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Po-Vatikanas, geg. 5, 
piežius Pijus XI apgailes
tauja, kad tautos negali 
susitarti ir išvengti karų. 
Jis sakė: “Pasaulinis ka
ras, dvidešimts metų atgal 
turėjo būti paskutinis ka
ras, užbaiga visų nesutiki
mų. Žmonės sakė, kad tai 
bus pradžia taikos viešpa
tavimo. Tačiau mes mato
me, kad tai buvo pradžia 
nesutarimų”/ Jo Šventeny
bė apgailestavo karo žudy
mus Ispanijoje.

Ispanijos Nacionalistai
Smarkiai Spaudžia 

Radikalus
Motinos Meilė

Pasirašyta Nauja Sutartis 
Su Lenkais
----------- \

Kaunas. Gegužės 2 d. Pa
sibaigė lietuvių - lenkų 
pašto, telegrafo ir telefono 
susisiekimo derybos. Kau
ne pasirašyta pagal tarp
tautines konvencijas suda
ryta sutartis, kuri bus pra
dėta vykdyti gegužės mėn. 
10 d. Visų valstybių, pri
klausančių ir nepriklau
sančių Tarptautinei Pašto 
Sąjungai, susisiekimas yra 
reguliuojamas tam tikro
mis tarptautinėmis sutar
timis. Naujas susitarimas 
su Lenkija padarytas taip 
pat prisilaikant tų sutar
čių, jokių išimčių iš jų ne
darant.

Derybos miško plukdy
mo reikalais dar tebetęsia- 
mos.

Hendaye, Ispani jos-Pran- 
cūzijos rubežius, geg.. 5 d. 
— Ispanijos nacionalistai 
smarkiai puola radikalus 
(lojalistus) Morą de Ru- 
bielos sekcijoj. Šiandieni 
nacionalistai pad i d i n o 
spaudimą ir privertė radi-l 
kalus trauktis iš karo lau-, 
ko rytinėje Ispanijoje. Lie
tus kiek pakenkė abiem1 
pusėm. Smarkiausi mūšiai; 
eina Pobo kalnų pietinėje 
dalyje, apie 20 mylių nuo 
Teruel rytinėje pusėje. Ra
dikalai išstatė visas 
geriausias pajėgas, 
atlaikyti spaudimą,
veltui, nacionalistai priver
tė juos trauktis tolyn.

savo 
kad 
bet

Naciai Uždarys Katalikiškas 
Organizacijas

Berlynas, geg. 5, — Na
cių vyriausybė Austrijoje 
nutarė uždaryti visas kata
likiškas organizacijas, y- 
pač jaunimo. Sakoma, kad 
bus paliktos tik grynai re
liginės draugijos. Įvairių 
miestų aikštėse yra sude
ginamos knygos, kurios 
vyriausybei atrodo priešin
gos nacių idealams.

Lenkijoj Kruvinos Riaušės CIO Agentai Laimėjo

Varšuva, Lenkija — Ge
gužės pirmoji tik Lenkijoj 
nepraėjo be kraujo pralie
jimo. Ten kilus riaušėms 
vienas asmuo užmuštas ir 
apie 90 sužeista, ir apie 100 
areštuota.

Nuteistas Buvęs Caristas 
Rusijoje

Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teisės 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Ketteleris
------------------------------------->
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Vargmga ĮJenuolių Būkle Katalikai Reikalauja Užtikrinti
Darbininkams PragyvenimuPer motutės skausmus 

išvydome šį pasaulį, per 
jos pasiaukojimą, pasi- i 
šventimą išmokome ženg- j 
ti pirmutinį žingsnį, tarti 
pirmutinį maldos žodelį. 
Jos vargeliai, jos skaus
mai, rūpesčiai, išaugino 
mus į vyrus ir moteris. 
Jos už mus deganti meilė šįoi keturi tūkstančiai Se- 
viską paaukojo: — I 
ras nakteles nemiegojo; riuose miestuose. Nacių 
užliūliavo mus į neatme- vyriausybė išleido įsaky- 
namą sapnų šalelę. Kokia mą, kad nuo balandžio 1 d., 
didi ta motinos meilė, 1938 metų, Vienuolės būtų 
koks nuostabūs savo vai- atleistos nuo mokyklų dar- 
kui pasiaukojimas.

Amerikos rašytojas Wa- 
shingtonas Irvingas gra
žiai apibudina motinos 

meilę: — “Motinos už savo vaikus meilėj — reiškiasi 
meilus švelnumas, kuris viršija visus kitus širdies pri
sirišimus. Šaltumas tos meilės nesušaldys; pavojus jos 
nenubaidys; niekingumas nesusilpnins; nedėkingumas 
jos nenustelbs. Ji paaukos kiekvieną savo džiaugsmą 
jų džiaugsmo labui; ji džiaugsis jų garbe; triumfuos 
jų pasisekimu; ir, jei vargas juos užklups, jie taps jai 
dar brangesni jų varge; jei gėdos šydas apdengs jų 
vardus, ji juos mylės ir godos; ir, jei pasaulis juos at
mes, ji bus jiems visas pasaulis.

Palaimintas žmogus, kuris sumanė nuskirti dieną 
metų bėgy motinos garbei! Motinos diena yra mums 
asmeniškai brangi. Kiek atsiminimų, kiek prakilnių 
minčių! Rask tokį žmogų, kuris negerbtų motinos as
menį, jos pasiaukavusią širdį, jos meilę! Nebent jis bū
tų toks ištvirkęs, toks palaidas, kaip tas nedoras jau
nuolis, kuris išplėšė savo motinos širdį! Net ir tuomet 
brangioji motutės širdis jam tars, kaip tarė anam su
klupusiam žemėn jaunuoliui: — Sūneli, ar kartais neuž- 
sigavai save nupuldams?”

Kurie esate skaitę ir studijavę anglų literatūrą.

Gailestingumo Motina Ta
vo Apgynimo šaukiamės.

Nevv York, N. Y., geg. 4 
d. — Metropolitan Insu- 
rance kompanijos agentai, 
susiorganizavę į United Of- 
fice & Professional Wor- 
kers uniją, kuri yra CIO 
nariu, laimėjo valstybės 
darbo santykių tarybos 
balsavimus. Taigi dabar u- 
nija yra vienintelė tarpi
ninkė Metropolitan Insu- 
rance kompanijos su jos 
darbininkais.

Lietuvių bolševikų laik
raštis Brooklyne rašo, kad 
tūlas Tulčinskis, 1912 m. 
dirbęs “caro valdžiai pro
vokatorium Lenos aukso 
kasyklose, kur tais metais 
caro valdžia nužudė 270 
darbininkų ir 250 sužeidė”, 
po bolševikų revoliucijos 
jis įstojo į komunistų par
tiją. Visą laiką tas Tulčin
skis dirbo kaipo ištikimas 
Lenino ir Stalino tarnas. 
Staiga Stalino agentai atsi
suko prieš Tulčinskį, ir jį 
apkaltino už 1912 m. įvykį 
Lenos aukso kasyklose. 
Rašo: “Dabar, begaudant 
šnipus - trockistus (o da
bar sovietų Rusijoj yra vi
si šnipai - trockistai, kurie 
tik aklai nepritaria Stalino 
kruvinam režimui) ir bu- 
chariniečius — sovietų vy
riausybei pavyko drauge 
sučiupti ir buvusį caro 
provokatorių Tulčinskį. 
Teisme jis prisipažino (so
vietų Rusijoj visi politiniai 
kaliniai prisipažįsta) dir
bęs provokatorium... Tul
činskis nusmerktas 10-čiai 
metų kalėti”.

Vadinasi, nuteisė žmogų, 
kuris “dirbęs caro valdžiai 
provokatorium”. Who’s 
next? Gal Stalinas, nes jis 
caro laikais atliko krimina- 
lišką, ne politinį, darbą. 
Jeigu Tulčinskis nuteistas 
10-čiai metų kalėti, tai Sta
linas turėtų būti nuteistas 
sušaudymui. Ar taip?

New York, geg. 5, — Ke
turi tūkstančiai vokiečių 
vienuolių - seserų, Panelės 
Švenčiausios Marijos ordi
no, liko be darbo, kada na-;d. — Čia pasibaigė keturių 
ciai jas pravarė iš mokyk- dienų Tautinės Katalikų w 
lų. To ordino vienuolės per Socialės akcijos konferen-t NRA būtų įsteigta ir ji ga- 
300 metų nenuilstančiai 
darbavosi Vokietijoje jau
nuomenės auklėjime. Iki

kiau- serų mokė vaikučius įvai-i 
CTAllV riimon miocf nnco Mani it I

Milwaukee, Wis., geg. 5 likų Universiteto rekto
riaus pasiūlymus, kad nau
ja federalė ir valstybės

rantuotų kiekvienam dar-

bo. Pirmiau seserų veda
mas mokyklas dabar užė
mė nacių valdžios parinkti 
mokytojai. Vyriausybė vi
sai nesirūpina apie vienuo
lių likimą. Neturėdamos 
darbo nei įeigų kaip galės 
pragyventi ?

Amerikoje yra susidaręs 
Vyskupų komitetas rūpin- 

I tis Vokietijos nelaimin
giems. Vyskupai prašo ge
ros širdies katalikų aukų 

Į suvargusioms vienuolėms. 
Aukas galima siųsti: The 
Bishops’ Committee for 
Catholic Refugees, 123 Se- 
cond St., New York, N. Y.i

KINIEČIAI PRADEDA 
ATSIGAUTI

100,000 Japonų Pavojuje
Shanghai, geg. 5 — Ki-
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be abejo apsipažinote su anglų poeto Vilinto Cbwpefi<3 treciai 30-myhų Shantung
biografija. Jo biografijoj patėmysite vieną žymią ka-

(Tęsinys 3 pusi.)

Prasidėjo Patikrinimas 
Šviesų Ir Stabdžių

Gegužės 2 d. prasidėjo 
automobilių šviesų ir stab
džių (brakes) patikrini
mas. Kiekvienas automobi
lio savininkas privalo šį 
mėnesį gauti iš oficialės 
auto stoties taip vadinamą 
“sticker”. Kaip praneša, 
policija pradės stabdyti 
automobilistus apie gegu
žės 18 d. Jeigu pasirodytų 
netinkami stabdžiai ar 
šviesos, tai gali atimti re
gistraciją kol bus pašalinti 
netinkamumai. Taigi ne
laukite paskutinių dienų, 
bet iš anksto apžiūrėkite 
automobilį, ir jeigu ką rei
kia taisyti pataisykite ir 
gaukite “stickerį”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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ni dalykai.
“Tarp tų liūdnųjų dalykų

Roma, Italija, geg. 5 d.— 
Vokietijos diktatorius Hit
leris jau Italijoje. Jis atvy- yra tikras faktas, kad nei 
ko specialiu 11 vagonų nepagalvota jog ne vieta ir 
traukiniu. Romoje Hitleris ne laikas iškelti Romoj — 
sutiktas iškilmingai. Ka- Romoj ir dienoje Šv. Kry- 
rališkoje karietoje, raitė- žiaus Atsiradimo — kry- 
lių lydimas, atvyko į jam žiaus ženklą, kuris nėra 
skirtus rūmus. Pirmiausia Kristaus kryžius. Ir kada 
Hitleris, lydimas Mussoli- mes sakome tai, mes sako- 
ni ir karininkų ir civilių me kaip reikalinga melstis, 
palydovų, aplankė nežino- melstis, melstis, kad Dievo 
mo kareivio kapą. L _gailestingumas pasirody- 

Mussolini surengė nepa- tų visame savo erdvume”, 
prastai iškilmingą Hitle-j Šv. Tėvas, užbaigęs kai
riui priėmimą. Visur Hitle- bą, suteikė visiems palai- 
ris sveikinamas naciškai J minimą. 
Nacių vėliava iškelta Ro-I 
moję. Taipgi visur viešai 
iškabinta nacių ženklai, 
mąsi Hitleriui ir nacių žen- 
Tokį Mussolinio lanksty- 
klo pagerbimą peikia Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XI, ypač, kad tas pada-

Hitleris atvyko į Italiją 
ne tik pasisvečiuoti, bet 
svarbiausia sudaryti glau
desnį bendradarbiavimą. 
Hitleriui, ypač dabar svar
bu palaikyti Mussolini sa
vo pusėje.

Hitlerį ir Mussolini sau- 
ryta Šv? kryžiaus Atsira- go stipri ir gerai apgin- 
dymo šventėje, gegužės 3, kluota sargyba.

fronte smarkiai sumušė 
japonus, ir apie 100,000 ja
ponų atsidūrė dideliame 
pavojuje. Kiniečiai atmušė 
japonus Nikowe, 10 mylių 
į šiaurvakarus nuo Taier- 
chwang. Jie taipgi apsupo 
japonų kairįjį sparną ir 
nukirto susisiekimą tarp 
Tancheng ir jų stovyklos 
Lini.

Kiniečiai praneša, kad a- 
pie 34,000 japonų užmušta 
ir sužeista per pastarąsias 
dienas apie Tancheng ir 
Pishien.

Prez. Roosevelt Nori Panai
kinti Neutralumą

kurį Hitleris jau nekartą 
yra išniekinęs Vokietijoj.

Šv. Tėvas savo vasarna
my, Castel Gandolfo pirmą 
kartą priėmė audijencijon 
žmones, tarp kurių buvo 
436 poros jaunavedžių. Jo 
Šventenybė prakalbėjo į 
susirinkusius ir tarp kitko 
pasakė: . ontipų suvažiavimas pasi-

“Jūsų ištikimybe krikš- Bažnytinius
čioniškam gyvenimui ir iū- reikalus- Dabar po Vokieti- SSZZ X j“1 27’500,000

tikutis visokių Dievo mato-, Susirinkime dalyvaus ke
rnų; liūdni dalykai vyksta, turi Kardinolai, keturi Ar- 
teisingai liūdni dalykai, kivyskupai ir dvidešimts 
toli ir arti. Taip, labai liūd-ldu Vyskupai. r j

Vokietijos Ir Austrijos Epis
kopato Susirinkimas

Amsterdam, geg. 5, — 
Greitu laiku bus sušauktas 
Fuldoje visos Vokietijos ir 
Austrijos Kardinolų ir Vy
skupų suvažiavimas pasi-

cija. Konferencijoje buvo 
svarbiausiu klausimu so-;bininkui mažiausia $1500 
cialis teisingumas.
ta rezoliucija, kuria reika
laujama, kad darbinin
kams, ypač su šeima, būtų Montana patiekė šiuos pa- 

i nustatytas metinis atlygi- siūlymus, kurie buvo visų 
nimas už darbą mažiausias 
$1500 metams. Konferen- tent: 

| cijoje apie 300 atstovų kal
bėjo socialio teisingumo nės jėgos 
reikalu.

Konferencijos 
ypatingą dėmesį kreipė į Industrija turi užtikrinti 
Mgr. John A. Ryan, Kata-'pastovų darbą.

Kada naujos mašinos už
ima darbininkų vietas, tai 
netekusiems darbo darbi
ninkams turi būti parūpin
tas kitas darbas.

Algos neturi būti mažes
nės, kokių reikalauja šei
mynos užlaikymas ir ma
žiausia alga darbininkui 
turi būti nustatyta įstaty
mu.

Platesnis nuosavybės pa
dalinimas.

Dar labiau sumažinti dar
bo valandas, ypatingai mo
terims ir jaunimui. 

Panaikinti vaikų darbą. 
Kontroliuoti monopolį. 
Sudaryti galimybę pada

linti padidėjusį turtą.
Užtikrinti pragyvenimą 

senatvėje.
Parūpinti tinkamus na

mus gyvenimui visiems.
Priimti Katalikų Bažny

čios moralius įstatymus 
siekiant išspręsti socialę- 
ekonominę problemą.

Tokius nutarimus pada
rė Katalikų Socialės Akci
jos konferencija. Katalikų 
Bažnyčios vadai dabar 
planuoja, kaip tuos nuta
rimus būtų galima praves
ti gyveniman. Tai svarbūs 
nutarimai ir darbininkams 
priimtini.

LDS nariai, besirengda
mi į savo organizacijos sei
mą, kuris įvyks birželio 27 
ir 28 d. d., Brocktone, tu
rėtų kuopų ir apskričių 
susirinkimuose svarstyti 
Mes lietuviai katalikai 
darbininkai, kaipo dalis 
tos didelios šeimynos, turi
me aktyviai dalyvauti so- 
cialėje akcijoje.

Priim- į metus.
Vyskupas Edwin V. 

O’Hara iš Great Falls,

nuoširdžiai priimti, bū

Industrijonės ir finansi- 
neturi būti ats

kirtos nuo socialės atsako- 
dalyviai mybės.

KATALIKŲ PASAULIS

t

I

Washington, D. C., geg. 5 
d. — Senatorius Nye iš 
North Dakota įnešė bilių į 
Kongresą, kad nuimtų 
draudimą parduoti ir iš
vežti ginklus Ispanijai. Nu
imti draudimą parduoti ir 
išvežti ginklus Ispanijai 
reikalavo visi radikalai 
(komunistai ir socialistai 
ir jų simpatizatoriai pro
testantai). Kongrese yra 
taip pat nemažai Ispanijos 
radikalams (lojalistams) 
simpatizuojančių kongres- 
monų. Taigi Ispanijos ra
dikalų simpatizatoriai sa
ko, kad toji rezoliucija bus 
priimta dar prieš Kongre
so išsiskyrstymo. Prez. 
Roosevelt tokiai rezoliuci
jai pritaria, kas labai nu
stebino taikos šalininkus. 
Tokia prez. Roosevelto 
taktika gali įvelti Jung. 
Valstybes į Europos karą.

Dublin — Sesuo M. Sta
nislava Meehan, sulaukus 
100 metų Mercy vienuolyne 
mirė.

London — Įžymus Angli
konas vienuolis Benedikti
nas Jonas R. Hopwood pri
ėmė R. Katalikų tikėjimą 
ir įstojo į Benediktinų vie
nuolyną Downside.

Quobec — Šv. Onos dės 
Monts graži bažnyčia su
degė. Nuostoliai siekia virš 
$350,000.00.

Toronto — 100 metų at
gal katalikai atskyrė savo 
mokyklą nuo valstybinės. 
Šiandien jau įsisteigė virš 
793 mokyklos su daugiau 
kaip 100,000 mokinių.

Nevv York — J. E. Kard. 
P. Hayes, 75 m. Jubiliejaus 
proga, pagerbtas. Bankie- 
tą iškėlė Manhattan kole
gija, kurią J. E. Kardino
las 50 metų atgal baigė.

Mihvaukee — Socialės 
akcijos suvažiavimas įvy
ko gegužės — 1—4.

Louvain — Dr. J. Maisin, 
uolus katalikas, vėžio ligų 
specialistas atvyksta į A- 
meriką.

London — Penktas šei
moje kunigas minės 50 m. 
kunigystės Jubiliejų. Kiti 
keturi jau minėjo.

Cleveland — Sesuo Mi- 
riam, Mercy ligoninės per- 
dėtinė, išrinkta Ohio vals
tybės ligoninių Associaci- 
jos vice prezidentė.

Vatican City — Ispanijos 
raudonieji nužudė 1324 vie
nuolių. K. P. J.

Aucland — Amerikos jū
reivis iš Louisville, Šv. Sa
kramento procesijai praei* 
nant gatvėje atsiklaupė, 
nors tuomi kartu būva sar
gyboje.

SOVIETŲ KALĖJIME MIRĖ 
KUN. ANGULIS

_________
Kaimas, geg. 5, — Lietu

vis Kunigas Angulis, 77 
metų amžiaus, mirė Mogi- 
levo, sovietų Rusų kalėji
me. Lietuvos vyriausybes 
pastangos, daug sykių da-

Ministeris Į Pensiją
KAUNAS — Patirta, kad bu

vęs vidaus reikalų ministeris 
brigados generolas Julius Čapli- 

rytos, “buvo veltui'. Rusai Į kas išėjo į pensiją. Seimo atsto-
« • * ■ • • v« • a • •____ ________ js. _ _____ i • i _ • _ a . i • _ _ _ _buvo nusistatę jo neišleisti vu gen. Čaplikas ir toliau pasi- 
iš kalėjimo. Į lieka.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 7 d. š m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa Motinos ir visų motinų 
garbei. Programą išpildys Cambridge Lietuvių Para
pijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Mamertui 
Karbauskui. Pasukite* savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausykite programos iš radio stoties 
WC0P, Boston.
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Marianapolio Kolegijos Parke Thompson, Conn.
Kaip Organizacijos, Draugijos Taip ir Pavieniai Asmenys yra Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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(VIETINĖS ŽINIOSIKVIEČIU
Motinoš dieną šįmet minėsime 

gegužės 8 d. L. Vyčių 17-ta Al
girdo kp. nariai. 9:30 vai. ryto 
išklausys mišių ir priims Šv. 
Komuniją. Po pamaldų bažny
tinėje salėje įvyks pusryčiai. Į- 
žanga 35c.

Vakare motinų garbei Vyčių 
kp. teatro mėgėjai suvaidins 
linksmą komediją “Jaunikis iš 
Kauno”. Apart teatro bus dai
nų. muzikos, deklamacijų, lietu
viškų žaidimų kuriuos išpildys 
maži vaikučiai, vadovybėje p. O. 
Ivaškienės. Įžanga vakare 25c.

Brangusis jaunime! L. Vyčių 
17 kp. vardu širdingai kviečiu 
su vyčiais dalyvauti Motinos 
dienos minėjime. Parodykime,

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nno 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL diena.

(pagal sutarti)

: Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
karnp. Inman arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

?
i

konfiskuotas už lietuvių - lenkų 
diplomatinių santykių užmezgi
mo aprašymą. Po konfiskavimo, 
išėjo laikraščio kita laida. Šia
me laikraštyje taip pat labai 
daug vietos duodama įkarščio 
dienomis ir ultimatumo aprašy
mui.

LIETUVIŲ DIENOS REIKALU ~ t 
MASINIS SUSIRINKIMAS

davė 49 tikietus; taipgi daug iš- 
I platino: K. Masiulienė, Em. Ja

nušonienė, M. Bendzevičienė, 
nė, p. Marksienė ir p. Valienė. 
p. Karbauskienė, p. Pašakarnie-! 
P-nas A. Janušonis daug prisi
dėjo, važinėdamas su automobi
liu.

Pasibaigus “Šurum-Burum,' 
pp. Gailiūnai pasikvietė artimus 
draugus į savo namus 
gražią puotą.

Laukiant svečių pp.
namai buvo papuošti 
žaliumynais, kaip Lietuvoje per 
Sekmines.

Ištikrųjų, garbė pp. Gailiū- 
nams ir visai komisijai, kurie 
taip nuoširdžiai dirbo katalikiš
kos spaudos labui. Ačiū ir publi
kai, kuri taip gausiai atsilankė. 

Žvalgaitis.

, kad mes jas gerbiame, mylime.; 
! Todėl šia proga pasimelskime! 
už jas, įteikime dovanėlę, o j 
joms tas bus malonu ir linksma, 
kad mes už jų vargus nors dali
nai atsidėkojam.

Apart dalyvavimo, kartu atsi- 
veskime ir savo mamytes į pus
ryčius, vakare į teatrą ypatin
gai tai turėtų elgtis patys vy
čiai!

Apart neorganizuoto jaunimo 
širdingai kviečiu mūsų parapi
jos chorą, Sodaliciją, Studentus. 
Taipgi visą plačią lietuvių kata
likų visuomenę.

Reiškiu vilties kad skaitlingai 
dalyvausite šios brangios šven
tės parengime.

Pr. Razvadauskas, 
L. Vyčių 17 kp. Pirm.

I

i

ir iškėlė

Gailiūnų 
visokiais

Blaivybės Misija Kilni

Intertypo Fondui Vakaras 
Puikiai Pavyko

S. Griganavičius, V. Va
latka, D. Norvilas, J. Trei- 
navičius, Z. Račkauskas,

Trečiadienį, gegužės 11 d., tuojau po Gegužinių e. Freimantas, B. Jakutis, 
pamaldų, Šv. Petro par. bažnytinėje salėje, W. 5th St.. i Mrs. Budrienė, Ona Smil-
įvyks So. Bostono kolonijos veikėjų susirinkimas Lie- gienė. Smulkiais $10.50. Vi- 
tuvių Dienos reikale, kuri įvyks Liepos 4 d. Marianapo- so $28.50.
lio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami visi tie, kurie interesuojasi ir prijaučia 
“Darbininkui” ir Marianapolio Kolegijai.

LDS 1-mos Kp. ir Marijonų Kolegijos Rėmėjų Sk.
Valdybos.

Valio Cambridgeiečiai!
Buvęs.

PARENGIMAI

GRABORIAl

Tel. S. B. 2805-R j
LIETUVIS

OPTDMETRISTAS,
Išegzaminuoju akls| 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš-i 

(aklose) akyse sugražinu i 
: šviesa tinkamu laiku.
Į J. L PAŠAKARNIS, O. D. į 
i 447 Broadway, Sonth Boston \

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
Bouth Boston, Masa

Sekmadienį, gegužės 1 d. p. 
B. Gailiūnienės, p. K. Masiulie- 
nės, p. M. Bendzevičienės pas
tangomis buvo ruošiamas p. Gai
liūnų namuose “Darbininko” 
naujos Intertypos fondui ŠU- 
RUM-BURUM. Kadangi daug 
tikietų buvo parduota ir nebuvo 
galimybės visų svečių bei vieš
nių sutalpinti namuose, kleb. 
kun. P. Virmauskiui sutikus, 
parengimas įvyko par. svetainė
je ant 7-tos gatvės.

Kaipo parengimo šeimininkė 
p. B. Gailiūnienė atidarė prog
ramą, paaiškindama šio paren
gimo tikslą ir pristatė mažas 
mergaites padeklamuoti. Pirmu
tinė deklamavo Pranutė Kum- 
paitė, paskui deklamavo Irenu- 
tė Rasimavičiūtė, Onutė Smi- 
gelskiūtė ir Albinutė Nevierai- 
tė. Ypač pastaroji sukėlė daug 
ovacijų, prisėjo pakartoti.

Paskui sekė dovanų dalini
mas, kurį vedė Jurgis Masiulis, 
Jr., Bronius Janušonis. Jr., A- 
dėlė ir Aldona Masiulaitės. Po 
išdalinimo dovanų, buvo duoda
ma arbatėlė su knistais. Šeimi
ninkavo : p. B. Gailiūnienė, K. 
Masiulienė, Em. Janušonienė, 
M. Bendzevičienė, p. Račkaus
kienė, E. Galbučienė, Paulina 
Juškienė ir kitos. Šio parengi
mo kasierius buvo Ona Staniu- 
liūtė, kuri užlaiko Ice Cream 
krautuvėlę, I ir Columbia Rd.

Turiu pažymėti, kad svečių 
buvo ir iš kitų miestų: Brockto
no, Somerville, Norwood, Ar- 
lingtono ir iš Lawrence. Pp. Ma
žeikai iš Lawrence atvežė sve
čių pilną limoziną.

Šiam parengimui dauk tikietų 
išplatino: B. Gailiūnienė, par-

Blaivybės misija yra labai 
kilni ir kilnus žmonės sunkiai jo
je dirbdami daug nuveikė. Per
nai apvaikščiodami jubiliejų 
vyskupo Valančiaus matėme 
kokius vaisius atnešė jo apašta
lavimas blaivybės dirvoje. Šį
met, pasaulis apvaikščioja šimtą 
metų nuo mirimo kun. Mathew 
blaivybės apaštalo airių tarpe. 
Jis per 12 metų išugdė blaivi
ninkų draugiją iki 7,000.000 na
rių. Ir šiandien yra kuopų po 
1500 narių. Užsimoka veikti.

Nors lietuviai geruose dar
buose esame nykštukai, visgi, 
prie geros nuotaikos galime šį- 
tą gero nuveikti. Štai ir proga.

Geg. 15 d., bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., So. Bostone, įvyksta 
metinis N. A. Blaivininkų suva
žiavimas. Suvažiavime daug ge
ranorių žmonių. Priimkime Šv. 
Komuniją, išklausykime pamok
slo, dalyvaukime pusryčiuose, 
sesijose, referatų klausyme ir 
diskusijose.

nizacijos ne tik lietuvių, 
bet daugumoje svetimtau
čių ir pavieniai įžymūs as
menys siunčia gub. Char
les F. Hurley ir jo tarybos 
nariams laiškus, prašyda
mi iš naujo paskirti Dr. Po
vilą Jakmauh Mass. Vals
tybės Sveikatos Depart- 
mento komisijonierium ir 
pavesti tarybai jį priimti.

Kiek laiko atgal šerifas 
John F. Dowd iš So. Bosto
no pasiuntė sekančio turi
nio laišką:

April 28, 1938 
Governor Charles F. Hurley 
Statė House 
Boston. Mass.
Dear Governor:

Brazauskas Pirmas

It was indeed a pleasure and 
with a great deal of rejoicement 
that I read of your appointment 
of Paul Jakmauh as Health Co- 
mmissioner for the Statė of 
Massachusetts. I know that the 
appointment was an excellent 
one and I regret exceedingly to 
learn of the action of the Go- 
vernor’s Council. Knowing you 
as I do, I know that you will 
re-submit the name of the doc- 
tor because of his ąualifications 
and ability and I feel that the 
Governor’s Council will vote ac- 
cordingly in the confirmation of 
Dr. Jakmauh.

Sincerely.
(s) John F. Dowd.

Geg. 8, 3 vai. po pietų bus 
nepaprastai graži Motinas 
pagerbti programa. Sese- 

. Vi-

Duetas: Samalis ir Kar
bauskas. Solo — K. Sama- 
lis. Turiningas kalbas pa- lės mokytojos rengia. vx-. 
sake: Kun. J. Švagždys, p. sos motinos ateikite. Įžan- 
A. Kneižys ir klebonas kun. • - • 
P. Juškaitis, kurs buvo ir Į 
viso programo vedėjas.

Virš minėtam fondui pa
daryta kolekta. Aukavo po 
$1.00 sekantieji: kun. P. 
Juškaitis, kun. J. Švagž
dys, A. Kneižys, A. Pleka- 
vičius, V. Jakas, G. Mocke-

i

ĮVAIRŪS skelbimai
PAIEŠKOJIMAS

Brolis paieško vilniečio lietu
vio STANISLOVO ČIBIRO, ki
lusio iš Kūjiškės kaimo, Daugė
liškio parapijos, Švenčionių as- 
krities, lenkų okupuotos Lietu
vos.

St. Čibiras yra apie 50 metų 
amžiaus, prieš keletą metų gy
veno New Yorke. Paprastas dar
bininkas. Ką nors apie jį žinan
tieji maloniai prašomi pranešti 
Darbininkui, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

gos jokios nebus.
Geg. 22, bus nepaprastas j 

, Magikų vakaras. Matysite: 
tokių monų, kurių niekad' 
dar nesate matę. Bus 7:30 
vakare parapijos salėje. A- 
teikite.

Birželio 5, įvyks parapi
jos PIKNIKAS. Jame bus 
daug įvairenybių. Tėvas 
Aukštikalnis, S. J. iš Pam- 
fret atvyks su nepaprasta 
programa. Piknikas įvyks j 
Kęstučio parke, E. De-; 
dham, Mass. Apart gra
žaus programo bus dalina
ma gražios dovanos: laik
rodžiai ir k. d. Kvieslys.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gpven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

I

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenkai Nori Panaikinti 

Masonų Ložas

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sos legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Son Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Šv. Petro parapijos metinio 
pikniko vadovybė šįmet duoda 
daug dovanų. Dovanos duoda
mos prie įžangos, draugijoms ir 
asmenims už pirmą parengimą, 
už pelningiausį parengimą, už 
aukas, pasidarbavimą ir suma
nymus.

Už asmenišką pasidarbavimą 
pirmas gavo brangų laikrodį ir 
rašomąjį setą, tai — Vladas 
Brazauskas.

Laiškai Dr. Jakmauh Pasky 
rimo Reikalu

Laiškai iš visų Massachu
setts valstybės miestų ir 
miestelių tebeplaukia į gu
bernatoriaus ir tarybinin- 
kų ofisus. Didžiulės orga-

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

KLAIPĖDĄ
laivo

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.
Štai yra J«m« tėra Pro<a aplankyti Lietav, Patn<,. kambariai. viešieji kam-

laivu, kuri* plaukt tiesiog j Kiti* bariai, piaakiojimo baseinai, gcraa vaikis,
per vaizdinį Kiel Kanalą. Paaitenkin- pramogos, mandagus patarnavimas ir gražųa

kita gera ir patogia kelione, kuriai asmenim vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiet Ka-
kai va4ovauja PIJUS BUKiNAITIS, Cunard rml^. Smufkeanių informaciją kreipkite* pe« 
White Star linijos lietuvį skyriaus vedėjas. save vietini agentą arba i

CUNARD WHtTE STAR
393 Boylston St., ; ' •1 * Boston, Mass.

LOSI-mos Kuopos Narių 
Dėmesiui

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos
TURI 35 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

VARŠUVA — Lenkų seimui 
pateiktas projektas įstatymo, 

j nukreipto prieš masonų ložas. 
j Tuo įstatymu masonų ložos ir 
joms artimos organizacijos už
daromos. Už masonišką veiki
mą numatomos bausmės, nema
žesnės kaip penkeri metai kalė
jimo. Tos bausmės bus taikomos 
ir svetur gyvenantiems Lenki
jos piliečiams, kurie priklausytų 
masonų ložoms.

I

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

Nutarimu LDS 1-mos kp. 
pereito susirinkimo turiu 
garbės pranešti visiems 
gerbiamiems mūsų kuopos 
nariams, kad LDS 1-mos 
kp. Šv. Mišios, sąryšy su 
Šv. Juozapo LDS organiza
cijos Globėjo švente, įvyks 
sekmadienį, gegužės 8 d., 
8:30 vai. ryte, Todėl prašo
mi visi LDS 1-mos kp. na
riai ateiti į bažnytinę salę 
8:00 vai. ryte ir “in corpo- 
re”, dalyvauti laikomose 
narių intencijai šv. mišio
se. Buvo pageidauta, kad 
nariai atlikę iš vakaro iš
pažintį dalyvautų per savo 
šv. Mišias Šv. Komunijoje.

J. Kumpa,
LDS 1-mos Kp. Rašt.

CAMBRIDGE. MASS
VAKARIENĖ

Geg. 1, parapijos salė
je įvyko šauni vakarienė 
su gražia programa. Tos 
vakarienės kaltininkė buvo 
Nekalto Prasidėjimo Mo
terų draugija. Pelnas ėjo 
“Darbininko” 
fondui.

Žmonių buvo 
bet galėjo būt 
Dainų programą 
vietinis choras,
Karbauskui vadovaujant.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokiu lšdirbysėių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Pardavė Lietuviškas Knygas• Vi

12 Freemau St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Nalmų Tel. 236-R

VILNIUS — Tas pats vienkar
tinis leidinys praneša, kad už
darytosios Lietuvių Šv. Kazi
miero draugijos kuratorius Ma- 
tuševskis kovo 22 d. popietinė
mis valandomis padarė žydams 
šios draugijos turėtas lietuvišas 
knygas ir laikraščius. Visą par
davė kaip makulatūrą.

Konfiskavo "Vilniaus Žodį”
“Vilniaus žodžio” kovo 25 d. 

numeris buvo miesto Storastos
I

Intertypo

nemažai, 
daugiau, 

išpildė 
muz. M.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurle pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vieta 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bū
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik viena 
Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreip domės net į 
jokius kitus siūlijimus. Są

žiningas pardavėjas, visados rekomenduos Deksnio Galinga Mostį. Deksnio 
Galinga Mostis turi savyje galinga šilumų-šildydama kaipo saulės spindu
liais savo galybe sunkiaisi per oda i gyslas ir dirbasi į kraujų; tai tokiu 
būdu išskirsto kraujų ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMA
TIZMĄ. RANKŲ. KOJŲ. NUGAROS skaudėjimų. ŠALTĮ, NUVARGIMĄ 
ATSALUSI KRAUJĄ. NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ. SUSTINGUSIUS 
MUSKULUS, NYKSTELftJIMĄ, Ir kitus sausus skaudėjimus, tik neronas. 

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmonių, 
kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sese re. pagelbės kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo. GARANTUOJAM pa
sekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus gražinanti. Jeigu tamsta įver
tini savo sveikatų ir Jų brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galingos 
Mosties. klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi tikrųjų 
ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT. 
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. Parsiduoda aptiekose. krautuvėse ir per agen
tus. O jeigu negalėtumėt gauti Savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš labo- 

' ' " DEKEN’S OINTMENT CO., P. O. Box 352
(5-18)

ratorljoė minėtu antrašu: 
Hartford, Conn., U. S. A.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay
So. Boston, Mass.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbysčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18. š. m.



Penktadienis, Gegužės 6,1938 DARBININKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS Intertypo Fondas Auga LIETUVOS ŽINIOS
(Prisiųstos Generalinio Konsulato, 

New York)
(Pradžia 1 puslapy j) 

rakteringą ypatybę: jis buvo karštas priešininkas pa
veikslų ir statulų gerbimo. Iš tos priežasties baisiai ne
kentė Katalikų Bažnyčios, nes Joje ne tiktai buvo tole
ruojami paveikslai ir statulos, bet dar buvo raginama 
juos piešt ir kurt. Bet koks didis paradoksas Vilimas 
Cowperis yr! Jis neapkentė paveikslų, bet sukūrė gra
žiausias eiles pagerbti savo motinos paveikslą.

Mūs gyvenimas artimai susijęs su motutės gyveni
mu. Ji mums gyveno ir gyvena: — Ji verkė kada mes 
vargome; vargo kada mes vargome, džiaugėsi kada 
mes džiaugėmės. Mes jos viltis buvome, jos saldus džiu
gesys. Ji mus rūpestingai išauklėjo, mus prie Dievulio 
privedė. Ar ne saldūs, sielą maitiną, tie jaunų dienų at
minimai, kada motutė tave pirmą kartą už rankutės į 
nusivedė bažnyčion ? Ir tu savo mažas gležnutes ranku
tes sudėjęs meldeisi į gerąjį Dievulį. Kas, jei ne bran
gioji motutė atspėjo tavo idealus, tavo siekimus? Kas 
tave suramino, kas tau suteikė paguodos žodį, kada 
liūdesių jūroje skendai? Rodos, kartais viskas žuvo 
svyravimų, abejonių ir liūdesių skenduly. Aure! Mo
tutė tave paguodė, stiprybės žodį suteikė ir tu vėl kaip 
tas drąsusis kareivis karo fronte žygiavai pirmyn... pir
myn į pergalę.

Motutė tai gyvenimo širdis, šeimos židinys. Ji yra 
tas ryšis jungiantis vaikus su tėvumi. Kas gi užlaiko 
taiką namuose? Kas sutaiko užsirūstinusį tėvą su pa
klydusiu sūnumi?.. Motutė. Kas dalina šeimos turtus? 
Kuris prižiūri, kad Jonukas nebūtų nuskriaustas, kad 
Marytė taipgi neliktų nuskriausta?.. Vis motutė. Kas 
saugo šeimos dorą, kas ją ugdo?.. Motutė. Ir vis Motu
tė. Ji yra tas šeimos angelas sargas, kurio įspėjamas 
žodis nuramina įsisiūbavusias šeimoje aistras. Jos dė
ka visos krikščioniškosios dorybės šeimos rately klęs- 
ta. Ji dvasinio atsikėlimo angelas.

Pagaliau, paskutinysis tas motutės atributas - y- 
patybė, yra jos karšta savo vaikams meilė. Tūlas žmo
gus panašiai apie motiną išsireiškė: — Kuo daugiau 
motina kenčia, tuo vaikus daugiau myli. Ir ar iš tikrų
jų nėra taip ? Niekuomet ta jos meilė negęsta; visuomet 
gyva, neišsami, nepergaliamai tvirta. Ji lygiai myli 
visus, jiems pasiaukoja. Jai visi gražūs, malonūs. Ne
veltui pasakyta, kad ir varnai gražiausias varniukas. 
Ką gi mes galime pasakyti apie motinos meilę? Nėr 
motutei skirtumo tarp Jonuko ir Juozuko: — Jei vie
nas arba antras susižeidė, motutei skauda; jei vienasI 
arba antras veda palaidą gyvenimą, motutė liūsta.

Matome, kodėl dabar mes turime gerbti garbingą 
dievobaimingą motutę. Ji yra tas paslėptas turtas dir
voje, tas brangus perlas, tas užslėptas skarbas, kurį; 
mes turime branginti.

Viena Lietuvos dukra sako: — Koks džiaugsmas 
ir kokia laimė būti moterei suprastai ir atjaustai; kas 
josios gyvenimo esmę sudaro, dėl ko ji pašvenčia gra
žiausias savo gyvenimo valandas; kam skiria visas ge
riausias savo širdies daleles; dėl ko visą savo gyveni-; 
mą pasiryžta vargti, kentėti ir be skaitliaus leisti nemi- 
gų naktis ir vieno tetrokšta būti gera motina.

Šis giliausias, tvirčiausias moters - motinos jaus
mas, kur visa nukenčia, visa pakelia, ir telaukia vieno 
iš savo dukrelių ir sūnelių — ją atjausti ir suprasti.

Tinkamai įvertinkime šią kupiną meilės motutės 
širdį. Atsiminkime ją ypatingu būdu Motinos dienoje 
savo maldose ir dėkokime gerajam Dievuliui, kad teikė
si mus tokia globa apdovanoti.

Kaizeris Palaimino Jauna- į 
vedzius

Doorn, geg. 5 d. — Prin- i 
cas Louis Ferdinandas iš 1 
Vokietijos apsivedė su ku- < 
nigaikštiene Kyra iš Rusi- Į 
jos, pirmiausiai civiliai, o 
po to ortodoksų rusų cerk
vėje Potsdame, Vokietijo
je.

Kaizeris, buvęs Vokieti
jos imperatorius, kada į sa
vo namus priėmė jaunave- 

į džius, tai jis jiem suteikė 
savo palaiminimą, nes 
princas Ferdinandas yra 
jo anūkas.

“Mano brangusis Ferdi
nandai”, sako 79 metų am
žiaus Kaizeris, “tu turi 
svarbią pareigą atlikti. Tu 
gali tą padaryti tik su Die
vo pagelba. Jo palaiminimą 
gavęs ir stipriu tikėjimu į 
Jo Sūnų, mūsų Vadą, aš 
linkiu, kad tu pastatytum 
savo namą.

“Dirbk visomis savo pa- 
; jėgomis Dievo garbei, gar

bei mūsų namų ir garbei 
; mūsų tėvynės Vokietijos,
• ir būk pavyzdžiu savo žmo-
• nėms”.

Taip tai palaimino savo
• anūką princą Ferdinandą 
■ ir jo žmoną Kaiseris.

tie klausimai paduodami žodžiu. 
Bet būna ir išimčių.

Kitas pasaulinis karas artina
si, sako Trocki. Tai būsiąs vie
nas žingsnis arčiau pasaulinės 
revoliucijos, bet revoliucija ne
įvyksianti. Kol kas esą negalįs 
pasakyti kada tas karas įvyks, 
bet jau dabar Ispanijoje, Kini
joje, Ethiopijoje išbandomos 
karinės jėgos.

Trockis plačiai kalbėjo apie 
sovietų Rusiją. Jis pareiškė, 
kad Rusija padarė tik mažą 
žingsnį pirmyn. Po to liko luo
mo režimas, režimas, kuris at
sitolino nuo žmonių ir valdanty
sis luomas vis labiau ir labiau 
pradėjęs bijoti žmonių. “Tas 
luomas — luomas vadovauja
mas Stalino — yra pasmerktas. 
Tie parodai tinką teismai yra to 
luomo kova su mirtimi. Po Sta
lino Rusija gali pasukti į kairę 
ar į dešinę. Masės gali nuversti 
diktatūrą, ir tauta gali socialiai 
atgimti. Arba kapitalizmas ga
li ją sugriauti iš vidaus, ir Rusi
ją gali užvaldyti žiaurus fašiz
mas, kokio pasaulis nėra matęs. 
Taip bent dabar atrodo, kad tas 
gali atsitikti”. Taip kalba Troc- 
is, buvęs žiaurus komisaras.

Franko Vertė Vėl Sumažinta
Paryžius, Prancūzija, ge

gužės 5 d. — Premjeras 
Daladier pranešė tautai, 
kad Prancūzijos franko 
(pinigų) vertė bus suma
žinta jau trečiu kartu. Iki 
šiol franko vertė buvo maž
daug lygi Jung. Valstybių 
trims centams, o dabar bus 
maždaug 2.86 centam.

Komunistai Sumušė Kunigą

A. P. Sandys

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, 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 ją skelbimą matėte “Darbininke”.

Paryžius, geg. 5, — Al- 
grange miestelio kunigas 
buvo pašauktas į ligoninę 
prie mirštančio žmogaus. 
Kada kunigas nuėjo, jis 
rado ligonį auklotą bolševi
kų vėliava ir jo draugus 

į stovinčius prie jo. Kada 
kunigas paprašė, kad bol
ševikiška vėliava būtų nu
imta, nes kitaip jis būsiąs 
priverstas pasišalinti, ligo
nio draugai iškeikė kunigą 
ir smarkiai sumušė jį.

2,000 Vyrų Meldėsi Už 
Pasaulinę Taiką

Vydūnas Tebesėdi Nežino
mam Kalėjime

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
4

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Birmingham, Anglija, — 
Geg. 5, — Šv. Kado kated
roje daugiau kaip du tūks
tančiai vyrų buvo susirin
kę išklausyti šv. mišių ir 
visi priėmė Šv. Komuniją 
pasaulinės taikos intenci
jai. Valstybių vadai kalba 
apie taiką, bet ją tegalės į- 
vesti žmonės, kurie tikrai 
garbina Dievą.

Draugijų Valdybų Adresai Trockis Pranašauja Karą 
Europoje

LIETUVOS DUKTERŲ DKJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkaienS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona VenienS.

311 K St., So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Ona IvaSkienS,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Fin. RaSt — Marijona Markonlnte,
4115 IVashington St, Kosllndale, Mass. 

Tel. Parkvay 0558-W
Odininke — Ona StanlnllntS,

106 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdare — Ona MizjrirdlenS,

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Kasos Glob.—Marijona AnkStikalnlenA,

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

antra utarninka menesio.
7:30 vai. vakare, pobaSnytlngj gve 
tatn«j.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raitininku

tV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkes, Andrius Zaleskas,
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVlnfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietą. Parapijos salėj. 492

E. 7th St, So. Boston, Mass.

SUDĖTA AUKŲ 01,013.25

Pereitą Savaitę Įplaukė 083.20
Nors ir didelis nedarbas siaučia visoje šalyje, bet 

nuoširdūs katalikiškos spaudos rėmėjai vistiek aukoja 
“Darbininko” naujos Intertypos fondui. Pereitą savai
tę suaukojo $75.00 sekantieji:

Žižmaras Nugalėjo Lenkų 
Karininkę Dvikovoje

Vilnius, gegužės 1 d. Vis- 
tik įvyko dvikova kardais 
Lietuvio žižmaro su lenkų 
atsargos karininku dėl lie
tuvių tautos įžeidimo, žiž
maras dvikovą laimėjo, 
lenkui įkirto tris žaizdas 
veide, pats liko sveikas.

Atšvęsta Motinos Diena 
Kaune

Kaunas. Gegužės 1 d. bu
vo švenčiama Motinos Die
na. Valstybės Prezidentas 
surengtose iškilmėse pa
brėžė reikalą sudaryti tvir
tą dvasinį ir medžiaginį pa
grindą šeimoms, kelti san
taiką, sveikatingumą ir 
tautos prieauglį, pareiškė 
pagarbą ir meilę visoms 
lietuvėms motinoms.

Didžiajam lietuvių rašy
tojui ir kultūros darbinin
kui Vydūnui neseniai (III. 
22) suėjo 70 metų amžiaus. 
Vydūnas beveik visą am
žių išgyveno Mažojoj Lie
tuvoj, Tilžės mieste (ant 
Nemuno kranto). Vydūnas 
ankščiau ilgai mokytoja
vo, todėl dabar jam buvo 
mokama pensija, iš kurios 
jis ir gyveno. Pastarai
siais laikais retai Vydūnas 
lankydavosi į Nepriklau
somą Lietuvą, nes vokie
čiai neduodavo leidimų iš
važiuoti. Vydūnas nuolat 
dar rašė arba taisė seniau 
parašytus savo veikalus. Į 
politikos dalykus nesikiš
davo.

Vydūnas visą savo amžių 
propagandavo kilnų žmo
niškumą, žmonių tarpusa- 
vę meilę Todėl atrodo lyg 
koks pasityčiojimas, kai 
vokiečiai garbingąjį senelį 
Vydūną, prieš pat jo 70 
metų jubiliejų, įdėjo į ka
lėjimą, visai net nepaskel
bę, kuo jis kaltinamas. Pa
laikę trumpą laiką Tilžės 
kalėjime, vėliau Vydūną 
perkėlė į kai kurį kitą ka
lėjimą Ir iki šiol nežinoma, 
nei kur, nei už ką Vydūnas 
kalinamas.

Lietuvos kai kurios or
ganizacijos bei visuomenė 
rengiasi iškilmingai minė
ti Vydūno 70 metų amžiaus 
jubiliejų. Kadangi pats ju
biliatas sėdi kalėjime, tai 
minėjimą teko atidėti. Lie
tuvos rašytojų sąjunga, 
norėdama prisidėti prie 
greitesnio Vydūno išlaisvi
nimo, išsiuntinėjo atitin
kamus raštus užsienių ra
šytojų draugijoms ir kul
tūros įstaigoms. Tsb.
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Juozas Lukša, Nevv Haven, Conn.............................$2.00
Vladas Norkūnas, New Haven, Conn....................  2.00
Kun. M. Pankus, New Haven, Conn................ 1.00
Jonas Mišeikis, Nevv Haven, Conn.............................1.00
Jonas Balčius, Nevv Haven, Conn............................. 1.00
Marijona Jokubaitė, Nevv Haven, Conn................. 1.00
Martinas Benevičius, Nevv Haven, Conn..................1.00
Jonas Zakarauskas, Nevv Haven, Conn..................... 1.00
Pil. Blaiv. 1 kp., Waterbury, Conn........................  5.00
R. Eitavičiutė, Montello, Mass........................   1.00
Jonas Daukšys, Newark, N. J................................ 1.20
Apaštalystės Maldos D-ja, Waterbury, Conn.........5.00
Kun. A. Vaškelis, Nevv Britain, Conn..................... 11.00
Sofija Rymaitė, Lavvrence, Mass............................  1.00
J. Bačkauskas, Perth Amboy, N. J.............................1.00
Kun. K. Vasys, Worcester, Mass............................. 10.00
Albina Jocaitė, So. Boston, Mass. pardavė pikniko

tikietu už .................................................... 5.00
Marė Bukenienė, Phila. Pa........................................ 1.25
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa............................  5.00
K. Pranulis, Waterbury, Conn................................ 50
A. Tukys, Waterbury, Conn................   1.00
L. Kuneckienė, Lewiston, Me.....................................1.00
P. Jackunienė, Chicago, III........................................ 1.00
Alex Mickeliūnas, Rockdale, Illinois ....................... 1.50
Juozas Slavickas, Worcester, Mass........................  1.00
N. N. Shenandoah, Pa............. 1.50
D. Genevičienė, So. Boston, Mass............................. 1.00
A. Zautra, Nashua, N. H............................................1.00
J. Biržietis, Phila. Pa............................................... 1.00
M. Benesevičia, Waterbury, Conn............................ 50
Šv. Rožančiaus dr-ja, Nevv Britain, Conn................. 5.00
Prisiųsta smulkiais ................... 10.75

Viso..................................................... $83.20

Pirmiau paskelbtas balansas.......... $930.05

Viso aukų sudėta...........................$1,013.25
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

KIEK SVETIMŠALIU KARIAU 
JA ISPANIJOS KOMUNISTŲ 

PUSĖJE

Kursai Užsienio Lietuviams 
Mokytojams

Kaunas. Gegužės 3 d. — 
Draugija Užsienio Lietu
viams Remti liepos mėne
sio pradžioje Palangoje su
ruoš užsienių lietuviams 
mokytojams lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos 
kursus.

DETROIT, MICH. — Apie 
2,000 žmonių kas mėnuo važiuo
ja į Mexico pamatyti Leon Troc
kį, buvusį sovietų bolševikų va
dą, bet labai mažas skaičius at
siekia tikslą, nes Trockis yra 
apsistatęs stipria sargyba, ku
ri bile ko neprileidžia.

Tie laikraštininkai, įrodę, kad 
jie nepavojingi Trockio ir jo šei
mai asmenys, gauna progą pa
matyti tą išgarsintą asmenybę.

Trockio namus saugoja gin
kluoti sargai. Pats Trockis ir jo biniams, pirčiai, < 
žmona nešioja revolverį. Trockis 60 tūkst. Lt, viso 4 mil. 571 tūk- 
atrodo jaunesnis pagal savo am- stančių 750 Lt. 
žiu. Matyt, kad rūpesčiai jo 
sveikatai nekenkia. Paprastai jis statyti ir remontuoti paskirta 
į klausimus neatsakinėja, jeigu j 700 tūkst. Lt

Kalėjimai Kaštuoja Pus-

KAUNAS — Pagal Teisingu
mo ministerijos sąmatą šiemet 
išleidžiama: 1) kaliniams mai
tinti 600 tūkst. Lt, kaliniams 
aprengti 200 tūkst. Lt, kali
niams auklėti 29 tūkst. Lt, kali
niams gydyti 92 tūkst. Lt, kali
niams gabenti 85 tūkst. Lt, skal- 

dezinfekcijai

Be to, kalėjimo trobesiams

Ispanijos raudonieji loja- 
listai (komunistai), dejuo
ja ir visam pasauliui rėkte 
rėkia, kad Nacijonalistai i 
perdaug iš vokiečių ir italų | 
gauna sau pagalbos. O| 
juos, vargšus, esą, niekas 
negelbsti! Tai yra šlykštus 
melas! Tiesa, Nacijonalis- 
tus kiek gelbsti Italija ir 
Vokietija; bet komunistus 
gelbsti, kareivius ir gin
klus jiems siunčia ne dvi; 
šalys, bet visa Europa, pa
galiau Kanada ir Jungti
nės Amerikos Valstybės. 
Štai faktas.

Neseniai iš Nacijonalistų 
valdomos Ispanijos Jungti- 
nėsną Amerikos Valstybės- 
na, sugryžo “Atlantic 
Monthly” redaktorius, Mr. 
Ellery Sedgvvick. Jis sako, 
kad Nacijonalistų vyriau
sybė jam patiekusi oficija- 
lius sujungtųjų belaisvių 
sąrašus, iš kurių paaiškė
jo, kad Nacijonalistai iki 
šiol į nelaisvę suėmė 5,475

.! prancūzus, 3,200 rusų, 
2,763 čekoslovakus, 288 
belgus, 275 amerikiečius, 
218 kanadiečių, 236 britus 
ir daugybes kitų įvairių 
Europos tautybių žmonių, 
mažesniais skaitliais. Įdo
mu būtų sužinoti, kokiu 
būdu jie ten atsirado, jei 
komunistų niekas nere
mia? J. Butkevičius

Vilniečiai Lietuviai 
Nesidžiaugia

ir Lenkijos diplomatinius 
satnykius, ir lenkų valsty
bės vyrai, ir spauda buvo 
pareiškę daug gerų vilčių, 
kad lietuvių ir lenkų san
tykiai dabar būsią nuošir
dūs ir kad Lietuva iš tų 
santykių taip pat turėsian
ti daug naudos. Vilniečių 
lietuvių vienkartinis leidi
nys “Sąlygos” pasisako, 
kaip Vilnijos lietuviai žiū
ri į šį reikalą. “Be abejo,— 
rašo laikraštis, — toks pa
reiškimas Lenkijos vy
riausybės vardu mus, kaip 
lieuvius, gali tik džiuginti, 
bet kartu mus įpareigoja 
tikėtis, kad Lenkijos vy
riausybės gera valia būtų 
rodoma ne vien Lietuvai, 
kaip nepriklausomai vals
tybei, bet ir šio krašto lie
tuvių visuomenei, tai yra, 
kad jos nuomonė sutaptų 
su aukščiau nusakyta len
kų spaudos nuomone ir 
kad mes, šio krašto lietu
viai iš tikrųjų susilauktu
me, to, kas mums, šio kra
što piliečiams priklauso, 
bet dabar mes jau esame 
netekę... Kol to nebus, len
kų spaudos balsai, kad ir 
palankiausi būtų, mūsų ne
galės džiuginti”. Tsb.

Naujas Skridimo Rekordas
LONDONAS — Anglų lakū

nai Ceustonas ir Rickettas kovo 
26 d. 17,41 vai. atskrido į Lon
doną ir nusileido Croydono ae
rodrome. Jie atskrido iš Nau
josios Zelandijos, sumušdami 
ligšiolinį tai distancijai pasauli
nį rekordą.Užmezgus tarp Lietuvos

z 
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ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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(THE W0BKEB)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 

New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendenee Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas 

-------------- by —-------------
BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

Kun. A. T. (Samata)

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly ........................... ;
foreign yearly ........................... I.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KATNA r
Amerikoje metams ........ . I.
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

$4.00

$5.00
DARBIN1NKAS

806 West Broadway, •. >- • South Boston, Mum

Telephone SOUth Boston 2680

Šv. Juozapo šventė primena mums dvejopą jo pa
skyrimą: kaipo Bažnyčios Globėjo ir darbininkų užta
rėjo. Laikui bėgant, nužeminto Nazareto Dailydės gar
bė vis auga ir plečiasi. Visokios katalikiškos įstaigos— 
vienuolynai, parapijos, ligoninės, prieglaudos pasiima 
Šv. Juozapą kaipo gausų ir sėkmingą Aprūpintoją. 
Kaip anam Senojo Įstatymo Juozapui, pradžioje pa
kliuvusiam į faraono kalėjimą, paskui pastatytam 
tvarkyti visą Egipto žemę, teko tokia garbė, kad visi 
šaukėsi jo pagalbos, taip ir Naujojo Įstatymo Juozapą 
visi laiko duosniuoju tėvu, kurs niekad neatsisako pa
dėti ištikimiesiems Dievo tarnams. “Eikite pas Juoza
pą!” — sakydavo faraonas išbadėjusiems egiptiečiams. 
Tą patį pataria Bažnyčia ir dabartiniais laikais: dvasi
nio ir net kūniško išbadėjimo momentu kreiptis į Šv. 
Juozapą, nes jis jau ne tik Šventosios Šeimos galva, bet 
ir viso pasaulio katalikiškos šeimos Globotojas.

Ir darbo žmonės laiko Šv. Juozapą savo užtarėju. 
Ir nebereikalo, nes pats buvęs juodu darbininku, žino 
jų reikalus, sielvartus, ir vargą. Kas dabar nesikiša į 
darbininkų reikalus. Kiekvienas skaito save pašauktu 
į darbininkų vadus. Čia pilna ir grynų nežinėlių ir gud
rių išnaudotojų. Su nežinėliais dar tiek bėdos. Darbinin
kai, greit juos permatę, nė dėmesio į juos nekreipia, 
kaip į mažus vaikus. Bet aršiausia su apgavikais. Jų 
vylingiems šūkiams įtikėję, darbininkai jau nesykį nu
degė nagus. Ir juo skambiau aidėjo neteisingų prana
šų obalsiai, juo skaudžiau darbininkams tekdavo nusi
vilti. Priėjo prie to, kad apgaulingų vadų žodžius rei
kia imti kaip tik atvirkščiai: kur jie siūlo rojų, ten tik
rą pragarą atrasi.

Išbadėję ir nusikamavę darbininkai kreipiasi į sa
vo apgaulingus vadus — komunistus, prašydami duo
nos. Bet tariamieji vadai jaučiasi bejėgiais. Žadėjo ro
jų, o atgabeno ilgametį badą ir nebežino, kaip iš bėdos 
išsiristi. Jie nė tiek sąžinės neturi, kiek ansai faraonas, 
kad patartų kreiptis į šv. Juozapą. Bet darbininkai jau 
patys pradeda susivokti, kas jų priešas ir kas prietelis. 
Suvilioti, apgauti, jie nebeklausys griežto moderniškų
jų faraonų įsakymo — nesidėti su Bažnyčia. Jie susi
ras kelią — į Šv. Juozapą. K.
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Motinos Dienos minėjimo įkvėptas ir kilnus papro
tys gegužės antrąjį sekmadienį buvo gerbtinai ir iškil
mingai įkurtas 1914 metais, kuriais Amerikos Jungti
nių Valstybių valdžia tą dieną paskelbė tautine švente. 
Tuomi Šiaurinės Amerikos tauta parodo, kaip įvertina 
ir pagerbia motinystę. Gegužės mėnesį Motinos Dienos 
minėjimas taip pat susitaiko ir su Bažnyčios dvasia, 
nes gegužės mėnuo yra ypatingai pašvęstas Nekalčiau
siai Panelei Marijai, visos žmonijos giminės Motinai.

Pati prigimtis, kaip ir Dievo tiesioginis įsakymas, 
moko mus, kad nieko nėra teisingesnio ir išmintinges
nio kaip kad vaikai gerbtų tuos, kurie jiems davė gy
vybę, rūpinosi išauklėti ir išmokslinti, nežiūrint, kiek 
atsieina. Sakoma, kuomet Pats Dievas asmeniai nega
lėjo rūpintis vaikų reikalais, Jis parėdė, kad motinos, 
kaipo Jo atstovės, visa tai atliktų, rūpintųsi vaikeliais, 
juos globotų ir auklėtų.

Kilnios krikščionės motinos yra žemės druska. Jos 
yra kiekvienos tautos svarbiausias ramstis. Nuo katali
kių motinų daugiau kaip nuo kitų pareina pasaulio iš
ganymas, nes jos yra, taip sakant, bendradarbės Dievo 
parėdyme, kuriuo pasaulio laimė sklandžiai ryšasi su 
kiekvienos šeimos šventumu ir palaima. Ir taip, vieną 
kartą prancūzė inteligentė paklausė garsaus Napoleo
no, kas labiausiai reikalinga Prancūzijai: kareivių, 
valstybės gabių vyrų ar narsių vadų? Napoleonas at
sakė tvirtinančiu “ne”. Kuomet ta prancūzė neliovė jo 
klausinėti, jis priprastai atsakė: “Labiausiai reikalin
ga gerų motinų”. To labiausiai reikia ir mūsų tautai.

MŪSŲ MOTINOS IŠ MALONĖS IR PRIGIMTIES
Motule! To palaiminto vardo aidesys mūsų ausims 

yra maloningesnis kaip muzikos žavėtinos gaidos. Čia, 
žemėje, nesiranda tokio instrumento, galinčio duoti 
taip sujudinantį akordą kaip kad vieno žodžio skambe
sys: Motina. Po Jėzaus ir Marijos šventųjų vardų, gra
žiausias ir kilniausias vardas yra Motinos vardas, ku
rį žmogus gali ištarti. Tame žodyje tūno pamaldumo 
gelmės ir visų motinų beribė meilė. — Nuo pat gyveni-

kartu kentėdama su visais baisiausias kančias Jo kar
čioje agonijoje ir mirtyje. Ji girdėjo tuos Jo širdį per
veriančius maldavimus, kurie Dangiškąjam Tėvui kar
totinai ėjo iš Jo sužeistos ir kruvinos Širdies. Ties Kry
žiumi neišreiškiamu skausmu ir kančia Ji tapo visų 
žmonių giminės Motina, ir Ji žino neįkainuojamą ver
tybę tų sielų, kurios yra pavestos Jos rūpestingai glo
bai.

A, Marija, mūsų Motina, Tu gerai žinai, kąip bran
giai atsiėjo ir kainavo mūsų sielos Tavo Dieviškąjam 
Sūnui. Tat, kaip galėtum pamiršti mus, kurie buvome 
Tau pavesti ir atiduoti kaip Tavo vaikeliai? Todėl, o 
Marija, būk mūsų tikroji Motina, ir parėdyk, kad tap
tume panašiais į Tavo Sūnų, mūsų Brolį.

MŪSŲ MOTINA YRĄ IŠMINTINGIAUSIOJI
Marija yra mūsų Išmintingiausioji Motina, laisva 

nuo kiekvienos žmogiškosios klaidos. Viršum visos pri- 
gimties meilės, amžinybės skaisčioje šviesoje — Mari-; 
ja visa supranta ir įvertina tikrąją vertybę. Tačiau, 
mes lyg neišmintingi vaikai, kaip dažnai atsiduodame 
žemiškoms tuštybėms, kurios blizga ir mus patraukia 
tais blizgučiais. Deja! ir kaip dažnai ątmetame amži
nosios vertybės žemčiūgus, betgi jie yra paslėpti mūsų 
kasdienio gyvenimo paprastuose darbuose! Mes ilgia- 
mės žemės praeinančių ir gaištančių linksmybių, ir pa
mirštame, kad mūsų sielos niekada nepragaiš! Tokio 
vaikiško elgimosi Marija negali užgirti ir juomi negali 
susidomėti. Tai turime atsiminti, kuomet pas Ją atsi
kreipiame su prašymais ir maldavimais, manydami, 
kad Ji išklausysianti. Mūsų maldos visados bus tikrai 
išklausytos, vienok laiką ir progas turime palikti mūsų 
meilingai ir išmintingai Motinai. Ji žino, kas dėl mū
sų yra gera, ir Ji visada mums teiktų tų dovanų, kurios 
eina mūsų dvasiškai naudai, jei tik Jai atsiduotume. 
Kai nė viena žemiškoji motina savo vaikui neduotų už- 
nuodinto gėrimo, nors vaikas būtų sužavėtas to van
dens vyliojančiu kerėjimu, taip pat ir Marija sulaiko 
tuos mūsų prašymus ir maldavimus, kuriuos Ji žino, 
kad mums yra nenaudinga arba kenksmingi.

Mes esame Tavo vaikai! Brangiausioji Motina, 
Tu gali užgesinti mūsų sielų karštį ir nerimą, ir gali j 
mums teikti dangiškosios išminties, kuri niekina ir at-j 
meta pragaištančias žemiškas linksmybes. Su Tavimi,',
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LDS. N. A. Apskričio Metinis 
SUVAŽIAVIMAS

Įvyks birželio 5, š m., 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, Wor- 
cester, Mass.

Apskričio Valdyba, nuo
širdžiai kviečia visas kuo
pas išrinkti atstovus į šį 
suvažiavimą ir skaitlingai 
dalyvauti.
Dvasios Vadas —

Kun. S Kneižys, 
Pirmininkas —

Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas —

Antanas Zavetskas, 
Iždininkas —

K. Nadzeika, 
Sekretorius —

T. Versiackas.

Nusivylęs Ispanijos Liberalas

voje tiesiog — badavusi...
Įsigilinus į dalyko esmę, 

iš tikro ima aiškėti, kad jų 
nė vienas nemelavo: Zabie
la Lietuvos kaime gyven
damas buvo pratęs dešrų, 
košelienos — o labiausiai 
riebių paspirgintų lašinių 
sočiai prisivalgyti. Jam ne
buvo malonus tik vienas 
penktadienis.

Jį Amerikoj sesuo, — iš 
Lietuvos svetelį — vaišino 
kuo geriausia žinojo; ypač 
pasirūpino kuoįvairiausių 
daržovių valgių patiekti. 
Rodos, ko-gi bereiktų?

O sesuo viešėdama pas 
brolį — Lietuvoje — matė 
lūžtantį stalą nuo kumpių, 
skilandžių — neleido, kad 
kartais ant stalo nebūtų 
buvę ir sūrio su sviestu. 
Pupelių ankštys, burokė
liai ar kokios nors salotos
— kaime dar nelabai ma
doje. Visa paguoda, jei šei
mininkė vasaros pradžioj 
išvirtų — kiškio kopūstų. 
Ir sesuo “badavo”, kad ne
buvo daržovių.

Pakaks šventadieniškų 
minčių — ne šventadieniš
kų, — bet apie svečius ir 
vaišes. Dabar kaip gyveni
mas, kasdienis, Lietuvos 
kaime: Vienas ryškiausių 
reiškinių — tai stoka dar
bo žmonių. Dabar ūkinin
kai medžioja net po kelias 
parapijas piemenų, mergi
nų ir vaikinų — metiniams 
ūkio darbams. Bet deja — 
nežiūrint didoko atlygini
mo — jų visi ūkininkai vis- 
ven nebegaus. Kaime be
darbių — senai nėra ir tur 
būt greit nebus. Visi, kas 
nors kiek gali krutėti — 
nesunkiai nusipelno duo
ną. Tie ūkininkai, kurie ne
sugeba ar nepajėgia ge
riau samdinių užlaikyti — 
t. y. duoti gerą maistą, ne
blogus darbo rūbus — to
kie iš viso nebegaund sam
dinių.

Gražiai pragyvena — ir 
dar kaiką galėtų sutaupyti
— dailydės ir kaimo staty
bos darbininkai.

Ateinant vasarai—Lietu
vos kaimas laukia gausių 
svečių iš Amerikos. Kaip 
girdėt, amerikiečiai ruo
šiasi skaitlingai Lietuvą 
aplankyti.

Šio gyvenimo laimė slc- 
i pia savy kančių bedugnę: 
i atkasei laimę, tuoj išsiver- 
i žė ir kančių šaltinis.

gCllllCO 11 V1OU lllVLllll^ UU11UC 111C11C. ------ VviLL--------------1---------- O------'-----------~------ ---------- --------- . . . 1

mo prasidėjimo, silpnas kūdikėlis priebėgos pirmąją 9 Marija, mes galime pelnyti malonią ramybę ir Tavy- 
vietą randa savo motinos prieglobstyje; kūdikystės ir Je rasti tikrąją priebegą nuo visų žemiškųjų rūpesčių, 
vaikystes visuose vargeliuose ir siausmuose i_____
savo kūdikiui yra neliaujanti paguoda ir globėja. Net 
ir audringame vyriškume, ramybė įeina į nuvargintą 
širdį, kuomet motina taria meilingą žodį ir paguodžia. 
O kaip dažnai palaidūnas vaikas, nepaisantis kitų iš
ganingiems patarimams, vienok paklauso pamaldžios 
ir meilingos motinos malonių žodžių ir geibstančių per
spėjimų.

Motule! Kaip kilnus tas vardas, kaip šventas ir 
dievingas kiekvieno ištikimo vaiko akivaizdoje ir šir
dyje! Visa kas yra gražu ir kilnu, visa kas yra gera, at
leidžiančia, atsidavusia, visa kas reiškia meilę ir kar
žygišką pasiaukojimą, telpa ir yra sujungta viename 
žodyje: Motule.

motina Kuomet Tu esi kartu su mumis, mus apima neišreiškia- 
i mas džiaugsmas ir esame palaimintoje ramybėje. Ir 
atrodo, kad visi rūpesčiai apleido mus, nes Tu esi arti 
mūsų. *

O Marija! Kaip saldu ir palaiminta yra prisiminti 
Tave, nes mūsų nuvargusios širdys tuojau nudžiunga! 
Tu mus laimini, ir Tu mus trauki į savo nekaltybės ir 
grožio skaisčiąją beribę. Mes negalime bendrauti su ne
kaltu ir geru asmenim be tapimo geresniais, bet Tavo 
palaimintoje draugystėje, o Marija, skaistybės plau
kianti upeliai mus užlieja, kad mus iškelti viršum mū
sų žemiškųjų troškimų patenkinimo, kad pelnytume 
saldžią ir maloningą ramybę, ir kad nusiramintume 
kartu su Tavimi. Tat, o Marija, visada būk mums gera

!

"Prigimtis motinos paveikslą neišdildomai ir giliai ir rūpestinga Motina! Ir vesk mus tuo keliu, kuris eina 
įspaudė į-mūsų sielą, ir nors galingi ar audringi vande- pas Tavo Dieviškąjį Sūnų, nesibaigiamą linksmybę ir 
nynai ją užlietų ir veržtųsi per ją, vienok niekada ne- amžinąją laimę, kartu su Tavim gyventi Jo amžinoje 
galėtų panaikinti mūsų motinos palaimintojo atmini- karalystėje!
mo.

Vienas ispanų veikėjas, Dr. Maranon, buvo libera
las ir karštas dėl laisvės kovotojas. Alfonsui XIII vieš
pataujant, jis buvo smarkioj prieš valdžią opozicijoj. 
Kai anarchistų vadas Fereras buvo sušaudytas 1909 
m. už sukeltą Barcelonoj maištą, Dr. Maranon labai 
tuo pasibaisėjo ir nesiliovė agitavęs prieš karaliaus 
valdžią, kol galutinai neprivedė kraštą prie revoliuci
jos. Tačiau, revoliucijai įvykus, jam greit teko nusivil
ti. Jis pastebėjo suktybes rinkimuose, nes balsavimo 
rezultatai buvo skaičiuojami dar balsavimui neįvykus. 
Maranon, būdamas sąžiningas, pakėlė protestą prieš 
neteisingus revoliucijonierių darbus. Už tai jį ištrėmė 
į Prancūziją, kur bebūdamas, parašė knygą “Liberaliz
mas ir Komunizmas”.

Daug kartaus nusivylimo jis toj knygoj pareiškia. 
Tarp kitko štai ką rašo: “Kiek moksliškai nusiteiku
siam žmogui reikia prie savo klaidų prisipažinti. Mea 
culpa! (Mano kaltė). Mes šukelėm revoliuciją. Jos no
rėjom ir ją surengėm. Tas pasiryžimas kilo iš smar
kiausio mūsų pasipriešinimo prieš nepakenčiamą lais
vosios minties suvaržymą. Ferero sušaudymas sukėlė 
manyje pasibiaurėjimo jausmą... Bet kas gi po to įvy
ko? Trisdešimts tūkstančių Fererų, nusikaltusių vien 
protavimo laisve, buvo nužudyta. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų ir dabar kasdien tebežudoma ir vis už tai, kad 
išdrįsta laisvai galvoti”.

Kai dėl dalyvavimo svetimtaučių civiliniam Ispa
nijos kare, Dr. Maranon taip išsireiškė: kad ir nevieno 
ruso nebūtų' komunistų eilėse, tai vis vien yra faktas, 
kad Ispanijos bolševikai aklai tarnauja Stalinui. Ir kad 
ir vieni tik italai kariautų sukilėlių eilėse, tai vis vien 
yisi žino, kad jie kovoja už Ispaniją.

Mums pilnai suprantama, kodėl Dr. Maranon nu
sivylė. Ir ne tik jis viens. Šimtai tūkstančių užsidegu
sių Ispanijos revoliucijonierių, kurių nuomonės jau ne
besutinka su bolševikų galvosena, jau kremta sau pirš
tus dėl kvailo pasitikėjimo gobšiems avantiūristams, 
kurie save vadina komunizmo vadąis. Įr pusantro šim-
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MARIJA, MŪSŲ DANGIŠKOJI MOTINA
Iškelta viršum žemiškųjų motinų yra Marija, mū

sų Dangiškoji Motina. Mums duota privilegija Mariją 
vadinti Motinos maloninguoju vardu, ir didele meile e- 
same traukiami pas Ją, apturėdami didžiausią džiaugs
mą ir laimę nuolatai liekantis Jos palaimintoje draugy
stėje. Kuomet esame arti Marijos, mūsų širdis prisipil
do laiminga ramybe ir vidujiniu džiaugsmu, ir jaučia
mės be galo laimingi, kad tos laimės negalime išreikš
ti mūsų kalboje. A, dėl to iš mūsų sielų gilumos atsilie
piame į Ją: “Meilingiausioji Marija, Tu esi mūsų Moti
na, o mes esame Tavo vaikai!”

Tu esi mūsų Motina! Tu tapai mūsų Motina džiaug
sme tą iškilmingą valandą, kuomet pagimdei Jėzų Kris
tų, mūsų vyresniąjį Brolį, ir su Juomi mums taip pat 
davei gyvenimą. Tačiau, ypatingai ties Kryžiumi Tu 
tapai mūsų Motina skausme, kuomet paskutiniu Savo 
kvapu Jėzus davė Tave mums Šventojo Jono asmenyje, 
tardamas: “Moteriške, štai Tavo sūnus! — Sūnau štai 
tavo Motina!”

Mūsų žemiškosios motinos iš tikrųjų daug davė 
mums duodamos mums kūniškąją būtybę, bet tikrai 
dievota motina, sekdama Mariją, nepasitenkina savo 
kūdikiui davusi gamtinę gyvybę. Jos savo mintis pake
lia į amžinąją ir antgamtinę gerovę, kurią laiko už vi- 
sa-svarbiausią. Toki motina tars savo vaikui, kaip 
Šventoji Blanche kad tarė: “Mano vaikeli, aš labai my
liu tave, vienok aš tave skubiau matyčiau mirusį ties 
mano kojomis kaip matyti tave kadaise papildant vie
ną mirtinąją nuodėmę”.

Jei žemiškosios motinos gali būti apimtos tokįais 
kilniais norais ir troškimais, juo kaip daugiau galinti 
būti Marija, mūsų Dangiškoji Motina, kuri dėl mūsų 
turi vien tyriausią ir kilniausią meilę. Ji gerai žino, kad 
tapome Jos vaikeliai per Jos Dieviškojo Sūnaus karčią 
Kančią. Kaip Ji buvo suvienyta su Jėzumi Jo uolume 
dėl sielų apaštališkųjų darbų pasiuntinybėje, Ji taip 
pat stovėjo po kryžiumi su kalaviju perverta širdimi,

Filo de patrujo.

Kiškiai ir Jų kopūstai. —Vienas aliavo, kitas badavo. — 
Kam duonos netrūksta? —Laukia svečių.

Peršasi pavasaris — nie
kur jo nepravarysi! Po 
smulkesnio lietaus — žolė 
ant takų, kelelių ir pagrio
viais — sužibo. Užvėjoj 
krūmų — žibutės mėlynuo
ja. Ir jau rūkštimai lenda 
iš žemės. Kiškio kopūstai 
tankumynuos — tarp alks
nių — lapelius skleidžia, 
žiedus krauna.
— O tie kiškiai, kiškiai! 

Kas jų čia kaime nekeikia? 
Gal būt tik piemenys? Pe-, 
reitą žiemą — tai ūkinin
kai jau šaukėsi., keršto! 
Valstybės įsikišimo! Ūki
ninkai sodino sodus, augi
no mažus vaismedžius, — o 
apsnigus tų kiškių — ištisi

to milijonų ųeląįjmingiį Rusijos gyventojų mušasi į 
krūtinę ir su Dr. Mąranonu sako: mano kaltė! Deja, 
pervęlai. Taip visi lengvatikiai krauju ir nelaisve už
moka už žioplą bolševikais pasitikėjimą. K.

apsnigus tų kiškių — ištisi 
pulkai tai ir tiko užpulti, 
gražiausi, jauniausį sod
ną!.. Kas turėjo šautuvą 
šaudė, kas žabangais gau
dė — rodą buvo menka. 
Kiškiai vis tiek prisitaikė 
— ir skaudžiai apgraužė 
vaismedžius.

O kas laukia šeimįninkės 
vasaros pradžioje? Kai iš- 
digs pupelės, prįgįs paso
dinti kopūstai? Tai nors 
šeimininkei naktį nemie
gok! Ir ko šeimininkės ne
daro: — Šunį prie daržo
vių lisvių pririša, baidyk-

les pastato, — o tie kiškiai 
•vistiek— žiūrėk ir prisitai
ko!
Kiškiai tik tiek garbės tu

ri, kad “išaugina” krūmuo
se kiškio kopūstus.

Kai Zabiela šią žiemą 
viešėjo Amerikoje pas bro
lius — tai sugrįžęs sakęsi, 
skundės — buvęs pusalka
nis.
— Girdėt Amerikoje, sve

čiuose pusalkanis?! — Tik
ra tiesa. Jis sakęs tik čia 
(Lietuvoje) Kaune sočiai 
tepavalgęs.

Taip, bet žiūrėkit į antrą i 
medalio pusę: trys metai, 
atgal, pas Zabielą viešėjo 
sesuo iš Detroito. Ir ji grį
žus Amerikon neva skun- 
dusis, kad pas brolį Lietu
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LIETUVIŲ DIENOS REIKĄLE 
SVARBUS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, gegužės 8 d. 2:30 vai. p. p. šv. Kazi

miero parapijos svetainėje, Worcestęr, Mass. įvyks la
bai svarbus LIETUVIŲ DIENOS reikalu susirinkimas. 
Prašome prisiųsti savo atstovus kąip iš Mass., Conn., 
R. I., ir N. H. lietuvių kolonijų. Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes jame bus nustatyta Lietuvių Dienos pla
nai.

-J
Jonas Kumpa, Centralinis Sekretorius.
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Kun. A. T. (Samata)
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mo ir šventosios nekalty
bės. Taip didelė buvo Ma
rijos meilė ir atsidavimas 
nekaltybės angeliškąjai 
dorybei, kad Ji geriau veli
jo pasilikti panystėje kaip 
tapti Dievo Motina. Jos vi
sos mintys, žodžiai ir dar
bai kvepėjo padorumu ir 
nekaltybe. Rūpestinga glo
ba Ji sergėjo nekaltybės 
dailiąją leliją. “Marija, 
skaistesnė kaip saulės 

j spinduliai”, rašo Šv. Jero- 
nymas, “nieko neturėjo bi
jotis iš šėtono nuodijančio 
kvapo; vienok gi Ji gyveno 
nuolatinėje baimėje, kad 
kas nesuteptų Jos nekalty
bės”. Nors patvirtinta ma
lonėje, Ji nepasitikėjo savo 
pačios stiprybei ir manė, 

I lyg būtų silpniausia iš visų 
tvarinių. Ji sergėjo savo 
širdį, savo mintis, savo žo
džius ir savo visus jaus
mus, kad išvengti nuodė
mės kiekvienos progos. Ko
kis sugėdinimas toms jau
noms mergelėms, kurios 
aklai pasitiki į savo silpną 
stiprybę, kurios be apmąs
tymo savo skaisčią dorybę 
stato į pavojų ir pražūtį! 
Jei Marija, taip skaisti, 

jtaip šventa, taip labai rū- 
; pinosi išlaikyti tą kilniau
sią dorybę, tai kokio atsar
gumo turi imtis tos, kurios 
yra taįp silpnos ir taip pa
linkusios į nuodėmę, ypa
tingai šiame amžiuje, kuo
met pavojui tai dorybei 
brukasi iš kiekvienos pu
sės? Tat, jaunos mergelės, 
sekite Nekalčiausios Pane
lės Marijos pavyzdį, būda
mos atsargiomis ir šalinda- 
mosi nuo pavojingų progų, 
prie to dar melsdamos Ma
rijos pagalbos išlaikyti ne
kaltybės baltąją leliją.

Dangiškoji šviesa ir pa
laiminimas pripildo sielą, 
kuomet meilingu pamaldu
mu ištariame Marijos var
dą. Tai yra vardas neiš-j 
reiškiamai harmoningas, 
meilingiausias ir saldžiau-| 
sias vardas, kuris gaivina 
širdį ir ją nudžiugina ne-Į 
kalčiausia linksmybe. Visa 
žemė aidė ja ištariant Mari
jos vardą, kuris nekalčiau
sio džiaugsmo pagavime 
giedamas Danguje akom
panuojant auksinėms kan
klėms. Meilė niekada nenu- 
ilsta kartoti Marijos palai
mintojo vardo, nes tai yra 
Jėzaus Motinos ir mūsų 
Palaimintosios Motinos 
vardas. Marijoje Dievas į- 
kūrė žmonių didenybės ste- 
bėtiniausią idealą. Po Jė
zaus, Marija yra Amžinojo 
Kūrėjo kilniausias šedev
ras, Atpirkėjo švenčiausias 
vaisius, Šventosios Dvasios 
saldžiausioji linksmybė. Ir 
ta taip išaukštinta kilniau
sioji Moteriškė, kurios 
grožybė ir garbė viršija 
angelų dvasiškumą, yra 
visos žmonijos giminės 
Motina. Nekaltai Pradėtoji 
Motina, kurioje įkūnyta vi
sų moterų kilniausioji gro
žybė ir šventumas, ir moti
nystės iškelta pagarba ir 
didenybė, yra krikščionės 
moters idealas, pavyzdis.

Ievos nuopolys rojuje nu- 
puldė moters prigimtį, pa
liekant jai nuodėmės pavel- 
dėjystę, skirtą gyvenimo 
nenustojančioms kovoms, 
kartiems skausmams ir di
deliems pažeminimams. 
Tačiau, po šimtmečių skau
smingo ilgėjimosi ir dvasi
nių sielvartų, Marija, nu
galėtoja to visa kas yra 
nupuolusia ir nuodėminga, 
pasirodė Ir kadangi ši ant
roji ir palaimintoji Ieva at
nešė išganymą per Jėzų 
Kristų, moteris per krikš
čionybę tapo iškelta į pa
garbos ir vertybės nesiti
kėtas viršūnes.

Marija yra ne vien švie
čiantis pavyzdys, bet taip 
pat tikroji vadovė savo se-idikiu prieglobstyje arba 
serims čia, žemėje. Švento- lzo1"1 
ji Bažnyčia Marijoje deda 
prieš krikščionę moterį jos 
idealą kaip mergelės, žmo
nos ir motinos. Kilnios šir
dies krikščionei motereii 
Marijos idealas yra be galo i 
įkvėpiantis ir palaimintas,: 
kad krikščionė moteris se- Juozapui, nes Dieviškojo 
ktq Mariją, kuri ėjo Jė- Tėvo valia taip nori. Jos 
zaus pėdomis! Per Mariją šeima yra Jos mažasai pa- 
krikščionė moteris šiais ne
krikščioniškais laikais ve
dama į patį Dangų.
MERGELIŲ PAVYZDYS

Marija, Nekalčiausioji 
Mergelė, yra panystės 
kiekvienos dorybės pavyz
dys, bet ypatingai padoru-

I

I

Vokiečių meilė. Čia parodo Vokietijos kareivį, 
kuris laiko ant kelių pasisodinęs austrijoką, po Aus
trijos užėmimo.v —

• v

ŽMONŲ IR MOTINŲ 
PAVYZDYS

Vienas viršijantis prigim
tas jausmas, kurį Dievas į- 
dėjo į moters širdį, yra 
meilė. Dėl to, štai gražiau
sios ir skaisčiausios meilės 
Motina su Dieviškuoju Kū-

ant kelių. Žiūrėk ir tėmyk 
į Jos rūpestingą meilę Bet
liejuje, Egipte arba maža
me namelyje Nazarete. Ji 
visai pamiršta save, Jos vi
sas rūpestingumas ir atsi
davimas yra Kūdikiui ir iš
tikimam sužieduotiniui

tačiau — a, kokissaulis,
turtingas! Ji eina savo na
mų pareigas menkoje vir
tuvėlėje; Ji atsineša van
dens iš šulinio; Ji užkuria 
kakalį ir gamina skanų 
valgį; ir niekas nepadeda 
Jai, jei bent angelai, kurie

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Įvyks Gegužės 13 d. Pittsbųrgh, Pa.
Laiko ir reikalų svarba 

kviečia mus darban nau
jiems svarbiems žygiams. 
Atsižiūrint į jų rimtį, skel
biu ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimą gegu
žės 13 d., Pittsbųrgh, Pa. 
Posėdžiai įvyks Roosevelt

Jai bendrauja nematomi iš 
aukšto...

Krikščionė žmona ir mo
tina, žvelgk į Mariją kaip 
tavo lydinčią šviesią žvaig
ždę, ir rask savo šeimyni
nę laimę atsižvelgdama į 
moterystės luomo antgam
tinę prasmę. Ir paklausyk, 
ką garsusis kardinolas 
Faulhaberis kalba: “Mote
rystė yra viena iš septynių 
šventųjų taurių, kurios iki 
viršo yra pirpildytos Kris
taus Kraujumi... Tai yra 
didelis sakramentas Die
viškojo Išganytojo laimi
nančio žmoniją, ir palygin-

nos, o turės geriausią prie- 
bėgą ir tvirčiausią apsaugą 
prieš tuos atviros neištiki
mybės ir nedorovės pragai
štingus siautimus.

Marijos išorinis gyveni
mas buvo taip paprastas ir 
padorus, kaip kad ir kitų' 
tūkstančių moterų. Ji taip' 
pat gyveno tarp nusidėję-' 
lių, ėjo ta pačia erškėčiais! 
išklota žeme, kentė gyveni
mo karčiausius skausmus 
ir patyrė saldžiausio džiau
gsmo. Ji karžygiška tvirty
be stovėjo po Kryžiumi, 
ant kurio Jos Dieviškasis 
Sūnus buvo prikaltas ir

biai mylimo Sūnaus Krąu-I 
jas krito ant Jos nuo Kry- 
žiaus. Jos skausmai ir kan
čia pervėrė Jos širdį. Ta
čiau, Ji išturėjo iki Jo pas
kutiniam kvapui. Ir tą kąr- 
čiausią valandą Ji gavo ir 
priėmė žpioniją kaip savo 
vaikus, ir ant jų išliejo sa
vo motiniškąją meilę.

Jėzui, įžengus Dangun, t 
Marija tuojau pradėjo Mo-: 
tinos ir jaunos Bažnyčios 
Motinos naujas pareigas 
eiti. Tačiau, Ji nevaldė, ir 
Ji neskelbė kaip apaštalai. 
Ji tvirtino, drąsinoą darba
vosi, aukojosi ir meldėsi 
moters tikruoju būdu. Tuo
mi Ji paneigė Ievos dukte
rų puikybę, pažabojo jų i 
didelį uolumą laisvei, atsi-Į 
žymėjimui ir pasididžiavi
mui. Visada ir visur nekal
tybės garbė švietė Jos vei
dą; iš Jos akių visada spin
dėjo kilniausias dvasišku
mas ir dievingumas.

Štai, krikščione moterie, 
Marijoje, Panoje ir Moti-j 
noje, yra tavo kelias pas 
Jėzų, tavo džiaugsmas gy
venime ir tavo palaiminta
sis užmokesnis Danguje. 
Ar pati eini tuo keliu?... 
Geriausiai, kad prisipažin- 
tum: Ar Dievo Motinai vi
sada pasirodai geroji ir ti
kroji sesuo savo vidujiniais
atsižvelgimais, žodžiais,) 
darbais, apsirėdymu ir pa
sielgimu?...

Jei ne, tai tai apgailes
tauk, ryždamosi karžygiš
kai sekti Dievo Motiną, ta
vo kilniausią idealą ir auktas šventųjų šventimų sa- įrė Kalvarij Jos beri. ščiausi pavyzdj. 

kramentui. Šventųjų sven-!______ _______________  r _

viešbuty, prasidės 10:00 
vai. ryto.

Gerbiamųjų Tarybos ats
tovų nuoširdžiai prašau at
likti savo garbingą ir sy
kiu atsakomingą pareigą— 
dalyvauti suvažiavime.

Dr. A. G. Rakauskas, 
ALRK Fed. Pirm.

timų sakramentas pašven-i 
čia laiminančio Dieviškojo 
Atpirkėjo apaštalus; mo
terystės sakramentas pa
švenčia laiminančio Dieviš
kojo Kūrėjo apaštalus. Mo
terystės sakramento sidab
rinėje taurėje, Kūrėjo pa
laiminimas suimamas ir 
duodamas žmonijos gamti
niam atgimimui. Šventųjų 
šventimų auksinėje taurė
je, Atpirkėjo palaiminimas 
duodamas žmonijos ant
gamtiniam atgimimui”.

Šventoji pagarba jos Die
vo duotam pašaukimui ir 
krikščionės žmonos doro
vingumas vedybiniame gy
venime neša Nazareto dva
sią ir Nazareto laimę. Jos 
mylintis ir nesavimeilus 
pamaldumas, jos tauri, gi
li ir galinga meilė, kuri 
kaip kad jos pavyzdis, Ma
rija, turi savo pradžią Die- 
vuje, nugali visus blogus ir 
savimeilius palinkimus. Ji 
gyvena vien tik Dievui, sa
vo vyrui ir savo vaikams.

MOTINYSTĖS GARBĖ
Dievo Motina krikščionei 

motinai yra kilniausias ir 
aukščiausias idealas moti
nystės meilės, atsidavimo 
ir aukos jos Dievo duotam 
kūdikiui. Ji prieš save visa
da turi Marijos ir Kūdikė
lio Jėzaus kilnųjį paveiks
lą. Krikščionės motinos 
garbingiausia pažibą yra 
jos vaikai. žvaigžde, kuri 
švietė viršum Motinos Bet
liejuje, dabar taip pat švie
čia viršum jos galvos. Ne- 
dorovės galybės šiandien 
siaučia prieš motinystės 
kilnumą ir vaikų teises. 
Motinystės šventumas daž
nai atsiduria pavojuje, nes 
kenksmingos teorijos visur 
plečiamos ir propaganda 
varoma prieš vaikų gimdy
mą, ir taip vadinami namų 
ir šeimos “pasenę” idealai 
laidojasi, įsigalint moder
niškojo neo-pagopizmo 
smarkiam puplipiui. Dėl to, 
krikščionės motinos turi 
tvirtai laikytis Dievo Moti-

MOTINA
Saldžiausias kūdikio miegas, gražiausias sapnas — 

kai motinos malonios akys į jį žiūri.

Gale
ap-

i

Tyli, saulėta ir šilta ge
gužės diena. Saulė iš pietų 
aukštumos — tik ką pradė
jo slinkti žemyn, 
gryčios, prie sienos,
kamšytas užklotėlis, ap- 
ramstytas pagalvėmis — 
sėdėjo vaikutis. Kūdikio a- 
kys dairėsi, nėkiek nesi- 
šypsojo. Tik musės lakstė 
aplink ir strazdas vyšnioj 
giedojo.

Už keliolikos žingsnių, 
susilinkus, su grėbliu ran
kose, kubriavo moteriškė. 
Ilgos, išvagotos daržo e- 
žios. Ji akėja, lygina ežias, 
pasilenkus graibsto pikt
žolių šaknis. Sustojusi išsi
tiesia, atsigrįžta, gryčios 
pusėn žiūri ir klausosi.

Vaikutis skerečioja ran
kutėmis ir dar tyli. Motina 
atsirėmusi grėblio iš tolo 
žiūri. Paima į rankas vėl 
grėblį, dainuodama pusbal
siu, eina ežia tolyn.

Akėja, sustoja —nubrau
kusi rankove prakaitą — 
vėl žiūri, kur pagalvėmis 
appamstytas vaikutis sėdi.

2.
Žalios, švelnios skarotų 

berželių, skraistės pamažu 
juda lengvo vėjelio palies
tos. Apvitęs. ’ nuplautas 
šienas kvepia. Prisiartina 
beržo paunksnėn moteris, 
aiit kairės rankos kūdikį 
nešina, dešinėj lępgvą pin
tinę ir grėblį laikydama. 
Stato pavėsy pintinę, klo
ja, sodina vaiką ir apkam
šius palieka. Netoli, uosio 
viršūnėje, sukukuoja gegu
tė; dūzgia bitės.

Jonienė pradalgius grėb
liu daužo, tai storyn į vįetą 
šieną kasa. Vaįkelįs lįve- 
pįąnčio šieno ir žąlįų beržo 
ląpų kvapo suimtas — pa- 
svįra ant šono ir užmiega.

<

Ateina motina; tyliai, ty
liai pasilenkia ir šypsosi 
žiūrėdama į taip nepato
giai miegantį sūnelį. Norė
jo pataisyti — nedrįsta pa
liesti: —
— Taip gražiai miega! — 

dar nubus...
3.

Ankstyvą rytą, tik saulei 
patekėjus motina išvaro 
karves iš tvarto. Supančio
ja netoli namų ganykloje— 
ir apsisukusi bėga gryčion. 
Vidui krosnis pleška iri 
puodas bėga. Lovoje guli 
išsikėtęs, kampu užklodės 
šiek tiek užsiklojęs, mažas! 
berniukas. Motina atitrau
kia bėgantį puodą, prikai- 
čia kitą. Ir vėl išbėga pas 
šulinį, žiūri ar dar tebėra 
čia pat karvutės.

Karvės plėšė rasotą žolę. 
Motina su kibiru eina gry 
čion. “ 
Juzelį? 
motina 
gu pamiega...

Keičia karštus, verdan
čius puodus, plauna dube
nį, šluosto stalą, pamirš
dama paliktas karves ga
nykloje.

Išbėgusi žiūri, dairosi — 
karvės kaž kur nuėję, nie
kur nebematyt? Suplaka 
neramiai širdis. Bėga gry- 
Čion ir žadina Juzelį: — 
kelkis, mažuti, — man pra
žuvo gyvulėliai — O, Die
ve, — kaip sunku tave pa
žadinti ir kaipgi gaila tąu; 
miegelį pertraukti!”

— Ar jau žadinti
— savęs klausė!

— “dar biskelį te- n

>
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jam padės ant stalo lėkštę, 
prikrautą šviežių blynų, 
užpiltų sviestu.

... Nežinia, kodėl taip ne
tikėtai, nelauktai — ats
krido liūdnas gandas... Ne
trukus kaž kur vakaruos 
sugriovė, tartum perkūni
ja. Ir pradėjo griauti dieną 
ir naktį...

Prie stalo kalbos aptylo. 
Motinos širdis be atilsio 
kasdien vis smarkyn ir 
smarkyn plakė. Labiausia 
tada, kada ji slapčiom pa
žvelgdavo į savo išaugusį 
tartum tvirtą uosi — sūne
lį...

... Pro eglutes, alksniais 
apaugusiu keleliu, — šalia 
tėvo sėdi jaunuolis. Motina 
dar sykį apkabina sūnų — 

, “gal būt paskutinį kartą, 
kas žin?” Slapčia atsilikus 
peržegnoja ir pranykus ve
žimui iš akių — eina namo 
sviruodama, palydėjusi sa- 

;vo paskutinę viltį...
Įėjusi seklyčion — su

kniumba po Dievo Motinos 
paveikslu...

K *o.
Nelaimių, vargo, baimes 

į ir prispaudimų — keli me
tai praėjo. Palinko ir išbliš- 
ko senas tėvas. Susiraukš- I Įėjo iš skausmo motinos 
veidas. Apie Juozą nieko 
nebuvo girdėti.

Praūžė jau, rodosi, senai 
baisaus karo audra; tebe
stovi daugely vietų degė
siai, dirvonuoja pirmiau 
gražiai išartos dirvos; iš
ardytos tvoros.

Išaušo jau ramus, bet 
dar alkanas, pavasaris. A- 
tėjo gegužis, medžiai me
deliai ir krūmai išlapojo, 
pievos pažaliavo, klanuose 
peržidėjo purienos.

Labai vėlų vakarą — be
veik naktį — geležinkelio 
stoty, iš praeinančio trau
kinio — išlipo jaunas vy
ras. Įsitempė stotin sunkų 
lagaminą ir akimirksniu 
apsidairė.

Bežiūrint prišoko čia p it 
stotyje laukinėję du vyru
kai
reikia vežėjo?”
— “Gerai, — patvirtino 

atvykęs keleivis — kiek 
kainuos? — tuojau naktį 
aš važiuoju; kelio 15 kilo
metrų.

4.
Juozas, su dalge ant pe

čių, eina pusryčių. Juozas 
jaunuolis, — grįžta namo 
dainuodamas — jis pabai
gė šienauti paskutinį pie
vos sklypelį! Mama tuoj

dainuodamas

klaūsia: — “Ar ne-

Susikaupęs sėdi jaun: 
keleivis; vežimas smarki 
sverdėja į šalis, duobėt 
niekad netaisomu keleliu.

Krūmai. Alksnių krūmą 
tarp jų eglutės auga. D: 
bar, tartum eglutės dar 
aukštesnės ir alksniai tai 
kiau sužėlę?

Jau vežimas beveik pr: 
vartų — o tylu, 
šuo nesutinka, 
Niekur žiburėlio 
ugnelės.

tylu. 
nesuloj; 
nė jokie

7.
Skubiais žings niai 

smarkiai plakančia šird 
mi, — keleivis prieina pri< 
angio duris ir nusitveri 
klyngės...

Vidui, pasigirsta neri 
mūs ir skubūs žingsniai...
— “Kas čia?” — pasigirs 

ta netvirtas, moteriška 
balsas.
— “Aš, tai aš — mama!
Suburzgė geležinė velki 

durys atsidarė. Pasirod 
nedidelė senutė tarpdury 
Tik sijoną užsimetusi, vier 
marškinė ir vienplaukė.
— “Tai tu Juozuk parve 

žiavai?!” — ištarė senut 
ir nutylo...

Gerokai palenkęs galv 
— žengė per gimtynė 
slenkstį Juozas. Keletą me 
tų jau buvo visai atpratę 
listi per žemas duris.

Motina jau uždegė žibu 
rėlį. Tyliai šypsodamas vi 
duasly stovėjo pražilęs, i 
išbalęs tėvas.

Motina bėgo kelis syk se 
klyčion, užtiesė aštuonis 
nyte stalą, užkūrė plytą 
atnešė ant lėkštelės svies 
to, priraikė duonos ir pa 
dėjo porą tik ką išvirtų ga 
ruajančių kiaušinių.

Ant galo atsisėdo ir pat 
šalia Juzės. Ir tėvas sėd 
prie stalo, tyliai garsiuo 
damas džiaugiasi.
— “Tai Juziuk , — kiel 

mes privargom tavęs be 
laukdami — guodės motu 
lė — Priverkiau, prisimel 
džiau... Ir mūsų tėvas išėji 
iš spėkų; silpnai bemato 
aš tik viena bėgioju, Die 
vas vis dar davė jėgų”.

Juozas tik klausosi moti 
nos, nežino nuo ko bepra 
dėti. Tiek daug galvoje ij 
ant širdies susikaupė pei 
tuos keletą metų.

8.
Juozas dar vis sėdi ui 

£talo, valgo duonos riekę 
užteptą sviestu. Motina 
prieblandoj, ten seklyčioj 
kloja patalą, purto pagai- 
vęs. Ji turi galvoje save 
taip netikėtą svečią iš tiek 
tolimos kelionės.

— “Eik, sūnel, — prigulk 
valandėlę — įėjusi gryčiop 
sako motina — Tu grįžai iš 
tolimos ir ilgos kelionės.

6.
Vieškelis kietas, net bis- 

kį dulka. Nakties prie
blandoj praslenka reto 
medelio ar karklų kelmo 
šešėliai. Arklys botagu pa
raginamas bėgą vieškeliu į 
šiaurę. Vežėjas ir sėdintis 
su lagaminu keleivis, be
veik nesikalbą-
— “Šituo keleliu, kąįrėn 

— nurodinėja keleivis ve
žėjui — tiesiai, vėl deši
nėn...”

Jau matos niuruoja pla- Aš tau naujai paklojau lo- 
čiašakė eglė, pušis — prie vą; eik — mes visai ir už- 
pat trobų stogo — storas, miršom, kad tu pavargęs 
senas uosis. ir nemiegojęs!..

visai ir už-
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Brocktono lietuvių par. klebo
nas. Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių.

LDS N. A. apskričio suvažia
vimas įvyko lapkričio 14 d., 
1937 m., šv. Juozapo lietuvių 
par. svetainėje, Lowell, Mass. 
Suvažiavimo posėdį atidarė pir
mininkas Jonas Kumpa. Kadan
gi kleb. kun. P. Strakauskas į 
pradžią suvažiavimo negalėjo a- 
tęiti, tai maldą sukalbėjo kun. 
P. Juras ir pasakė įžanginę kal
bą; sveikino atvykusius atsto
vus. Suvažiavimas padėkojo už 
sveikinimus ir taip pat džiaugia
si, kad į šį suvažiavimą atvyko 
naujos LDS 113 kp. iš Green- 
ffeld atstovas, p. Jonas Vaičiu
lis.

Suvažiavimą vesti išrinkta ap
skričio valdyba: pirm. J. Kum
pa, vice-pirm. A. Zaveckas, rašt. 
T. Versiackas, ižd. K. Nadzeika. 
Rezoliucijų ir mandatų komisi
ja: A. F. Kneižys, St. Bugnaitis 
ir Juozas Glavickas.

Perskaityta protokolas pereito 
suvažiavimo. Vienbalsiai priim
tas. Mandatų komisija pranešė, 
kad mandatai tvarkoje ir suva
žiavime dalyvauja iš 9 kuopų ir 
Centro viso 47 atstovai.

1 kp., So. Boston — S. Griga- 
navičius, J. Kumpa, A. Peldžius, 
J. Jeskevičius, V. Valatka, I.

mmeumiLPnnrmir
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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

R G A VIGTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbuII St.

Worcester, Mass.
Dial 4-9430

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
Worcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

“■ POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis
897 Main St. Tel. 6-1944

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

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JAS 

1000 Washington St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

JEL Brockton 2005
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Marksienė, A. Janušonienė, P. 
Juškienė ir M. Jeskevičienė.

2 kp., Montello — A. Norkus, 
L. Kumpa, K. Pileckas, P. Juro
ms.

7 kp., Worcester — V. Ma- 
žukna, I. Mažuknienė, ‘/V. Bla- 
vackas, P. Mažuknaitė, A. Ma- 
žukna, P. Blavackienė.

8 kp. Cambridge — B. Jaku
tis, V. Jakas, S. Bugnaitis, J. 
Malinauskas, A. Zaveckas.

65 kp. Nashua, N. H. — K. 
Nadzeika, S. Čeikauskas, V. Mi- 
tchell, V. Tamulionis, S. Ulcic- 
kas.

70 kp. Lawrence — kun. P. 
Juras, J. Zinevičius, P. Bruzgu
lis.

97 kp. Lowell — kun. P. Stra
kauskas, V. Paulauskas, J. Šau
kimas, A. Dzedulionis, M. An
driuškevičius, J. Sabaliauskas, 
T. Versiackas.

108 kp. Worcester — K. Ta
mulevičius, J. Glavickas, I. Piga- 
ga, A. Kudarauskas.

113 kp. Greenfield — 
Vaičiulis, A. Budrevičius.

Išduotas raportas iš LDS Sei
mo žodžiu ir raštu. Raportas pri
imtas.

Perskaitytos LDS Seimo rezo
liucijos ir nutarimai, būtent, 
bendradarbių fondas instrukto
rių parūpinimas, raidžių rinki
mui mašinos pirkimas ir t. t.

Nutarta iš apskričio iždo skir
ti raidžių rinkimui mašinos fon- 
dan S5.00 ir išleisti tikietėliais 
dovaną. Tuo reikalu priimta se
kanti rezoliucija:

“LDS N. A. apskritis laikyta
me suvažiavime, lapkričio 14 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietuvių 
par. svetainėje, Lovvell, Mass. 
pakartoja savo nuoširdų pritari
mą vykstančiam vajui sukelti 
fondą nupirkimui raidžių rinki
mui mašinos. Pasižada visomis 
pastangomis prisidėti prie išug
dymo tojo fondo. Be to, apskri
tis apsiima suruošti milžinišką 
išvažiavimą - pikniką Labor 
Day ir visą pelną skirti naujos 
mašinos fondui”.

Buvo įnešta išrinkti dvi komi
sijas rengti metinę gegužinę, 
gegužės 30 ir Labor Day išvažia
vimą. Palikta apskričio valdybai 
susitarti su parapija dėl 30 d. 
gegužės ir taipgi susitarti su 
kuopomis dėl abiejų išvažiavi
mų. Iš kuopų komisijon įėjo se
kanti asmenys: 1 kp. — V. Va
latka ir J. Jeskevičius; 2 kp. — 
K. Peleckas, o antrą išrinks kuo
pa; 7 kp. — V. Blavaekas, Ma- 
žukna ir Mažuknaitė; 8 kp. — 
A. Zaveckas, S. Bugnaitis ir V. 
Jakas; 65 kp. — K. Nadzeika ir 
S. Ulcickas; 70 kp. — P. Bruz
gulis ir J. Zenevičius; 97 kp. — 
VI. Paulauskas, T. Versiackas ir 
J. Šaukimas; 108 kp. — J. Gla
vickas, K. Tamulevičius, I. Piga- 
ga ir A. Kudarauskas; 113 kp. 
A. Budrevičius ir J. Vaičiulis.

Nutarta, kad maršruto komi
sija ir Centras susitarę atsi
šauktų į kuopas prakalbų pas
kaitų ar debatų reikalu.

Apskričio valdyba įgaliota 
būti Lietuvos katalikų sargybo
je. Tuo reikalu priimta sekanti 
rezoliucija: “LDS N. A. apskri
tis išklausęs pranešimo apie Te
ologijos - Filosofijos skyriaus 
suvaržymą Lietuvos Universite
te, nutaria kol kas susilaikyti 
nuo protesto prieš Lietuvos vy
riausybę, bet įgalioja apskričio 
valdybą būti katalikybės ir tau
tybės sargyboje”.

Dėl Vilniaus krašto lietuvių 
persekiojimo išnešta griežta 
protesto rezoliucija prieš Lenki
ją-

Nutarta sekančiame suvažia
vime turėti paskaitą nuo 20 iki 
30 minučių ilgumo. Referentą 
kvies apskričio valdyba.

Išreikšta nuoširdi padėka kun. 
Pranciškui Strakauskui ir vieti
niai 97 kuopai už malonų priė
mimą ir suteikimą patalpų.

Posėdis užsibaigė 5 vai. po pie
tų su malda, kurią sukalbėjo 
kleb. kun. P. Strakauskas.Į

Pirm. Jonas Kumpa,
Rašt. Tarnas Versiackas.

MUZIKA — Šokiai visą po pietį, ligi vėlumos dykai.
DAINOS — Šv. Roko parapijos choras, vadovaujant 

vargonininkui p. Vaičaičiui sudainuos 
gražių, ūpą keliančių dainelių.

MOVIS — (Krutamieji paveikslai) Bus rodomi vakare 
visiems, Romuvos parko salėje dykai.

Valgiai, Gėrimai, Žaidimai, Pažintys, Juokai, Pa
sisvečiavimai ir “good time”.

Kviečiami visi lietuviai, kaip LDS nariai, taip ir vi
si, kas tik jaučiasi Lietuvos ainis, dalyvauti pirmoje pa
vasario linksmoje GEGUŽINĖJE. RENGĖJAI.

MAHANOY CITY, PA.
1888 — JUBILIEJINĖS MISI

JOS — 1938
Gegužės 16 d., Šv. Juozapo 

par. bažnyčioje prasidės JUBI
LIEJINĖS MISIJOS, ir tęsis per 
dvi savaiti, iki 29 d. Pirma sa
vaitė moterims ir merginoms, o 
antra savaitė vyrams. Misijas 
ves, Kun. Adomas Morkūnas, 
MIC. iš Chicago, III.

N0RW00D, MASS
85 PRIĖMĖ SUTVIRTINIMO 

SAKRAMENTĄ

MOTINOS DIENA
Motinos dienoje, gegužės 8 d. 

iš ryto Sodalicija ir visas jauni
mas susirinks į Šv. Juozapo par. 

' bažnyčią išklausyti šv. mišių. 
: Vakare, bažnytinėje svetainėje 
įvyks vaidinimas ir bankietas 

į motinas pagerbti. Programą 
ruošia Sodalietės, pp. O. Aliko- 

1 nytė ir Angelė Norkunaitė. So
dalietės pačios parašė veikaliu- 
ką. Taigi* bus įdomi programa. 
Visus, o ypač motinas kviečia 
dalyvauti. Koresp.

LAWRENCE, MASS

Choras gražiai išpildė muzi- 
kalę dalį. Visiems iškilmės ir jų 
tvarka patiko. Be abejo, Gany- 
tojaus suteiktos malonės ir pa
laiminimas dar labiau kiekvieną 
iš mūsų sutvirtino tikėjime sie
kiant savo galutino tikslo.

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, gegužės 1 dieną, turėjo 
Palangoje gegužinę. Žaidė, dai
navo, linksminosi iki vėlumos. 
Grįžo patenkinti gegužine.

MINSTRELIS
Bal. 25 ir 26 d. Šv. Kazimiero 

draugijos salėje mūsų parapijos 
jaunimas turėjo Minstrel Show, 
kuris visais žvilgsniais pavyko. 
Dainų išpildymas ir juokdarių 
vaidinimas buvo pasigėrėtinas. 
Tai garbė mūsų jaunimui ir di
rektoriui varg. Burduliui, kad 
sugebėjo taip puikiai programą 
išpildyti.

Pernai lietuviai turėjo gra
žiausi Minstrel Show visame 
mieste, šiais metais taip pat 
niekas dar neviršijo.

Žmonių taip buvo prisikimšu
si salė, kad nebuvo galima nei 
sutalpinti. B.

Šv. Pranciškaus parapijos 
vaikučiai, vadovaujant Seselėms 
Pranciškietėms, gegužės 15 die
ną, rengia gražų vaidinimą, ‘Syl- 
via’.

Balandžio 26 d., 56 parapijos 
vaikučiai gavo Sutvirtinimo Sa
kramentą. Laike iškilmių nepa
prastai gražiai giedojo kvarte
tas, vadovaujant varg. 
kui.

P. Sa-
Aušrelė.

NASHUA, N. H

i

MERGINOS
Aldona Antanaitytė, Valerija 

Antanaitytė, Beatice Bartulytė, 
Bertha Bičiunaitė, Emilija Cer- 
vinskaitė, Blanche Dalaliutė, 
Jeanne Dokar. Virginia Jako- 
baitė, Alena Jakštytė, Lillian 
Kasauskaitė, Mary Kasiutė, 
Florence Kavaliauskaitė, Julia 
Kazulytė, Anna Keriutė, Angelą 
Kneižytė, Mary Nanartavičiūtė, 
Mary Paulauskaitė, Frances 
Paulevičiūtė, Anna Petraitytė, 
Mary Ralkevičiūtė, Helen Šid
lauskaitė, Anna Šidlauskaitė, 

iChristine Sironkaitė, Pauline 
! Sugytė, Helen Subaičiūtė, Helen 
Sustavičiutė, Virginia Vasiliu-

Pirmadienį, gegužės 2 d., Šv. naitė, Ruth Versaskaitė, Cathe- 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje rine Vilkišiutė, Genevieve Vitai- 
J. E. vyskupas John Spellman, tytė, Charlotte Warabow,

S. Kneižis ir sve- 
būtent, kun. J. 

kun. J. Petrauskas 
kun. dr. A. Bružas

11 vai. ryte, suteikė Sutvirtini
mo Sakramentą 85 berniukams 
ir mergaitėms, tarp kurių buvo 
keletas ir suaugusių žmonių.

Seserys Vienuolės iš Cam
bridge prirengė berniukus ir 
mergaites priimti Sutvirtinimo 
Sakramentą.

Kleb. kun. 
čiai kunigai, 
Švagždys, ir 
iš Brockton,
iš Nashua, kun. K. Jenkus iš So. 
Boston, kun. J. Plevokas iš 
Cambridge patarnavo J. E. vys
kupui ir dalyvavo pamaldose.

Prieš priimsiant Sutvirtinimo 
Sakramentą, 8 vai. ryte, berniu
kai ir mergaitės priėmė šv. Ko
muniją ir išklausė šv. mišių.

Priimančių Sutvirtinimo Sa
kramentą vaikučių tėvai buvo 
p.p. Alena Jasonytė ir B. Červo- 
kas.

Sakramentą priėmė šie berniu
kai:

Alfonsas Antanaitis, Adomas 
Cervinskis, Stasys Dalalis, Vin
cas Kasauskas, Edvardas Kava
liauskas, Jonas Kavaliauskas, 
Algirdas Kazulis, Vincas Rąžu
lis, Antanas Kneižys, Stasys 
Medviskis, Vincas Medviskis, 
Edvardas Okulevičius, Povilas 
Paulevičius, Albertas Rukštelis, 
Juozas Saulėnas, Bernardas Sy
kes, Adomas Smolskis, Edvar
das Tarutis, Juozas Uždavinis, 
Stasys Vasiliauskas, Aldore 
Warabow, Robertas Willet, Ve
to Paliliūnas, Pranas Petraitis, 
Pranas Savage, Antanas Bertal- 
di, William Melish, Edmundas 
Vasiliauskas, Andrius Sabaitis, 
Jonas Balkevičius, Jonas Blažo- 
nis, Danielius Milės, Klemensas 
Kašėta, Adolphas Virskelis, Po
vilas Palevičius.

, Ro
bertą Willet, Joan Jasonytė, He- 
len Savage, Emily Scampini, 
Stella Melish, Eleanor Melish, 
Mary Mučinskas, Ogenia Kava- 
lynaitė, Lillian Vasiliauskas, 
Joan Brūzga, Eva Bartkus, So- 
phie Aidukonis, Antonina Maz- 
galienė, Mary Macilienė, Eva 
Šidlauskienė, France Palevičius. 
Helen Bogvy.

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužės 8 d., 8 

vai. ryte į Šv. Jurgio par. baž
nyčią susirinks visas jaunimas 
ir Sodalicijos, Vyčių, Studentų 
ir Šv. Vardo draugijų ir kuopų 
nariai išklausyti šv. mišių ir 
bendrai priims šv. komuniją mo
tinų intencijai; pagarbins dan
giškąją Motiną Mariją.

Vakare, bažnytinėje svetainė
je įvyks L. Vyčių kuopos vaka
ras motinų garbei.

Pirmadienį, gegužės 2 d., 7:30 
vakare įvyko Moterų Sąjungos 
kuopos susirinkimas. Atstovė p. 
A. Kneižienė išdavė raportą iš 
apskričio suvažiavimo Worces- 
tery. šiame susirinkime dalyva
vo ir viešnia iš Nashua p. T. 
Mitchelienė, apskričio iždininkė. 

CSN.

WESTFIELD, MASS.
Šio mėnesio 6 d., 3 vai. po pie

tų mūsų bažnyčioje Vyskupas 
T. M. O’Leary suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą. Dalyvavo vi
si vietiniai ir vyskupijos lietu
viai kunigai. Pamokslą pasakė 
Kun. P. Jųraitis iš Athol, Mass. 
Jo Ekscelenciją vaikučiai ir visi 
suaugusieji nulydėjo procesija 
iš klebonijos į bažnyčią ir atgal 
po iškilmių ta pačia tvarka į 

kleboniją.

Tai pirma mergina Que- 
bec provincijoj, kuri gavo 
leidimą operuoti tankerį 
(laivą) Adelphie Lawren- 
ce upėje. Ji yra Francoise 
LeMay, 23 m. amžiaus.

LOWELL, MASS
KLEBONAS DAR LIGONINĖJ

Kleb. kun. P. Strakauskas, a- 
čiū Dievui, 
dar guli 
Dievulio, 
sveikatą.

kiek pagerėjo, bet 
ligoninėje. Prašome 
kad sustiprintų jo

Balandžio 22 d. mirė du jauni 
lietuviai, būtent, Jurgis Baumi- 
la, 25 m. amžiaus ir Jonas Vilki- 
šius, 16 metų amžiaus. Abu pa
laidoti iš lietuvių parapijos baž
nyčios.

Balandžio 30 d., Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentą p. Ona 
Dirsaitė, gyv. 27 Durant St., su 
Milton Harold Ohlsen iš Little- 
ton. Vestuvių pusryčiai įvyko 
Mt. Pleasant klube.

Jaunoji, p. Ona Dirsaitė pri
klausė prie Sodalicijos ir buvo 
žymi veikėja. Dirbo Lowell Elec- 
tric Light korporacijos ofise.

šeštadienį, balandžio 30 d. iš 
Šv. Juozapo lietuvių par. bažny
čios palaidota a. a. F. šiukštienė 
(Lucunytė), gyvenusi 77 Livin- 
gston St. Iškilmingas Šv. mišias 
atnašavo kun. A. Baltrušiūnas 
iš Brockton, kuris dabar pava
duoja kun. P. Strakauską. Lail- 
dotuvėse dalyvavo daug žmonių.

certas artistų Marijonos ir Jono 
Čižauskų. Jiem programą išpil
dyti pagelbėjo jų “Dzimdzių 
grupė”.

Reikia pastebėti, kad artistai 
Čižauskai labai puikiai sudaina
vo klasiškas ir liaudies daineles. 
Taipgi ir “Dzimdziai” gražiai 
pasirodė ir publiką prijuokino 
savo dainomis ir vaidinimu.

Susirinkusieji taip buvo pa
tenkinti programa, kad į savo 
namus nenorėjo eiti iš svetainės. 
Pageidaujama, kad dažniau į- 
vyktų tokių koncertų.

Prie surengimo viršminėto 
koncerto, daug pasidarbavo po
nios Teklė Mitchellienė ir Emi
lija Kazlauskienė, narės vietinės 
Moterų Sąjungos 58 kuopos, 
kurių iniciatyva koncertas tapo 
surengtas. Prie pardavimo tikie- 
tų daug darbavosi ir kitos na
rės, kurių vardų neteko sužinoti.

Valio Sąjungietės ir pp. Či
žauskai, taipgi ir jų ‘Dzimdžiai’.

Žmonių atsilankė daug.

DARBUOJASI “DARBININ
KO” INTERTYPE FONDUI 
Dabartiniu laiku, Nashuaie- 

čiai labai susirūpino naujos ma
šinos fondu. Tam tikslui vieti
nės draugijos ir įvairios organi
zacijos rengia įvairius parengi
mus. Nashuaiečiai žada pra
lenkti visas kitas kolonijas. Jei 
norite stovėti pirmoje eilėje, 
tai pasirodykite darbu.

E. P. S. N.

GREENFIELD, MASSBalandžio 23 d. š. m. giminės 
ir draugai pp. Skirkevičių su
rengė “Surprise party” parapi
jos svetainėje, 15 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių proga. 
Šis vakarėlis pp. Juozui ir Onai 
Skirkevičiam buvo tikras sur
prizas. Kada p. O. Siaurienė at
vežė pp. Skirkevičius į svetainę, 
tai jie labai nustebo ir susijau
dino pamatę tiek daug svečių ir 
viešnių. Dalyvavo iš So. Bosto
no: pp. Siauriai, Janušoniai, A- 
kunevičiai, Petraitienė ir Ba- 
binskai; vietiniai (iš Nashua) — 
kleb. kun. A. Bružas, kun. J. 
Bucevičius, J. Januškevičiai, S. 
Ulcickai, G. Zapėnai, J. Makse- 
liai, A. Galinis, K. Nadzeikai, P. 
Gaidžiai, P. Tamulevičiai, A. 
Benuškevičiai, J. Andrikienė, J. 
Staniuliai, V. Mitchell’ai ir daug 
kitų.

Kun. kleb. A. Bružas pasakė Svečių ir viešnių buvo iŠ visos 
gražią kalbelę ir palinkėjo pp. 
Skirkevičiam ilgiausių metų. 
Taipgi ir kiti sveikino ir linkėjo 
geriausių sėkmių. Pp. Juozas ir 
Ona Skirkevičiai yra veiklūs pa
rapijoje; auklėja gražią lietu
višką šeimynėlę. Jie yra nuo
širdūs “Darbininko” rėmėjai.

Taigi ir šių žodžių rašėjas lin
ki pp. Skirkevičiam laimingai 
sulaukti sidabrinio jubiliejaus.

Buvęs.

Balandžio 30 d. įvyko pp. Vin
co ir Elzbietos Aguonių 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktu
vės. Pp. Aguoniai gyvena, 14 
Linwood St. Vakare, 8 vai. a- 

i pie 200 draugų ir draugių susi
rinko į K. of C. svetainę pa
sveikinti ir pagerbti jubiliejatus 
pp. Aguonius. Toji pagerbimo 
puota pp. Aguoniams buvo tik
ras surprizas, kada jie pamatė 
tiek daug svečių ir viešnių, iš 

: susijaudinimo net apsiašarojo. 
■ Bankietas pradėtas su malda. 
! Pp. Aguonius sveikino visi ir 
linkėjo ilgiausių metų. Įteiktos 
dovanos nuo visų dalyvių ir nuo 
giminių.

Iš giminių dalyvavo pp. M. A- 
guonis, Marcelė Cerauskienė, A. 

I Budrevičius ir O. Saviskienė.

KONCERTAS
Balandžio 24 d., š. m. 7 vai. 

vakare, Šv. Kazimiero par. baž
nytinėje svetainėje, įvyko kon-

apylinkės.
Pp. Vincas ir Elzbieta Aguo- 

niai yra geri katalikai ir lietu
viai patrijotai. Jie yra visų lie
tuviškų katalikiškų organizaci
jų nariai, LDS 113 kuopos iždi
ninku yra p. Vincas Aguonis.

Šių sidabrinių sukaktuvių 
proga sveikiname pp. Aguonius 
ir linkime ilgiausių metų. Lai 
Dievas laimina jūsų gyvenimą.

Rengėjai buvo pp. Stepunke- 
vičiai, Dėdinai ir Vaitkai.

Pp. Aguonių intencijai šv. 
mišios įvyko gegužės 3 d., 7:30 
vai. ryte airių parapijos bažny
čioje. A. Dėdinas.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!'
I
I

Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra- I 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- j 
riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Tą pačią dieną, 10 vai. ryte iš 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčios palaidota a. a. R. 
Svencionienė (Kmilnickaitė), 
gyv. 75 Livingston St. Iškilmin
gas šv. mišias atnašavo už ve
lionės vėlę kun. J. švagždys,

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN,

TEL. NEW BRITAIN, 3700.



Penktadienis, Gegužės 6,1938

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija

Aušros Vartų parapijos jauni
mo metinis “Minstrel Show” į- 
vyks trečiadienį, geg. 11 d. di
džiulėje Mechanic Hali. Kadangi 
minėtas parengimas bus skir
tingas nuo visų buvusių Mins
trel shol, įvairios komisijos deda 
pastangų, kad vakaras visapusi
škai pasisektų. Šokiams gros 
garsusis Bob. Pooley vienuoli
kos instrumentų orkestras. Pa
rengimo generalis pirmininkas 
yra Juozas Leikus, o Muz. J. Či- 
žauskas yra direktorium.

Malonu pažymėti, kad parapi
jos choro narė iš Sodalicijos an
tro skyriaus pirmininkė Marijo
na Bagdžiutė, kuri šįmet baigs 
Commercial High School žurna
listės skyrių, apart laikraštyje 
patalpinto su pagyrimu jos raš
to “Employment Bureaus”, ga
vo ir piniginę dovaną iš vienati
nio anglų dienraščio “Telegram- 
Gazette”. Linkime Marytei ge
riausių sėkmių.

Kitas jaunuolis šiomis dieno
mis atsižymėjo, būtent, p. T. 
Mažeikienės sūnus Albertas. Jis 
laimėjo premiją už gavimą 
daug virš minėtam laikraščiui 
prenumeratų. Todėl šią savaitę 
Albertas laikraščio išlaidomis 
turi “good time” New Yorke. 
Beje, Alberto brolis Danielius 
neseniai panašiu laimėjimu buvo 
išvykęs į Washingtoną.

Mot. S-gos Maine, N. H. ir 
Mass. apskričio suvažiavimas į- 
vyko geg. 1 d., Aušros Vartų 
parap. svetainėje. Klebonas 
kun. K. Vasys atkalbėjo maldą 
ir trumpai prakalbėjęs atsisvei
kino, nes ruošėsi kelionėn į Eu
ropą, kur laivu Normandie, an
tradienį naktį, išplaukė. Kun. 
P. Juškaitis iš Cambridge, 
Mass. skaitė labai įdomią pas
kaitą.

Tarp daug naudingų nutari
mų, nutarta rengti bendrai su 
Conn. Mot. S-gos apskričiu 
rankdarbių parodą Marianapoly, 
Lietuvių dienoj, liepos 4 d. Po 
sesijų 69 kp. pavaišino atstoves 
skania vakariene. Dalyvavo sve
čiai : Kun. J. Bakanas ir Muz. J. 
Čižauskas. Visi apgailestavo,

MALDAKNYGES
ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, kapucinas, 308 pusi.,

tikro kolenkoro ir lankstūs viršeliai ............................................ 65c.
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............... 35c.
GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi....................... 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknyge, tinkama 

prie Parmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 
apvalūs kampai ......     $1.25

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ............... t........... 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................  $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai .................................... 90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............. $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.................... $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi...................................  $3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 

pusi............................        65c.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ...„........................................... :.........................   $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi..........................................   $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE

‘ŠVENTAS DIEVE'
“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina 

kad “Darbininko” red. p. A. 
Kneižys, atvežęs žmoną ir sese
rį p. Mitchell iš Nashua, turėjo 
skubiai grįžti į Bostoną.

S-giečių 69 kps. mėnesinis su
sirinkimas pirmadienį buvo 
skaitlingas ir gan įdomus. Buvo 
gardžių užkandžių. Prisirašė dvi 
gabios choro narės, gražiabalsės 
— Monika Vieraitė ir Magdale
na Lapinskaitė. Viskas gerai bu
vo iki ta nelemta peliukė pasi
suko. Sąjungietė.

Aušros Vartų parapijos vargo
nininkas, muzikas Jonas Čižaus
kas apdovanotas Gedimino ordi
nu. Ordino įteikimo ceremonijos 
įvyko balandžio 19 d. Kleb. kun. 
Vasys, prieš pradėsiant vakaro 
programą svetainėje, pakvietė 
svečius į kleboniją ir pavaišino. 
Dalyvavo apart vietinių kun. K. 
Vasio ir kun. J. Balkūno šie 
svečiai: kun. P. Juraitis iš A- 
thol, kun. dr. Starkus iš Maria
napolio, kun. Krušniauskas iš 
Šv. Kazimiero par., adv. A. Mi
leris, S. Simutis iš New Yorko 
ir muzikas J. Čižauskas.

Svetainėje programa pradėta 
Lietuvos himnu. P. Simutis įtei
kė muz. Čižauskui ordiną ir pa
sakė kalbą. Taipgi kalbėjo kleb. 
kun. K. Vasys, adv. A. Mileris. 
Po to, muz. J. Čižauskas savo 
trumpoje kalboje visiems nuo
širdžiai dėkojo.

Buvo svečių ir viešnių iš VVa
terbury: Dr. Colney (Aukštikal
nis) su žmona, p-nia K. Stokes 
ir p. Zailskienė su sūnumi.

Choro nariai po vieną ėjo į 
sceną ir sveikino savo vadą. Po 
to visi linksminosi ir šoko. Dr. 
Vaikšnoras ir jo žmona pakvie
tė svečius iš New Yorko ir Wa- 
terbury į savo rezidenciją, kur 
pagerbė komp. J. Čižauską ir jo 
žmoną ponią Čižauskienę.

Komp. Jonas Čižauskas gavo 
daug sveikinimų laiškais ir tele
gramomis. Buvęs.

Šv. Kazimiero Parapija
MOTERŲ SĄJUNGOS 5 KP. 
IŠKILMINGAI MINĖS MOTI

NOS DIENĄ
Gegužės 8 d., Moterų Sąjun

gos 5 kp. narės, prisisegusios 
gyvas gėles: baltas, kurių mo-

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

- ............ ..” ‘ ............. --------------------
tinos yra mirę, raudonas, kurių 
yra gyvos, susirinks į bažnyčią 
9:45 vai. ryte “in corpore” iš
klausyti šv. mišių ir priims šv. 
Komuniją motinų intencijai.

Vakare, 6:00 vai., naujai ir 
puošniai ištaisytoje bažnytinėje 
svetainėje įvyks vakarienė su 
didele programa motinų garbei. 
Užkviesti svečiai dalyvaus pro
gramoje: Kleb. kun. A. Petrai
tis, kun. Krušniauskas, artistai 
Marijona ir Jonas Čižauskai, 
adv. A. Mileris su žmona, varg. 
J. Žemaitis su žmona, mokytoja 
G. Vaitekūnaitė, smuikininkė, 
Moterų Sąjungos Mass, Maine

NEPAPRASTAS VAKARAS

Vienas iš draugiškiausių ir 
sėkmingiausių susirinkimų 10- 
ties metų ŠŠ. Vardo dr-jos gy
vavimo mūsų parapijoj įvyko 
penktadienį, bal. 29 d. Kun. Du
binskas pranešė laišku visiems 
nariams, kad tą vakarą bus vis
kas dykai — užkandžiai, gėri
mai, cigaretai, krutami paveik
slai, ir dainos. Savo prižadą jis 
išpildė. Visko buvo užtektinai ir 
visi atsilankę linksminosi iki vi
durnakčiui. Vakaro metu ne bu
vo jokių kalbų apie draugijos 
reikalus. Tai buvo tikras pasi
svečiavimas. Krutamuose pa
veiksluose atsilankę matė Euro
pos valstybių įdomiausius mies
tus ir jų gyventojus. Dainose vi
si ėmė aktyvų dalyvumą. Jonas 
Letkauskas, Vincas Čeplinskas 
kaipo vedėjai, o Vincas Vaške
vičius, Valerijonas Strazdaus- 
kas, Povilas Kriaučiūnas ir kiti 
jų padėjėjai sukėlė tokį ūpą, 
kad kun. Dubinskas mąstė kvie
sti v>e» tilt .vyrus, atgiedoti su
mą Motinų Dienoj. Feliksas Rė
kus, dr-jos vice-pirmininkas pa
sirodė gabus “mūviu operato
rius”. Kaipo gaspadorius ir 
tvarkdarys Feliksas Petkus ir 
Jonas Jasaitis - tėvas, rūpinosi 
kad nei vienam nieko netruktų. 
Vakaro iškilmėse dalyvavo visi 
parapijos kunigai ir svečias kal
bėtojas Teisėjas Abner Sayler. 
Manoma, kad šis šeimyniškas- 
broliškas vakaras tai bus tik 
pirmutinis visos eilės panašių 
mėnesinių vakarų kuriuos kun. 
Dubinskas, dr-jos dvasios vadas, 
turi mintyje ateinančiam veiki
mo sezonui.

ĮSPŪDINGA ĮŽANGA

Šeštadienio vakarą mokyklos 
vaikučiai turėjo įžanginę proce
siją pradėti Marijos mėnesį. Tai 
buvo viena iš gražiausių ir į- 
spūdingiausių gegužės mėnesio 
įžangų, kuria man teko matyti. 
Gegužės Karalienės statula bu
vo atnešta procesijoj iš para
pijos svetainės: vaikučiai pripil
dė vidurinį bažnyčios taką ir per 
pusvalandį arba ilgiau įvyko ti
kros to vakaro apeigos. Visų 
pirmiausia vaikučiai pasveikino 
Mariją sugiedodami Jai “Sveika 
Marija, Dangaus Lelija”. Begie
dant jiems antrą giesmę “Šioj 
Dienoj” Marijos stovyla buvo 
patalpinta už altoriaus grotelių. 
Po to sekė giesmė “Nešk Gėles 
Puikiausias”, kurią giedant, vai
kučiai vienas po kitam sudėjo 
gėles, kurias laikė rankose prie 
Marijos kojų. Tai atlikę visi 
bendrai atkalbėjo trumpą Pasi
aukojimo Aktą, užbaigdami sa
vo apeigų dalį giedodami “Mari
ja Dievo Motin”. Visiems esan
tiems bažnyčioj tiesiog už šir
dies grobė kūdikiškų širdžių žo
džiai “Danguj, danguj, danguj, 
Tarnausiu jai danguj — Mylėsiu 
ją danguj“. ŠŠ. Sakramentas 
buvo išstatytas, litanija atgiedo
ta ir palaiminimas suteiktas. Vi
sa garbė už šią gražią gegužinių 
pamaldų įžangą priklauso vieti
niai mūsų Sesučių vyresniąja! 
Sesutei Efrėmai, kuri tą visą 
bažnytinį programą sumanė.

DSRSIftlNKSS
ir N. H. Apskričio pirm. T. B. 
Mažeikienė ir Šv. Kazimiero pa
rapijos Moterų Choras.

Artistai Čižauskai prieš 20 
metų buvo mūsų parapijoj. Tad 
bus malonu pasimatyti ir išgirs
ti jų žavėjantį balsą. Taipgi Mo
terų Choras pirmą kartą daly
vaus Motinų pagerbimo progra
moje.

Kviečiu visus dalyvauti šioje 
vakarienėje, ypač jaunimą. Pa
rodykime, kad mūsų parapijoje 
yra susipratusio jaunimo.

Įžanga 50 centų.
Matilda Liutkiūtė, 

5-tos kuopos Pirm.

inl

1'

Nors tik ir šimtas vaikučių tė
ra mūsų mokykloj, tačiau ji su
geba tuos vaikučius suorgani
zuoti ir išmokinti dalykus, ku
riais du ir trįs kart didesnios 
mokyklos tegali didžiuotis.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
Pirmas gegužės sekmadienis 

kasmetą mūsų parapijoj yra ski
riamas pirmos Šv. Komunijos 
priėmimui. Šįmet turėjom net 16 
vaikelių, kurie pirmą kartą su
sivienijo su Jėzumi Jo meilės sa
kramente. Vaikučiai buvo tinka
mai priruošti ir visos apeigos 
užėmė tik valandą laiko. Pa
mokslininkas savo trumpam pa
mokinime pabrėžė, kad ši diena 
yra brangi ne tik būsiantiems 
Kristaus, nešiotojams bet vi
siems mūsų parapijos žmonėms. 
Nes pirmos Šv. Komunijos diena 
turėtų visiems gyvai priminti jų 
pirmos komunijos dienas, kokios 
laimės, kokios saldybės jie pa
tyrė tuomet ir kiekvieną dieną 
per prabėgusius metus, kuomet 
jie prisiartino prie Dievo Stalo. 
Jie liepė visiems atsiminti, kad 
kaip buvo pirmos Komunijos 
diena, taip ateis ir paskutinios 
komunijos diena čia ant žemės, 
ir mūsų gyvenimas privalėtų 
būti prisirengimas prie amžinos 
komunijos dienos danguje. Pa
mokslininkas savo sveikinimus 
sujungė su linkėjimais, išreikš
tais Komunijos maldoje — “Kū
nas Viešpaties mūsų Jėzaus Kri
staus tesaugo tavo sielą į amži
nąjį gyvenimą — tesaugo mūsų 
visų sielas iki nematysim tą Jė
zų veidas į veidą, iki negarbin- 
sim Jo kūną amšinai danguje”.

MŪSŲ NAUJI KRISTOFORAI
Ambrazų Eugenijus, Glaveckų 

Ričardas, Jucių Aloizas, Kiškių 
Alfonsas, Lopatų Bronius, Ma
telių Enrikas, Ugianskių Pra
nas, Valeikų Česlovas, Baranau
skų Veronika, Dubauskų Stasė, 
Keidošių Teresė, Kenrikų Alora, 
Lekavičių Lilė, Pilipavičių Mil- 
dreda, Vyšniauskų Dolores ir 
Žvirblių Marijona. Kaip vaiku
čius, taip jų tėvelius sveikiname 
sulaukus tokios garbingos die
nos jų gyvenime. Nauji Kristaus 
prieteliai pirmadienį buvo mi
šiose 8 vai. ryte ir priėmę šv. 
Komuniją antrą kartą buvo pa- 
liuosuoti nuo mokyklos.

NUOTRUPOS
Kun. Juozas Jasaitis jau dvi 

savaiti ligoninėj. Didžiam šešta- 
dienyj trūko gislutė kairioj aky, 
ir nors jau dvi operacijos buvo 
padarytos, gydytojai nežino ar 
jiems nusiseks išgelbėti sužeistą 
akį. Kun. Jasaičiui, jo mamytei 
ir giminėms reiškiame gilią už
uojautą jų dideliam rūpesnyje. 
Kad gerasis Dievulis duotų, kad 
kuoveikiau8iai visų mylimas ku
nigėlis pasveiktų!

Sekmadienį Motinų Dienoj, 
visos draugijos eis prie šv. Ko
munijos per Mišias 8:30 vai. ry
te. Didysis bažnytinis choras 
giedos per tas mišias ir visi cho
ro nariai “in corpore” eis prie 
Dievo Stalo. Tą pačią dieną tuoj 
po .mišių bus lankymas mūsų 
mokyklos vaikučių rankdarbių

Įžymių veikėjų ir ištikimų šv. 
Alfonso parapijos narių Juozo 
ir Kotrinos Kvederų sūnus Juo
zas pirmadienį, gegužės 2 d., už
baigė Eaton — Burnett Business 
College ir gavo diplomą už tin
kamą išlaikymą kvotimų. Juo
zas yra baigęs parapijinę moky
klą ir Ksaveriečių Brolių, Mount 
St. Joseph High School. Gieda 
parapijos chore ir prisideda, 
kaip ir jo tėveliai, prie viso pa
rapijos veikimo. Sveikiname 
Juozą, ir jo tėvelius, ir linkime 
jam geriausios kloties jo pasi
rinktame pašaukime.

parodos. Po pietų 3 vai. įvyks 
8-to skyriaus klasės diena, išda
linimas klasės spalvų. Visi Bal- 
timoriečiai kviečiami atsilan
kyti.

Netikėtai buvo užvažiavęs 
kun. Gaudinskas, New Philadel
phijos lietuvių parapijos pagel- 
bininkas. Jis buvo atvykęs ap
lankyti savo giminaitę Sakalau
skų mamę, kuri pavojingai ser
ga. Viešėjo ketvirtadienį ir pen
ktadienį, grįžo namon šeštadie- 
dienio rytą.

Pirmas parapijos pavasarinis 
piknikas įvyks sekmadienį, ge
gužės 15 d. paprastoj vietoj A- 
taip ir šįmet manoma dalyvaus 
rion Parke. Kaip kitais metais, 
virš 1000 žmonių.

Viešos amatų mokyklos jau
nuolių rekolekcijos, kurios bu
vo laikomos mūsų bažnyčioj pe
reitą savaitę dalyvavo 40 ber
niukų iš įvairių Baltimorės pa
rapijų.

EKSKURSIJOS 
LIETUVON!

GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modemišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D., - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu —. GRIPSHOLM.

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUtb Boston 2680

L

n

LDS. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 23-čiasis 

3 Seimas skelbiamas birželio 27 ir 28 d.±, š. m., 
Šv. Roko lietuvių parapijoje, Montello, Mass.

Visos LDS. kuopos, apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS. apskričiai ir 
kuopos iš anksto prisiųstų savo sumanymus 
Centrui, kad prieš Seimą galėtume juos pa
skelbti organe “Darbininke”.

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys, .
LDS Centro Sekretorius.

E

Byla Dėl Lietuvių Tautos 
Himno

Ponios sušaudytos GPU 
įsakymu.

Kaip kasmet, taip ir 1937 
m. Vėlinių dieną Rasų ir 
Šv. Petro ir Povilo kapinė
se prie žymiųjų mūsų tau
tos veikėjų ir lietuvių ka
reivių buvo giedamas lietu
vių tautos himnas. Dėlto 
Vilniaus Miesto Storasta 
himno giedojime įžiūrėjo 
lenkų valstybei nepalanku
mo rodymą ir nubaudė kai

Pereitą pirmadienį ir antra
dienį po visų novenos pamaldų 
prie bažnyčios durių stovėjo Šv. 
Vincento iš Pauliaus dr-jos ve
žimas į kurį buvo sudėta maldi
ninkų atnešti pundeliai senų 
drapanų, čeverykų ir kitų atli
kusių daiktų. B. K.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

i

3

kuriuos kapinių lankyto
jus nuo 20 — 250 zlotų.

Visi nubaustieji perdavė 
savo bylą Vilniaus Apy
gardos Teismui.

Antrą kartą byla buve 
nagrinėta kovo 28 d. Atsi
sėdo kaltinamajan suolar 
studentai: 1) Simas Dmu- 
kauskas, 2) Vladas Jurke
vičius, 3) Jonas Misiūra. 
4) Bronius Račinskas, 5) 
Albina Skrebutėnaitė, 6) 
Vanda Siniūtė, 7) Bronius 
Uziela ir 8) Pranas Žukas. 
Gimnazistai: 1) Adolfas 
Astašauskas, 2) Vytautas 
Budreika, 3) Juozas Guda
vičius, 4) Cezaris Skrodz- 
kis ir 5) Algirdas Valeiša. 
Be to, Liudvikas činčikas, 
Stasys Eidukonis, Juozas 
Maceina ir Alfonsas Mun- 
čelis.

Teismas visus išteisino. 
Gynė adv. Kovalskis, Juk
nevičius ir Jasinskis. Va
sario mėn. buvo išteisintas 
ir Pranas Čenys, kuris taip 
pat buvo nubaustas už 
himno giedojimą Rasų ka
pinėse, nors, kaip vėliau 
teisme paaiškėjo, iš viso 
tuo metu nebuvo Vilniuje.
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C. BROOKLYN, H. Y.
CHORO BENDRA KOMISIJA

Šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
per 9 vai. mišias choras eis ben
drai prie Šv. Komunijos. Kadan
gi yra Motinos diena, tai choris
tai nors tuom nori parodyt prie
lankumą ir pagarbą Motinai ir 
savo motinėlėms. Po pamaldų 

. turės iškilmingus pusryčius pa
rapijos svetainėje.

2 BAŽNYTINIS KONCERTAS
Šio koncerto visi laukia su ne

kantrumu, nes tai bus naujų 
moderniškų vargonų pašventini
mo iškilmės. Vargonai yra tri
jų manualų (kleveturų) ir turi 
virš 30 balsų ir varpų muziką. 
Šiais vargonais, laike koncerto, 
gros solo komp. J. Žilevičius ir 
vietos vargon. J. Brundza. Daly
vaus net šešių parapijų chorai. 
Apart Brooklyno bei Maspetho, 
atvažiuos net iš Newarko p. A. 
Stanišausko vedamas Šv. Ceci
lijos ir Elizabetho, Šv. Petro ir 
Povylo choras su kompozitorium 
J. Žilevičium priešaky.

Vietinio Šv. Jurgio par. cho
ro, J. Brundzos vedamas, pirmą 
kartą pasirodys vyrų choras. 
Viso bus virš 300 choristų. Visi 
chorai giedos atskirai, tai susi
darys įvairi programa. Naujie- 
nybė bus, tai solistas Vasiliaus
kas, iš Detroito, kuris lavinasi 
New Yorke pas geriausius dai
nos mokytojus. Bus ir daugiau 
solo. Šios rūšies koncertas bus 
pirmutinis Brooklyne. Mylintieji 
muziką o kas jos gali nemylėti, 
bus puiki proga pasigerėti. O tas 
viskas bus “dykai”, nes jokios į- 
žangos į bažnyčią nebus. Po 
koncerto bus balius parapijos 
svetainėje, tai bus proga susi
pažinti su atvykusiais iš kitur 
svečiais. Į šį koncertą turėtų at
silankyt ir iš toliau, nes tokių 
progų mažai kada pasitaiko.

Laikas labai patogus, nes aar 
nebus per daug šilta. Koncertas 
bus gegužės 22 d., 6 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
207 York Str., Brooklyn, N. Y.

AUKOS PLAUKIA
Į naują vargonų fondą aukos 

plaukia. Štai paskaitė pereitą 
sekmadienį, kad $25.00 aukojo 
Juozas Garšva, laidojimo direk., 
Andrius Vencevičius, choristas 
$5.00 ir Lekevičius $5.00.

Kuris aukojo, nemažiau $10.00 
tie bus kūmais laike vargonų 
šventinimo. Pasiskubinkit būt 
kūmais, ypač parapijonys.

NEW BRITAIN, CONN.
SĄJUNGIEČIŲ VAKARIENE
Gegužgs 8 d., 6 vai. vakare į-

vyks šauni vakarienė Šv. An
driejaus par. salėje, LRK Mote-Gauronskas, J. Kairys, J. Greb-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ai* restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St. Telefonas
Worcerter, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston 

rų Sąjungos 38 kp. Vakarienė 
rengiama motinas pagerbti. Šei
mininkės jau prisiruošusios pa
vaišinti motinas ir svečius ska
niais valgiais. Muzikas K. Žal- 
nieraitis ruošia turiningą prog
ramą. Pakviesti įžymūs svečiai 
kalbėti, būtent, kun. J. Kazlaus
kas iš Bridgeporto, p. M. Jaku- 
baitė iš New Haven ir kiti. Ti- 
kietas tik 75c. Kviečiame visus 
atsilankyti, nes Sąjungietės pa
siruošusios visus maloniai pri
imti ir pavaišinti. Bus ir šokiai.

VISI DŽIAUGTASI VAIDI
NIMU

Pereitą sekmadienį, bažnytinė
je svetainėje įvyko vaidinimas. 
Vaidino Marianapolio Kolegijos 
studentai veikalą ”10 Metų 
Saliūne” ir “Savanoriai”. Su
vaidino labai gerai. Visus žavė
jo lietuviška tarmė, dainos ir 
nudavimai. Kun. Dr. Jogminas 
pasakė kalbelę.

PARĖMĖ “DARBININKĄ”
Pereitą sekmadienį, Šv. Ro

žančiaus draugija savo susirin
kime, apsvarsčius draugijos rei
kalus, nutarė ir paskyrė “Dar
bininko” Intertype fondui $5.00. 
Šv. Rožančiaus draugija visada 
remia kilnius darbus. Lai gera
sis Dievulis joms atlygina. T. M.

WATERBURY, CONN.
Balandžio 29 d. įvyko ALRK 

Federacijos 22 skyriaus susi
rinkimas. Perskaityta trys laiš
kai, būtent, iš Lietuvos Vilniui 
Vaduoti Sąjungos padėka už au
kas; Gen. Konsulato už pasiųs
tas aukas, ir ALRK Federacijos 
Centro suvažiavimo reikalu.

Komp. A. Aleksis pranešė, 
kad šiais metais įvyks Jung. 
Valstybėse (New Yorke) pa
saulinė paroda. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Lietuva jau 
pasižadėjo. Choras kviečiamas 
išpildyti dalį dainų ir šokių pro
gramos. Pasižadėta remti.

Kun. Ed. Gradeckas, iškėlus 
ginklų fondo klausimą, patarė, 
kad kiekvienas lietuvis aukotų 
kas mėnuo po 1 centą. Nutarta 
atsišaukti į draugijas ir prašyti 
paremti.

Balandžio 30 d. įvyko Lietuvių 
Neprikl. klubo bolininkų ban- 
kietas, Šv. Juozapo par. svetai
nėje. Dalyvavo daug narių ir 
svečių.

Gegužės 1 d. įvyko Marijos 
Vaikelių draugijos šv. mišios. 
Visi nariai laike mišių bendrai 
priėmė Šv. Komuniją. Po pa
maldų įvyko bendri pusryčiai. 
Toastmasteriu buvo pirm. M. 
Alubauskaitė. Kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Valantiejus, misi- 
jonierius kun. Kidykas, S. J., 
kun. Ed. Gradeckis, kun. B.

KS

PHONE
So. Boston 

2271 

liūnas, V. Klimas, Mrs. Dwyer, 
komp, A. Aleksis. Sudainavo ke
letą dainelių pp. Lušiūtės, M. 
Alubauskaitė ir A. Grėbliūnaitė. 
Grojo smuiką p. L. Pukinskaitė.

Tą pačią dieną, 2 vai. po pie
tų, Šv. Juozapo par. bažnyčioje 
įvyko Panelės Švč. stovylos vai
nikavimas. Kun. J. Kidykas pa
sakė turiningą pamokslą. Priė
mė naujas nares. Pamaldos bai
gėsi palaiminimu Šv. Sakramen
tu. Pamaldose dalyvavo virš 
300 narių. Visos buvo baltai pa
sirėdžiusios.

Kun. Kidykas ir per šv. mi
šias pasakė turiningą pamoks
lą. Jis ragino žmones per tą mė
nesį susilaikyti nuo nepadorių 
kalbų ir t.t.

BALIUS
LDS 5 kp. balius įvyks gegu

žės 7 d., 48 Green St. svetainėje. 
Įžanga tik 25c. Gros E. Digimas 
ir jo orkestras šokiams. Kvie
čiame visus dalyvauti šiame 
šauniame lietuvių darbininkų 
baliuje. Visiems užtikrina links
mą laiką rengėjai. Koresp.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Legijonas Ameriko

je Postas No. 8. rengia pirmą 
kartą New Haven’e ŠOKIŲ VA
KARĄ šeštadienį gegužės 7 d., 
7:30 P. M., parapijos svetainėje, 
339 Greene St.

Pasižadėjo dalyvauti New 
Britain, Hartford ir kiti postai.

Bus ir kalbėtojų iš kitų mies
tų. Gros puikus New Haven’o 
orkestras kaip lietuviškus, taip 
ir amerikoniškus šokius.

Kviečiame visus New Havenie- 
čius ir iš apylinkės kolonijų at
silankyti į šį nepaprastą legijo- 
nierių parengimą.

Tikietas vyrams 25c., mergi
noms dykai (Ladies Free).

Rengimo Komisija.

Lietuvos Šaulio Pirmiesiems 
Sparnams

WATERBURY, CONN. — Da
riaus - Girėno Aero Klubo su
manytam tikslui nuoširdžiai pri
taria mūsų kolonijos lietuviai. 
Nežiūrint to, kad truputį slegia 
nedarbas vienok pasiryžę esame 
Lietuvos Šaulio pirmuosius plie
no sparnus, savo aukomis atžy
mėti.

Gegužės 7 d. įvyksta vakarie
nė lėktuvo fondui, Ventos salėje, 
103 Green St., Waterbury, Ct. 
Dalyvaus ir Dariaus-Girėno Ae
ro Klubo centro atstovai ir lak. 
P. Šaltenis. Kitas parengimas į- 
vyks gegužės 22 d., Lake wood 
parke.

Jurgis Žemaitaitis, 
Komiteto Sekr.

Chorų Vedėjų Pasitarimai 
Konsulate

NEW YORK — Generalinis 
Konsulas p. J. Budrys, balan
džio 26 d., 1 vai. po pietų, su
kvietė Konsulato patalpose cho
rų vedėjus, pasitarimui Dainų 
Šventės' reikalu, Pasaulinėje 
Parodoje. Kaip jau žinoma, Pa
saulinė Paroda įvyksta 1939 m. 
New Yorke. Parodos Direkcija, 
susitarė su Gen. Lietuvos Kon
sulatu, paskyrė Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje Parodoje rugsėjo 
10 (sekmadienį).

Šis susirinkimas ir buvo tam 
tikslui sukviestas, kad pasitarus 
bendrai, kaip geriausiai prisi
rengus prie tos Lietuvių Dienos 
iškilmių.

Kadangi minėtoje dienoje, a- 
part kitų programų, svarbiausią 
programos dalį užims lietuvių 
dainos, tai šiame susirinkime 
vien tik ir buvo tuo klausimu 
tartasi. Numatyta, kad Lietuvių 
Dienoje dalyvaus arti 2000 bal
sų choras, kurį sudarys atskirų 
provincijų parapijiniai chorai.

Vyriausiu Dirigentu išrinktas 
komp. J. Žilevičius.

IŠRINKTAS DAINOS ŠVEN
TĖS RENGIMO KOMITETAS 
IŠ sekančių asmenų: Pirm, 
konip. J. Žilevičius; vice pirm, 
muz. A. Aleksis; sekretorium 
muz. J. Brundza; iždininku —
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KLAUSYKIT, ŽMONES!

Šviežias Cigaretas 
dega islengvo 

o Nuvėsęs Cigaretas 
dega greit ir karstai

ŠTAI ĮRODYMAS. Ar jūs esate 
pastebėję kaip dega žolė, kada ji 
yra žalia ir šviežia? Ji dega iš- 
lengvo, ar ne? Priežastis yra ta
me, jog žolėje yra drėgnumo. Ar 
jūs esate pastebėję, kaip sausa 
žolė dega? Ji dega greit ir karš
tai, nes ji neturi drėgnumo.
Matot, tabakas dega tokiu pat 
būdu. Kada jis yra šviežias, jis 
turi drėgnumo. Jis dega išlengvo. 
Dūmai atvėsta pirm negu jis pa
siekia jūsų burną. O kada taba
kas yra sausas ir nuvėsęs, jis de
ga greit ir karštai, nes jam trūk
sta drėgnumo.

Old Golds yra garantuoti fabriki- 
nio-šviežumo cigaretai. Du Cello- 
phane užvalkalai—ne vienas, bet 
DU—užlipdyti šviežume savo pri
zinio derliaus tabakų. Kiekvienas 
nas pakelis dubeltavai užlipdy
tas, tas padaro jį visiškai orą-ne- 
perleidžiančiu. Tas dubeltavas 
pakiavimas suteikia jums švie
žius, kaip ką tik jie būtų apleidę 
cigaretų mašiną. Leiskite išban
domam pakeliui Old Gold cigare
tų pasakyti jums plačiau apie sa
ve.

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Copr.. 193*. by P. Lorillard Co.. Ine.

muz. J. Jankus; knygium — 
muz. A. Stanišauskas.

Susirinkime dalyvavo: Kunigų 
Vienybės atstovas kun. J. Simo
naitis; A. Aleksis, J. Brundza, 
P. Dulkė, A. Grigoraitis, J. Jan
kus, Juozas Kudirka (varg. są
jungos pirm.), A. Stanišauskas, 
J. Šiaučiūnas, A. Visminas, J. 
Žilevičius.

Šiuo reikalu bus karts nuo 
karto patiekta žinių spaudoje.

Jonas Brundza,
Dainos Šventės Reng. Komit.

Sekretorius.

LDS. Connecticut Apskričio 
Kuopoms Pranešimas

Pranešu, kad LDS Connecti
cut apskričio, pusmetinis suva
žiavimas įvyks 22 d. Gegužės š. 
m., Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 339 Green Str., New Ha
ven, Conn.

Visos kuopos kviečiamos da
lyvauti šiame suvažiavime, pri- 
siunčiant atstovus su naudin
gais ir rimtais įnešimais organi
zacijos gerovei.

Kadangi jau artėja Trilypė 
Gegužinė, kuri įvyks 26 d. bir
želio, š. m., tai kviečiame visas 
kuopas prie to rengtis ir pada
ryti pranešimus šiame suvažia
vime, būtent, kas yra nuveikta 
ir kaip rengiamasi dalyvauti.

Sesijos prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

B. Misiūnienė, 
Apskričio Rašt-kė.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga, sejiatyL..

Detroito Žinios
Šiomis dienomis gavome iš 

Lietuvos knygelę apie Lietuvos 
tautinę olimpijadą. Pirmoje vie
toje telpa prez. A. Smetonos žo
dis. Jis rašo: “Jaunimo žaismai 
nėra tuščias laiko leidimas, jie 
yra svarbiausios auklėjimo prie
monės, kuriomis turėtų būti har
moningai lavinamos jaunimo fi
zinės ir dvasinės jėgos”. Kodėl 
prezidentas kalba apie dvasines 
jėgas ? Mes pernai patyrėme 
kaip Lietuvos sportininkams 
rūpi dvasiniai dalykai. Jie pasi
elgė tikrai pagoniškai. Gal Lie
tuvos tautininkai — vadai ma
no, kad kalbėdami apie dvasi
nius dalykus patrauks katalikiš
ką jaunimą? Kokį užtikrinimą 
turi Amerikos katalikiškas jau
nimas, kad jam ten bus proga 
laisvai sustiprinti savo dvasi
nes jėgas? Kada reikia ką nors 
padaryti Lietuvos gerovei, tai 
kreipiasi prie katalikų, bet Lie
tuvos katalikus persekioja ir A- 
merikos lietuvius katalikus ki
tais atvejais ignoruoja.

Amerikos lietuvių katalikų

UZDYK4 DĖL ASTHMA

Jei jū« kenčiate Authmo* atakos, tei jus 
smaugia dusulys., jei neatgaunate kvapo, 
jei negalite rainiai miegoti ir tei jūsų svei
kata naikina Asthma. tuojau parašyk 
Frontier Asthma Co.. kad ji prisiųstų 
jums uždyka iibandymui vaistų ir nuro
dymų. kaip galima lengvai pasigydyti. 
Neiiūrint kur gyveni ir ar pasitiki vais
tams ar ne. bet pabandyk jų parsitrauk
ti. Neiiūrint. kad ir visa gyvenimą gy
dosi Ir nepasveikai. bet nenustok vilties, 
pasiųsk mums laifka.* prašant įSnnmfy- 
mui vaistų, o mes tuojau jums pasiųtfhae. 
Jums nieko nekainuos.
Frontier Asthma Co., 1M-C Frontier BMff. 
4C2 fllMĮrs 8t. - Buffato, IWTV.‘
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2 UŽVALKALAI

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE”
Palaiko juos

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

LĮ1SISTATYKITE Radio i Old 
Gold Holiywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranrn.

jaunimas mielai važiuotų ir da
lyvautų toje olimpijadoje, jeigu 
gautų užtikrinimą, kad jam ten 
netrukdys atlikti dvasinius da
lykus. Amerikos lietuvius kata
likus sulaikė nuo griežtų protes
tų prieš Lietuvos valdžią Lenki
jos ultimatumas, bet jau dabar 
aišku, kad Lietuvos valdžia dėl 
to ultimatumo nesijaudino. Pa- 
triotingieji Lietuvos katalikai 
neturi laisvės jie negali laisvai 
stiprinti savo dvasinių jėgų. 
Taigi ir Amerikos lietuvių kata
likų jaunimas neturi užtikrini
mo, kad ten laisvai galės stip
rinti savo dvasines jėgas. Jeigu 
katalikams nėra laisvės savo tė

vynėje, tai ir olimpijada lai bū
na be katalikiško jaunimo. Pa
tariame Lietuvos valdžiai pir
miausia duoti laisvę Lietuvos 
katalikams o tik paskui kalbėti 
apie dvasinius dalykus į Ameri
kos jaunimą.

I v
i

Šios parapijos jaunimas ren
gia šaunią programą Motinos 
garbei. Programą ruošia jauni
mo organizacijos, būtent, Kate- 
kizacijos kliasė, Marijos choras, 
Sodalicijos choras, Šv. Vardo 
draugija, ir Didysis choras.

Bus graži muzika kaip tai, 
Straus, Ramberg ir kitų, prie 
kurios pritaikinti gražus lietu
viški žodžiai Motinos garbei. 
Nepraleiskime šios programos. 
Bus keletas svečių artistų. Pro
grama prasidės 8 valandą vaka
re.

Motinos Dienoj parapijos baž
nyčia bus pilna pirmose šv. mi
šiose. Taigi prašome pasiskirs
tyti ir ateiti išklausyti vėlias- 
niųjų šv. mišių. Šv. mišios įvyks 
8, 9, ir 11 vai. Pirmųjų šv. mi
šių išklausyti ateis K. of C. or
ganizacijos (svetimtaučių) na
riai, tai mažai vietos bus ki
tiems žmonėms. Šv. Vardo drau
gijos šv. mišios įvyks 9 vai. Na
riai bendrai priims šv. Komuni
ją. Šios mišios skiriamos jauni
mui. Klebonas pasakys pamoks
lus laike 8 ir 11 vai. ryto šv. mi
šių. Kurie nori paklausyti lietu
viško pamokslo apie Motiną, tai 
lai ateina 11 vai.

Jungtinių draugijų piknikas 
pavyko. Nemažai buvo žmonių, 

i Jeigu ne nedarbas, tai būtų bu- 
j vę ir daugiau. Gaila, kad žmo- 
■ nes ir norėdami paremti kokį 
kilnų darbą neišgali. Pelno drau
gijai liko nemažai.

Pereitą sekmadienį patiko ne
laimę Juozas Kulbokas. Kitas 
žmogus, važiuodamas automobi
liu, užkliudė šonais p. Kulboko 
automobilį ir jį nustūmė nuo 
kelio. Automobilis nustumtas 
nuo kelio trenkė į medį. Kulbo
ką sužeidė, bet nesunkiai. Auto
mobilių visai sudaužė. Sekma
dienį yra daug važiuojančių. 
Taigi žmogus turi labai saugo
tis.

Baseballininkų rateliui gerai 
sekasi. Yra užsiregistravę dvi
dešimts žaidikų. šį šeštadienį į- 
vyks pirmas žaidimas su sve
timtaučiais, ir rodos, kad Pet- 
riniams pavyks laimėti.

Telmentai praneša, kad jų 
dukrelė Lucilla yra pasižadėjus 
ištekėti už Kastanto Cacelio. 
Vestuvės įvyks pabaigoje šio 
mėnesio.

Taipgi praneša Matulioniai, 
kad jų sūnus Stasys susitarė ap
sivesti su Cecilija Kovalskyte. 
Vestuvės įvyks d. šio mėne
sio.

Šv. Vardo draugijos pirminin
kas praneša, kad susirinkimai 
perkelti iš antro sekmadienio į 
antradienio vakarą. Priežastis 
perkėlimo: kad galėtų turėti il
gesnius susirinkimus. Geras da
lykas, kad jaunimas reikalauja 
ilgesnių susirinkimų. Klebonas 
aiškins susirinkimuose tikėjimo 
dalykus, literatūrą, istoriją, ir 
atsakinės į klausimus.




