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Ketvirtadienį, gegužės 6 
d., visas katalikiškas pa
saulis džiaugsmingai šven
tė Kristaus į dangų žengi
mą. Tai buvo Kristaus di
džiojo šventojo uždavinio; 
užbaiga žemėje. Tai buvo 
triumfuojanti kelionė pas 
savo Tėvą danguje.

Žengimo į dangų šventė 
mums primena, kad kiek
vienas žmogus turi savoj 
uždavinį, Dievo skirtą jam 
tikslą. Tą uždavinį žmogus 
turėtų stropiai vykdyti, 
dėl jo dirbti ir rūpintis. 
Mūsų katalikų svarbiau
sias uždavinys yra platin
ti gerą katalikišką spau
dą, neleisti įsigalėti bedie
viškai spaudai, kad ji ne
užnuodytų Dievo tvarinių 
širdžių. Gyvenime būkime 
pavyzdžiu paklydusioms 
savo broliams lietuviams. 
Gerasis mūsų Ganytojas 
yra pasakęs: ‘Mylėkite sa-į 
vo neprietelius, gera dary
kite tiems, kurie jūsų ne
kenčia ir melskitės už 
tuos, kurie jus persekioja 
ir šmeižia”. I
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Šiomis dienomis kun. J. 
Jonas Vincius, E. St. Ld- 
uis, III. klebonas, prisiun-l 
tė “Darbininko” štabui 
sveikinimus iš tėvynės 
Lietuvos — Šilavos. Dėko
jame.

Pasaulinėje spaudoje ži
nios apie Ispanijos civili 
karą dabar labai miglotos. 
Tiesa, Jung. Valstybių 
geltonoji spauda visą lai
ką rašė ir rašo Ispanijos 
raudonųjų valdžiai palan
kias žinias, o labai mažai 
rašo apie sukilėlius.

•

RUSAI SIUNČIA BOLŠE
VIKIŠKAS KNYGAS Į 

ISPANIJĄ

Ryga, Latvija, Geg. 6 d 
Maskvos bedievių centras 
pranešė, kad rugpiūčio 1 
d., 1936 m. iki sausio 1 d.,Į 
1937 m. jie yra pasiuntę į] 
Ispaniją 29,000 įvairių 
knygų ir brošiūrų apie ko
munizmą, ir jų siunčia 
daugiau.
SOVIETU RUSIJA TURI 
DIDŽIAUSIĄ KARIUO

MENĘ

VVashington, D. C. — 
Valstybių reikalų žinovai 
ištyrę, paskelbė, kad di
džiausią kariuomenę šiais 
laikais turi Sovietų Rusi
ja. Jų kariuomenėje yra 
vienas milijonas, penki 
šimtai keturios dešimtys 
penki tūkstančiai karei
vių. Be to dar visada yra 
lavinama apie 18 milijo
nų vyrų.

i ameMvyks du 
LIETUVOS SEIMO ATS

TOVAI
I

Kaunas — Šią vasarą į1 
Ameriką vyks seimo pre
zidiumo nariai - atstovai 
A. Gilvidis (seimo vice
pirmininkas) ir M. Kvik
lys (seimo prezidiumo se
kretorius). Jie lankys lie-j 
tuvių kolonijas ir padarys 
pranešimus apie Lietuvos 
politinį, ekonominį ir kul
tūrinį gyvenimą. Į Ameri
ką išvyks birželio mėn. 27 
d., o iš Amerikos išvyks

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Tu esi mums meiles švyturys!
Dantė

Motinų Diena
Gerasis Dievulis taip paliepė mums:
Tėvus savo gerbk ir mylėkie!
Už tai tau ramybės vargai nesudrums,
Kol sieksi gyvenimo siekį.
Bet kam dar sakyti? — mes jaučiam gyvai. 
Kad reikia mylėti gerieji tėvai.

Tačiau dauguma šio pasaulio vaikų 
Tą pareigą nuolat užmiršta, 
Ir jie tik tada pasigenda tėvų, 
Kada jau tėveliai numiršta.
Ant kapo pravirksta graudingu balsu 
Ir meilę pareiškia — deja, pervėlu...
Dabar, kol dar motina tavo gyva, 
Parodyk jai meilę širdingą, 
Tegu jos pasilsi žiloji galva, 
Lai niekad jai nieko nestinga.
Nedaug jai tereik — maloni šypsena, 
Pagarba ir meilė — jai to bus gana.
Neniekink, nepeik jos gimtosios kalbos, 
Suprask jos Lietuvą-tėvynę,
Už tai ji tave kaip žemčiūgą dabos, 
Tau kvapą pašvęs paskutinį.
Gera ir lietuviška tavo širdis
Didžiausią jos rūpestį greit išsklaidys.
Draugauk su saviškiais — kam tau svetimi? — 
Apsaugok lietuvišką kraują!
Vaikai savo tautai neištikimi
Be peilio motutę papjauja. 
Klusnus ir ištikimas tautai sūnus 
Didžiausias užmokesnis motinai bus.
Kaip linksma motutei, kaip širdžiai džiugu, 
Kaip sklandžiai gyvenimas eina,
Kada sūnūs-dukros būryje draugų 
Užtraukia lietuvišką dainą!
Suteik jai tą džiaugsmą, jos širdį ramink 
Ir meilės vainiką jos sielai nupinki J. K.

Nelaimingas Žmogus

v •

EEES J. V. Valdžia Uždraudė
Rinkti Pinigus IspanijaiVatikanas, Geg. 6 d., — 

Jo Šventenybė Popiežius, 
pasikalbėjime su Kunigu 
Gemelli, O. F. M., pareiš
kė, kad savo gimimo die
nos sukaktuvėse, j 
d. jis iškilmingai atidary
siąs Pontifikalę Mokslo A- 
kademiją. Kun. Gemelli, Meksika — Laikraštis, 
rektorius Švenčiausios Šir- “Mexican News Letter” 
dies universiteto, Milane, praneša, kad Ispanijos na- 
vra Akademijos pirminin- cionalistai sulaikė laivą, 
kas. -kuriuo turėjo būti atvežta „ ., , t ----------- - - - —

Akademiją sudaro 70 * Meksiką 500 Ispanijos ganizacijoms, kurios renka aukas Ispanijai tuojau už 
atsižymėjusių mokslinin- karo našlaičių. Meksikos siregistruoti ir išduoti mėnesinę apyskaitą iš surink 
kų katalikų ir nekatalikų valdžia buvo nutarusi pa- tų aukų valstybes departmentui 
iš 15 tautų. Trys yra ang- " ’ " ’ " “ ~
lai, 34 italai. Kiti šeši yra 
iš Amerikos, penki iš Vo
kietijos, penki iš Prancū
zijos, penki iš Belgijos 
penki iš Olandijos, du iš 
Austrijos ir po vieną iš. 
sekančiųjų kraštų: Nor
vegijoje, Denmarko, Kini
jos, Lenkijos, Argentinos, 
Portugalijos ir Čekoslova
kijos.
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REIKALAUJA APYSKAITŲ Iš VISŲ 
SUKOLEKTUOTŲ PINIGŲ

Neprisilaikant Valdžios Taisyklių Gali Būti Baudžia 
mi Pinigine Bausme $50,000 arba 5 metams kalėjiman 

arba abiem bausmėm
WASHINGTON, D. C. — Jung. Valstybių sekre

torius Hull, kad apsaugoti šią šalį “rankas šalin’ 
nuo Ispanijos karo, įsakė visiems asmenims arba or

Sekretorius Hull išleido griežtą įsakymą tuoj p<imti našlaičius ir savo
* priežiūroj juos auklėti. Is- to, kad Ispanijos ambasada pasmerkė Amerikos Ko 
panijos nacionalistai tam miteto Ispanijai Šelpti veiklą, kurio centras yra Nev 
smarkiai priešinasi, sakv- Yorke.
darni, kad našlaičiai bus 
auklėjami
Meksikos mokyklose. Pa- tikslui aukos renkamos šioje šalyje, 
tys Meksikos gyventojai 
stebisi iš savo valdžios to- cijos, kurios turi kokius nors ryšius su Ispanijos vai 
kio parėdymo, kada pačių džia arba kuria nors Ispanijos partija, negali rinkt 
Meksikonu vaikai, tūks- aukų.
tančiai jų, badauja, vargs-

Ispanijos ambasadorius pareikalavo, kad paga 
bedieviškose neutralumo įstatymus prezidentas turi žinoti kokian

Įstatymai aiškiai sako, kad asmenys ar organiza

• vtančiai jų, badauja, vargs- Ispanijos ambasadorius Washingtone pareiškė 
ta, valdžia jiems jokios kad Ispanijos lojalistai neprašė aukų, jų negavo ir ji 

I POPIEŽIUS ĮSAKO HIT- pagalbos neduoda, ir jie nepriimtų iš Amerikos.
nori svetimus paimti.! LĖKIUI NEVARŽYTI 

KATALIKŲ BAŽNYČIOS

Vatikanas, Geg. 6 d., Po
piežius Pijus XI šiomis 
dienomis įteikė Vokietijos j 
Hitleriui raštą, kuriame 
jis įsako Vokietijos nacių’ 
vadui netrukdyti Katalikų 
Bažnyčios veiklos. Katali
kų laikraščiai-ir katalikiš
kos mokyklos neprivalo 
būti varžomos ar naikina
mos.

ANARKISTŲ SUKILI
MAS PRIEŠ BOLŠEVI

KUS BARCELONOJ

I 
I

New York, N. Y. Geg. 6 šventus kunigus nužudė ir 
d., — Tėvų jėzuitų leidžia- nekaltas vienuoles išnieki- 
mas žurnalas “America” no. Nelaimingas žmogus'! 
paduoda sekančias infor- Koks didis jis galėjo būti, 
macijas apie vieną sus- c kai žemai nupuolė. Apie 
penduotą kunigą, kuris šį “kunigą” labai plačiai 
šiomis dienomis atvažiavo rašo ir lietuvių bedievių 
į Ameriką Ispanijos radi- spauda ir juo džiaugiasi, 
kalų valdžios reikalais, kad jis atvyko į Jung. 
Jis yra airis, kun. Mykolas Valst. rinkti aukų Ispani- 
O’Flanagan. Į kunigus jis jos bedieviams. Bedieviai 
buvo įšventintas Airijoje jį tituluoja “kunigu”. Tuo 
ir ten darbavosi. Savo lai- apgaudinėja savo skaity- 
ku buvo didis patriotas, y- tojus, 
pač Airijos atsistatymo 
laikais. Jis buvo net pas
kirtas Sinn Feinų vice-pre- 
zidentu, ir paskiau važinė
jo po Ameriką rinkdamas 
aukas Sinn Feinų reika
lams. Bet pasauliniai rei
kalai taip jį apėmė, kad 
jam reikėjo pasirinkti 
Bažnyčią ar valstybę. Ne
laimingasis žmogus aplei
do Bažnyčią. Tada Elphi-
no Vyskupas 1920 metais 

i jam uždraudė eiti kunigiš
kas pareigas ir nuo to lai
ko jis nebekunigauja. Pa
staruoju laiku jis prisidė
jo prie Airijos kairiųjų, 
norėdamas prirengti kelią 
Airių Sovietams, šiomis 
dienomis jis važinėja po 

rugpiūčio mėn. 4 d. Į Lie- Ameriką ir renka aukas 
tuvą atstovai sugrįž apie tiems, kurie bažnyčias su- 
rugpiūčio vidurį. Tsb. degino, kurie vyskupus ir

KETURIŲ KUNIGŲ IR 
PENKIŲ GYDYTOJŲ 

TĖVAS MIRĖ

ARKIVYSKUPAS PA
SMERKĖ PASAULINĘ 

SPAUDĄ

Asmenys, kurie neprisilaikys Hull taisyklių, ga! 
būti baudžiami pinigine bausme $50,000, arba 5 me 
tams kalėjiman, arba abiem bausmėm.

Bet ką dabar darys komunistai, kada uždraud 
rinkti aukas Ispanijai? Be to, aukotojai turi pareika 
lauti ką komunistai padarė su surinktomis aukomi 
Ispanijai? Ispanijos ambasadorius aiškiai pasak 
•Jung. Valstybių Sekretoriui, kad Ispanijos lojalista 
(raudonųjų valdžia) neprašė aukų, jų negavo ir jų ne 
priimtų iš Amerikos. Reikalaukite apyskaitų.

NUKIRSTOMIS RANKOMIS LAIMINO
ŽMOGŽUDŽIUS

i

Londonas — Arkivysku
pas Mannix, naujos baž
nyčios pašventinime, Ber- 
wick, per pamokslą pasa
kė: “Laikraščiai nori mus 
įtikinti, kad Ispanijoje yra 
teisėta valdžia, kuri rūpi
nasi žmonių gerove, ir kad 
dalis gyventojų sukilo 
prieš tą valdžią. Tikrumo
je, Ispanijoje nėra teisė
tos valdžios ir nėra demo-

Perpignan, Prancūzija— Yaldžia-„
Pranešama, kad Barcelo-mos balaav™als '^rinkta, 
noj, Ispanijoj buvo sukilę'nu0 Pat r'nklml! bu™ kc’ 
anarkistai nrieš bolševikų ™unįstu itak°J Ir. vadovX- 
diktatūrą. ‘Sukilime virš beJ- .RaslJ°s kom>-
250 žmonių užmušta ir sarai valde sali, tik mums 
daug sužeista. Anarkistai buv0 uzdrausta aPie taidaug sužeista. AnarKistai , x . .. i
sukilo todėl, kad Valenci- J^.tytr Karo amunicija

v •jos raudonųjų valdžia pa
skyrė jiems nepageidauja
mą generolą diktatorium.

Valencijos raudonų j ų

buvo įvežama, bet mums 
spauda apie Rusijos veiki
mą nieko nepranešė. Bet 
kada Italijos ir Vokieti-

Londonas — Laikraštis “Tablet” aprašo apie Ispa 
nijos radikalų vieno katalikų kunigo nužudymą. Su< 
mę kunigą radikalai vedė jį už miesto nužudyti. Ji 
buvo sumuštas, išvargintas, jo rankos surįštos. Kad 
jis buvo pastatytas prieš budelius, jis jiems tarė: “A 
noriu jus palaiminti. Atriškite mano rankas”. Viena 
iš budelių prišokęs artyn, išsitraukęs kardą, nukirt 
jam rankas. “Dabar palaimink”, jis su šėtonišku įsii 
timu tarė kunigui. Ir kunigas, surinkęs paskutines s: 
vo jėgas, pakėlė aukštyn kruvinas nukirstas rankž 
ir laimino žmogžudžius. Jo lūpos maldas kalbėjo ii 
mirties.

Rusijos Spaudai Uždrausta Rašyti Api 
Popiežiaus Encikliką

V CLA^llkzA IvJO X CLLXkXkzXXlX J U • v — i — i 1,,v. , j • • „ i • los žmones pamate, kadvaldžia sako, kad jai suki- i .. , Fo** f Imnnnn narnai nnrrn Rn '
limą pavyko numalšinti.v • i Ispanija darosi antra Ru

sija, kad bolševikai valdo
ISPANIJOS RAUDONŲ- šal*’ £ PradėJ° du?ti?iek
___ __________________________ —- -naorainnę: nflpinrm listamsJŲ VALDŽIA DŽIŪGAU

JA LAIMĖJIMAIS

Dublinas, Airija — Ke
letą dienų atgal mirė Jo
nas McKernan. 7" ‘ 
sūnūs yra kunigai ir pen
ki gydytojai.

Bilbao, Ispanija — Da- 
I bar smarkiausi mūšiai ei
na Bermeo sekcijoj. Rau- 

l donieji skelbia, kad jiems 
j pavyko apsupti sukilėlių 
I kariuomenę, kurią sudarė 
I italai. Du tūkstančiai italų 
tapo apsupti. Sukilėliai iš 
orlaivių šaudę į raudonųjų 

T, . . . valdžios kariuomenę, kad
. . J išlaisvinti italus, bet nepa-

vykę.

BUVĘS VOKIETIJOS

pagalbos nacionalistams, 
tada mes tiek užgirdome 
apie Ispaniją, kiek nieką-! 
da pirmiau negirdėjome. 
Spauda mums beveik nie
ko nepranešė apie bolševi
kų veiklą, bet perdedan
čiai apie Italijos ir Vokie
tijos. Tai vienpusiškas 
laikraščių nusistatymas”.

kį medžius į Letoniją. S 
grįžęs namo, jis pasai 
saviškiams, kad jis ten b 
vęs Katalikų bažnyčioje 

.girdėjęs kunigą sakyklc 
skaitant Popiežiaus Em 
kliką apie bedievių kom 
nizmą. Jo 18 metų dūk 
pranešė apie tai Jaunų 
komunistų draugijai. J 

1 tėvas tuojau buvęs ar( 
tuotas ir nuteistas trin 
metams deportavimui, n 
“jis veikęs prieš vaistyto 
Visi jo šeimos nariai, 
skyrus žmona, turėjo v 
šai pareikšti, kad jie n 
ko bendro neturės su sa 
tėvu. Ir visiems buvo įs 
kyta permainyti pavard 
Tai baisi Rusijoje den 
kratija ir tikybinė laisi

Berlynas, Geg. 6 d., —Iš' 
Maskvos pranešama, kad 
Jaroslavskis, Rusijos be
dievių sąjūdžio vadas, i 
smarkiai pasmerkdamas 
Popiežiaus Encikliką apie 
bedievių komunizmą pasa
kė: “Mūsų atsakymas bus 
visiškas Katalikybės su
naikinimas. Mes turime iš 
katalikų bedievius pada
ryti”. Visai spaudai buvo 
aštriai valdžios uždrausta 
rašyti apie Popiežiaus en
cikliką. Maskvos bedieviij 
institute 200 naujų bedie
vių vadų išlaikė kvotimus. 
Iš to skaičiaus 24 yra mo
terys.

Iš Rygos pranešama, 
kad vienas ūkininkas, var
du Baškevičius nuvežė sy-

I

KUNIGAS PAGYRĖ SO
VIETŲ RUSIJOS KONS

TITUCIJĄ

V.Londonas — Kun. 
McNabb, kalbėdamas Ka-o ™ 1 BUVĘS VOKIETIJOS McNabb, kalbėdamas Ka-

370° AUTO DARBININ- KANCLERIS BUS HAR- talikų mokslo draugijos 
KŲ VĖL SUSTREIKAVO VARDO PROFESORIUS susirinkime tarp kitų da- 

---------- lykų pasakė: “Gražiausias
Cambridge, Mass. Geg. dalykas visoje Sovietų Ru- 

yra 
“Jei žmogus 

tors ir Fisher Body Co. šė, kad Dr. H. Bruening, nedirba, tegul jis ir neval- 
sustreikavo, nes darbda- buvęs Vokietijos kancle- go”. Bet tuos žodžius la- 
viai atleido nuo darbo 37 ris nuo 1930 — 1932, kars- bai seniai yra pasakęs šv. 
darbininkus. N o r m a n tas katalikas ir Katalikų Povilas. Jei sovietai to ne- 
Smith, C. I. C. organizato- Akcijos veikėjas, yra pa- žinojo, tai ištikrųjų stebė- 
rius sako, kad 3700 darbi- kviestas skaityti paskai- tina, bet dar labiau stebė- 
ninkų streikuoja. | tas universitete.-

St. Louis, Mo. Geg. 6 d.,
— Automobilių fabrikų 5 d., Didžiojo Harvardo u- sijos konstitucijoje 
darbininkai, General Mo- niversiteto valdyba prane- pasakymas:
X ___ _ • J /N * V“ 1 1 __ TT T^ • T*

tina, jei jie tai žinojo”.

Darbininkų Radio Program 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, gegužės 8 d., 1:30 vai. po pietų įvy 
Darbininkų Radio programa iš WC0P, Boston, Ma 
stoties. Programoje bus lietuviškų dainų, muzikos 
kalbų. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 11 
kilocycles.

■, *
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Šiais Metais LDS. N. A. Apskričio Metine GEGUŽINE Įvyks
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(VIETINES ŽINIOS]
? s
*-------------------------------------------------------

PAGERBKIME
MOTINAS

Kilniosios lietuvės moti
nos! Sunku išreikšti žo
džiais visas jų aukas ir 
nuopelnus visuomenei ir 
tautai, dėl kurių jųjįj 
šventė yra tapusi gražiau
siąja tautos vienybės 
švente. Motinos diena čia 
pat. Visų širdys tą dieną 
susilieja į vieną nuoširdų 
plakimą, reiškiantį pagar
bą ir padėką motinai, kuri 
pripyido gyvenimą geriu 
ir grožiu, 
so visų 
čią jos 
gingą, 
venimą 
drulių.

Motina yra kilniausia 
šeimos būtybė, tautos sti
prybė,daugiausia užsitar-

kuriai priklau- 
atminimas nušvie- 
tropų, sunkų, var- 
save aukojantį gy- 

skaisčių pragie-

DAKTARAI
s
i

..............................-...............................E
Tel. S. B. 2805-R ė

LIETUVIS

OPTOMET RISTAS!

I

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 

x 'O*' ginu ir 
1 koše (aklose) akyse 
! šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
i 447 Broadway, South Boston | 
a<«................ .................................

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

1 Tel. Šo.* Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

-DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir 
nedčldienlais, taipgi seredomis nuo 

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

i s 
s

i
I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKA8)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

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 v. dieną. 
Subntomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.
[•»

f

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

t

nos reikalu. J susirinkimą užmerkė savo kūniškas a- 
atvyko nemažas būrys vei- kis. 
kėjų. Iš susirinkusių atro
dė didelio užsidegimo dir- miejus Korsukas) 
bti Lietuvių Dienoje, kuri belaidojęs sūnų, geg. 4d, 
įvyks liepos 5 d. Mariana- bet mirus jo žmonai, su

laikė ir geg. 5 d., iškilmin
gai su trejomis šv. mišio
mis palaidojo abu sykiu iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 
Šv. Marijos kapuose, Law- 
rence, Mass.

Gaila abiejų mirusių,' 
bet labai gaila ir verkian
čio gyvo Baltramiejaus. 
Pasimelskime už visus 
tris.

polyje, Thompson, Conn.
Išrinkta valdyba iš šių 

asmenų: A. Peldžius — 
pirm., K. Valatkevičius — 
vice-pirm., V. Švelnis — 
sekr., Dr. Veronika Budre- 
vičiūtė — ižd., J. Kumpai 

i ir K. Niauronis — kasos 
globėjai. Vyriausioji šei
mininkė — Kotrina Vosy- 
lienė. 
komisiją 
Jonas J. Romanas, 
Švelnis.
— Jonas Zaikis.

Į šį susirinkimą buvo 
atsilankęs ir klebonas kun. 
P. Virmauskis, kuris ra
gino susirinkusius kiek 
galima prisidėti prie Lie
tuvių Dienos pasisekimo.

Būtų gera, kad ir kitos 
kolonijos uoliai ruoštųsi 
prie Lietuvių Dienos ir 
duotų jai nemažai darbi-

*9

Į Transportacijos
— A. Peldžius, 

ir V.'
Dovanų užvaizdą

------------- -
navusi pasauliui pažanga. 
Kai lietuvė motina visų 
užsikirtimų pasipriešino 
pasikėsinimams išplėšti iš 
jos šeimos lietuvišką žodį 
ir, lietuvišką maldą nebai
sūs buvo svetimųjų pasi
kėsinimai prieš mūsų tau
tą. Lietuvės motinos iš
saugojo tautos gyvybę, 
gaivindamos augančią
kartą lietuviškomis mal-' 
domis, dainomis ir pasa
komis, įdiegdamos pasiry
žimo, pasiaukojmo ir tėvy
nės meilės jausmus. Ir už
tai garbė lietuvėms moti
noms !

Motina žadina vaiko sie
loj gero ir blogo sąvoką, 
auklėja charakterio gry
numą, pratina dirbti, gal
voti, stebėti, pratina gerb
ti. Kūrėjo duotas dovanas. 
Lopšy išmoko žegnotis i 
rytmetinei maldai, ant ke- ninku, 
lių klauptis ir tiesti ranku 
tęs į dangų. Iš motinos lū
pų savinasi jaunas prote
lis pirmutinias gyvenimo 
žinias, išmoksta pergyven
ti skausmus ir nusivyli
mus, sužino apie gresian
čius pavojus ir priemones 
jų išvengti.

Buvęs Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas 
Wilson’as, aukštai įvertin 
damas motinų nuopelnus, ; 
paskyrė vieną dieną moti
nų pagerbimui. Gegužės! 
rnėnesis yra gražiausias 
metuose, todėl antras sek
madienis šio mėnesio pa
skirtas Motinos garbei. , -

L. Vyčių 17 Algirdo kuo-p1 kalbeJusl; ir §e'
pa kaip kas-met, taip ir £uz®s o d., nugabenta mie- 
šiemet rengiasi iškilmin-' s^° bg°nmen> J1 amžinai 
gai paminėti šią brangią! 
šventę. Sekantį sekmadie-: 
nį visi “in corpore” išklau-' 
sys motinų intencijai už-- 
prašytas mišias ir priims į 
Šv. Komuniją. Po mišių į-’ 
vyks bendri pusryčiai. Va-| 
kare bus suvaidintas tai! 
dienai pritaikintas teat-Į 
ras, keturių veiksmų dra
ma: “Būk jo Angelu Sar-į 
gu”.

Taip iškilmingai minėti 
Motinos dieną, tai viena 
iš gražiausių tradicijų, 
kurias vyčiai palaiko. 
Jiems už tai tenka garbė 
ir, kiekvienam jaunuoliui 
toks vyčių pavyzdys sek
tinas!

Švenčiant motinos dieną, 
prisimenant motinų nuo-j 
pelnus, jų gyvenimo aukas 
ir skausmus, pajuntame,' 
kas yra gyvenime visiems, 
brangaus ir didžiai vertin
go, kam visa tauta garbin
gai nusilenkia. Tačiau vie
nų iškilmingų minėjimų 
maža. Motinai jaunųjų 
kartų vairuotojai, tauty
bės ir religijos saugotojai, 
turime pareikšti gilų my
lintį dėkingumą realiais 
darbais...

Dalyvaudami Motinos 
dienos šventėje drauge su 
L. Vyčiais parodysime, 
kad mes tikrai gerbiame 
motinas! P. R.

MIRĖ SŪNUS—MIRĖ
JO MOTINA

IK

v •

Nuliūdęs tėvas (Baltra- 
l buvo

JAUNIMO DIENA

*9

Sekmadienį, gegužės 9 d. 
visas katalikiškas jauni
mas pagerbs savo motinas 
ir dangiškąją Motiną. Mū
sų jaunimas Vyčiai užsi
prašė šv. mišias, 9:30 vai. 
ryte, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje. Visi na
riai kviečiami susirinkti ii 
bažnytinę svetainę, 5th 
St., 9 vai. ryte, iš kur su
sirikiavę maršuos bendrai 
į bažnyčią išklausyti šv. 
mišių savo ir motinų in-! 
tencijai ir bendrai priims 
šv. Komuniją. Po mišių 
šv. įvyks bendri pusryčiai 
bažnytinėje svetainėje.

Tą pačią dieną, 7:30 vai 
vakare, bažnytinėje sve
tainėje įvyks vakaras Mo
tinas pagerbti. Bus suvai-

“Būk Jo 
Angelu Sargu”. Vaidinto
jai bus šie: Rimutis, 7 me- naudoti’* *kaipo‘ Variety** Store 
tų — Alg. Ivaška; kuni- Lithuanian

; “Darbininke” buvo rašy
ta, kad staiga mirė, geg.
2 d., gabus, šešiolikos me-

I tų amž., Juozapas Korsu- 
kas ir paliko tėvus di
džiausioje širdplėšoje. Da- dintas* veikalas 
bar pranešame, kad geg.
3 d., mirė ir jo motina.

Monika Korsukienė, 53 
metų amžiaus, gyv. 109;
Bowen St., buvo silpnos 
sveikatos. Sūnui mirtinai

> apsirgus, geg. 1 d., ji visai 
j sunegalėjo. O jau, mirus,

ADVOKATAI

• I

I

BOSTONIEČIAI RUOŠIA
SI LIETUVIŲ DIENAI*
Pirmadienį, geg. 3 d. Šv. 

Petro par. salėje įvyko 
Bostono kolonijos masinis 
susirinkimas Lietuvių Die-

LIETUVIŲ DIENOS CENTRALINIS 
KOLONIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 23 d., š. m., 3:00 vai. po pie
tų įvyks svarbus Lietuvių Dienos Centralinis Komisi
jų ir kolonijų atstovų susirinkimas, Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. par. salėje, Windsor St., Cambridge, 
Mass. Prašome visų komisijos narių, ir kolonijų ats
tovų, kaip iš Mass., Conn., R. I. ir N. H. skaitlingai 
dalyvauti.

Jonas Kumpa, Liet. D. Cent. Sekr.

amžiaus, gyv. 100 Way- 279 Bolton St. susitarė ap- 
land St., Dorchester, Mass. sivesti su p. B. S. Urbonai- 
Paliko tėvus ir sesutę, te, gyv. 196 D St., So. Bos- 
Laidojama geg. 7 d., 9 vai. ton, Mass.
ryte iš Šv. Petro par. baž
nyčios Naujos Kalvarijos 
kapuose.

----------------- - i
Trečiadienį, gegužės 5 

d., “Darbininko” Redakci
joj lankėsi kun. P. V. Stra- . .
kauskas, Šv. Juozapo lie- Jos P^niko reikalais _ ap- 
tuvių parapijos (Lowell, 
Mass.) klebonas. L . ......
administracijai spaudos 
darbą.

SUSITARĖ APSIVESTI

DAR VIENAS PIKNIKAS
DAUGIAU

Bal. 30 d., vakare, įvyko 
Šv. Petro parapijos veiki
mo komisijos susirinkimas

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Vist, U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
BOKILIAMS, VESTU V E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. l’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.V 195 L ST., SO. BOSTON, MASS. T

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
Bouth Boston, Mass

- Larti, kurs įvyks birželio 
Paliko d* Pasirodė, kad pikni

ko rengimo darbai eina.
Kęstučio daržas užimtas. 
Įžangos tikietai atspaus

dinti. Juos uoliai pardavi
nėja M. Kilmonytė, A. 

______  Varžinskaitė, A. Majaus- 
fVAIRŪS SKELBIMAI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X-
PARSIDUODA Avon, Mass. 2 Valatka, p. Petkiene, K.

šeimyną namas no 6 kambarius. Šidlauskas, V. Širka, S. 
J Visi Įrengimai, tuščias lotas ir Kavolis, p. Pinelis, E. Va- 

vaisiniai medžiai, garadzius. Na- T-ki f -lmas a+c.; i įentaice n kili. LiKietai
lengvai parsiduoda dėl 
gausių dovanų.

Savas knygutes sky
rium platina Maldos Apaš
talavimo, Amž. Rožan
čiaus, Tretininkų ir Blai
vininkų draugijos. Jos pik
nike turės valgių stalą.

Moterų Sąjungos kuopa 
rengia savą stalą.

Lietuvos Dukterų drau
gija ir Vyčiai prisideda 
prie pikniko darbo.

Amerikoje augusios mo
terys nuosekliai organi
zuojasi. Rengs vakarą ir 
darbuosis piknike.

Studentų kuopa ir cho
ras daro planus pikniko 
darbuotei.

Nuo Šv. Vincento Pau
piečio draugijos vedamo 
vakaro liko pelno $10.00. 
Nuo kolektorių vakaro li
ko $29.10.

Saldžiausios širdies V. 
. J. draugija nutarė piknike 
J turėti savo stalą. Susirin
kime surinko tam tikslui 
$5.25. Stalo pirmininke iš
rinkta A. Pinelienė, pagel- 
bininke — O. Keršauskie- 
nė, darbininkėmis — M. 
Balukonienė, A. Sadonie- 
nė, T. Burneikienė, P. Ben- 
zinienė, O. Leščinskienė, 
D. Butkienė, O. Čapienė, 
V. Sinkevičienė, M. Aluko- 
nienė, J. Drigotienė, M. 
Žilinskienė ir M. Jeniunė.

V. Kališius, p. Slatkevi- 
čienė, E. Marksienė, p. 
Lingevičienė ir kiti pasi
ryžo užinteresuoti šiuo pa
rapijos pikniku visus pa
rapijos prielankius biznie
rius ir juos kaipo tokius 
perstatyti plačiai Bostono 
lietuviu visuomenei.

Prisideda Šv. Petro ir 
Povilo vyrų draugija. Iš
rinko du vyru dirbti ir pa
ėmė 100 įžangos tikietų.

I Albertas V. Jakavonis,!
------------------------------------------- 1

mas paskendęs medžiuose. Atsi-1 
šaukite “Darbininko” adminis- 
tracijon, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (7-11-14)

tė; kunigaikštis — P. Ra
kauskas; Marytė, jų tar
naitė — G. Zovytė: Jurgu-j 
lis — A. Gaputis; Ambro- 
zas — J. Mažeika. Plėši
kai — Jonas — Al. Jakš
tas, Paulius — V. Bukaus
kas, Jokūbas — J. Lesčin- 
skas, Rudis — J. Varnas.

A. 
— B. 
- M.i

I
1

I

Kareiviai — Albertas 
Ročius, Henrikas 
Skrickus. Čigone 
Matuazitė.

Taipgi bus ir dainų pro-: 
grama. Dainuos solistai iš 
So. Boston — p. J. Anta
nėlis ir O. Valeckaitė; iš- 
Norwood — p4 V. Adomai
tytė; iš Providence — p.l

• v

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SDUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway fyStf

Parduodame ir vartotus tįgj 
garantuotus karus

PARSIDUODA geroje vietoje 
barber shop; nėra kompeticijos. 
Galite pirkti su fikčeriais arba 
be fikčeriu. šią vietą galite pa-

Agency, 545 E. 
______________ (8—13)

SIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.
J. AIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

I

K Lm

GRABORiAl

MONARCH HOME 
BAKERY

tyte;
A. Giedraitis. Bus ir kito-! 
kių įvairybių^

L. Vyčių Algirdo 17 kp. 
Rengimo Komisija nuo
širdžiai visus kviečia da
lyvauti.

ŠURUM - BURUM

Šeštadienį, gegužės 8 d., 
Lietuvių svetainėje, 6 vai. 
vakare įvyks Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugi- 

į jos šurum - burum. Gros 
šaunūs orkestrai. Bus už- 

| kandžių ir gėrimų. Rengė
jai kviečia visus dalyvau
ti. Rengėjai.

Geg. 4 d. mirė, miesto li
goninėje, širdies liga, Zo
fija Gerulskytė. 19 metų

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisins, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummmgs Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

S, BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

BALDUS 
PERKRAUS-

TOME
Visur 

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIĄ!

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

FURNITURE CO.LITHUANIAN
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4018

I

5 JOSEPH W. CASPER
I. (KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

; TURI NOTARO TEISES 
/ 494 East Broadway
' South Boston, Mass.
5 Tel. ŠOU Boston 1437 
5 Residenee: 158 W. 7th SL
2 Tel. ŠOU Boston 3960 
J Patarnavimai Dieną ir Naktj

Telephone
SO. BOSTON 

1068

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokij 

Agentūra.
Taisome visokią iMirtiysčią auto- 
mobilius. Taisymo ir demoostrnTi- 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savin Inkai

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
'SXXxaGusxxxs3asxxx3aaaasxxxxx*xx^^

I P. J. AKUNEVICH IR SŪNUS
S GRABORIUS - UNDERTAKER

I Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
B Telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. Sd
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ĮVAIRIOS žinios
NEW YORKO MAYORAS VIEŠAI SKAITĖ 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKĄ
New York, N. Y. — šio didžiojo miesto majoras Fio- 

rella H. LaGuardia susirinkusiems miesto ugniage- j 
siams metiniame pokyly Astor viešbutyj skaitė ištrau-I 
kas iš Popiežiaus enciklikos apie bedievių komuniz- ’ 
mą... Ar ne gražus katalikų vadams pavyzdys?

IŠ DARBO LAUKO

CEVERYKU FABRIKŲ DARBININKAI SUGRĮŽO 
I DARBĄ

Auburn, Maine — Geg. 6 d., — Trijuose iš 19 čeve- 
rykų fabrikuose po 42 dienų streiko, darbininkai pra
dėjo dirbti. Apie 700 darbininkų grįžo prie darbų. Da
bar eina pasitarimai su kompanija dėl darbininkų į- 
duotų reikalavimų.

SUŽEISTAS LDS. 7 KP. 
VALDYBOS NARYS

VVorcester, Mass. — Jau 
keturios savaitės kaip su-, 
žeistas p. V. Blavackas' 
LDS. 7 kp. valdybos na-*1 
rys, “Darbininko” ben-

stovyklą. Jau antrą kartą 
! baudžiama už tai, kad rū- 
j pinosi bažnyčios reikalais.

MEKSIKOS KATALIKAI 
LAIMĖJO BYLĄ

Mexico City — Chihua-
dradarbis. Sužeistas jo de- hua valstybės katalikai 
šinės rankos raumuo. Lin-, Meksikos 
kime 
sveikti.

3*• *. \

prie išpildymo programos 
tą vakarą. Nors jau bus į 
vasarą ir oras bus šilto
kas, tačiau Baltimoriečiai 
rūpinsis išgirsti Bažnyčios 
Ganytoją, mokslininką ir 
žymų veikėją atvykstantį 
Amerikon, 
čiavus su 
čiais šioj 
marių.

ir Ro-
dr-jos. 

susirin- 
vakare

PROVIDENCE AUKSO- 
RIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS PASIBAIGĖ
United Fruit kompanijos 
iaivų darbininkai sustrei

kavo New Yorke
San Francisco mayoras 

daro žygius sutaikyti vieš
bučių streikuojančius dar
bininkus su savininkais.

Kansas City streikuoja 
kepyklų darbininkai. Iš
metė į atmatas 20,000 ke
palėlių duonos.

Royal Weaving kompa-i 
nija grasina streikuojan
tiems darbininkams išsi
kraustymu į kitą miestą. 
Bet tas streikierių nenu- 
gasdino. Darbininkai tęsia 
streiką.

CIO Naujos Anglijos se
kretorius Powers Hapgood j 
Aukščiausiame Teisme liu
dijo, kad toji organizacija 
praleido bendrai nuo $60.-1 
000 iki $65,000 Lewiston- 
Auburn čeverykų darbi
ninkų suorganizavimui.

SVEIKINAME nas kun. J. Lietuvnikas ir
Sekmadienį po pietų, ge- kun. dr-as Mendelis. Pir- 

gužės 2 d. kun. Antanas mą liudytojų porą sudarė 
Dubinskas surišo moterys- Stasys Jankūnas ir Bronė 
lės ryšiu Vincą Sijavičių Večerskiutė. Sveikiname 
įj- "ViVfzvrnna '

.

į nė gyvenusi 650 Washing- 
ton Blvd. Velionė priklau
sė prie Altoriaus

; žančiaus moterų 
Tos dr-jos narės 
kusios antradienį
atkalbėjo rožančių už mi
rusios sielą. Palaidota su 
trejomis mišiomis trečia
dienį. Paliko dideliame nu
liūdime savo vyrą ir vieną 

' dukterį. Abiem mirusioms 
amžiną atilsį suteik jiems 
Viešpatie.

kad 
savo 
pusėj

pasisve- 
viengen- 
Atlanto

LAUKIAME
Iš laikraščių paskelbto 

Viktoriją Šumskiutę.1 naują porelę ir linkime maršruto, J. M. Vyskupas 
Jam padėjo mūsų klebo- šviesios ateities. Reinys, laukiamas svečias

mtt?- * Lietuvos, bus Baltimo-
rėj, pirmadienį birželio 21 

Vincas Pledinskas senas d. Katalikų Federacijos

__ ------------- " _____ j Meksikos Aukščiausiame 
p. V. Blavackui iš-į teisme laimėjo bylą. Teis

mas panaikino įstatymus, 
---- _______ kurie leido katalikams tu- 
ATSIPRA- rėti tik vieną katalikų ku-

ŠĖ STALINO | nigą visoje valstybėje. Tai i VITAI ||/|| DACAIII IQ
----------- ! buvo neteisinga ir teismas AAIALlftU lAuAuLIO 

Maskva - Sovietų Rusi-% ?anaik!’’
.... . .. <(T no. Valdžia dabar bus prilos valdžios laikraštis Iz-i , . . .. . , ... .- ,. „ , .... o, .. versta leisti katalikų ku-vestia buvo įdėjus Stali- . . .. , \ ..

no paveikslą ir primine,, » ,ivaslnlal, reikalais.
Kad jis buvęs darbininkų, 
vadas Tiflise geležinkelių ,.,■«» * t’KI'VIO IVK'T AIMĖ streikuose, 1902 m Stali- J «Al K£IO -NELAlMh- 
nas “Izvestia” redakto-' ,E ozMtsTA KETURI 
riam.s priminė, kad jis tuo 
laiku, 1902 ir 1903 m. dar
bininkams nevadovavęs, 
nes buvęs uždarytas kalė
jime. “Izvestia” Stalino 
atsiprašė.

“IZVESTIA”

Driešseiminis, tai svarbu, 
kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma- Baltimorės gyventojas, su- vietinė kuopa ketvirtadie- 
lonu šį kartą pamatyti su-’ laukęs net 86 metų am- nį po pamaldų laikė susi
važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir apie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtu sėkminga.

B. Miciūnienė,
LDS. Conn. Apskričio'šiuo pasauliu sekmadienį 

Raštininkė. 1 naktį, Marijona Plitnikie-

i

žiaus, pasimirė miesto Ii- rinkimą, kuriame buvo iš- 
goninėj sekmadienį ir bu- rinkta komisija rūpintis 
vo palaidotas su bažnyti- prirengimu tinkamų planų 
nėmis apeigomis antradie- Jo Ekscelencijos priėmi- 
nį, gegužės 4 d.

Po ilgos ir vargingos 
širdies ligos atsiskyrė su

mui. Girdėjau, kad p. Či- 
žauskas su didžiuoju para
pijos choru, o vietinės Se
sutės Kazimierietės su mo
kyklos vaikučiais prisidės

Amherst, N. S. — Dvi 
i mylios nuo Springhill 
Junction įvyko nelaimė 

I ant geležinkelio. Ocean ek
spresinis traukinys, kuris 
važiavo tarp Montreal ir 
Halifax, trenkė į anglimis 

J ’-ripiltus traukinius, 
i nūs žmones užmušė 
lioliką sužeidė.

I

Ketu- 
ir ke-

Petras,

AUTOMOBILIAIS
MUŠĖ 8,500

Vi

Sivvantze, Kinija —Kun. 
De Beek neseniai minėjo 
60 m. kunigystės sukaktu- 

! ves. Jisai yra vienintelis 
ir pirmutinis misijonierius 
Chager apylinkėje. Misijo- 

i nieriauja jau 58 metai.
New York — “Catholic 

Worker” mėnesinis darbi
ninkų laikraštis “Gegužės 
Dienoje” minėjo ketvirtas 
sukaktuves. Pirmą dieną 
gegužės, kada komunistai 
skelbia pasauliui revoliu
cija, tai ir šis laikraštis 
nlačiausiai paskleistas. 
Laikraščio redaktorė, tai 
p-lė Dorothv Day, pirmiau 
buvusi komunistė - agita

torė, o dabar atsivertusi 
ir tapusi katalikė, puola 
komunistus krikščioniš-

Chicago, UI. — Per tris kais principais. Jai puikiai 
pirmuosius šių metų mė- sekasi, kaip kad mums pa
vėsius automobiliais už- rodo to laikraščio skaity- 
mušta 8,500 žmonių Jung. tojų augimas: keturi me- 
Valstybėse, 
daugiau negu per tą patį 
laiką pereitais metais.

sutai yra 26% tai atgal ji pradėjo
2000 skaitytojų; dabar iš
platinama virš 120,000.

Stikl. A. J. J.

Daug kas yra linkęs ma
nyti, kad Sovietų Rusijo
je jau prasidėjo geresni 
laikai, ypač religiniu at
žvilgiu. Tačiau taip iš tik
ro nėra. Kova su religija 
labai smarkiai tęsiama to
liau. Tai rodo šie duo
mens :

Baltgudijoj kata 1 i k ų 
skaitoma per 400,000, o 
kunigų teliko 2—3.

Iš visai patikimų šalti
nių teko sužinoti, kad pra
ėjusiais metais buvo areš
tuoti 9 kunigai, kurie ėjo 
savo pareigas Baltgu- 
džiuose. Tarp jų buvo 4 
kunigai lietuviai. Štai jų 
pavardės ir vardai:

1. Kun. Augia,
lietuvis, Mohiliavo Vika
riato apaštališkas Admi
nistratorius, beveik 80 m. 
amžiaus. 2. Kun. Borovik, 
Jonas, Minsko klebonas. 3. 
Kun. Cibulevičius, Stasys, 
Ūlos klebonas, 75 m. am
žiaus. 4. Kun. Kaziūnas, 
Povilas, Čausų klebonas, 
lietuvis. 5. Kun. Kunda, 
Vladas Rohačėvo klebo
nas, lietuvis. 6. Kun. Ja
roševičius, Stasys, Bory- 
sovo klebonas. 7, Kun. 
Varnas, Mykolas, Mscils- 
lavo klebonas, lietuvis. 8. 
Kun. Tomašauskas, Vy
tautas, Berezinos klebo
nas. Devintojo pavardės 
neteko sužinoti.

Laikinai Omske apsigy
venęs kun. Jokūbas Vol
fas gavo koncentracijos 
stovyklos 10 m., o Krasna- 
jarsko klebonas kunigas 
Jieronimas Cerpento taip 
pat 10 metų koncentr, 
stov. P-lė Julija Styčins- 
kaitė, kuri padėdavo baž
nyčioje tvarkyti (Omske),’ 
ištremta 5 metams į kone, i

I

TĖVAS SULAIKYTAS 
DĖL SŪNAUS UŽMUŠI-!

MO LDS. CONN. APSKRIČIO
KUOPOMS

Šiuomi pranešu,
LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis ir priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress 
Avė., Waterbury, Conn., 1 
vai. po pietų. Kuopos tuo
jau sušaukite* susirinki
mus ir išrinkite atstovus į 
suvažiavimą. Taipgi pra
šome pagaminti įnešimų

Pepperell, Mass. — šio
mis dienomis įvyko baisi 
žmogžudystė Grautskių 
namuose. Kirviu užmuštas 
Grautskių sūnus Tadas 
Grautskis. Tėvas Jonas 
Grautski areštuotas iš
klausinėjimui. Po pirmo 
išklausinėjimo policija jo 
nepaleido. Tęsiamas klau
sinėjimas. Bet policija sa
ko, kad dar nepavyko nu
statyti kas a nužudė Tadą
Grautskį, kurį rado kute-j 
je. Policija išklausinėjo ir į organizacijos gerovei. Ka- 
Tado brolį Boleslovą.

i

VIEŠAS PRANEŠIMAS

kad

dangi suvažiavimas bus

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PAAALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svarely a,
601 6th St, So. Boston. Mass. 

Vlce-Pirm. Albinas Neviera,
16 WInfield St, So. Boston, Maas. 

Prot. RaM. Jonaa Glineckfs,
5 Thomas Pk, So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras Tvaftka,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Maas 

Iždininkas Pranas Tulelkis, 
i 100 Bowen St, ?o. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zalkls,

7 W1nf!eld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko nnsirinklmus kas tre 

105 West 6th St, So. Boston, Mass. ėig nedėldlen| kiekvieno mėnesio 
•'varkdarė - Ona Mlzgirdienė, -2 ™L„P° P"****"

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. ,fh St, So. Boston. Tm
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 1
•ranglja savo susirinkimus laiko kas
antri utarninkg mėnesta.

JETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

’irmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
nce-plrm. — Ona Janklenė, 

1428 Columbia Rd.. S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cunlenė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. l’AR 1864-W.

-In. Rafit. — Marijona Markoniutė,
4115 AVashington St., Rosllndale, Ma&«.

Tel. Parkway 0558-W
ždlninkė — Ona Staniulintė,

105 West 6th St, So. Boston. Mass. f-ią nedėldlen| kiekvieno mėnesio 
''varkdarė — Ona Mlzgtrdienė, _. ■ - „ . - -

Hardvvare
7:30 vai. vakare, pohsžnytln«} aav 
raine]

Visais draugijos reikalais kreipkite 
• pas protokolų raitininke.

Peoples
39 Plainfield St. 

R. S. Milės, prop.
eiDOlDCMDGMD HMDIIl WTi HTlTmilSCOE

Providence, R. I
Tel. West 2245

NAUJI KRISTOFORAI
Pirmą gegužės sekma

dienį sekantieji priėmė šv. 
Komuniją pirmą kartą: 
Antoševskių Stanislovas, 
Būdu Eduardas, Sakevi- 
čių Vincas, Šilanskų Al
bertas, želinskių Jonas, 
Zinzaieta Raimundas, A- 
domaičių Eugenija, Bal
čiūnų Agota, Geisey Lucil- 
le. Jcnčų Regina ir šimke- 
vičių Leoną. Pamokslinin
kas savo trumpame pamo
kinime vaikučiams pabrė
žė, kad nors puikiai buvo 
papuoštas altorius, nors 
aukso graži buvo ciborija 
i kurią Kristus turėjo nu
žengti konsekracijos metu, 
tačiau tie visi daiktai ne
buvo taip gražūs, taip ma
lonūs mūsų Dieviškąjam 
Išganytojui, kaip kad bu
vo ju jaunos nekaltos šir
dis, kurios tą rytą turėjo 
t.anti dangumi. Buvo pri
minta vaikučiams, kad tas 
Jėzus atėjęs į ju širdis pa
siliks jose taip ilgai iki Ji 
neišvarys dasileisdami iš 
savo liuosos valios sunkios 
nuodėmės. Taip Jėzus jų 
neapleis, visuomet Jis bus 
ių prietelis ir draugas iki 
jie jo neišvarys iš savo 
liuosos valios sunkios nuo
dėmės. Taip Jėzus jų ne
apleis. visuomet Jis bus jų 
nrietelis ir draugas iki jie 
io neišvarys iš savo šir
dies, nuo kurios nelaimės 
tegul apsaugoja juos Vieš
pats. Tuoj po mišių nau
jas Kristoforų — Kristaus 
nešiotojų — pulkelis buvo 
pavestas Marijos globai į- 
rašant juos į Rožančiaus 
ir Škaplieriaus Brolijas.

PARODA MOKYKLOS 
VAIKUČIU RANKDAR

BIŲ
Motinų Dienos sekma

dienį tuoj po mišių 8:30 
vai. ryte visi Baltimorie- 
čiai vėl turės progą maty
ti ir gėrėtis mūsų mokyk
los vaikučiu nuveiktais 
darbais mokslo metu. Te
ko jau man išanksto suži
noti, kad Sesutės mokyto
jos ir patys vaikučiai rūpi
nosi per visą metą kad ką 
nors įdomaus, ką nors 
gražaus priruošti Motinų 
Dienai. Tad visi mūsų ko
lonijos gyventojai yra 
kviečiami į šitą nepapras
tą metinę rankdarbių pa
rodą. 3-čią vai. po pietų į- 
vyks dviguba iškilmė, bū
tent, Motinoms pagerbti 
nrogramėlis ir klasės spal
vų išdalinimas 8-to sky
riaus mokiniams.

LIGONIŲ NOVENA
Metinė Ligonių Novena 

prieš šv. Ritos iškilmes 
prasidės penktadienį ge
gužės 14 d. ir bus laikoma 
kas vakaras per 9 vaka
rus. Visi, kurie trokšta 
sveikatos privalėtų išban
dyti šv. Ritos galingą už
tarimą pas Dievą. Šv. Ri
tos relikvija bus sveikina
ma kas vakaras po pamal
dų. B. K

Telefonas: Plaka 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Pace-Street 
BALTIMORE. MD.
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Motinos Diena
i

MOTINA

Vis daugiau plintanti ir stipriau įsigyvenanti 
Motinų dienos šventė šiais perversmų ir neramybių 
laikais turi daug gaivinančios reikšmės. Motinos ide
alas, kaipo tyros ir kilnios meilės reiškinys, priešpa-

__________ <
ŠIURPUS BADAS VIL

NIAUS KRAŠTE

i
rius, nepaisant to, ką mo
tina sakys, gerai išbarė 
Petrą. Ir jis nuo to laiko 
geriau elgėsi. Pabaigęs ko
legiją, Petras įstojo į uni-

venimo pavyzdį, būtent: 
Petras buvo vienturtis sū
nus. Jo motina, kaip ir vi
sos motinos, norėjo, kad 
jos sūnelis turėtu viską 
kuogeriausia. Ji rūpinosi versitetą. Čia jis pasiekė 
jam pristatyti viską, ko' paskutinį ištvirkimo laips- 
tik jis norėjo, ir Petrukas nį: vieną naktį drūčiai pa- 
už tą visą motinos geru-1 sigėręs, įpuolė į ginčus su 
mą atsilygino savo gražia savo draugu ir nužudė jį. 
vaikiška meile. Bet, kai Policija jį tuojau paėmė ir 
Petrukas pabaigė High buvo nuteistas kalėti iki 
School ir išvažiavo į Kole- gyvos galvos. Motina iš 
giją, dalykai biskutį pasi- skausmo beveik mirė, bet 
keitė. Blogi draugai ir ap- vis dėlto ji nenustojo vil- 
linkybės nuvedė Petrą nuo ties dėl savo sūnaus. Ji 
tiesaus kelio. Priėjo prie praleido visą savo turtą, 
to, kad kolegijos rėkto- mėgindama teismuose įro- 
rius turėjo Petro motinai dinėti, kad jos sūnus yra 
parašyti laišką ir praneš- nekaltas. Bet jai nepasise-

tas žodis “Motina” turėtų buvo mūsų Motina ir nie- darbus. Bet kas? Ji neti- me. Praėjo* keli metai. Pet-
kėjo. Kaip jos Petrukas ras savo gražiu elgesiu ka-

Vieną kartą Napoleonas galėtų taip pasielgti? Tai Įėjime užsipelnė tai, kad 
vybę pavojun, kad galėtų paklausė M. Campan: “Ko tik rektoriaus Įsivaizdavi- galėdavo praleisti kasdien

--------------  t-.---- __-i_±_ fcad mas. Vargšė motina. Jos kelia

Visame šiame šaltame ir bę. Tai yra didelis pašiau- 
tuščiame pasaulyje nėra 
kito tokio šaltinio, gilios, 
stiprios ir nemirštančios 
meilės kaip motinos širdis. 
Dievas negalėjo gyventi 
čia kartu su mumis žemė
je, todėl Jis mums davė' 
Motiną.

Kada Adomui Dievas da
vė žmoną, jis pavadino ją dykavimų ir negerų dar- 
Ieva, viso pasaulio gyvy-:bų? Kiek kartų ji turėjo 
bes motina. Tame varde. išbari ir net mušti mus, 
pasireiškia visas kilnu- kad mes klausytume jos 
mas, aukštumas ir garbė, patarimų. Tas išdykavi- 
kur galėtų būti suteikta mas argi buvo mūsų atsi- 
vienai .moterei. lyginimas už pareikštą vi-

Pagalvokime kiek, I

kojimas ir motiniškos 
meilės pareiškimas. To
liau, ji mums parodė savo 
meilę kentėdama ir varg- 
dama, augindama mus. 
Kiek rūpesčių ir vargo 
mes jai suteikėme savo li
gomis; kiek širdies skaus
mų ji turėjo dėl mūsų iš-

1:1

Į

ką są tą gilią meilę? Bet ji. ti apie jos sūnelio blogus kė, ir jis pasiliko kalėj 
ifn hiivri vniicii ATnfino ir* nio-’ D/\4- Ti ^4-i_:

mums priminti. Pirmiau- ■ kuomet nesiskundė, 
šia, motina statė savo gy-I’ ’ ■

i mus pagimdyti; ji leidc Prancūzijai reikia,
I s valandas kalėjimo

statomas įsivyravusiam flirtui ir šiaip jau nešvaria- tam baisiam mirties šešė- galėtu tinkamai išauklėti Į meilė apakino ją. Rėkto- laboratorijoj. Jis ten pasi
jai lengvamaniškai meilei, kurią žmonija taip sunkiai liui apsupti jos kūną, kad ir ui 
serga. Meilė kilnus ir gražus dalykas, bet jos vardas galėtų mums duoti gyvy- mą?” 
labai dažnai išnaudojamas žemiesiems geiduliams pa- T“ 7 sakė:
teisinti bei padengti. Motinos meilė, kaip viena iš kil- tikėti. _ Mes norėtume, kad į “čia”, 
niausiųjų meilės rūšių, labai sėkmingai atitaiso tikro- į 
sios meilės vardą, ją tyrina ir tobulina. Kas moka my
lėti motiną, tas turi gražią sielą. * ! . .

Šiais laikais motinos meilė turi dar ir tą naudin-1 kos tikrai 
gą reikšmę, kad ji primena duotąjį Dievo įsakymą — 
mylėti ir gerbti tėvus. Paneigimas ketvirtojo Dievo į- 
sakymo yra tiksliai pabrėžiamas komunistų ir viso
kio plauko bedievių. Negerbti tėvų, prieštarauti jiems, j 
pašiepti jų įpročius, kilmę ir tikėjimą; išsilaužti iš po 
jų vadovybės, nachališkai juos užgaulioti — tai nau
jausioji bedievių programa vaikų auklėjimui. Bedie-

ir išlavinti savo jauni--------
?” M. Campan jam at

sakė: “Gerų Motinų!”;
sako Napoleonas,^ S;iU|^s p|(,iars vėjų vingiais 

j Tu Į mane atskridai.
. nors už giriu.

Motinėlei

taip būtų, nes tikrai būtų “tuose dviejuose žodžiuo- Į 
labai baisu, jei tikrenybė se, glūdi geriausia moks- yors už ,ipių. 
įvyktų priešingai. Jei tai- lo systema visame pašau- j Bet sūneli suradai, 

1 norima, mes 
taiką laiminame. Mes tai
kos norime. Mes už taiką

I meldžiamės.
“Tačiau, jei būtų tautose 

žmonių, kurie norėtų ne'c. 
laikos, bet karo, 1 
kiems mes turime J 

viškųjų valstybių santvarka būtinai reikalauja atim- maldą, kurią atkalbėti yra kos yra jo pirmas rašto - 
ti vaikus nuo tėvų ir auklėti juos kietoj bedieviškoj . mūsų pareiga ir privalome stalelis. Motinos žodžiai y- j- 
dvasioj, be motinos įtakos. Moderniškoji valstybė sakyti savo Viešpačiui ra jo geriausi mokytojai. - 
(komunistinė ir fašistinė), siekianti panaikinti žmo- Dievui: UT-U1 i-
gaus individualumą bei asmenybę ir norinti padaryti gurios nori karo . 
savo piliečius bejausmios mašinos ratukais, labai ge
rai supranta, kad motinos meilė išvysto žmogų — jau
smingą, tikintį žmogų, kurs įvertina sielos kilnumą ir 
sąžinės laisvę. Bedieviškajai valstybei toksai žmogus | 
nereikalingas, kaip tik priešingai, jis kenksmingas, r 
Jai reikia mašinos, ne žmogaus. Todėl ji visų pirma, 
puola motiną, idealinio žmogaus auklėtoją. Tuo būdu 
pagarba motinai yra tarsi griežtas atsakymas į be
dievišką vaikų auklėjimą. Mes gerbiame ir aukštai į- į 
vertiname motinas, nes žinome, kad nieks kitas nega
li jų pavaduoti. Gyvenimo praktika apsčiai tai įrodė.-i 
Bolševikai atėmė vaikus nuo motinu ir išaugino žvė-____ . . .

lvje. Jeigu Prancūzija tU-r.Nujautimas tau pasakė 
rėš geras motinas, ji turės J mane visus kelius, 
gerus sūnus”.

Taip ir yra. Motinos šir
dis yra vaiko pirmas mok- Arjšeisiu pasitikti 
slo kambarys. Motinos a-( 

tai to- kyse jis skaito pirmas sa-, 
kitą vo pamokas. Motinos ran-;

Pernai Vilniaus kraštą 
ištiko nederlius. Daugely
je vietų neužderėjo nei 
žiemkenčiai, nei vasaro
jus. Dėl tos priežasties ke- 
liasdešimts tūkstančių ū- 
kininkų šeimynų liko be 
maisto. Bado šmėkla pra
dėjo jiems žvelgti į akis 
visu baisumu jau rudeni. 
Nederliaus ištiktiems žmo
nėms buvo reikalinga sku
bi pagelba, nes jiems grė
sė bado mirtis. Žinios apie 

1 badą Vilniaus krašte pra
dėjo dažnėti ir lenkų 
spaudoje. Pagaliau į tą 
reiškinį atkreipė dėmėsi 
ir okupuoto krašto admi
nistracija. Kaip tuomet 
rašė “Ku.rjer Warszaws- 
ki”, buvo sukviesta konfe
rencija. Joje paaiškėjo, 
kad sušelpti reikia: Dys
nos apskritvje 3.500 šei
mynų, Breslaujos apskri
tyje 4.000 šeimynų ir Pas- 
tario apskrityje 2.000 šei
mynų. Be to, konferencija 
tada apskaičiavusi kiek irJL

kokių grūdų reiktų duoti 
bado ištiktų vietų žmo- 

Tačiau tuo ir pasi
baigė visas “šelpimo dar
bas”. Jokių žygių lenkai 
nesiėmė, o badaujančius 
paliko pačių ju likimui.

Vilniaus krašto laikraš
čiai dabar vėl praneša a- 
pie tenykščiams gyvento
jams gresiančią šiurpaus 
bado šmėklą. Aplankę ba
do ištiktas sritis laikraš-

žymėjo savo gabumais 
chemijoje. Praėjo kiek lai
ko. Vieną dieną Petro mo
tinos draugė paklausė ją 
apie Petruką. “Petrukas’” 
atsakė ji, “jis yra geriau
sias chemikas visame ka
lėjime. Aš žinojau, kad jis 
kada nors bus didelis 
žmogus!”

Tai tikra motinos meilė!: _nem^- 
Sūnus sėdi kalėjime, bet 
jos akyse jis “didelis žmo
gus”, jos visas žemiškas 
turtas.

Tai tik vienas pavyzdys, 
o gyvenime randame jų 
daug daugiau. Bet gaila ir 
nuostabu, kad daugumas 
vaikų neįvertina tos mei
lės savo laiku. Kada moti
na jau guli karste, tada čių atstovai rašo, kad. Vil- 
vaikai pradeda suprasti niaus krašte badauja dau- 
jos vertę. Bet tada jau ne ąiau kaip 100.000 žmonių, 
laikas, nes tada jau toji Išbadėję žmonės valgo me- 
motinos širdis negali džio žieves, 
džiaugtis ir įvertinti savo 
vaikų meilę. Verksmas ta
da nesugrąžins jos gyvy
bės, ir ji bus palaidota 
šaltoje žemėje negavusi 

; progos pasidžiaugti savo 
‘ vaikų meile.

(

j<> širdele abejojo. 
Ar dai sveikas, ar galiu? 
............................... i, 

Pabučiuoti rankeles?
•Ar išvysi džiaugsmu degant, 
lAr miglotas akeles?
į Numaniau ir aš. močiute, 
(Tavo ilgesio jausmus. 
Ir žinojau, kad ateisi 

.Tu palikus ir namus.
yra gero ]>ar u£ upių, ir už giriu 

mokinio užsipelnyta dova- aš tave jau pajutau 
na. Tos pirmos pamokos. Ir kaip kūdikis iš džiaugsmo, 
išmoktos sėdint ant moti-(Tav’, močiute, sutikau! 
nos kelių yra, tartum, šal-Tavo žvilgis abejingas 
tinis, kuris niekuomet ne-'KIaus‘nėjo V1S mane: 
išdžiūsta i— ilano mielas, sūnaitėli,

Gyvenimas kartais gali rytojui sumanei,

Ar pražūsiu jau visai. 
Ar nutils dar sielos skausmas, 

'Ar kankins visad jisai,
— O, neklauski man’, močiute!... 
Ašei pats to nežinau. 
Neprimink man jo šiandieną. — 
Ir pažvelgt i jį bijau!
— Ei, geriau baisiam rytojui 
Nežiūrėkim į akis.
Ar mes verksim, ar maldausim— 
Ką norės, jis — pasakys!
— O dabar į darbą stokim — 
Kęskime senus vargus.
Jis uždengs rytojų baisų 
Ir nutildys mūs skausmus. 
— Nerūgoki, motinėle, 
Kad pavaišint negaliu, 
Kad nė duonos nepasiūliau. 
Nes ir jos mažai turiu. 
Vieko, nieko tik žodelį 
Man raminantį tarei 
Ir. kaip sapnas pasirodžius, 
Vėl kaip sapnas pranykai.

A. Brazdžius.

Dievui: “Išblaškyk tautas. Motinos meilė,
. . . , ,,

Ar bent kiek protaująs 
žmogus nesutiks ir nepri
pažins, kad tai ne palaimi
nimas Mussolinio, kuris 
rengiasi į karą, bet aštrus i 
pasmerkimas? i ______ _____ o__

“Mes tikimės taikos”, būti baisiai kartus ir keis- ~ ^-b^S-u nu;^vcrpet"-
Popiežius sakė, rugpiūčio j tas. Kartais sūnus, kuris ........
8 d., 1935 m., “ir visada ti- galėjo turėti viską kuc- 
kimės Kristaus taikos, geriausia, pavirsta bai- 
Kristaus karalystėje... Pa- šiaušiu niekšu. Tada tėvas 
ti karo mintis 

riukus. Mes kogriežčiausia smerkiame tuos nekultu- mus. Ir jei kas drįstų pil- sers jį prakeikia, draugai i
O 1 J • . 1 1 I .. . . -• v • -r-» i ' 1 •

ringus raštininkus bei kalbėtojus, kurie kursto vai- , 
kus neklausyti tėvų ir juos chamiškai išjuokti. Deja, 
mūsų spaudoje netrūksta tokių chamizmo mėgėjų.

Motinos diena taip pat iškelia ir mūsų išeivijos 
vargšę motiną. Vis dėlto džiugu, kad išponėję sūnūs 
ir dukros nors tą dieną pagerbia savo lietuvę motiną.

K.

Popiežius ir Karas
Du tūkstančiai metų at-j Gruodžio 5 d., 

gal, sukilo prieš Kristų ne-i :
teisingi liudytojai, nors jų 
liudymai nesutiko, bet jie 
kalbėjo prieš Jį ir melą-į 
gingai Jį kaltino. Jiems 
pavyko atsiekti savo tiks
lą. išreikalauti Kristaus 
mirties... Šiandieną, Dievo j 
priešai lygiai tą patį kalba i 
prieš Kristaus vietininką; 
Popiežių. Jie melagingai; 
kalba, sakydami, būk Po
piežius laiminęs Italijos kai 
rą su Ethiopija, laiminęs | 
Vokietijos fašizmą ir lai-' 
minąs Ispanijos karą. Visi 
tie melagingi apkaltinimai 
yra gimę iš neapykantos ir 
šėtoniško nusistatymol 
prieš Dievą ir Jo šventą 
Bažnyčią. Jei Popiežius y- 
ra laiminęs karą, kodėl 
jūs neteisingi liudytojai, 
nepakartojate Jo žodžių, 
nepasakote kur ir kada 
Jis tuos žodžius yra pasa
kęs? Aišku, jūs nerastų
jų ėte nieko malonesnio 
sau, kai tai padaryti, tik 
deja, negalite, nes Popie
žius niekad nelaimino Mu- 
ssolimo karo, negyrė Hit
lerio fašizmo ir nelaimino 
Franco. Bet priešingai.

Šį sykį priminsiu tik vie
ną faktą, o savo laiku ir 
kitus.
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taikos, geriausia,

sudrebina jo išsižada, broliai ir se-

dyti tą baisią žmogžudys- jį apleidžia. Bet motinos 
tę, mes nieko kito negalė- meilė išsilaiko stipri: jos 
sime daryti, kai tik su di-'širdyje glūdi viltis, kad 
džiausiu širdies skausmu tas niekšas sūnus kada 
melsti Dievą ir sakyti: Iš
blaškyk tautas, kurios no
ri karo... Žmones, kurie 
darbuojasi už pasaulio tai
ką ir karų prašalinimą, 
mes laiminame ir prašome 
Dievo jų darbus palaimin-| 
ti”.

Ar tie žodžiai, pakartoti j
1934 m. 

Ethiopijoje, prie Wal-Wal, 
įvyko smarkus susirėmi- iš Popiežiaus kalbų, neįro- 
mas Ethiopijos gyventojų do, kad jis jokių karų ne
su Italijos kareiviais. Be- laimina? 
veik tuojau po to įvykio

į nors pames visus tuos blo- 
j gus įpročius ir nusižemi- 
, nęs grįš į dorą gyvenimą. 
Į Jai vis prisimena sūnaus 
kūdikystė, kada jis buvo 
skaistus, linksmas, ir do
ras, ir todėl ji negali tikė
ti, kad tas sūnelis galėtų 
ką nors blogo padaryti.

Šios didžios motinos 
meilės atpasakojimui pa- 

T. imsiu vieną iš žmonių gy-
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veik tuojau po to įvykio

karą’ Ethiopija karo nesiti Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
kėjo ir nesirengė prie jo.
Bet kada Vasario menesį i Parašė; Rev Danjei A. Lord, S.J.
Italija paskelbė mobiliza
ciją, tada ne tik ji, bet ir 
pasaulis suprato Italijos 
nusistatymą.

Ar tuo metu, dar karui 
neprasidėjus, Popiežius 
nieko nesakė? Paklausyki
te. Kūčių dienoje, 1934 m., 
tik po trijų savaičių nuo 
Wal - Wal įvykio, Popie
žius kalbėjo 
siems Kardinolams. Pir- to, kad jai niekada nebuvo duotos progos 
miausia, jis pasmerkė at- pilnam ištyrimui (eksperimentui). Kuomet 
gimusį Vokietijos pagoniz- atsimenama katalikiškus laikotarpius, tai 
mą - fašizmą ir sakė:

“Prie tų visų blogumų ir 
liūdesių, dar prisideda ne 
visai aiškus, bet plačiai 
prapJytęs karo gandas, ar 
bent prie karo prisirengi
mas. Sakoma yra: “Jei no
ri taikos, rengkis į karą”, 
tarytum, tuose karo prisi
rengimuose mes nieko ne
matytume kai tik apsaugą 
ir taikos užtikrinimą.

“Mes norėtume taip ti
kėti. Mes trokštame taip

Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

DĖL KO NEPILNAS?

Badas Vilniaus kraštą 
buvo palietęs ir prieš ke
letą metų. Tuomet nepri
klausomos Lietuvos gy
ventojai, sujaudinti vil
niečių nelaimės, bematant 
surinko jiems sušelpti ke-

Viešpats Jėzus mirda- lėtą vagonų maisto ir no- 
mas ant kryžiaus paliko rėjo pasiųsti-, bet lenkų 
mums pavyzdį. Jo paskuti- valdžia neįsileido. Esą ji 
nės žemiškos mintys buvo pati savo piliečius sušelp- 
apie Jo Šv. Motiną. Jis sianti. O tuo tarpu žmonės 

1 tuomi mums parodė, kad vaikšto sutinę, kiti miršta 
j ir mes turime branginti, 
gerbti ir mylėti savo mo
tinas.

, žodžiais tikrai negalime 
išreikšti, kokia jėga, gra
žumas, pasiaukojimas ir 
kilnumas randasi Motinos 
meilėje. Kaip saulė, kuri 
nušviečia ir šildo viską.

iš bado ir jokios pašalpos 
nesulaukia. Tsb.

kas tik papuola po jos 
spinduliais, taip Motinos 
meilė šviečia savo vaikų 
kelius į šviesesnę ateitį.

Mylėk ir gerbk savo Mo- 
Itiną! J. P. šakočius

netikėjimo ir skepticizmo paruoštais ant-' 
puoliais.

Jei katalikybė kilo apnykta sistemos griu
vimu, tai komunizmas turėjo labai panašią 
pradžią. Ir gyvenimą taip pradėjo komuniz
mas, kurį ateities istorikai neabejojamai 
pavadins mūsų krikščioniškos eros tamsiau- 

Į siomis dienomis.
JUODIEJI METAI

Mes laisvai daleidžiame, kad katalikybė Tai buvo baisūs juodieji metai maždaug 
susirinku-1 niekada nebuvo pilnas pa vykimas, ir vien dėl nuo 1770 iki 1918 m., kuomet pasibaigė mo

deminė era ir prasidėjo kita kovos ėra, kad 
imti formą. Mašinų kilimas buvo nelaimin
gai lyginamas su naujos savimeilės ir agnos- 
tiškos neapykantos kilimu dėl žmonių. Tik
rumoje, 150 metų laikotarpyje, mašina buvo 
daugiau vertinama nekaip žmogaus kūnas, 
kurį materialistinis mokslas daugiau nebe
skaitė, kad turįs nemirštamąją sielą.

Galime atgal žvelgti į-tų 150 metų laiko
tarpį su dideliu pasibaisėjimu. Anglų garsus 
rašytojas Dickens mums vaizduoja paveikslą 
taip baisų, kad sunkiai galime tikėtis, kad 
tai būtų galimas, būtent: jis vaizduoja išba
dėjusius darbininkus, numenkėjusius vaikus, 
moteris gyvenančias baisiausiose apystovo- 
se, ir visi dirbą keturioliką valandų į dieną, 
gaudami balavimo užmokesnį O Hogart.has

anų dienų karaliai priešginiavo; kunigaikš-
čiai varu vertė savo viršenybę ant Bažny
čios; monarkai ^skverbdavo savo pataikū
nus į bažnytinės valdžios vietas. Pavyzdžiui, 
Prancūzijos karalių sloginanti globa užpil
dyti Bažnyčios valdiškas vietas savo never
tais pataikūnais sekė, kad Bažnyčia buvo vi
sai išstumta iš Prancūzų viešojo gyvenimo. 
Katalikybė buvo priversta nešti savo pasiun
tinybę Užklupta pritelių neištikimybe ir skai
tlingais antpuoliais priešų, kaip mohamedo- 
nų, kurie šimtmečiais laikė krikščioniškąją 
Europą kovojant už savo gyvybę, Protestan
tų Sukilimo karčiomis kovomis, moderninio

duoda vaizdų, kurie yra tiesiog purtinanti. 
Žvelgiame į bile kurio Anglijos miesto var
guomenės užgyventas prasčiausias vietas, 
kur įkurta pabrikai ir krautuvės, ir patieki
me darbo apystovas mūsų Naujosios Angli
jos dirbtuvėse, Pensylvanijos anglių kasyk
lose, pietinėse plantacijose, ir pamatysime, 
kaip savimeilė išnaudojo skurdžius ir bejė
gius darbininkus. Darbas neturėjo progos 
kol nepastatė savo reikalavimų per kruvinus 
streikus. Prastas užmokesnis tada buvo įsta
tymas. Fabrikų ir mainų miestai buvo vien 
purvinos mizerijos reginiai.

Skaitlingos religijos baisiai nukentė dėl 
savo nesumanumo. Žmonės netrukus supra
to, kaip Romėnai dažinojo, kad skaitlingų 
religijų esimas buvo juokdaringas, kaip kad 
daugelio dievų esimas. Vienas negalėjo dau
giau kalbėti apie religijas, kaip kad kitas a- 
pie astronomijas ar algebras. Arba yra vie
na religija ir ji yra tikra: arba yra daugelis 
religijų, kurios prieštarauja viena kitai ir iš
metinėja, ir jos yra klaidingos; arba yra 
viena religija minioje pusiau teisingoje, pu
siau klaidingoje, dalinai tikroje, dalinai 
kvailioje, tiesos grūdelis nonsensinių religijų 
kalne, ir jiems būta per daug rūpintis viena 
religija, kuri yra tikra. Tos skaitlingos reli
gijos panaikino žmogaus dėmesį ir tikėjimą į 
religiją.

(Bus daugiau)
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Motinos Meile
Motinos meilė! Tai yra 

tasai auksinis, šventas žie
das (ryšys), kurs paeina 
iš Dievo ir vienija motiną 
prie savo vaikelio ir visus 
žmones su Dievu.

Motinos meilė vis nau
ja — jos metai nesusilpni
na. Jos šviesa jau nuo se
nų laikų šviečia amžių 
vieškelyje, kada moterys, 
badaudamos, glaudė savo 
vaikus prie krūtinės ir mi
rė, kad jų mažyčiai gyven-1 
tų. Tos meilės šventoji ug-į 
nis šviesiai dega lygiai 
turtuolių rūmuose, kur, 
rodos, nieko netrūksta iri 
saulė visuomet šviečia, iri 
neturtėlių namuose—tam-' 
siuose ir mažuose kamba-j 
r juose. Ji yra vienintelis 
galingas, šventas ir neką!-! 
tas pasiaukojimo jausmas.)

Laukiniai žvėrys irgi ko 
panašaus turi. Žvėrys 
klauso josios balso ir atsa
ko Į josios šauksmą. Tig
rė, radusi savo vaikus nu
žudytus sustoja, aplaižo 
jų žaizdas ir įnirtumu šir
dyje ieško jų nužudytojo. 
Lapė, stovėdama urve, 
stačiomis akimis ir raudo
nu, kaip kraujas, liežuviu, 
miršta, gelbėdama savo 
vaikus.

Galima kartais pamatyti 
kaip baili putpelė su kokiu 
tai stebėtinu sumanumu ir 
dar daugiau stebėtina drą
sa gina savo išperėtus vai
kus, išstatydama gyvybę 
pavojun, stovėdama prieš 
medžiotojo taikymą. Ma
tome, kad joks daiktas ne
gali užimti motinos vietos.

Jeigu yra tik panašumas 
motiniškos meilės gyvu
liuose ir paukščiuose, jei
gu toji šventoji motiniš
kos meilės ugnis turi pa
našumą minėtuose sutvė
rimuose, tai su kokiu i- 
tempimu ir jėga ji dega Į pa bučiuos jo lavoną ir ap- 
mūsų motinų krūtinėse —įkaišys gėlėmis. Jo lavonas; 
su kokiu neapsakomu i jai primena tą sūnų, ku- 
džiaugsmu pripildo moti-1 ris ėmė kūnui pasistiprini-1 
nos sielą savam kūdikiui! j mo iš jos kūno — primena 
Motina gerai žino, kad jai sūnų, kuris jos sūnus, 
duodama kitam gyvybę Skaudu jai motinišką šir- 
stato savąją pavojun. Jos dį — kada jis buvo taip 
akys, šviečiančios meile, neištikimas — negeras. O 
temato tiktai vaizdus, pil- motinos meilė! 
nūs džiaugsmo ir garbės.

kalnę su šypsena ant vei-! laukus, tai jos širdis deg- 
do ir degančia širdimi: te degė neapsakomu 
kuomet pirmas verksmas i džiaugsmu ir Dasididžiavi- 
naujai užgimusio kūdikio mu. Jeigu jis pašauktas 
pasiekia jos ausį, jisai stoti karan, jinai su juo- 
krinta į ją tartum dangiš- mi atsisveikina gal nelie
koj! saldi muzika. Josios dama ašarų, nors širdis ir 
drebančios rankos paglos- pripildyta ašaromis. Kada 
to švelnų veidelį ir ji šauk- jis ilsisi karo laukuose, jos 
te šaukia: “Ar mano an- dvasia budi ir meldžiasi už 
gėlėlis gyvens?” Sekančios 
dienos greitai pralekia vil
ties sparnais. Motina jį 
globoja ir stiprina savo 
kūno maistu, kiekvienas 
lašas semtas iš begalinės 
meilės šaltinio.

Jinai su neapsakomu ti
kru rūpestingumu prižiū
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ri savo kūdikį ir kuomet 
jos kūnas ilsisi, jos siela 
budi. Ji su pasididžiavimu 
žiūri į augantį vaikelį. Ji
nai jį auklėja, apsaugoja, 
kiek gali, nuo nelaimių ir 
veda teisingumo ir doros 
keliu, tikėti į Amžinąjį 
Dievą ir Jį mylėti.

Ir galop, kuomet metai 
sniegą sukrauja ant jos 
galvos, atmaino jos gra
žius plaukus baltais - gra- 

į žesniais, jos meilė būna 
: dar galingesnė ir saldes
nė. Jeigu Dievas duoda jai 
išgyventi kol jos vaikai 
užauga ir pasensta, ji vis 

Į juose mato žydinčią jau- 
' nystę: savyje ji dar turi 
i jų kūdikišką pirštų gla- 
! monėjimą. Pagaliau, kuo- 
i met jinai prisiartina prie 
i mirties vartų, nėra po Šv. 
Sakramentų priėmimo jo
kio suraminimo žemiško 
taip saldaus, kaip pribu
vimas tų, kuriems davė 
gyvybę “apgyvendinti ir 
pripildyti žemę”.

Nieks nepavaduos ir nė
ra galimybės pavaduoti 
motinos meilės. Žinome,, 
kad Tiesa yra Tikėjime, 
kad Dievas pasėjo šitą 
šventą jausmą, meilę mo
tinų širdyse. Nors visi ki
ti jausmai būtų mirę, su
stingę, meilė vis gyvuoja 
ir skverbiasi. Meilė pereis 
per degančias negarbės 
ugnis, ir vis gyvens, ir bus 
ištikima. Motina Įeis kalė- 
jiman ir pabučiuos sūnaus 
ranką, iškištą pro geleži
nius vartus. Ji sėdės teis
mo kambaryje šalia apkal
tinto sūnaus, nors minia ir 
šauktų jį nubausti; ji vi
sai neabejoja, kad jis ne
kaltas. Ji stovės nužudy- 

į mo vietoje ir kuomet neiš- 
1 tikimas ir nevertas sūnus 
jau miręs, verkdama, ji r.................

I

MALDA MARIJAI
Šypsosi saulė, šilas žaliasis, 
debesys plaukia taip pamažu.
Ūžia pušaitės, klaupiasi sesės, 
svyra viršūnės brolių beržų.
Avė Maria, gratia pieną! 
Gloria Tibi, o Visagale!
Saulėtom godom laimink šią dieną, 
laime lydėki vargią mūs dalią.
Marios grūmoja, viesulus kelia, 
marios priklydo vėjų piktų.
Mano kelionėj mažą valtelę 
veski, Marija, veski tik Tu!

I

Jeigu gyvenimo keliai
Ji žengia ~į tamsybių pa- lydėjo jos sūnų į garbės

Ispanija Komunistų Kontrolėje
Jau daugiau kaip šeši 

mėnesiai kaip didelė dalis 
Ispanijos yra komunistų 
rankose. Ten, žinoma, į- 
vesta pilnoji komunistų 
tvarka. Pažvelkim kaip at
rodo “komunistų rojus”) 
Ispanijoje.

Dar prieš sukilimą, ko
munistų planai buvo pa
ruošti. Vieną dieną komu
nistai užvaldė miestelį A- 
rahal. Gaujos piktadarių 
komunistų tuojaus puolė 
bažnyčias apvogti, pradė
jo stovylas daužyti, žmo
nės, priešingus raudonųjų’ 
valdžiai, užmušinėti. Ko- 

i munistai sakė, kad jie ieš
kojo amunicijos. Argi ne 
keista, stovylose ieško a- 
municijos. Amunicijos ne
rado, stovylos buvo sudau
žytos. Vienoje bažnyčioje 
raudonieji užkalė 21 žmo- tintos tų, kurie savo ak ....... X*. . ...

ASMENIŠKAI LYDIMOS

ba Garcia.)
Raudonųjų kareiviai, su-! 

gaudę kelis vežimus įtarti
nų Lara dėl Rio gyvento-, 
jų, nuvežė juos į kapines 
ir tenai jiems paliepė iš
kasti gilią duobę. Visą die
ną nevalgę kasė suimtie
ji ir paskui, saulei lei
džiantis, raudonieji šaudė, 
vieniems į kojas, o kitiems N£WYOMC-KLAIPĖM 
liepė pašautuosius dar gy
vus užkasti. Nelaimingųjų’

1 dejavimai ir vaitojimai la-- 
į bai sujaudino apylinkės 
gyventojus, bet neturėda
mi ginklų negalėjo nieko 
daryti. (Šią žinia po prie
saika tvirtina teisėjas Don 

i Martin ir ponai Linon ir 
Granados).

Ar paduodamos žinios 
yra teisingos? Visos jos 
yra po priesaika patvir-

t Gothenbuhgą, Švedui
j Kas gali Būti malonesnio kelionėje, kai] 

įsėdus i laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš Nevv Yorko Į Klaipėdą 

Laivo nemainant

Iš Šv« 
Ka] 
-Vi;

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J ULY 2 D.
Gothenburgc geležinkeliu per

diją apie 7 valandas Į Kalmarą. Iš 
maro. 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų Į Klaipėdą.

rKSKl RSIJAh l'ŽGYKĖ 
LIETUMI LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

VlSame Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos st 
I teikiamos nemokamai, taipgi parduodi 
Į mos laivakortės pas visus mūsų agentu 

Stud. Antanas J. Jurgi*-!arb- * A f raštinėse
laitiS. | MTl lsELAUKlMAi U NEH YORKO 

‘ 1>BOTTXIX<;HOL.M .... Gegužės 1
K I ’ XGSJ H >1 .M ..................... Birželio
I >!:<> T IX I X< ;m H.M .... Birželio 
l>i:oTTXIX<:il<»!..\! Liepos 1

, SWEI»IS!I AMERICAN ELNE 
; Boston. Mtiss. 154 Boylston Strei

gų ir padegė. (Po priešai- mįs visus tuos ivvkius ma- 
na 
Don Arias de ] 
miesto gyventojas).

1

Aznalcollar miestelyje nori 
vieną mergaičių mokyklą pasaulyje, 
pavertė kalėjimu. Tenai 
sugrūdo daugybę “prasi
kaltėlių” komunistų įsta- 
tams. Paskui raudonieji 
per langus metė rankines ra pretenduoti į valdovus į 
granatas. Žmonės išsilaužę ir neturėti tam sugebėji 
pradėjo bėgti iš to kalėji- mo. Ksenofontas. į
mo ir į juos bėgančius ka- 
reiviai šaudė. Šis Įvykis

šią žinią patvirtino tė. Turime juos priimti už 
Reiną, to. tiesą. Taigi matome kokią 

baisią tvarką raudonieji 
i Įgyvendinti

------------------------------- - - -r--------- --------------- — -

Didžiausia apgavystė y-

________________________________PlcPe^r|s gyvai primena mums Ru-

Gegužės Mėnuo - Socialio 
Teisingumo Mėnuo

Paminklo Parašas

žiūrėjo į
“Eikite užsiauginti plau
kus sovietų Rusijoje”.

Prisižiūrėkime arčiau i 
raudonuosius komunistus 
ir pagalvokime ar gi nė
ra galimybės juos sužmo- 
ninti, atversti į gerą?

Raudonieji komunistai 
yra sąžiningai atsidavę 
savo idealams. Tas jų išti- 
kimumas saviems idea
lams mus verčia su jais ki- 

L5>taip elgtis. Mes turime 
" i jiems įrodyti, kad yra ir

Vienoj, žymiausioj Mas
kvos didmiesčio, vietoj — 
pastatytas Leninui pamin
klas. Ant paminklo stovi 
milžiniškas, Lenino galvos 
atvaizdas; po atvaizdu įsi
dėmėtinas parašas: “Le
ninas mirė, žmonija nete
ko dar vienos galvos ir pa
čios didžiausios XX Am-

I v • • 9«ziuje.
Kad Leninas mirė - 

bekeisim ginčą. Gal 
kas galėtų 
toji galva, 
vaizduota, 
džiausią, 
klausioji?

XX amžius slenka m 
Kristaus gimimo. Lenir 
sekėjai Kristų laiko sai 
priešu ir Jo paskelbtą 
mokslą, krikščionių relie 
ją — žmonijos nuodai 
Bet jie, Lenino gerbė jž 
neišvengė tos “klaidos 
kad ant savo “didvyrii 
paminklo padėjo vare 
To. kurio neapkenčia 
kovoja su Jo mokslo išp 
žinėjais, patys dėl to I 
nenusimanydami.

“Tuo tarpu Kristus vis 
da yra gyvas mumys 
Dar ir šiandien yra toki 
kurie Ji myli, ir kurie . 
neapkenčia. Vieni yra p 
gauti Kristaus kančios, 1 
ti jos griovimo. Ir šit 
daugelio Įtūžimas prieš 
aiškiai pasako, kad C 
dar nėra miręs. Tie patj 
kurie pasišvenčia Jo mc 

aiškins. Mes Kristaus reli-!sIu! ir Jo bu'
išpažinėjai, dar Le. ■ ™u‘užginčyti. vilgys 

nimą praleidžia kartoc 
" V-—-- jau žinojom, kad IXX am-! tJ" ^a^a <PaP“*

siteikimas turi būti: Nedžius praėjo, šiandien ir -Lnstaus Istoriją L J2L 
kęsti komunizmo, bet my
lėti komunistus.

Katalikų Bažnyčia įspė
ja pasaulį nuo komunizmo 
pavojaus. Bet ne visi žmo
nės tą pavojų mato ir ne 
visi supranta kas tai yra 
šių dienų komunizmas. Į 
Bet visi žino, kad yra ko-j 
munlstai. Taigi iš kur jie 
atsirado? Turime ieškoti 
priežaščių.

A. J. Jurgelaitis
Prierašas: Gerb. Plunks

nos Valdytojų prašome ra
šyti straipsnius arba laiš
kus klausimais: Kas tie 
komunistai ir iš kur jie 
atsirado? Įdomesnius ir 
geresnius laiškus ar strai
psnius talpinsime “Darbi
ninke”. Rašykite adresu:. 
Darbininko Redakcija, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Stud. A. J. Jurgelaitis 
pasižada kas savaitę para
šyti panašaus turinio ■ 
straipsnelius, ir taip pat 
vesti laiškų skyrių. Dėko
jame stud. A. J. Jurgelai
čiui už nuoširdų bendra
darbiavimą.

Pagal Tom Flynn parašė - jingas, reiškia
Stud. A. J. J. siems protestą. Drąsesnie-

---------- ji darbininkai raudonųjų
Kiek daug katalikų dar- agitatoriams gal pasakė: 

bininkų pereitą savaitę, 
gegužės pirmą,
paraduojančius revoliuci- 
jinio nusiteikimo darbi
ninkus. Didesniuose mies
tuose revoJ iucijinio nusi
teikimo darbininkai triuk
šmingai minėjo gegužės 
pirmą. Nemažai silpnes
nių, sviruojančių savo įsi
tikinimuose darbininkų 
raudonieji patraukė prie 
savęs. Kodėl? Ar gali kas 
nors duoti geresnį atsaky
mą už šį: Raudonieji silp- daugįau žmonių, sąžiningų 
nesmus darbininkus suvi- įr ištikimu savo pažiūro- 
nojo todėl, kad tie darbi- -p^. :
n inkai tiki į teisingumą.

Raudonieji tvirtai tiki į 
Markso ir Lenino mokslą 
ir jie tuo mokslu yra užsi
krėtę.

Darbininkai, kurie netikiI gurno principus, 
raudonųjų mokslui, kurie 
žino, kad Markso ir Leni
no mokslas yra klaidingas 
ir pražūtingas, kurie žino, 
kad raudonasis komuniz
mas kai tas krauju pri
tvinkęs žaltys yra pavo-

i ir ištikimų savo pažiūro
se. Bet reikia pabrėžti, 
kad ne visi, kurie yra są
žiningi savo nusiteikime 
yra tiesoje. Mes turime 
aiškiai įrodyti Katalikų 
Bažnyčios socialio teisir.-

sijos “čeką” Paskui aukš
toji raudonųjų taryba su
manė daugiau pamedžioti. 
Nutarė visus sušaudyti, 
kurie bažnyčioje apsivedė !

, . nuo respublikos įsikūrimo.raudome-i r ,Kaip sumanė taip ir pada
rė. (Šiuos įvykius po prie-j 
saika tvirtina J. C. iPedraJ 
J. G. Lopez, ir F. L. De' 
Rosas).

Dar dvi dienas prieš su
kilimą Escalona miestely-i 
je susibūrė gaują komu-i 
nistų ir bažnyčioje Įtaisė 
šokių estradą Parapijos 
kleboną sugavę, liepė Die
vą keikti, šešias-dešimts 
dviejų metų amžiaus kuni
gėlis sušuko: “Tegyvuoja 
Kristus Karalius!” Ji tuo
jau suėmė ir miestelio gat
vėse ištąsę, nužudė. Įsiutę 
raudonieji nuėjo i kapines 
ir, i

pasiginčyti

yra

ne- 
dar 
ar 

paminkle at- 
pati di-

pati geniališ- 
Tačiau svarbu, 

kad ten vra oadėti žodžiai: 
“XX Amžiuje”. Ką reiškia 
Lenino garbintojams XX 
amžius? — Mums visgi 
sunku suprasti? Gal jie 

L, iškasę vaikelio kūną, Patys geriau žino, nors 
nešė ii urocesijoje padėię vargiai kada jie labai pa-, 
ant dideles plckst.es. (Si — 
žinutė yra patikrinta to KĮJ°s 
miesto mayoro, Don Este- ninui esant nežinomam

jį. Jinai prašo. Visagalio: 
“O Tėve, duoti teikis jam 
gyvam sugrįžti”. Jinai 
trokšta tūkstantį kartų 
mirti, bet naparodys savo 
širdies baisių skausmų.' 
Jinai jo ieškos karo lau
kuose kritusiųjų tarpe ir, sušildyti šaltas ir neatsi- 
atradusi, pabučiavimais ir

• v

glamonėjimais steng s i s

L. D. S. XXI Seimas
ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 

DVIDEŠIMTS PIRMOJI SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai.
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 

H tvarkos, būtent: “§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs- 
Kti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 

turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
L narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
♦ yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba,
♦ Kun. J. švagždys, Pirmininkas,

Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

1
ji

Jiepiančias lūpas. Jinai į- 
dėtų savo meile degančią 
širdį karstan su jo lavonu 
ir jos siela budėtų tuo am
žinu neišnykstančios mei
lės budėjimu.

•Motinos meilė! Kas ją 
apsakys, apgiedos ar apra
šys! Ji yra pagimdžiusi, 
išauklėjusi šventuosius ir | 
mus visus žmones. O mo-! 
tipiškoji meilė, kaip ji 
garbinga — galinga — kil- 

• į ni — šventa. Motinos mei
lė — ji yra plati kaip jū
ra ir už ją gilesnė.

.J I,Įi
Ii■■■
I TAVO IR MĄNO MOTINA 
" į Viena graži — "viena* ižicla, 
» Jos .jaunystės die

Nors dienos ilgos. 
Širdis ios meilės.

dienos jau nuėjo,
>. skausmo atėjo

Širdis jos meilės, begalinės pilna!

Laisvai vertė Jonas Buja

I
Pirmiausia turime sutik- 

i ti su raudonaisiais komu
nistais, kad yra didelė ne
lygybė tarp turtuolių ir' 
darbininkų, ir kad reikia 
pakeisti socialę tvarką. 
Suprantama, turi būti aiš
kiai pasakyta, kad katali
kai nepripažįsta kruvinos 
revoliucijos netikusios sy- 
stemos pakeitimui.

Toliau, raudoniesiems 
komunistams reikia išaiš
kinti, kad Katalikų Baž
nyčia neremia kapitalistų, 
kurie skriaudžia darbinin
kus, bet priešingai, juos 
smerkia. Katalikų Bažny-| 
čia vykdo teismgumą ir 
meilę visame pasaulyje, 
visuose luomuose. Lai rau
donieji komunistai su
pranta tik Bažnyčios mok-- 
slą ir nors kiek apie tai 
pagalvoja.

Tiesą, yra ir iš katalikų 
kapitalistų, kurie nesilai
ko socialinio teisingumo ir 
meilės, bet jie tik iš vardo 
katalikai.

Katalikų darbininkų mi

• v

• v

Dėl informacijų kreipkitės į:

DIDELĖ 
EKSKURSIJA 

I. LIETUVĄ
i

I

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
163 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 VValnut St.. N«wark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worcestar Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—2499, St., Datroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halstod St., Chicago, III.

OHJO LITHUANIAN PUBLISH-
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Suporior

Clavaland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nations Benk Building
1200 Corson St., Pittsbvrgh. Pa.

/ Z_______ Z —
HAMBURG-AMERICAN LINE 

«pcl NORTH GERMAN LLOYB

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
lipiau k f ii New Yorko

GEGUŽĖS 16 d.. 1937

9

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

plckst.es


Peuktudiėms, Gfeg'ūšės 7 d., 1937 darbini n k a s g

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS Gegužės May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai

......... iiiiiuuniiniiaiuiiiiiiiiiiiijfflKĮfiaRSUn

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE j 

imuugun.T.nn ni nr.ir nannnžūj/inuEir mr. ■ r: r- ■: ■ ■

gus pamaldoms Tėvas Ra
žaitis apdovanojo visus 
misijų paveikslėliais.

Manchesterio Lietuvių 
Visų Šventų par. Komite
tas ir visi parapijiečiai 
nuoširdžiai dėkoja kun. 
Dr. A. Bružui, Nashua lie
tuvių par. klebonui už jo 
rūpestingumą ir page’Jją, 
Kun. Dr. Ražaičiui už pa
mokslą ir giedojimą ir 
giesmininkei p. Virkaus- 
kaitei ir vargonininkei p. 
Utkiūtei už pagražinimą 
pamaldų.

Jonas Vaičiūnas, 
Par. Komiteto Pirm.

P. S. Gerb. Parapijiečiai, 
: kurie dar neatlikote Vely
kinės, tai galėsite tai pa
daryti gegužės 9 d., laike 
mums lietuviams skiriamų 
pamaldų. Pasirūpinkite a- 
teiti ankščiau prieš pa
maldas. J. V.

MANCHESTER, N. H.
Pereitą rudenį, Nashua 

lietuvių par. klebono kun. 
dr. A. Bružo rūpeščiu ir 
pasidarbavimu, šios kolo
nijos lietuviai turi lietu
viškas pamaldas Šv. Juo
zapo Katedros koplyčioje. 
Pamaldos įvyksta vieną 
kartą į mėnesį, antrą mė
nesio sekmadienį. Pamal
das laiko pats Nashua 
kleb. kun. Dr. Antanas 
Bružas, 10 vai. ryte. Klau
so išpažinčių, sako lietu
viškai pamokslus.

Lietuviai labai patenkin
ti ir dėkoja kun. dr. Bru-Į 
žui už dvasinius patarna-^ 
vi mus.

Balandžio 18 d. vakare; 
atvyko kun. dr. Bružas iri 
atsivežė svečią iš Lietuvos! 
kun. Dr. Ražaitį, kuris čia 
pasakė labai gražų pamok-Į 
sielį. Po pamokslo kun. Dr. I 
Ražaitis giedojo Šventas‘ 
Dieve, o prie vargonų, ku-' 
riais grojo iš Nashua p. 
Utkiūtė, kartojo p. Ona' 
Virkauskaitė, pasižymėju-! 
si giesmininkė. Giedojimas 
sudarė labai gražų ir jau-! 
smingą įspūdį.

Lietuviai katalikai prisi
minė Lietuvos bažnyčią. 
Laike palaiminimo švč. 
Sakramentu p. Virkaus-1 
kaitė giedojo O Salutaris 
ir kitas edesmes. Užsibai-

WORCESTER, MASS.

1.

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki ' 
niai, leiskite mums išeerzami ' 
nuoti akis ir pritaikinti aki- j 
nius. Mes padarome dirbtinas' 
skis. I
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

TpI. 2-3381
Delivery

Domestic nnd
Importe*! Brnnils Į 

i

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
pėrimus — Degtinę. Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

LDS. 7 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvvko gegu
žės 2 dieną, Šv. Kazimiero 
par. salėj. Dalyvavo daug 
narių ir užsimokėjo meti
nes duokles centrui. Ap
svarsčius bėgančius kuo
pos reikalus, skaitomas 
laiškas LDS. N. Anglijos 
metinės gegužinės rengi
mo komiteto. Laiškas pri
imtas vienbalsiai ir nutar
ta dalyvauti gegužinėje. 
Prie to, išrinkta komisija 
kuri parūpins bus’ą ir už
rašinės • vardus tų, kurie 
norės dalyvauti gegužinė
je. Norima suorganizuoti Į 
nors du bus’ai. Išrinktieji 
organizatoriai: P. J. Ma- 
žiuknienė ir V. Blavackas. 
Taip-i. kurie iš gerbiamųjų 
norėtų važiuoti, tai malo
nėsite paduoti savo vardus 
iš anksto, kad žinotume 
kiek samdvti bus’u. Kreir- 
kitės: J. Mažių kniene, 49 
Waver!ev St. arba V. Bla
vackas, 7 Mott St.

Jau vieną bus’ą pasam
dė P. J. Mažiuknienė — 
kaina į abi pusi $1.00.

LDS. N. Anglijos meti- *♦* 
nė gegužinė įvyks birželio 
6 dieną Kęstučio draugi
jos puošniame darže, De- 
dham, Mass. Važiavimo 
tvarka tilps “Darbininke”. 
Taipgi skaityta LDS. Cen
tro metinė apyskaita. A- 
pyskaita visi kuopos na
riai patenkinti. Nutarta 
dalyvauti metiniame LDS. 
N. Anglijos Apskričio su
važiavime, • kuris įvyks

A.1

i

dievius komunistus yra tus gyveno Lawrence. Pa- 
garbės ženklas. Pasikorė- liko nuliūdime seserį Elz- 
liui ir užsinuodijusiam bū- bietą, gyv. Milford, Maine, 
davo suteikdavo pagarbą, ir brolį Antaną, Cleveland. 
sakydami, kad “kovoja ne- Ohio. Velionio palaidojimu 
tikusį surėdimą ir negalė
damas nugalėti nusižudė”.
Ar ne taip “tovaryščiai”?

Šios kolonijos lietuviai 
bedieviai bolševikai net 
savo draugijų konstituci-

♦♦♦ jose įrašė punktus, 
eta n vi iri am e ičmnbėi

i❖❖4
❖I♦♦♦ gu taip, tai visi bedieviai
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rūpinosi šv. Vincento de 
Paulio draugija.

, kad 
saužudžiams išmokėti pri
klausomą apdraudą. To
kiais įvykiais didžiuodavo
si. O gal ir bedieviai pra
deda suprasti klaidą. Jei-

I

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parotlo, ka<hiš 129.000,000 A- 

, nierikoj gyvenančių žmonių turi visada vf- 
I darius užkietėjusias 40.000,000 žmonių. Gi 

kita 40,000.000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių tnri sų- 
kietė)uws kepenas. Š0 nnoš. iš kiekvieno 
1OO žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 00 nuoš. 
žmonių turi a;>endiko įdegimus (aklažar
nos). KOPRŲ? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. - T.AX HERB TEA nesibijo nei .šalėio. Kataro. Influenzos ir 
kitokių ligi;. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraują ir 
visą kflno sistemą. Sergantieji Ir įveiki, ttiojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (('tiekių neprijiniui. o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - I.AX - HERB TEA ir iš ko jOs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI, - I.A-X - HERA TEA dežntė kainpoja tik 5Oc. 
Siųskite užsakymą tuojaus. Rašykite: , „. ..

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
(2..............

i

I i

I

To provide modern, safe food-keeping 
facilities at lowest cost in 34 low-rent 
housing projects in 26 cities, the Hous- 
ing Division of the U. S. Public Works 
Administration late in 1936 called for 
sealed bids from leading refrigerator 
manufacturers. Bids were based on 
initial p r ice added to cost of elec- 
tricity for ten years. Westinghouse 
won ... though four other manufac
turers quoted lower unit prices. Low 
current consumption made possible by 
Westinghouse features, convinced Gov- 
ernment buyers that on a 10-year basis 
it costs less to own a Westinghouse.

Be sure to see the new

VVESTINGHOUSE
Kitchen-proved Refrigerator
BETTER FOOD PROTECTION — demon- 
strated by testą on milk, mest and leftover* 
... G REATER CONVENIENCE — shown 
by savinga in time, trouble, and money . . . 
FULL POWER — safe temperatures, even 
in tropics, with mechanism running lesa than 
half time .. . FASTER FREEZING —ice 
cubes in 70 minutes or less, certified... 
GREATER ECONOMY — Meter tests show 
that current costs only slightly more per day 
than a postage stamp, even on hottest days.

s
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Sekmadienį, gegužės 9 d. 
pagerbti Motinas Motinos 
Dienoj, Sodalicija rengia 
“Arbatą”, 2:30 vai. po pie
tų parapijos salėje. Prog
rama prasidės ryte, kada 
bus priimamos naujos 
kandidatės į Sodaliciją. 
Sodalietės bendrai priims 
Šv. Komuniją. ¥.

♦♦♦ turėtų grįžti į tiesos kelią 
kol dar ne pervėlu. Nelau- 
kitę tokio galo, kokį su- 

♦♦♦ laukė Pranas Mačėnas. 
Pagalvokite rimtai. Juk 
jūs lietuviai, katalikų tėvų ja, gražu, 
vaikai.

Nelaimingo Mačėno gy- šventoriuje, 
venimo užbaiga tepažadi- 
na jūsų sąžinę grįžti į Ka
talikų Bažnyčią, nes ma
tote, kad bedieviai, kurie 
išsižada Dievo, išsižada ir Daugumą medžių padova- 
artimo. Vilnietis, nojo parapijiečiai ir para

pijos rėmėjai.
Balandžio 25 d. kleb. 

kun. Praspalius surengė 
i bankietą parapijos chorui 
ir choristų šeimvnoms. Vi
si. linksmai praleido laiką 
ir dėkojo klebonui už vai
šes.

Balandžio 17 d., 
kai priėmė 
Sakramentą

• v

DAYTON, OHIO.
Pavasaris. Visur žaliuo- 

bet gražiausia 
mūsų parapijos bažnyčios 

kur šimtai 
medžių ir medelių priso
dinta. Tai nuopelnas kleb. 
kun. L. Praspaliaus, kuris 
pats sodino ir prižiūri.

MONTELLO, MASS.

❖
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birželio 20 dieną, Lawren-

„ ce, Mass.
Todėl visi LDS 7 kuopos

nariai tėmykite kada bus 
šaukiamas extra susirinki
mas ir jame dalyvaukime 
skaitlingai. Komitetas.

Pirm negu pirksi elektrikinį šaldytuvą, ateik pas mus ir pažiūrėk 
Westįnghouse, kuris savo išvaizda, ekonomiškumu, parankumu ir kito
kiais atžvilgiais pralenkia kitus šaldytuvus. Šiandien pas mus galite 
gauti puikų šaldytuvą nuo $111.50 ir aukščiau.

Elektrikinis šaldytuvas maistui duoda pilniausią apsaugą nuo suge
dimo — tas reiškia sutaupymą. Taigi, įsigyk Westinghouse elektrikinį 
šaldytuvą, kuriuo būsite pilniausiai patenkintas ir džiaugsiesi.

UNI0N ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Ponai Povilas Virmaus- 
kai minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo 
kaktuves. 
gai ir draugės suruošė iš
kilmingą bankietą jubilie- 
jatus pagerbti jų namuo
se. Dalyvavo daug svečių į rankų, 
ir viešnių. P-nas Povilas Gegužės 1 d. įvyko Vy- 
Virmauskis yra T.’t’ kun. P. Virmauskio,X' Petro lietuvių par. (So.X Boston) klebono.

X! Linkime pp. Virmaus-
♦♦♦ kam ir šeimai, sulauku- 

šiem 25 metų vedybinio 
j gyvenimo sukaktuvių, su-

♦♦♦, laukti sveikiems auksinio
*♦* i jubiliejaus.
❖ į _______❖ i t|❖
<♦

❖ jaunosios tėvelių namuose
♦♦♦ Jaunavedžius tėvai, gimi-
V

Į 
ė i 

su- 
Giminės, drau-

brolis čiu šokiai 
Šv.

i

I

I

h

N0RW000, MASS.
Pirmadienio vakarą, ge

gužės 3 d. Šv. Jurgio par. 
svetainėj p. Motuzai (bro
liai) rodė judamus paveik
slus iš Lietuvos. Paveiks
lai gražūs ir parodo Lie
tuvą turtingą. Pažymėti
na, kad brolių Matūzų pa
veikslai labai gražiai su
derinti, pritaikinta muzi
ka, o kas svarbiausia, tai 
paveikslų aiškintojas-pra- 
nešėjas turi gražią dikciją 
ii vartoja gražią lįetųyių 
kalbą.

Žmonių nedaug susirin-

45 var- 
Sutvirtinimo 
iš vyskupo

parapijos sve
tainėje. Dalyvavo daug 
žmonių. Pelnas paskirtas 
naujos mokyklos fondan.

Korespondentė.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
; ra i verti skaitytoji; paramos. 

Visi skolhkitės “ftarbininke”.

APSIVEDĖ
Šiomis dienomis p. Anta- X nina Damarytė ištekėjo už X Danielio E. Prūsaičio. 

Vestuvių bankietas įvyko

nes ir pažįstami apdovano- 
jo gražiomis dovanomis ir 

*♦* linkėjo jiems laimingo ir T linksmo gyvenimo.
X> Jaunavedžiai išvyko pra- X leisti “medaus mėnesį” X New Yorkan ir apylinkėj. 
4 i Rap.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

A. KASPAR

I

ko pamatyti paveikslų, atsidėkojo ir pasitarnavo, 
bet atėjusieji gėrėjosi. į Kiekvienas užsigynė ką 

Rap., nors bendrą turįs su Ma- 
čėnu. Jis buvo jiems kaip I 
nepažįstamas. Nepriėmė 
jo kūno nei į savo namus. 
Pašarvotas buvo pas gra- 
borių. Vežant į kapus nė 
vienas iš jo buvusių “to- 
varyščių” nepalydėjo ir nė 
gero žodžio nepasakė. Ot 
tau ir “tovaryščiai”. Rods, 
ir Mačėno draugai bedie- 

ir komunistai, viai sakė: Koks gyveni- • • . _ . _ -T _ • a a . e — — a

“Darbininke” jau buvo 
trumpai rašyta, kad šioje 
kolonijoje pasikorė lietu
vių komunistų vadukas 
Pranas Mačėnas. Pranas 
Mačėnas visą savo gyveni-; 
mą šioje kolonijoje auko
jo komunizmui. Darbavosi 
kiek ir kaip jis mokėjo. 
Socialistai i 
jį labai gerbė ir savo vadu 
skaitė. Nebuvo bedievių- 
apsileidėlių tikybos ir tau
tybės reikaluose draugijų, 
kur Mačėnas nebūtų pir
mininkavęs. Jis visada ir 
visur skelbė kruviną revo
liuciją. Revoliuci jos nega
lėjo sukelti, tai iš piktumo 
pasikorė.

Dabar pažiūrėkime kaip 
jo bendraminčiai “revo- 
liucijonieriai”, jam mirus,

LAWRENCE, MASS

Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 
Sommerville, Mass.w.

P-lė 
baigusi 
School 

mokosi 
Acade-

IŠ JAUNŲJŲ VEIKIMO
Viena stropi ir žavi iš 

jaunimo veikėja, tai p-lė 
Alena Zenevičiūtė. 
Zenevičiūtė yra 
Lawrence High 
1935 ir dabarties 
Lawrence Beauty
my, kurią baigs uį ateinan 
tį birželio mėn. Priklauso 
prie Lietuvos Vyčių, šv. 
Cecilijos Choro, P. šv. So- 
dalicijos ir Moterų Sąjun
gos. Ji dažnai yra veikimų 
komisijose.

Ji ir dabar komisijoje,

mas, tokia ir mirtis. Ki
taip būdavo kada kiti be
dieviai numirdavo. Jų la
vonus išlaikydavo po ke
lias dienas svetainėje. Su- kuri rengia Šv. Cecilijos 
važiavę “tovaryščiai” iš choro šokius, gegužės 8. 
visų kolonijų apraudoda- šv. Marijos salėje 
vo, pasakydavo revoliucio- -----------
nieriškas kalbas, dainuo- Po ilgos ligos pasimirė 
davo revoliucijines dainas. Lawrence miesto Ligoni- 
Kodėl taip? Gal, kad pasi- nėję Stanislovas Jonaitis, 
korė? Nieko panašaus. 50 m. amžiaus. Velionis 
Juk saužudystės pas be-'buvo nevedęs ir ilgus me-

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Orma St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156
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Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Šioje parapijoje labai iš

kilmingai ir gražiai buvo 
pagerbta mūsų išeivijos 
artistė p. Ona Kaskas 
(Katkauskaitė), Metropo
litan Operos žvaigždė. Su
ruošta bankietas, vado
vaujant kleb. kun. V. Ma
cevičiui, ir apdovanota 
gražių gyvų gėlių puokšte, 
kurią padovanojo pats 
klebonas kun. Masevičius.

Parapijos Sodalietės “in 
corpore” dalyvavo opero
je, kur art. Ona Kaskas 
dainavo. Tai operos žvaig
ždė.

Art. Ona Kaskas išvyk
dama iš Detroito pašaukė 
telephonu kun. Masevičių 
ir jam dėkojo už dovaną 
ir malonų priėmimą. Taip
gi per jį dėkojo ir visiems 
Detroito lietuviams.

žodžių buvus Centro pir- <* * “ ;
mininkė_ ir Pennsylvanijos. .dikauskas, kaip teko suži

darbuotojas p. Kazys Vi-

landą, o kitą — 3 valandą. 
Laikas ir vieta skelbiamas 
Detroito laikraščiuose. ' 
Lietuvių ratelio vedėju y- 
ra gabus sportininkas S. 
Staniulis. Jeigu kurie lie
tuviai basbellininkai nori
te žaisti, tai kreipkitės pas 
ji-

Pereitą pirmadienį įvyko 
Jaunimo draugijos susi
rinkimas. Paduota gana 
daug naujų narių aplikaci-! 
jų, bet susirinkimas nepa
darė jokios permainos dėl 
naujų narių priėmimo. 
Draugijos įstatuose yra į- 
rašyta, kad nuo gegužės 
pirmos iki rugpiūčio mėn. 
naujų narių nepriima. Tai
gi prašome kreipti 
dėmesį, kad išvengti 
sipratimų.

į tai 
nesu-

valstybės direktorė p. M. 
Klimienė, kuri kvietė vi
sas moteris ir merginas 
prisirašyti prie Moterų 
Sąjungos.

Vakarienės programai 
pasibaigus, įvyko šokiai.

Kauniečius.

PHILADELPHIA, PA.

noti, tai jau posmuoja — 
rašo eiles Vyskupo garbei. 
Rodos, jau turi suposma- 
vęs šešius eilėraščius: du 
lietuviškai, trys lenkiškai 
ir vieną rusų kalboje.

Bet lenkiškai ką nors 
gero apie lietuvius atspau
sdinti lenkų laikraščiuose, 
tai nėra lengvas dalykėlis. 
Tačiau, p. K. Vidikauskui 
las kartais pavyksta. Pa
vyzdžiui, jam paskiausiu 
laiku pasisekė į vietinį

KAI NORI VESTI VOKIE
ČIŲ KARININKAS...

Nors Vokietijoj vedybos 
labai propaguojamos, bet 
vokiečių karininkui vesti 
yra labai sunku. Kiekvie
nas karininkas, kaip sako 
Paryžiaus “Excelsior”, no
rėdamas susituokti, turi 
atsakyti į 10 klausimų:

1. Ar jau baigei 25 me
tus?

i
-----  r-------- - c ------ e j 2. Jeigu ne, tai ar tar- 
lenkų savaitraštį “Patryo- nauji kariuomenėj nuo 18 
ta” numery 17-me patai- metų?

VYSKUPO M. REINIO 
BELAUKIANT

Mūsų miesto veikėjai 
laukdami atvykstant į A- 
meriką Vyskupo Mečislo-' pinti atsisveikinimo "eiles, ---------------■-------- —
vo Reinio, jau rūpinasi parašytas garbei Vilniaus pasiseks ir apie Vyskupą 
kaip jį priimti, jei jis ma- Vadavimo Sąjungos dele- Mečislovą Reinį supos- 
lonės atvykti į Philadel- gato, pono Vinco Uždavi- muotas eiles patalpinti 
phią. O vietinis plunksna nio. Tai tikimės, kad jam lenkų spaudoje. Pr. Pūkas.

I 3. Ar tamstos sužadėtinė ti teigiamai, kad visi atsa- 
yra grynos rasės vokietė?

4. Ar jos garbė nėra su
teršta?

5. Ar ji moka būti auto
ritetinga ir sau laimėti pa-

I garbą?
6. Ar ji iš tikrųjų yra 

patriotiškai nusiteikusi??
7. Ar sužadėtinės tėvai

yra pagarbos verti žmonės
ir tikri patriotai?

8. Ar gali karininko gar
bės žodžiu patikrinti, kad 
judu nesate skolingi?

9. Ar turite reikalingų 
išteklių?

10. Ar judu sutinkate iš
pildyti visus reikalavimus, _. , . _ ,
statomus jaunavedžiams 810 ?yvenin^o laime sle- 
sveikatos atžvilgiu. P*a savY kančių bedugnę:

Ir kada karininkas gali i atkasei laimę, tuoj išsiver- 
į visus klausimus atsaky- žė ir kančių šaltinis.

kymai būna patikrinti, ta
da tik jis gali susituokti.

ŠALIN SU ALKOHOLIU

Tūkstančiai motinų ger
damos, tuo pačiu sistema- 
tingai nuodija savo kūdi
kius alkoholiu, kurs vai
kus apkvailina ir padaro 
iš jų nevykėlius. Dėl to 
šalin 
mes
mėm jaunosios kartos prie 
išsigimimo!

Prof. Kraepelinas.

su alkoholiu, kad 
patys nepriverstu-

Šiais laikais vis daugiau' 
ir daugiau lietuvių atvyk-' 
sta į Detroitą. Daug lietu-! 
vių, ypač jaunuolių atva
žiuoja iš Pennsylvania, į 
kietų anglių kasyklų, nes| 
kasyklose darbai sumažė
jo. Kaikurie jau gavo dar
bus, gal gaus ir kiti. Da
bar pavasario laikas, tai 
lengviausia gauti darbus, 
ypač jauniems darbinin
kams.

Lietuviai jaunuoliai, ku
rie vyksta į Detroitą dar
bo ieškoti, patariame pasi
imti nors keletą dolerių 
pragyvenimui, nes ne vi
sada pasitaiko taip greit 
darbas gauti. Pasitaiko, 
kad gavę tuojau darbą, 
nurašo savo draugams, 
kad čia darbas lengva 
gauti. Bet ne visi turi lai
mę darbą gauti. Geriausia 
važiuojant susirašyti su 
gerai pažįstamu ir jeigu 
patars važiuoti, tai pasi
imkite keletą dolerių juo
dai dienai, būtent, kad ga
lėtumėte Dragvventi nors 
mėnesį laiko pakol gausi* 
darbą. Gavę darbą čia ga
lėsite linksmai gyventi.

v •

Žmonės klausinėja kodėl 
parapija nerengia kortavi
mo vakarėlių. Taigi dabar 
pranešame, kad toks va
karėlis įvyks gegužės 12 d. 
Bus gražiu dovanų ir ska
nių užkandžių. Kviečiame 
visus tą vakarą ateiti. Ar
tinasi vasara, tai vakarė
lių sezonas svetainėse bai
giasi. Primename, kad ge
gužės 12 d. ateikite patys 
ir atsiveskite savo pažįs
tamus.

Lietuvių baseballininkų 
ratelis pradėjo žaidimų se
zoną. Pirmas susirėmimas 
pavyko. Supliekė South- 
western 4 prieš 3. Lietu
viai baseballininkai dabar 
žais su Detroit Baseball
Federation. žaidžia sek- mus lankytis. Linkime vi 
madieniais po pietų. Vie-'siems 
ną sekmadienį pirmą va- greito pasveikimo.

i

gavo,Jaunimo draugija 
daug komplimentų nuo 
svečių, kurie dalyvavo me-! 
tiniame bankiete. Dauge
lis stebėjosi, kad parengi
me nebuvo nė vieno stik
lo alaus. Nors mūsų Jau
nimo draugija nėra blaivi
ninkų, bet savo parengi
mus rengia blaivai.

Gegužinės pamaldos jau 
prasidėjo trečiadieniais ir 
penktadieniais. Kiekvie
nam katalikui verta daly
vauti. Ar yra kas geres
nio, kaip praleisti pusva
landį bažnyčioje atkal
bant rožančių Marijos 
garbei ir gauti per Jos už
tarimą gausių Dievo ma
lonių, reikalingų mūsų iš
ganymui. Bet malda rei
kalinga ne tik išganymui, 
bet ir šiame pasaulyje ga
lime susilaukti pagelbos. 
Tad nepraleiskime Geguži
nės pamaldų.

i

Ponai Masevičiai prane-, 
ša, kad jų dukrelė Alena 
jau yra pasiruošus ištekė
ti. Nors Alena nepriklauso 
prie šios parapijos, bet ji 
yra gerai pažįstama, nes 
dažnai groja savo orkes
tro je parapijos parengi
muose.

Jungtuvės įvyks Šv. Jo
no par. bažnyčioje. Jos 
dėdė kun. Masevičius su
teiks Moterystės Sakra
mentą ir atnašaus šv. mi
šias jaunavedžių intenci
jai. Vestuvių balius įvyks 
tėvų namuose Lawton A- ! 
ve. Lųikime Masevičiūtei 
laimingo gyvenimo.
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Bendinskienės motinėlė, 
gyv. 8345 Homes, sunkiai 
susirgo. Kada kunigą pa
šaukė, tai rado, kad tuose 
namuose ne tik senelė sir
go, bet ir du vaiku. Pasta
rieji serga raupais. Žmo
nėms uždrausta į tuos na-

trims ligoniams

Pennsylvanijos Žinios
MINERSVILLE, PA.

šv. Pranciškaus parapi
jos Moterų Sąjungos 21 
kuopa minėjo 20 metų gy
vavimo sukaktuves. Su
ruošė šaunią vakarienę. 
Programos vedėju buvo 
pakviestas kleb. kun. K. 
Klevinskas, kuris gražia 
kalba sveikino Sąjungie- 
tes ir perstatinėjo kalbė
tojus. Kalbėjo kuopos pir
mininkė p. Taminauskienė,

kun. V. Ažiukas, kun. M. 
Daumantas. Taipgi daly
vavo svečiai kunigai iš j 
Tamaqua, Pa. ir iš Cleve- 
lando ir p. K. Miliukas.

Sąjungos 21 kp. istorija 
atpasakojo protokolų raš
tininkė p. Varnagirienė. i 
Kalbėjo ir finansų rašti
ninkė p. Venzlauskienė, 1 
kuriai narės įteikė ir do
vaną už pasidarbavimą. 
Buvo ir kitokių pamargi- 
nimų. v r

Pakviesta tarti keletą*

and only Kelvinator 
gives you all these 

advantages
BUILT-IN THERMOMETER... Kclvinator’s 
plūs power assures safe refrigeration 
temperature—always . . . The built-in 
thermometer proves this.
RUBBER GRIDS IN AU ICE TRAYS ... 
Kelvinator’s plūs power gives abun- 
dant reserve capacity to provide as 
much ice as you’ll ever need.
CERT1FTCATE Of L0W 0PERAT1NG COST... 
Kelvinator’s plūs power assures lesa 
ruoning time each day . ; ; only Kel
vinator gives you a Certificate of Low 
Cost of Operation.
5-YEAR PROTECTION PLAN... Kelvinator’* 
plūs power unit runs lesa time M 

. slower speed—years of dependable 
service—certified with a Five-Year 
Protection Plan.

KELVINATOR

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

C. C. Peter
731 Boyiston St.

(Just Above Copley Sųuare)
TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass.
■ - ■ - ’ - - t » '/ .

. \ . • W .'♦•■z ,

Boston, Mass.

27 Centrai Sq. Cambridge, Nass.
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Rytinių Valstybių Žinios
ALBAM Y, N. Y.

DOVANA IR JOS ŠVEN
TINIMAS

Beveik visi vaikai perka 
dovanas savo motinoms 
Motinų Dienoje. Bet Šv. 
Jurgio draugija nupirko 
dovaną motinų ir visos 
žmonijos Motinai, būtent, 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje įtaisė Ham- 
mond vargonus už $1335.- 
00. Tai gal bus didžiausia 
dovana, nes draugija pa
aukavo beveik trečdalį sa
vo turto. Hammond var
gonai yra vėliausios išdir- 
bystės ir labai parankūs. 
Pirmutiniai Ham m o n d 
vargonai buvo pastatyti 
bažnyčioje birželio 18 d., 
1935 m., o dabar jau yra 
pastatyti bažnyčiose virš 
500 vargonų.

Taigi ir Šv. Jurgio para
pijos bažnyčia papuošta 
vėliausio išradimo vargo
nais. Klebonas kun. Stri
maitis ir parapijiečiai 
džiaugiasi tokia gražia ir 
branga draugijos dovana.

Šv. Jurgio draugija su
organizuota gruodžio 4 d., 
1910. Finansiniai gerai gy
vuoja. Šelpia savo narius 
ligoje ir nelaimėje, aukoja 
Bažnyčios ir tautos rei
kalams. Kasmet draugija 
užprašo šv. mišias narių 
intencijai. Šįmet draugijos 
šv. mišios įvyko per 40 va
landų atlaidus. Visi nariai 
dalyvavo draugijos ženk
lais pasipuošę.

Draugija turi apie 60 
narių. Jos pirmininku yra 
n. Juozas Zikas.

v •

kai. Patariame visiems lie- 
i tuviams dalyvauti tose mi- 
* šiose.

Klebonui prašant,
į kūpąs
laiką 40 Valandų atlai
dams,
mėn. paskutinį sekmadie
nį pradėti.

vys-
paskyrė pastovų

būtent, balandžio

Vargonų šventinimas
Balandžio 25 d., 7 vai. 

vakare įvyko naujų Ham- 
mond vargonų šventini
mas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Pa
šventino Rt. Rev. Msgr. 
Edward J. Maginn, Vicar 
General Albanijos diecezi
jos. Garbingą svečią Msgr. 
Maginn pasitiko prie kle
bonijos Šv. Jurgio draugi
jos nariai, vargonų fonda- 
toriai ir nulydėjo į bažny
čią. Trys poros buvo kū
mais: J. Zikas, Zikienė, 
Šniceris, Riskis, Rušienė, 
Adomaitienė. Draugij o s 
nariai laike šventinimo 
stovėjo viduryj bažnyčios 
iš abiejų pusių kaipo gar
bės sargyba ir liudininkai.

Po šventinimo apeigų, 
muzikas Henry Hanacher, 
kuris yra baigęs muzikos 
mokslus Vokietijoje, pa
demonstravo vargonais. 
Žmonės, kurių buvo pilna 
bažnyčia, tik gėrėjosi.

Generalis Vikaras pasa
kė trumpą pamokslėlį, pa
gyrė lietuvius ir kleboną 
kun. Strimaitį. Kleb. kun. 
Strimaitis taipgi pasakė 
pamokslą ir išreiškė padė
ką draugijai už dovaną.

Parapijietis.

v •
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DARBININKAS

Edson Electric Co.

8

Bažnyčia
Šv. Jurgio lietuvių 

bažnyčia pastatyta 
žiausioje miesto d 
prie kampo Thorton St. ir jungos narės minės Moti 
Livingston Avė. Bažnytė-! nos Dieną. Jos savo moti-| 
Jė nedidelė, apie 400 sėdy-!nų intencijai užprašė šv 
nių, bet jauki ir graži.! mišias, kurios įvyks Šv 
Sekmadieniais turime z

U. S. Pubhc*WoTks Admuustration Awards 
Wor!d’s Largest Single Refrigerator Contract 
When the Govemment buys refrigerators for 
its low-rent housing projects, low operating 
cost is essential. Bids are based on initial 
price PLŪS ccst o f electricity for ten 
years. On that basis, the Westinghouse Re
frigerator won against all competing bidders. 
Because of the Westinghouse efficiency, 
Westinghouse could submit a lower over-all 
bid, even though four others quoted slightly 
lower initial prices for refrigerators.

_ SEE THE NEW

Westinghouse refrigerator

487 W. Westminister St Providence, R. I.
Tel. GAspee 4518

APSIVEDĖ
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pore” prie Šv. Komunijos, eina gerai. 
Po bažnytinių pareigų į- 
vyks bendri pusryčiai mo
kyklos auditorijoj. Komp. 
A. Aleksis parūpins tikrai 
atitinkamą dienai progra
mą ir bažnyčioj ir pusry
čių metu.

3:30 vai. po piet įvyks 
speciali Motinų pagerbi
mui radio programa iš 
WBRY stoties. Paklausy
kite!

7:00 vai. vakare prasi
dės milžiniškas Motinos 
Dienos metinis teatras, va
dovybėj komp. A. Aleksio. 
Bus suvaidinta du gražiu 
veikalu “Pertraukta Mei
lė” ir “Pavogta Sužadėti
nė”. Bus smagios lietuviš
kos muzikos, mei 1 i ų, 
skambių liaudies dainelių 
ir visokių įvairybių. Bus 
tikrai džiaugsmo diena 
Waterbury lietuvių mamy
tėms... Baigsis šios bran
gios šventės iškilmės link
smais šokiais, kuriems 
gros pagarsėję mūsų jau
nieji muzikantai — A. Je- 
ruševičiaus Melodians.

“Ad Multos Annos” Il
giausių Metų — ir “Amži
na Atilsi — Ilsėkitės Dan
giškoj Ramybėj”, bran
giosios Motinėlės. Dukra.

Darbininkai 
rašosi į unijas, bet į CIO 
nelabai nori rašytis. Gegu
žės 1 d. vienas bolševikė- 
lis su keletą moterėlių 
maršavo miesto gatvėmis. 
Platino lapelius su šūkiu: 
“War, War”. Vienas, ro
dos, žydelis, išlipęs iš au
tomobilio pradėjo rėžti 
spyčių apie Ispaniją, kad 
ten bolševikai kovoja už 
demokratiją; prašė visų 
rašytis į CIO uniją. Matyt, 
kad toji organizacija eina 
išvien su bolševikais. Žmo
nių buvo susirinkę apie 50, 
daugiausia lietuviai, italai 
ir rusai. Kitų tautų žmo
nių nesimatė. Viena lietu
vė moterėlė siūlė visiems 
bolševiku laikraštį, lei
džiamą New Yorke anglų 
kalboje.

Šiame mieste bolševikai 
yra visiškai susmukę. Ry
te vaikai nešiojo plakatus, 
kuriais garsino paradą, 
kad jame dalyvaus karei
viai, jūreiviai, darbinin
kai, bet nė vieno kareivio 
nei jūreivio nebuvo. Tas 
parodo, kad šio miesto 
darbininkai vra susipratę 
ir pažysta bolševikus. Taip 
turėtų būti visuose mies
tuose. Darbininkai neturė
tų duotis komunistams ap
gaudinėti ir išnaudoti.

Koresp.Gegužės 1 d. įvyko Lie
tuvių Neprik. Politinio 
klubo pasilinksminimo va
karas. Dalyvavo daug pu
blikos.

Gegužės 2 d. įvyko Šv. 
Juozapo lietuvių par. mo
kyklos vaikų vakaras, va
dovybėje Sesučių mokyto
jų. Suvaidino “Sniego Ka
ralaitė”. Programoje daly
vavo Šv. Juozapo par. mi- 
litaris benas. Dalyvavo 
daug žmonių.

Gegužės 9 d., Motinos 
Dienoje, Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje ryte 
visas parapijos jaunimas 
dalyvaus mišiose šv., pri
ims Šv. Komuniją. Po mi
šių įvyks bendri pusryčiai.

Vakare pagerbs motinas 
svetainėje. Bus koncertas 
ir šokiai. Rengia Vyčiai ir 
Choras, vad. komp. A. A- 
Jeksiui, parapijos naudai 
Programa prasidės 7 vai. 
vakare.

Brangus Jaunime! Pra
leisk tą dieną ir vakarą su 
savo motinėlėmis. Pasibai
gus koncertui įvyks šo
kiai. Gros Al Jarus Melio- 
dians orkestras.

Visi žinome, kad paren
gimai komp. Aleksio vado
vybėje visada yra turinin
gi ir žavėjanti. Tad visi i 
dalyvaukime pamaldose ir 
vakare parengime.

DARBAI
Darbai šioje kolonijoje

TĖVŲ PAGERBIMO 
DIENA

MARIANAPOLYJE
Sekmadienyj Gegužės 9 d

Ryte 11 valandą (Vasa
ros Laiku) koplyčioje iš
kilmingos pamaldos: šv. 
Mišios ir pamokslas.

Dvyliktą valandą —Stu
dentų tėvams pietūs.

Trečia valandą — Iškil
minga Studentų Tėvų pa
gerbimui programa kole
gijos auditorijoje.

Visi Marianapolio Kole
gijos Studentų Tėvai yra 
nuoširdžiai kviečiami at
vykti į šias iškilmes ir bū
ti savo sūnų mylimais sve
čiais.

Kun. Dr. J. Navickas, 
M. I. C.

Kolegijos Rektorius.

sta ir juokinga. Kaiposus ir visas dalyvauti šia-; 
m e gražiame Sąjungiečių 
parengime. Pagerbkime jaus lietuvių par. bažny- 
motinas dalyvaudami jų čioje laike šv. mišių priė- 
garbei surengtame vaka- mė Moterystės Sakramen- 
rėlyje. j tą p. Julė Vaitkiūtė ir p.

----------- i F. G. Toomey. Gal nė vie
noje kolonijoje nėra tiek 
daug mišrių vedybų, kiek 
šioje kolonijoje. Daug 
jungtuvių įvyksta ir su ne 
katalikais. Labai gaila.

T. M.

Koncertas ir Vaidinimas
Pereitą sekmadienį įvy

ko koncertas ir vaidini
mas, vadovybėje Lietuvių 
Radio grupės vadų p. A. 
Bekaus ir p. Izabelės Jan- 
keliūnaitės. Pavyko kuo- 
puikiausiai. Visa progra- 

----------------- -------- 4' Andriejaus lietuvių para-. į§ svetainės buvo tran-! 
šv. mišias. Švariai užlaiko-; pijos bažnyčioje, 8:30 val.i sliuojama per radio WN- I

. • • « • « z. . • V • •____ ___ __ _ ‘ ________ __ _ *■

IŠ SAJUNGIEČIŲ 
VEIKIMO

Gegužės 9 d. Moterų Są-

Gegužės 1 d. Šv. Andrie- priedas dar bus perstaty
ta ir kita vieno veiksmo 
komedija “Namų židinys”. 
Pertraukų metu kalbės 
kun. N. Pakalnis ir kiti į- 
žymūs kalbėtojai.

Po vaidinimo seks šo
kiai ir rankdarbių paroda. 

I Ši Pavasarininkų iš Lietu- 
į vos atvežtoji ir Vyčiams 
padovanota didžiulė paro
da yra išstatoma paskuti
nį kartą Brooklyne ir rei
kia tikėti, jog kiekvienas 
lietuvis nepraleis progos 
ją pamatyti, nes tai yra 
nepaprastas turtas, kuris 
buvo visur labai vertina
mas, o ypatingai Ameri
kos spaudos. Įžanga visai 
programai 50 centų, vien 
šokiams 25c.

Kadangi šis parengimas 
ir visa programa yra taip 
plati ir nepaprasta, tai rei
kia tikėtis, kad kitos drau
gijos ir abelnai visuomenė 
podraug su Vyčiais ir Mo
terų Sąjunga dalyvaus 
bendrai: ryte bendrai eis 
prie šv. Komunijos, o va
kare atsilankys į šį paren
gimą. Tad dar kartą kvie
čiama dalyvauti visus jau
nus ir senus, didelius ir 
mažus, o laiką praleis visi 
— gražiai, naudingai ir 
linksmai. Rengėjai.

BROOKLYN, N. Y.
KAIP MINĖSIM MOTINŲ 

DIENĄ
Sekmadienį, gegužės 9 

d. Motinos Diena. Ta šven
tė visur bus plačiai įvai
riais būdais paminėta. Sū
nūs bei dukterys savo gy
vas motinas pagerbs jas 
apdovanodami, gi už miru
sias pasimelsdami ir tt., 
nors gal daugelis ir bus 
tokių, kurie to įvykio vi
sai nei nepastebės.

• v • BC, 5 vai. po pietų. Lietu-ryte. Per mišias visos na- ~~ ~ ~ \ ’
rėš bendrai priims šv. Ko- vių Radio grupė jau tre- 
muniją.

Vakare įvyks vakarienė niais, 5 vai. po pietų išpil-; 
su gražia programa ir šo- do gražias lietuviškas pro- 
kiais. Varg. K. Žalnieraitis gramas iš WNBC stoties, 

žoly-' ruošia programą. Pakvies- pianu akompanuoja p. I. 
i ti dalyvauti vietiniai kuni- Jankeliunaitė. Vietiniai 

mišias! gai ir svečias kun. J. Liut- biznieriai remia šią prog-l 
skaitoma Evangelija ir sa-! kus iš La Salėto. Sąjungie- ramą savo skelbimais.

ma, o ypatingai laike 40 
valandų atlaidų buvo gra
žiai papuošta gėlėmis. Ap
linkui bažnyčią yra ap
tverta geležinė tvora. 
Šventoriuje auga gražūs Į 
medeliai, lietuviški 
n ai.

Per 9 vai. šv.

v •

komas pamokslas lietuvis-1 tės nuoširdžiai kviečia vi-

BROCKERT’S ALE
B

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE! £

čias mėnuo sekmadie-•

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję j tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

I
BOSTONO APIELTNKRS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė, 
jas ir Distribntorlns CHARLES WAYSHVILLE, pristato alp baliams, 
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.

- *

MIRĖ
Balandžio 28 d. 

trumpai pasirgęs šios ko
lonijos senas gyventojas, 
Antanas Maceika, 73 m. 
amžiaus, gyv. pas savo sū
nų 411 East St. Palaido
tas iškilmingai su trejo
mis šv. mišiomis iš Šv. 
Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčios Šv. Mari
jos kapuose. Šv. mišias at
našavo kun. kleb. A. Vaš
kelis, kun. J. Kripas ir 

j kun. P. P. Kartonas. Daly
vavo giminės ir gausi mi
nia lietuvių.

Paliko < dideliame nuliū
dime sūnų, dukterį ir 4 a- 
nūkus.

Palaidotas šalia savo 
žmonos, kur pastatytas 
paminklas.

Velionis per visą savo 
gyvenimą čia žemėje buvo 
pavyzdingas katali kas. 
Buvo vienas iš stambiau
sių aukotojų Šv. Andrie
jaus par. bažnyčiai. Prie 
velionio karsto buvo su
dėta daug dvasinių ir gy
vų gėlių bukietų. "

Lai ilsisi ramybėje!
■ ♦ ■

v • mirė
Iškilmingas Paminėjimas

Sekmadienį gal būt iškil
mingiausiai minės Motinos 
Dieną Lietuvos Vyčių 41- 
ma kuopa ir Moterų Są
jungos 29-ta kuopa ben
drai. Šios organizacijos 
per 8:00 vai. Mišias Ap
reiškimo bažnyčioj eis 
bendrai prie Šv. Komuni
jos ir turės bendrus pus
ryčius.

Teatras, Rankdarbių Pa
roda ir Šokiai

Tą pačią dieną, lygiai 7 
vai. vakare, Apreiškimo 
par. salėj, įvyks didžiulis 
viešas Motinos Dienos pa
minėjimas, būtent: teat
ras, rankdarbių paroda ir 
šokiai. Vyčių dramos ra
telis čia suvaidins niekada 
čia dar nevaidintą veikalą.

“Mirta Ėinčiberaitė” . 
arba “15,000 litų” — trijų 
veiksmų labai juokingą 
komediją iš dabartinio 
Lietuvos gyvenimo, ši ko
medija yra labai nepapra-

WATERBURY, CONN.
NEPAPRASTA MOTI

NOS DIENOS PROGRA
MA

Sekmadienį, geg. 9 d. 
Motinos Dienos iškilmės 
prasidės 8-tą vai. ryte iš
kilmingomis Šv. Mišiomis, 
kuriose dalyvaus visas 
Waterbury lietuviškas ka
talikiškas jaunimas su sa
vo mamytėmis —(Šv. Juo
zapo parap. chorai, Mari
jos Vaikeliai, Šv. Jėzaus 
Vardo draugystė, A.L.K. 
Studentai ir Lietuvos Vy
čiai). Gražiai pasipuošę 
gyvomis gėlėmis, gyvų ar 
mirusių motinėlių brangiai 
atminčiai, eis visi “in cor-

f

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į Cherbourgą 

o iš ten geležinkeliu į Klaipėdą 
“Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga”

Ekskursiją lydAs pinčiai žinomas Ir nuodugniai keliones rei- 
kalus ištyręs vadas p. P. BUKšNAITIS. •

Puiki prosą kelianti vienu pasaulio didžiausieji] laivą. 
Grnžfls kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard pa
tarnavimas r<-sios klasės keleiviams. Tik šešios dienos 

vandenin!
pnaiikinimtį teikia jum* arčiausias agentas, ai 

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.

Boston, Mass.


