodo 
Viešpaties Jėzaus beribę meilę ir privalo dide
liai mus pradžiuginti, nes Pasaulio Išgelbėto
jas nenorėjo mus palikti našlaičiais, nes, štai, 
Šv. Jono asmenyje mus paveda ir atiduoda Ma
rijai, ir, kiekvienam iš mūsų nurodydamas, kal
ba: “Štai, tavo Motina!”.

Ir nuo tos valandos Šv. Jonas paėmė Mari- 
| ją pas save už savo Motiną. Taigi, ir mes, sek
dami Šv. Joną, imkime Mariją pas save už sa
vo Motiną. Dalinkimės su Marija visa kuomi: 

l mūsų džiaugsmais ir nuliūdimais, mūsų galio
mis ir silpnumais, mūsų laime ir užsivylimais. 
Kas dieną ryžkimės atsiduoti Jos motiniškąjai 
globai, lyg kūdikio pasitikėjimu Jai atsiduoda
mi, pavesdami visa save. Juo labiau mylėsime 
tą gerąją Motiną, tuo labiau Ji mus mylės. Jei 
tik galėtume suprasti, ką Dieviškasis Išgany
tojas mums davė, Ją mums atiduodamas už 
Motiną, ir tada, gal, neišmanytume Jos viso 
saldumo, Jos viso gerumo, Jos viso maloningu
mo. /

Tertulijonas vieną kartą šūkterėjo: “Nėra 
kito Tėvo, kaip Dievas!” Mes gi galime tikrai 
šūktelti: “Nėra kitos Motinos, kaip Marija!** 
Kaip teisinga, kad motinos širdis yra dangaus 
dailiausias kūrinys, taip pat teisinga, kad Ma
rijos vienoje širdyje yra daugiau meilės, dau
giau maloningumo, daugiau meilingumo ir 
daugiau dievingumo, nekaip visų, paėmus į vie
ną, žemiškųjų motinų širdyse.

Žinodami, kad Marija, Dievo leptina, taip 
, pat yra ir visų mūsų Motina, o mes esame Jos 
vaikai, todėl, skubėkime pas Mariją ir Ją pa
gerbkime. “Įsidėmėkite visi jūs, kurie trokš** 

įtate Dangaus Karalystės!” rašo Šv. Bonaven- 
į turą. “Gerbkite Mariją, ir jūs turėsite gyveni- 
Į mą ir amžinąjį išganymą”. _ _ _____
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VISUOMENES VEIKĖJŲ DĖMESIUI! 
LIETUVIŲ DIENOS REIKALE 

SUSIRINKIMAS

Einant Mass. valstybėje, So. Bostone įvykusio 
gegužės 3 d. š. m., Šv. Petro parapijos salėje, veikėjų 
susirinkimo nutarimais ir pageidavimais, kad PILNĄ 
KOMISIJŲ SĄSTATĄ sudarys tik bendras susirinki
mas su Conn. ir kitų valstybių veikėjais, —

šiuomi skelbiamas visuotinas veikėjų, Lietuvių 
Dienos reikalams aptarti ir komisijų sąstatus užpil
dyti, susirinkimas GEGUŽES 17 d., 3 vai. po pietų, 
Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn.

Į šį taip svarbų susirinkimą kviečiami visi: Mass., 
Conn., N. H., R. I. ir kitų valstybių veikėjai.

Einantis Prezidiumo pareigas — 
Pirmininkas Antanas Peldžius 
Sekretorius Jonas Kumpa 
Iždininkas Kun. Juozapas Vaškas, MIC.

IMAS MRIHIS SEIMAS
turinti savo skyrius veik 
visuose miestuose Ameri
kos, kur mokytojauja sese- 

-/ I rys Kazimierietės (rėmė- 
-'. jos laikos teisingumo prin- 

! cipo: organizuot rėmėjas 
ir prašyt paramos tik iš tų

- • - ... ... . I

CHICAGO, ILL. —
Šiuomi skelbiu, kad Šv. 

Kazimiero Ak. Rėmėjų 17 į 
iš eilės metinis seimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės )cj 
17 d.

Seimas prasidės iškil- kolonijų kur mokytojauja) 
mingomis Mišiomis šv. seserys Kazimierietės) tad 
vienuolyno koplyčioje 9 šiuomi prašome Ryty ARD 
vai. ryto. Po Mišių šv. ei-; skyrių atsiusti taipgi savo 
sime pirmą sesiją seimo atstovus 17-tan seiman. 
atidaryti 11 vai. ryto Gi-; Negalint to padaryti, nuo- 
mimo Panelės Švč. svet., širdžiai prašome siusti sa-, 
kurią mums maloniai kas-j vo skyrių sveikinimus, į- 
met paveda gerb. klebo- Įnešimus bei patarimus,:

MOTINAI
(Mirusiai)

Laimingas buvau, kai Motutė gyveno; 
Tačiau, tai pilnai tik tada supratau, 
Kai mano vargai dantimis sukaleno, 
Kai josios širdies meilingos nebetekau!

Kaip saulė tamsybes išblaško, apšviečia, 
Sustingusius šildo karštais spinduliais, 
Išjudina gamtą, į darbą suspiečia, 
Energijos tiekia gyvybės laidais.

Taip Motina mūsų gyvenime veikia! 
Gi kas, jei ne ji mums nurodė kelius, 
Kurių prisilaikyt, kurių vengti mums reikia? 
Kas ragino, guodė ir stiprino mus?

Kas rūpinos tiek mūs dvilype gerove?
Kas dieną ir naktį darbavos dėl mus?
Kas meldiesi tiek už mus DIEVO bendrovėj
Kas tiek darbais rodė mums meilės jausmus? 

Kas ašaras šluostė, kai širdį mums griaužė? 
Kas skatino kautis su priešu piktu?
Kas guodė, kai sunkūs vargai mus sugniaužė? 
Brangioji Motutė! tik tu, vien tik tu!

Kai vylių žaltys širdį smaugt pamėgina, 
Gyvybės syvus iščiulpt stengias iš jos, 
Pajunt kas pavojų? Motutės krūtinė!
Ji stoja tarp ios ir pavojaus šmėklos. 

Kai pradedam žengti pasaulio Durvynan, 
Kas bėga mus gelbėt? Motutės širdis! 
Parodo ji kūlgrindį, temp’ iš klampynės, 
Viršun išsikelt atsiranda viltis.

Dėl manęs rūpesniai jos veideli subraižė 
Pakirto be laiko gyvumą šaknies.
Gyvybės jėgas lyg kad peiliais suraižė
Be laiko sustabdė plakimą širdies! 

Dabar suprantu, jog gyvenimo saulė, 
Per visą gvvenimą man tu buvai! 
Už tave atiduos visus turtus pasaulio, 
Kad grįštum į man! Deja! pervėlai!

Kol vr’ nebranginam, praradę mes verkiam. 
Kad, štai, nebetekom brangiausio asmens! 
Po laikui mes širdį i ašaras merkia — 
Iš jūrų gelmės nebištrauksi akmens!

Snaudelis.

i

" ■! ■ M
pavyzdį. Garbė p. Bružie
nei ir padėkos žodis pri
klauso visiems, kurie lan
kosi į parapijos parengi
mus.

... ................................................................. .

Šv. Pranciškaus parapi
jos kleb. kun. K. Klevins- 
kas, gegužės pirmą dieną 
gavo iš Lietuvos žinią, kad 

i jo mylimas tėvelis mirė. 
Paliko nuliūdime savo 
žmoną ir sūnų kunigą.

Gegužės 3 d. įvyko Šv.

&
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amatorių - mėgėjų progra
mos komisijos pirminin
kas, praneša, kad užsire
gistravusieji kentės t a n 
bus sugrupuoti į du sky
rius: lietuviai mėgėjai su-

WESTFIELD, MASS.
VYČIAI LAIMĖJO

Jaunimo Klubas nutarė 
• įsteigti Vyčių kuopą. Da- 

darys vieną skyrių ir kitų ^ar tik laukia oficiališkų 
tautų mėgėjai kitą skyrių, žinių iš Centro Čikagoje, 
Lietuviai mėgėjai pasiro- • ka<^ šitas žygis priimtas, 
dys Atminimo (Memorial) Westfield’o jaunimas už- 
dienoje, gegužės 30; visi sitarnavo didelio pagyri- 
kiti pasirodys sekmadienį, mo įstojimą į Vyčių or- 
gegužės 31 d. ganizaciją. Nauji Vyčiai y-

Laimėjusieji dovan a s ra pasiryžę daug darboXXXXVz J VXOXk^ J X \XU V d O *■ v *■ O

’jkonteste bus pakviesti da-’nuve^ti-
Buvo perskaitytas kvie

timo laiškas nuo Vyčių 26 
kp. Worcesteryje į jų ban- 
kietą ir šokius, kurie įvyks 
gegužės 23, Mayfair Ho- 
tel.

Nariai papasakojo savo 
įspūdžius iš N. A. Vyčių 
suvažiavimo, kurs įvyko 
Norwoode, balandžio 26.

Linkime Westfieldo Vy
čiams geriausios kloties.

Vardo draugijos susirinki- sonreste dus pas viešu na
mas, kuriame visi nariai 'yvauti Darbininkų Radio

į išreiškė savo mylimam 
; klebonui gilią užuojautą 
) dėl jo mylimo tėvelio mir
ties. Nutarė užprašyti šv. 

| mišias už a. a. Klevinsko 
vėlę.

Kleb. kun. Klevinskiui, 
i išreiškę užuojautą, drau
gijos nariai linkėjo svei
katos ir ilgiausių metų 

i darbuotis šioje parapijoje.
Jurgis Klimas, koresp.

i

I
I

AMATORIAI - MĖGĖJAI 
LENKTYNIUOSIS 
ROMUVOS PARKE

Brockton, Mass. — Ge
gužės 30 ir 31 d. d., Romu
vos parke įvyks nepapras- 

j tai graži ir turininga pro
grama. Pakviesti dalyvau
ti programoje parapijų 
chorai, radio chorai, solis- 

muzikai,
Gros orkes-

I

nas A. Batutis. 1-ma sesi- j kad galėtume seime visų; Alphonso lietuvių parapi- vaidinimus. Štai ir šiais tai ir solistės,
reikalus bendrai jos choras iš Baltimorės, metais, balandžio 19 d. su- sportininkai. 

Md., vadovaujant muzikui rengė vakarą ir jai vado- tras šokius.
ARD seimai per kelioli- P- Jonui Čižauskui. Taipgi vaujant, pąrapijos mėgė- Bet gal bu

Amerikos Lietuvių draugi- jai suvaidino gražų veika- GEGUŽINĖS programos 
nariai išpildys dalį lą. Dalyvavo daug žmonių, dalis, tai amatorių - mėgė-

ja baigsis 1 vai. Po to ei-Į skyrių i 
sime pietų pas sesutes į svarstyti. 
Šv. Kazimiero Akademiją.

2-ra sesija prasidės ly
giai 2 vai. po pietų ir trau
ksis iki seimo užbaigos 6 
vai. vakare. Vakare įvyks 
bankietas Šv. Kazimiero 
Akademijoj. , _____ ___________

Visų ARD prašome at- nai idėjinį darbą, dėkin- sakYs Lietuvos ~ Pasiunti-

I
ka metų nepasitenkino -j 
vien šauksmais bei “obal- -os 
siais” rezoliucijos neliko programos lietuviškomis 
vien ant popieros, bet visi 
nutarimai buvo šventai į- 
vykdinti. ARD dirba gry-

i dainomis ir šokiais pasi- 
, puošę lietuviškais tautiš- 
_ kais kostumais. Kalbą pa-

siųsti atstoves. Apart sky- gai„ nuoširdžiai ir su pa-| 
rių valdybos, sulyg konsti- sišventimu. Kviečia ir pra-Į 
tucijos ARD nuo kiekvieno j šo jų tą šventą darbą pa- 
10 narių gali dalyvauti vie-I---- 4-1 —u —
na atstovė.

Amžini bei garbės nariai 
dalyvauja be mandatų. 
Taipgi visos pašelpinės dr- 
jos, klubai, kuopos, nuo
širdžiai prašomos atsiųsti 
savo delegatus seiman.

Kadangi ARD pirmoji 
ir veikliausioji tos rūšies 
organizacija Amerikos lie
tuviuos ne yra tik “nami-

v • v • nys p. Povilas Žadeikis. 
Programai pasibaigus 

užkandžiai Gibbons salio-
remti — gerb. Dvasiškijos, re- Rengėjai tikisi gausios’- Rap.organizacijų ir veikėjų at
vykti į ARD 17-tą seimą, 
kuris kaip kasmet bus į- 
domus, gyvas ir turinin
gas.

A. Nausėdienė,
ARD Centro Pirm.

WASHINGTON, D. C.

t

publikos.

įdomiausia

Parapijai liko gražaus pel- lenktynės. Į tas lenkty- 
? nes Gegužinės Rengimo 

• Komisija nori įtraukti vi-
Pageidaujama, kad ir ki- sas mūsų gabiausias pajė- 

ti pasektų p. Bružienės gas. Pranas J. Jančiūnas,

Lietuvių Mėgėjų Vakaras
IR -------r

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

W ashington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

\32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužės 10 

d., 8 vai. vakare, Knights 
of Columbus klube, 918 
Tenth Street, Northwest 
įvyks Knights of Colum
bus bendrai su Amerikos 
Lietuvių draugija specia
lus parengimas paminėti 
Motinos Dieną.

Programoje dalyvaus Šv.

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

BERENGARIA
BIRŽELIO JĮj j J Q 12 VAL* DIENĄ

Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą 
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
šią ekskursiją užgyrė

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE 

Dėl laivakorčių ir vietų laive kreipkitės 1 mūsų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurą. 

CUNARD WHITE STAR Ltd.
33 Statė St., Boston, Mass.

programoje, ir laimėjusie
ji kontestą per radio taip 
pat gaus dovanas. Dova
nos bus piniginės ir graži 
sidabrinė taurė. Bus trys 
teisėjai, kurie išspręs kas 
laimėjo.

Amateurs - mėgėjai jau 
dabar gali užsiregistruoti 
Darbininke, 366 West 
Broadway, South Boston, 
Mass. ir pas tos progra
mos pirmininką adresu: 
Mr. Frank J. Jenciunas, 
108 Bellevue Avė., Montel-i “Nelle” 
lo, Mass.

Amateur - mėgėjų komi-' iš Waterbury, Conn. 
sija sudaro šie: Pranas 
Jenciunas, pirminin kas, 
Kazys Kazlauskas ir Pet
ras J. Tamulionis.

SUSIŽIEDAVO
Pranešama, kad panelė 

Mockytė susižie- 
| davusi su Pranu Šaknaičių

w •

SERGA
Nesveikuoja ponia Ona 

Sabonienė. Linkime jai 
, greitos sveikatos.

Šiais metais Knights of 
Columbus pakvietė Ame
rikos Lietuvių klubą daly
vauti Motinos dienos pro
gramoje gegužės 10 d. 
Klubas sutiko programą 
išpildyti. Pasikvietė sau į 
talką iš Baltimore, Md. 
muzikos pp. Joną ir Mari
joną Čižauskus ir jų vado
vaujamą chorą ir p. Simo
naičių šeimą.

Lietuvius pakvietė p. 
Francis McCann, K. of C. 
veikėjas. Klubui labai 
daug pagelbsti kun. J. E. 
Giedra, Emaculate Con- Į 
ception parapijos vikaras.

Programa susidės iš lie
tuviškų dainų ir šokių 
Kviečiame visus lietuvius' 
dalyvauti.

KONCERTAS
------------ RENGIA------------

ŠV. STEPONO PAŠALPINE DRAUGIJA ir 
“DARBININKO” RADIO KOMISIJA

SEKMADIENĮ,

Gegužės * May 17 d., 1936
Nekalto Pras. P. švč. Par. Svet., Cambridge, Mass.

Pradžia* vaikams 3:30, Suaugusiems 7:00 vai. vak.
-M 

Įžanga 35c., rezervuotos vietos po 50c. 
Vaikams po pietų 10c.

Šis parengimas — koncertas bus tikrai nepapras
tas, nes jame dalyvaus visi dainos — muzikos ir me
no mėgėjai ♦— amateurs. Dainuos pakviesti įžymiausi 
dhorai ir solistai. Šis programas bus pamargintas juo
kingomis komedijomis.

MĖGĖJŲ PROGRAMA
Lietuvių Mėgėjų vakaro rengimo komisija nuo

širdžiai kviečia visus dainos ir muzikos mėgėjus da
lyvauti šioje programoje. Kas mokate dainuoti, vai- 

Amerikos Lietuvių klu-1 dinti kokią komediją, pasakyti eiles, monologą, šokti, 
bą sudaro čia lietuviai, I švilPy.U ir.tt- Prašomi išpildyti apačioje paduotą ku- 

/u,. Pon4 ir prisiųsti šio vakaro rengimo komisijai.dirbantieji jaldmos dar-, Mėgėjams bus duodamos dovanos. Pimia dovana 
bus. Tai gražus pavyzdys $10.00; antra — $5.00; trečia — $2.00 ir trys prizai 
ir kitų mažesniųjų koloni- po^ $1.00. Pirmutiniai dovanų laimėtojai bus sekantį 
jų lietuviams. Jeigu tik y- šeštadienį kviečiami dalyvauti “Darbininko” radio 
ra noras, tai yra ir gali- programoje.
mybė kelti lietuvių vardą IšPILDYKITE ŠĮ KUPONĄ ir pasiuskit^ vienam 
svetimtaučiuose. Rap. iš šios komisijos narių:

--------------- | A. Zaveckas, 154 Webster Avė., Cambridge, Mass., 
C. Laurutis, 340 Windsor St., Cambridge, Mass., 
A. Kneižys, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PARKAS ATNAUJINTAS
Šį pavasarį kun. Juoza

pas Petrauskas su būriu 
parapijiečių sunkiai dirbo 
Romuvos parke, kad tik 
parkas atrodytų gražiau 
ir turėtų naujus įrengi
mus. Visą tai jie padarė ir 
dabar tik laukia oficialio 
parko atidarymo, kuris į- 
vyks penktadienio vakare, garėta Mazgalienė užtikri- 
gegužės 15 d. š. m. Bus 
taip vadinamas “Shower”. 
Pelnas naujos parapijos 
svetainės fondui. Ponia 
Samsonienė ir Skeivienė, 
kaip girdėt, jau pardavė 
300 tikietų Montelloje ir 
apylinkėje. Kiti taip pat 
pardavė daug.

Tą vakarą kun. JrPet- 
rauskas žada parodyti 
gražius judamus garsinius 
naveikslus. Bus ir šokiai. 
Užkandžių ir gėrimų kiek 
kas norės. Visą tai bus 
naujai išpuoštoje ir per
taisytoje parko salėje iTj 
parke. Už geriausį šokį’ 
rengėjai duos dovaną, šio 
parengimo gaspadoriai A- 
domas Česnauskas ir Mar-

MOTINŲ DIENA
Sekmadienį, gegužės 10- 

tą, sumą atgiedos kleb. 
kun. V. Puidokas motinų 
intencijai. Jaunimo klubas 
paaukavo penkinę gėlėms 
altorių papuošimui.

Jurgis Jonas.

na visiems malonų patar
navimą ir linksmią pramo
gą. Kviečia visus iš visų 
apylinkių dalyvauti. Rap.

I BROCKTON GARAGE 
Brocktone Fordų Pardavėjai 

STASYS W. STRIPINIS 
Lietuvis Astovas 

Tel. 1550 389 Warren Avė.
Brockton, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

MINERSVILLE, PA. iI
Šioje kolonijoje labai Vardas pavardė..............

gražiai ir entuziastingai
darbuojasi Šv. Pranciš- Adresas ............................
kaus parapijos naudai P-j^jeg^g
Bružienė. Ji kas met su
rengia parapijos naudai manote pagimdyti ?

4<

ĮPILKITE man

.w

BROCKERTBREWlNGCo.,Inc.

BROCKERT’S ALE

M

. Kas norite atsigerti gryno, skanaus 
lietuviško alaus, tai atėję į tavernos 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

Telefonas 81 Lafayette St.,
Worcester, 5-1125 Worcester, Mass.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS
CHARLES IVAYSHVILLE, Brockert Ale Distrlbntor. Tel. Ded. 1731 

arba pas Petrą Sirką, pardavėjas; Tel. South Boston 9836.

! f
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TenlBadienis, Gegužfa d^idSŠ DSRSINtNKSS
J. Paukštėms

MOTINA
už galvos ir graudžiai, mo- ' 
notoniškai niūniuoja:.
— Ignaeėli mano, vailreli 

mano, saulelė mano!
Iš tamsių gilių akių duo

bių, kaip iš kokių šaltinių, 
pasipilia ašaros, o balsas 
toks skardus ir toli ve
riantis, kad net senos baž
nyčios palėpiai ir skliautai 
atsiliepia... Akių šviesą, 
kūno grožį, sveikatą Die
vas senai motinai buvo a- 
tėmęs, bet balso, sūnaus 
raudant, ir ašarų — ne...
— Ignaeėli mano, saulele 

mano, kad tavo nors kau
lelius būtų man kas parne
šęs!

Išgirdę klebonijos ar 
miestelio žmonės jau žino
davo, kieno ten kukavi
mas, ir skubindavo prie 
jos. Irgi, mat, dar kalba 
apie kaulelius... kada ir 
pačiai seniai jau laikas 
būtų juos paguldyti, — 
piktindavos davatkos. Pa
stebėta, kad seniems nerei
kia taip labai raudoti, se
nutė dar graudžiau suku
kuodavo :

“Ar tu dar nežinai, kad 
mano Igniuką “amponai" 
kare užmušė? Jau dešimt 
metų, kai aš jo nebema
tau”... Ir tuose jos žo
džiuose tarsi pasigirsdavo 
kiti žodžiai: kas gali neži- 

; noti, kad ji jauno, gražaus 
į sūnaus netekusi? Ir klebo- 
1 niinri nnnpčtfl iš Varfn dur 

nenurimsta, — dabar ji i- 
ma abejoti, ar kartais ir 
jos “ponučio” kas neatė
mė, ar taip pat ir jo neuž
mušė “amponai” kare:
— Ponutis mano! Kur 

mano ponutis? Pašaukite 
greičiau čia man mano po
nutį!

Tada žilis klebonas, kad 
ir kažin kaip būtų užim
tas, turėdavo eiti pas savo 
motiną. Ir tik išgirdusi jo 
balsą, pagriebusi drabu- 

; žius, veidą, senutė tenu- 
rimdavo...

i Juo smarkiau valandos 
ir dienos prabėgdamos kro 
vėsi praeityj ir lenkė se
nutę prie žemės, juo la
biau ji vamėjo, darėsi jau
tresnė ir neramesnė. Da
bar ji jau ne tik kare žu
vusio Ignacėlio susigrau- 
žusi, delnais plodama rau
dodavo, vis dažniau pasi
gesdavo ir raudodavo sa
vo “ponučio”.
— Ui-ui, ponutis mano! 

— šaukia būdavo naktį 
pabudusi. — Sakykit, kur 
dėjot mano ponutį, kodėl 
aš jo nebematau,!...

Kartais ir tarnaitės ne
beįstengdavo įtikinti, kad 
“ponutis” gyvas ir svei
kas už sienos “pakajuje” 
miega, ji bardavo jas, sa
kydavo, kad meluoja, ne- 
nurimdavo iki ryto, o die
nai auštant, jau brazdėda
vo prie klebono durų:
— Ponutis mano, kur tu? 

Ar tu esi, ar sveikas bent? 
Klebonui atsiliepus, ji 

vistiek nenurimdavo, lauk
davo, kol jis išeis, kol gaus 
paglostyti jo ranką ar su
tanos kraštą.

Senutės nerimas buvo ne 
be pagrindo — netrukus 
jos “ponutį” ištiko nema
žesnė nelaime kaip Ignacė- 
lį. Reikėjo taip atsitikti,

Nekartą aš mačiau ją 
Vidaujų šventoriuje slen
kančią, kaip šešėlį, lazdele 
sau tako ieškančią, dūsau
jančią. Jos sūnus — klebo
nas, sako, prieš keletą me
tų atsivežęs ją dar šiek 
tiek matančią ir labiau im- 
situokiančią. Tik vėliau se
nutės akys, kaip tos žvaig
ždės dienai auštant, galu
tinai užblėsusios, o su a- 
kių šviesa ir protas su
menkėjęs. Nors klebono 
prisakytos tarnaitės labai 
prižiūrėdavo senutę-ponią, 
dabodavo, kad viena ne
vaikščiotų, kad neperšal
tų, kur nuklydusi, bet ji 
nuolat verždavosi į orą, a- 
not jos, “kur kleveliai švo
kščia, kur paukšteliai čirš
ka kur gyvulėliai būbauja’. 
Kaime, gamtoj amžių nu
gyvenusi, nors ir seną 
paukštį, sunku būdavę vie
ną kambaryje nulaikyti. 
Žiūrėk, būdavo, eina visai 
sulinkusi, tarsi sunkią ne
matomą naštą ant pečių 
nešdama, griovėtąs ir pa
geltęs veidas, negyvi akhj 
taškai, kažkur, jai nežino
moj erdvėj įbesti... Eina 
ir krutina nuo senatvės su
kepusias lūpas, patyliai 
šnabžda :

“A-ta-ta, šiltas orelis... 
gražus šiemet pavasarėlis.. 
puikų atuorėtį Ponas Die
vas mums užaugins”... 
Nors būdavo, kad jos ta- j nijon nunešta, iš karto dar 
riamame pavasarėlyj žmo
nės jau rugius sėja ar li
nus rauna... Arba ištiesusi 
sudžiuvusią ranką glosto 
sau priešais orą. ii: dar 
švelnesniu balsu sako:

“Klausyk, vaikeli, klau
syk, mano sūnau, — iš
moksi ir būsi kunigėlis... 
Ir man senatvėje bus ra
mesnė pastogėlė ir tau di
delio vargo nereiks kęsti”.. 
Jos užgesusiose akyse ta
da tarsi gyvybė sužibsė- 
davo, gilios veido raukšlės 
šviesesnės pasidarydavo...

Bet dažnai senutė nuo 
šviesios, giedrios nuotai
kos ir prie tamsesnės pe
reidavo — kaktoje giles
nės raukšlės atsirasdavo, 
ištretėjusius antakius auk
ščiau pakeldavo ir imdavo 
tarškinti lazdele į žemę, 
balsu čiauškėti, bartis:

“Ko jūs nežiūrite ponu
čio! Ar jūs nežinote, kad 
jis sušalęs šiandien parva
žiuos?!... Kurkite ugnį, vi
ralą sušildykite... Žiūrėkite 
jūs man, mylėkite ponu
tį!” Atrodydavo, kad da
bar ji tikrai perdobtų laz
da, jei pasimaišytų kuri 
nors klebonijos tarnaitė.

Miestelio davatkos ar 
šiaip moterėlės, kurioms 
svarbu buvo daugiau žino
ti apie klebono praeitį ir 
dabartinį gyvenimą, kar
tais tyčia nežymiai sekda
vo paskui neregę senutę 
arba už bažnyčios kertės 
užsiglaudusios klausyda
vo, ką ji čiauška. Tik re
tai tebūdavo, kad tas nuo
širdus švelnus ar smarkes
nis jos čiauškėjimas nesi
baigtų vienu ir tuo pačiu 
graudžiu finalu. Žiūrėk, 
beeidama, bešnekėdama i- 
ma drebėti, kratytis ant 
lazdelės, šit rankomis su
ploja, laužo jas, griebiasi

V •

sulaukdama:
— Ui-ui, nebėr mano po- 

nučio!.. Kur padėjote ma
no ponutį! — vaikščioda
ma raudojo tokia gaida, 
kad net seni klebonijos — 
buvusio vienuolyno rūmai i 
tuščios celės su ja kartu j 
gūdžiai šaukė. Teisybės 
senutei nesakė, bijojo di
desnio triukšmo, — aiški
no, kad klebonas toli išva
žiavęs, kad netrukus par- 
grįšiąs, bet tas jos dejavi
mo visai nenutildė — kas
dien, rodos, vis skardžiau 
kukavo. Neberasdama ki
to būdo, kaip ją nuramin
ti, šeimininkė pagaliau pa
prašė vikarą, kad jis, vie
toj mirusio klebono, neštų 
senutei savo sutanos 
skverną ar rankovę. Ji bū
tų gal ir anksčiau tai pa-

kad vieną rytą, tuo pačiu 
metu, kada ji, anksti pa
budusi, ėmė kukuoti, ran
kas spausti sau prie krūti
nės ir skųstis, jog jos šir
dį kažkas išplėšęs, gelian
čią, deginančią vietą tik 
tepatikęs, iš kreisamto at
važiavo vokiečių žandarai 
ir, suėmė kleboną, jos “po
nutį”, išvežė, mat, raginęs 
žmones neatiduoti amts- 
forsteheriui paskut i n i o 
kąsnio, vachmistrui visą 
tiesą į akis spirginęs.

Didelį triukšmą tas įvy
kis Vidau juose padarė: 
susigraužęs senas klebo
nas po poros savaičių vo
kiečių logeriuose mirė... 
pusę dienos varpais skam
bino, bobinčiuje ubagai iš 
galvos ėjo — vos tik baž
nyčios nenukėlė, rožančių 
berėkdami, parapijonys a- 
šarojo, gedulingų pamaldų 
klausė, skundėsi “savo tė
vo, užtarėjo” netekę. Buvo 
ir tokių, kurie vokiečius 
ant šakių pamaustyti tylo- į 
mis žadėjo, vachmistrui;ma, ką man sakysi? — 
akis verdančiu vandeniu! stengdamasis kiek galima 
išplikyti... Vokiečiai irgi j tikriau imituoti 
nerimavo: 
ne” savo nasrų neuždarys,' j4- — Tu, sako, 
mes parodysime, kaip rei- ' manęs, raudojusi nesulau
kia uždaryti!...

Nemažesni triukšmą 
pakėlė ir neregė, suvaikė- ’ tyn ir, nieko nesakydama, 
jusi motina, sūnaus, nebe- drebančiomis rankomis ė-

mė braukyti per je ranto* 
vę, per pečius, pagaliau, 
kaip paprastai, nušliaužė 
delnu prie apikaklės ir 
plaukų. Iš karto ją kaip 
ir apėmė abejojimas —su
judėjo išdžiuvusios lūpos, 
blakstienos keistai suvir
pėjo, lyg krūptelėjo, atsi
duso, bet, matyt, paskuti
nių dienų raudos ir ašaros 
dar labiau ją susendino, 
apglušino, kad nei savo 
“ponučio” balso, nei ran
kų, nei plaukų nebeatsky
rė nuo jauno vikaro, tik 
priglaudė suv y t u s i u s 
skruostus prie jo peties ir 
bučiuodama ėmė kuždėti:
— Ponutis mano, ponu

tis... gerai, kad parvažia
vai... Aš tavęs laukiau, 
laukiau...

, . . , , , Ir nuo to laiko vikarasdariusi, bet manydama |net keUs kartus
! kad senutė bene užmirš 
savo “ponučio” balsą, kiek 
galėdama vilkino.

Vikaras nuėjo.
— Aš parvažiavau,

|----- y --- Z -- —1

ma-

Vokiečiai irgi j tikriau imituoti mirusio 
jei tie “schwei- klebono balsą, prakalbino 

’ , laukusi

kdama...
Senutė tuojau puolė ar-

--~
tilsį... Ir aš už jį poterius 
sukalbėjau, kai buvo že- 
launos mišios...

Senutei visų pirma laz
da iš rankos iškrito. Pas
kui ji staiga išsitempė, lyg 
ietim perverta, sukrutėjo 
į šalis, negyvi akių plyšiai 
prasiplėšė, tartum ką ne
apsakomai baisaus prieš

ko ir graudžiai skundėsi 
dėl išplėštos savo širdies, 
o klevuose ir ant bokštų 
kuosos kvarksėjo, iš gat
vės atbėgo miestelio kvai- 
šė Razelė, pripuolė, pabu
čiavo senutės ranką ir pri
kimusiu balsu į ausį pa
sakė:
— Ką tu čia, ponia, nie

kus tauški — ne širdį tau i save pamatę, sukliko ne
išplėšė tie velniai, kur su 
ragais čia po miestą vaik
ščioja, o kleboną... Užtat 
niekas tavęs ir nebežiūri, 
nebekviečia į vidų — vaik
ščioji visa sušalusi... Bet 
tu nebūk kvailė, nesiduok, 
kad vikaras tave apgaudi
nėtų... Tavo kleboną vo
kiečiai išveže, ir mirė iš
vežtas... sakyk tik amžina-

savu balsu ir krito it nu
laužtas stuobrys ant kieto 
šventoriaus grindinio, ša
lia bažnyčios.

Vidaujų parapijos žmo
nės palaidojo ją nepras
čiau už sūnų — kleboną...

Daugelis dar ir dabar te
bemini senutę motiną, ku
ri sverdindama po švento
rių savo sūnų raudodavo...

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
dieną vaikščiojo į senutės i 
kambarį, mirusio sūnaus 
— klebono vietoje. Ji, nors 
ir nebe taip dažnai kukuo
davo, bet kažkokio nerimo 
ir širdgėlos ėdama, kas
dien menkėjo ir vyto, vis 
skundėsi, spausdama ran
ką prie įdubusios krūtinės, 
kad jos širdį kažkas išplė
šęs, kad vis degą jai vidu
je...

Kartą rudenį, šaltam vė
jui pučiant, kada ‘ji svir
duliuodama šventorių slin-

ALL <936 MODELS

S OOWN

ŠTAI, Jūs salite išsirinkti vieną iš geriausių 
automatišku Gesinių Pečių, kurie yra padaryti 
moderniškiausiai. Patys pasirinkite iš daugelio 
modeliu.

Kiekvienas jų yra padarytas geriausių A- 
merikos išdirhyšcių — turi valiausius pridur
kus. kurie palengvina virimą, pagraitina ir la
bai ekonomiški.

Kainos labai sumažintos — nereikia įmokė
ti duodama lengvais išsimokėjimais. Pasi- 
džiaug geru virimu savo virtuvėje.

Nepraleisk šio Didelio Išpardavimo. Atsi
lankyk j artimiausj mūsų ofisą ir pamatyk di
deli pasirinkimą vėliausių 1936 modelių. Žemos 
kainos tikrai jus nustebins.
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automatic

M. Kilmoniutė pralenkė L. Kumpą. Kun. J. Bru
žikas antrose kontestininkų eilėse. J. Glavickas pasto
jo kelią O. Satarienei. Eilė kontestininkų eina pirmyn.

kas prisiuntė čielą glėbį 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų gaudamas 5,000 
balsų.

Worcester, Mass. — Per 
kaikurį laiką J. Glavickas, 
108 kp. kontestininkas ty
lėjo, bet šią savaitę vienu 
ypu šokterėjo pralenkda
mas O. Saurienę. Jis dabar 
rimtai mano susiimti su J. 
Andriliūnu. Reikia žinoti, 
kad J. Andriliūnas yra 
kietas riešutis — sunku 
bus jį “perkąsti”.

Šią savaitę nemažai bal
sų gavo: A. J. Pateckis, V.

SMOOTH
TA8LE TOPS
extkA Ve Avy
INSULATlON

SEtF-LlGHTING
BURNERS

CONTROL

| EXTRA LARGE

S 1DRAWOUT BROILERS

į t•f
F
t

r1

SENŲ PEČIŲ Kontestas Tuojau Baigsis!
Jei jflstj pečius yra 4 metų senumo ar se

nesnis (nesudaro skirtumo kokį kure vartojnt) 
įrašyk jį į senų jiečių koųtestų! 1618 prizų — 
pinus 118 Didelių Cash I’rlzų sudarant $11(1). 
Jūsų |<ečitis Ridi laimėti didėlę dovanų. Įsira
šyk dabar •— tik kelios dienos lieliko.

So. Boston, Mass. — šią 
savaitę M. Kilmoniutė pa-1 
darė tokį didelį žingsnį 
pirmyn, kad iki šiol stovė
jusį pirmose kontestinin
kų eilėse L. Kumpą nevien 
pralenkė, bet ir tolokai jį 
paliko. Kilmoniutė dabar 
yra pasiryžusi žūtbūt nie
kam pirmos vietos neužlei
sti.

Paterson, N. J. — Šiomis 
dienomis kun. J. Bružikas 
skeliba misijas Paterson,
N. J. lietuvių parapijoje, 
ker klebonauja dabar ką 
tik atkeltas jaunas, nau
jas klebonas kun. Kinta. Brazauskas ir J. Jeskevi- 
Šią savaitę kun. J. Bruži- čius.

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 
Kun. J. Bružikas ..........L..................................;...........................

Leonardas Kumpa, Brockton, Mass..................
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.........................
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest.
J. Glavickas, 108-tos kp. kont...........................
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė .......
F. A. Kondrotas, Phila. Pa.................................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn...........................
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas .... 13,207 
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont...........
B. Mičiunienė, New Britain, Conn...........
K. Nadzeika, Nashua, N. H........................
J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont.........
J. Makštutis, Scranton, Pa........................
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio .......
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont..........
V. Butrim, Rochester, N. Y........................
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont.............
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa................
M. Kauklys, Kearny, N. J.........................
J. J. Naudžius, Westfield, Mass................
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont........
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont...........
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.............
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III...................
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass.............
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.................

1 Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y......
A. Delinas, Greenfield, Mass....................
Mrs. Eva Mažukna, LDS Y kp. kont. ... 
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont......
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa........
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest..........

DARBININKAS
I

BOSTON CON5OUDATED GAS COMPAtJY
100 Arlington St, Boston
190 Hanover St., Boston
554 Columbia Rd., Uphamst Cor.
399 Broadway, So. Boston
675 Centre S t., Jamaica Plain

4252 WasMngton St., Roslindale 
11 Rosbnry St, Rozbnry 
7-9 Walden St, Concord
308 IVaabinyton St., Newton
210 Moody St, Waltham
36 Centrai Sų., E. Boston

309 Brofldvvay, Chelsea
1370 Hancock St, Otrincy
29 Main St., Chn riesto wn
582 Washin;rton St., Codmau Sq.,
31 Main St. Ayer

Telef. HUBbard 7600 sujungia visus ofisus arba bilia kurį autorizuotą Dealerį ar 
Flumberj. ’ ;

Pasiklausyk MYSTERY CHEF iš Stoties WEEI 10:30 vai. Trečiadieniais ir Penkta- , 
dieniais ryto.
Pasiklausyk ir gauk DYKAI 96 puls. MYSTERY CHEF Virimui Knygą.
ii i¥n ■■ T t. V nhe,*

35,800
35,000
33,950
25,930
19,685
18,150
16,935
15,900
14,225

12,750
10,125 
. 9,850 
. 8,900

7,050
. 7,050

6,500
5,740 

. 5,700 
. 6,235

4,200 
. 3,375 
. 3,000

2,775
. 2,600

1,800
. 1,800

1,225
. 1,200 
. 900
.... 900

800
. 700

600 
. 600
.... 600

(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiyinp and Christmas 
---------------- by ---------------- ,

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Etrtered as second-cla»» matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. tfnder the Act of March 3, 1870
Acteptance for mainog n t special nite of postage provided for In Sectlon 110B 

Act of Oetober 8, 1917, aiithortzed on Jtfly 12, 1918
SUBSCRIPTION RATĘS: 

Domestic..yeariy ...........................
Foretgn yčfcrly ...........................
Domestic once per week yeariy 
Foreigh once per yeariy

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. 8400
Užsieny metams .......................... $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.09
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS
SM Wett *roadw&y South Boeton, Kam.

Totephcme SOUfh Boeton 2680
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Rytinių Valstybių Žinios
' Lietuvos gyvenimo. Prog
rama sumaniai vedė vytis 
Ed. Mončiunas. B. D.

WATERBURY, CONN.

• • , ■ t l 8.
žada tuom pat atsimokėti. 
Tad visi Brooklyno ir apy
linkės lietuviai, prisimin
dami savo brangias mamy
tes ir Motinų Dieną, prisi
minkit ir šį puikų šventų 
giesmių koncertą, kuris 
bus pirmą kartą Brookly- 
ne. Po koncertui bus sutei
ktas palaiminimas su 
švenčiausiu sakramentu. 
Pelnas naujų vargonų fon
dui. Tikietai tik 35c. su
augusiems. 10c. vaikams. 
Kolektos nebus. š. J.

NEW BRITAIN, CONN.
GRAŽIAI DARBUOJASI

Pereitą savaitę Sodalie- 
tės suruošė keturių vaka
rų bazarą, kur gražiai pa
sidarbavo parapijos nau
dai. Garbė toms mergai
tėms, ’ kurios priklauso 
prie šios kilnios draugijė
lės ir gražiai darbuojasi, 
Dievo ir Bažnyčios garbei.

SUNKIAI SUŽEIDĖ
Pereitą sekmadienį, geg. 

3 d. 11 vai. vakare prie 
kampo Stanley ir Church 
gatvių automobilių nelai
mėje sunkiai sužeidė p. B 
Šarkų, gyv. 869 East St., 
60 m. amžiaus. Jis nuvež
tas į General ligoninę. B. 
Šarkui sulaužyta šonkau
liai bei sužeista galva. Šar- 
kus ėjo nuo šalygatvio 
skersai gatvės ir važiuo
jantis automobilis jį per- 
trenkė. Automobilį vaira
vo A. O. Oškinis, 24 metų 
jaunuolis, gyv. 430 Park 
St. Oškinis neturėjęs nei 
laisnių. Jis tuojau tapo a- 
reštuotas. Laukia teismo.

SUNKIAI SERGA p. R. 
MANČIUNIENĖ ir p. 

ZIKIENE

■ ■ I

žus, kad buvo iššauktos dirbti taip, kaip Lietuvos ypač su jos jaunimo veik- 
pakartoti. Jos sudainavo: Pavasarininkai
‘Ar aš tau sese nesakiau?’ pasilaikyti tikrais gerais 
Kita dainininkė, p-lė Izabe- lietuviais. Pabaigus gerb. 

į lė Rovaitė, pati sau akom- svečiui kalbą, mūsų gerb.
panuodama, sudainavo la- Klebonas išreiškė savo į-Į 
bai liūdna iš Lietuvos pri- spūdžius ir visų lietuvių 
siųsta dainelę, pagerbimui vardu prašo pasveikinti

la, jie kreipėsi į Amerikie
čius lietuvius, prašydami 
nenustoti pasiryžimo išlai
kyti lietuvybei.

Salėje buvo išstatyta 
gausi ir įdomi pavasari
ninkų rankdarbių paroda.

_________ _______,______ _ . . Vakaro programą ypač 
LDS 5-tos kuopos susirin-, Norkeliūno, o muzika pa- Lietuvą kaip tiktai sugrįš gerai nuteikė atsilankiusi 
kimas. Narių prisirinko gįos dainininkės. Taipgi į tėvynę. Choras baigė artistė p. O. Katkauskaitė. 
skaitlingai ir svarstė daly- padainavo ir kitą labai programą 
kus rimtai. • juokingą dainelę. Po trum-

Susirinkimas nutarė or- .
i L    . ——   - 

ganizuoti Amerikos Lietu- ,]į)OS pasibaigė programas Pociaus ir “Tu ir Aš” 
vių Katalikų Federacijos ir prasidėj0 šokiai. 
skyrių Waterbury. Šie na
riai: A. Šambaris, P. Jo-1 
kubąuskas ir J. Totilas,! 
tapo įgalioti veikti šiame1 
dalyke, vadovaujant, ini- 
cijatoriui, muzikui A. A- 
leksiui.

Teko tikrai sužinoti, kad dviem dienom tai pir- 
tas didžiausis, vietinis lie
tuvių išvažiavimas, apie 
kurį taip daug visur yra 
kalbama, įvyks 28 d. bir
želio (June), Linden Par
ke, Union City. Tai bus 
antras, iš eilės metinis iš
važiavimas. Rengia Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
5-ta kp., Lietuvos Vyčių 7- 
ta kp., LRKSA 11 ir 91 kp.

IŠ DARBININKŲ 
DARBUOTES 

LDS. Kuopa Organizuoja 
Federacijos Skyrių

dirba ir

į

I

Aną sekmadienį įvyko E>arįaus įr Girėno, žodžiai Lietuvos jaunimą ir visą i 
DS knnnns snsirin-i t ___

Šiomis dienomis staiga 
sunkiai susirgo vietos žy
mi veikėja gerb. p. Roza
lija Mančiunienė ir tapo iš
vežta į St. Francis ligoni- j 
nę. Jos gydytojas mano, 
kad operacija bus reika
linga, bet yra viltis, kad 
p. Mančiunienė pasveiks.

Taipgi sunkiai serga po
sudainuodami Tai buvo jos pirmas pasi-

Mes sustoję į būrelį”, — rodymas tarp lietuvių po —-----------------©- r-
pos klebono linkėjimo kai- Andrulio, “Oi tai dyvai”— jos didžiojo laimėjimo operacijos St. Francis li-

Metropolitan operos kon- ~ T”1X
(Vanagaičio. Choro dainos(teste. Ji jausmingai sugie- 
buvo labai gabiai sutvar- dojo “Kur bakūžė šamano- 

SVEČIAI Iš LIETUVOS kytos ir nepaprastai gerai ta” ir vieną anglišką dai- 
sudainuotos. Svečiai pali- ną.

<•

Balandžio 28 d. pas mus , , x . . .
atsilankė Pavasarininkų ko klonius atsumiumus. 
atstovai iš Lietuvos. L_
dangi svečiai buvo susto

• v

O. Katkauskaitė sutikta
Ka, Tegul jų ta svarbi misija įr palydėtą triukšmingo- 

„ i būna pasekminga. Tesuri- mis ovacijomis. Dr. J. Lei-

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kp. 

surengė “Bunco party” ba
landžio 30 d., parapijos 
svetainėje. Dalyvavo dide
lis skaičius žmonių. Pelno 
liko $13.35, kurį paskyrė 
laikraščiui ‘Amerika’. Są- 
jungietės taria visiems a- 
čių už atsilankymą.

MOTINOS DIENA
Gegužės 10 d., 8 vai. ry

te įvyks šv. mišios Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. 
Visos sąjungietės kviečia
mos dalyvauti. Po mišių 
įvyks bendri pusryčiai.

Vakare, Moterų Sąjun
gos 29 kp. rengia vakarą. 
Bus suvaidinta komedija 
“Žemės Rojus”. Vaidins 
Vytauto Vaidylos ratelis. 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
75 ir 50 centų. Pelnas pu
siau su parapija. Kviečia
me visus dalyvauti.

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 20 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje, tuoj po pamaldų.

Rašt.

goninėj p. Julė Zikienė, 
kuriai padaryta appendici- 
tis operacija. Ją gydo Dr. 
M. Mikolainis. Tikimasi, 
kad p. Zikienė pasveiks.

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš ligoninės gerb. p. A. Ža- 
iionienė, žymi vietos liet, 
moterų draugijose veikėjaša mūsų jaunimą su Lie

tuvos jaunimu nepertrau- stovaujamų organizacijų ir uoli rėmėja VVS veik- 
kiamais ryšiais , ~ -- - ----
svečiai apleido Rochesterį 
ir nuvažiavo į Niagara

" Falls, N. Y. Juos išlidėjo 
klebonas kun. Jonas M.
Bakšys. Vyturys.

mas vakaras buvo skirtas 
jų priėmimui. Vyčiai su
rengė šaunų bankietą Pitt- 
sford Inn, kuriame buvo 
pasakytos kalbos ir gra
žiai pasilinksminta. Tame 
parengime, apart svečių 
dalyvavo 75 jaunuoliai-ės. j 
Čia mūsų jaunimas turėjo 
gražiausią progą susipa- -----------
žinti su Lietuvos jaunimo SUSIPAŽINIMO BALIUS 

, ir kaip vėliau Jersey City lietuviai su- 
i teko patirti ir vieni ir kiti silaukė naujo klebono kun. 1 j — • 1 1 • i • • 77* • J v • _. • •

v •

JERSEY CITY, N. J.

ir šv. Juozapo par. cho- atstovais,
ras. j

Rengimo komisija stro- turėjo labai malonų susi-, S. Stonio. Visi džiaugiasi 
piai darbuojasi, kad visi 
būtų patenkinti. 
Mums nebelieka ką daryti 
Turime tik pinigus taupyti 
Kantriai laukti tos dienos 
Birželio dvidešimt-aštun-

tos.
J. Totilas,

LDS 5-tos kp. Rašt.

I

monas sveikino ją savo at-'

ROGHESTER, N. Y.
ŠV. JURGIO ŠVENTE
Sekmadienį balandžio 26 dėju. 

d. mūsų parapija minėjo 
savo globėjo Šv. Jurgio 
šventę. Tą šventę minėjo 
ir šv. Jurgio draugija, da
lyvaudami “in corpore” šv. 
mišiose, kurios buvo lai
komos su įstatymu Švč. 
Sakramento. Klebo n a s, 
kaip paprastai, pasakė tai 
dienai pritaikintą pamoks
lą, o choras vadovystėje 
muz. K. Bazio, giedojo la
bai gražiai mišias “Exul- 
tate Deo”, kompozicija A- 
renso.

Vakare įvyko šv. Jurgio 
draugijos metinė vakarie
nė, kurioje dalyvavo visi 
draugijos nariai ir daug 
svečių. Programos vedėju 
buvo pirm. P. Norkeliū- 
nas. P-lės E. Saunoriutė ir 
M. Pikunaitė, akompanuo
jant p-lei O. Rickiutei, su
dainavo duetus: “Skrenda 
lekia mūsų mintys” ir “Ei
siu Mamei pasakysiu”. Jų 
dainavimas tiek buvo gra-

pažinimą.
Antrą vakarą, bal. 29 d. 

buvo viešas vakaras, kur 
buvo išdėta pavasarininkų 
išdirbiniai. Žmonės skait
lingai lankė. 8 vai., didžio
joje auditorijoje įvyko 

, programa. Pilna auditori
ja žmonių su nekantrumu 
laukė pradžios ir punktua- 
liškai 8 vai. Klebonas ta
ria kelis sveikinimo žo
džius ir perstato Joną Č. 
Morkūną programos ve-

i

! NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios 

•panaikina žilimų, plaukų slinkimų 
jir pleiskanas, šias gyduoles priva
lėtų turėti kiekvienas kuriam žy- 
•la, slenka arba pleiskanoja plau- 
;kai. Jos atitaiso žilus plaukus ko
ki buvo, bet nėra dažai. Nėra nie- 
;ko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
[Specialiai supažindinimui pasifl- 
ilom dideli $2.00 pakeli už $1.00. 
[Užsisakyk šiandien ir sutaupyk 
idolerj. Jeigu nebusi pilnai paten- 
Įkintas, pinigai bus sugrųžintt. Rei
kalaujam agentų.

i VALORTONE HERB CO. Dp. 11 
■ Bot 305, Clinton, Indiana
«*3CX3£S6SCSCS£X3CSO£3OCSCS^^

Pirmiausiai choras, va
dovystėje gabaus muziko 
K. Bazio, sudainavo Svei- 1 
ki Drūti — Žilevičiaus, 
Lėk Balandėli — Andrulio 
ir Loja Šunes — Martino- 
nio.

Po to vakaro vedėjas sa
vo gražia kalba perstato 
vieną iš tų brangių svečių, 
p. Juozą B. Laučką, kuris 
labai gražiai nupiešė Lie
tuvos padarytą pažangą, 
ypač jaunimo; pranešė, 
kad Lietuvos gyvenimas j 
yra daug geresnis nei mes' 
įsivaizdiname. Malonaus 
svečio kalba buvo labai 
gyva ir buvo sutikta su 
didžiausiu malonumu ką 
liudijo gausus delnų ploji
mas. Jam pabaigus kalbė
ti p-lė E. Saunoraitė,, a- 
kompanuojant p-lei O. Ric
kiutei, padainavo “Eisiu 
Mamei pasakysiu” ir “Ar 
aš tau sese nesakiau”, o 
p-lė Izabelė Rovaitė vėl 
padainavo tą liūdną daine
lę apie Darių ir Girėną ir 
kitą. Čia vakaro vedėjas 
perstato kitą garbingą 
svečią, d-rą J. Leimoną, 
kuris savo įdomia kalba 
sužavėjo klausytojus. Nu
piešė jis mums Pavasario 
organizacijos darbus, kaip 
jie dirba ir remia savo tė
vynę, kad yra pasirengę 
su džiaugsmu net savo gy
vastį padėti dėl tėvynės.

Sveikino jaunimą ir 
kvietė visus čia Amerikoje

los. Ją taipgi gydo Dr. M. 
Mikolainis. Tikimės, kad 
neužilgo p. Žalionienė ir p. 
R. Mančiunienė vėl pasiro
dys vietos lietuvių moterų 
veikime.

. Bal. 30 vardu. Vyčiai ir choras į- 
teikė daug gėlių.

Be p. Katkauskaitės, va
karo koncertinę programą 
išpildė p. Burdulio vado
vaujama parapijos choro 
grupė, p. Sintautas solo ir 
su V. Burduliu duetą pa- VAŽIUOJA LIETUVON 
dainavo, o ypač visus lie- Vietos žymi veikėja, Šv. 
tuviškai sujaudino jaunie- Elzbietos drg. pirmininkė, 
ji Kripai, Mikutis ir Jonu- p. Stankevičienė 
kas, 
klamavo.

Baigoje Brooklyno vytis krašte ir aplankyti savo 
A. Kazlauskas rodė savo gimines, 
nutrauktus paveikslus iš žinių rinkėjas.

< - ! .

Į

i nau jomis atmainomis. Pa- 
rapijonys, norėdami ar
čiau susipažinti su savo 
nauju Dvasios Vadu, nuta
rė gegužės 16 d. padaryti 
susipažinimo balių. Tam 
tikslui yra išrinktas Ren
gimo komitetas, kurin įei
na J. Andriuškevičius, 
Ketvirtis, Lapinskas, Žvir
blis, Žvirblienė, Jocunienė. 
Kapalaitė ir Gumauskaitė. 
Komitetas susideda iš iš
imtinai jaunų asmenų ir 
energingai imasi darbo. 
Jau paimti geri muzikan
tai, renkamos aukos. Biz
nieriai savo aukomis pri-

i sideda. Visi nekantriai 
’’ laukia susipažinimo ba

liaus. Kviečiami visi lietu
viai, kaip iš Jersey Citv, 
taip ir iš kitų apylinkių 
kolonijų.

LANKĖSI KLEBONAS
Kun. S. Stonis, naujas 

Jersey City klebonas, ap
lankė savo bažnytinio cho
ro praktiką ir šv. Jurgio 
draugijos mitingą. Klebo
nas pareiškė džiaugsmo e-, 
gamomis organizacijomis 
ir palinkėjo geriausios 
kloties.

GEGUŽINES PAMALDOS
Gegužinės pamaldos šv. 

Onos parapijos bažnyčio
je yra laikomos sekmadie
niais tuoj po Sumai ir tre
čiadieniais bei penktadie
niais 7:30 P. M. Žmonių 
lankosi gana skaitlingai.

HARTFORO, CONN.
O. KATKAUSKAITĖ 
PAVASARININKŲ 

PRIĖMIME
Balandžio 4 d. mokyklos 

salėje surengtas vakaras 
Lietuvos Pavasarinin k ų 
atstovams Dr. J. Leimonui 
ir J. B. Laučkai. Svečiai 
pasakė kalbas, supažindin
dami susirinkusius su nuo
latine Lietuvos pažanga,

su savo 
padainavo ir pade- dukrele važiuoja Lietuvos 

vasarą praleisti Lazdijų

f

NAUJAS 1936 MODELIS

I 22 metą, Kelvinator yra žinomas 
po patikimas elektrikinis šaldytuvas. Šian
dien. Tamstos salite nusipirkti Kelvinator— 
<li<ieij 5 kubinių pėdų moiielj, kaipo žinomų 
per ilgų laikų kaipo geriausios rūšies tai— 
Kelvinator — už $147.50. Arba 6 kubinių 
pėdų modeli už $167.50. Mokėdami tik ke
lis cet tus J dienų galite iftsirinkti bile ku
ri modelį. Ateikite ir pamatykite šiuos nau
jus 1936 Kelvinatorius.

SU...
5 METŲ APDRAVDOS PLANU 
UŽTIKRINTA ŽEMA OPERAVIMO 

Kaina
matomas termometras

ĮTALPOS Si

The Edison Shops
• 39 Boylston St. Boston

- - ir 32 kitose parankiose vietose
HANcock 3300

Atdara 8:30 iki 5:15 pp. kasdien ir šeštadieniais 
?as Elęktrikinius ar Kontraktorius Dylerius.

MIRĖ
Gegužės 1 d. mirė J. Gu- 

dzinskas du metu išsirgęs. 
Paliko nuliūdime žmoną, 
dukterį ir sūnų. Velionis 
gyveno 39 Locust St. Jau
nas ir sveikas būdamas 
mažai rūpinosi tikybiniais 
reikalais, bet ligos pris
paustas susitaikė su Die
vu. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis, šv. Ma
rijos airių kapuose. Lai 
Sutvėrėjas pasigaili jo vė
lės suteikdamas Amžiną 
Ramybę. Laidotuvėse pa
tarnavo graborius A. P. 
Karlonas. T. M,

C, BROOKLYN. N. Y.
PIRMĄ KARTĄ

Jau senai yra skelbiama, 
kad šį sekmadienį, gegužės 
10 d., 5 vai. po piet įvyks 
senai laukiamas Šv. Jur
gio par. Bažnytinis kon
certas. Pirmą kartą išgir
sit šios rūšies Bažnyčioje 
tokį koncertą, kuriame da
lyvaus apart vietinio cho
ro dar iš Maspetho, Vieš
paties atsimainymo par. 
choras ved. muz. J. Tamo
šaičio ir Angelų par. cho
ras, ved. muz. P. Dulkės. 
Solistai bus: pagarsėjęs 
solistas A. Banys, B. 
Brundzienė, V. Tamošai
tienė, U. Kulbokytė - Vyš
niauskienė, F. Morkus ir 
R. šiška. Pirmą kartą iš
girsit apielinkės vargoni
ninkų chorą, kuriam vado
vauja kompoz. J. Žilevi
čius. is choras (ansamb
lis) gražiai užsirekomen
davo J. E. Vyskupo T. 
Matulionio išleistuvių po- 
kily, kuriems tuomet ten 
neteko dalyvauti, tai dabar 
išgirsit juos gražiai gie
dant šiame koncerte. Vie
tinis choras ir jo vedėjas 
muz. J. Brundza, deda pa
stangas, kad šis koncertas 
puikiai pavyktų.

Maspetho kleb. kun. Bal- 
kūnas net savo parapijos 
leidžiamam biuletinyj gar
sina ši koncertą ir ragina 
maspethiečius skaitlingai 
dalyvauti, nes jų naujų 
vargonų pašvent i n i m e 
daug dalyvavo mūsų para
pijiečių ir choras, tad jie

Kaip laimingas tasai, 
kuris negimė vergu, ir ta
sai, kuris išmokytas nebū
ti svetimos įtakos įrankiu.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

ŽOLYNŲ ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra moti
na visokių ligų. Kad išvengti tas 
nelemtas ligas, tai yra privalu
mas išvalyti ir sutvarkyti vidu
rius. Natural-Lax-Herb Tea yra 
sutaisyta ir 12-kos Natūralių žo
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir 
pripažino, jog Natural-Lax-Herb 
Tea yra viena iš geriausių — 
paliuosavimui, išvalimui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. 
Pakelis arbatos kainuoja 50e. ar
ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite 
Money Order už vieną arba tris 
pakelius, o mes jums už tai pa
siųsime per paštą NATURAL- 
LAX-HERB TEA. Reikalaujame 
agentų. Geras pelnas. Rašykite 
šiaip:

John W. Thomson,
P. O. Box 186, 
Brooklyn, N. Y.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Cbestnut SU
Tel. NEW BRITAIN 675 R.


