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Gegužės 12 iki 14 dienos 
įvyks registracija dėl 
gasolino. Automobilistai, 
automobilių savininkai, 
turi registruotis, kad už
sitikrintų gauti gasoliną. 
Vien vairuotojo “license” 
neužtenka.

Registracija įvyks 17 ry
tinėse valstybėse, District 
of Columbia, Oregon ir 
VVashington.

Visi tie, kurie turi va 
žiuoti į darbą automobi
liais, nebus priskaityti 
prie “pleasure” klasos.

Registruotojai smulk
meniškai išklausinės kiek
vieną aplikantą. Jeigu ap- 
likantas įrodys, kad jam 
automobilius reikalingas 
biznyj arba važiavimui 
darbą, tai pagal reikalo 
jis gaus leidimą gasolino 
vartojimui.
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Amerikos Lakūnai Bombarda /o 
Japonų Bazes

New Delhi, Indija, geg. kad įvyksta susirinkimai, '
— Amerikos lakūnai 

bombardavo Japonų aero
dromus ir bazes į šiaurę 
nuo Rangoono. Padaryta 
didelių nuostolių.
Nori Sumažinti Algas 
Laivų Darbininkams
VVashington, D. C., geg. 

7 — Karo Produkcijos Ta
rybos viršininkai sako,

kur tariamasi nustatyti 
algas darbininkams, dir
bantiems karo laivų sta
tyboje. Sakoma, kad- kai- 
kuriems darbininkams al
gos turi būti sumažintos, 
o kitiems pakeltos.

Vadinasi, nori išlyginti 
algų nevienodumą laivų 
statybos įstaigose visoje 
šalyje.

• Mirė kun. Antanas Ži 
gas - Žiginskis, Zapyškio 
klebonas (nuo 1936 m.) 
Jo pastangomis buvo pa
statyta nauja mūrinė baž
nyčia, vieton laike pirmo 
Didžiojo Karo susprog
dintos.

Prezidentas Roosevel
tas Pataria Prancū-

Nesipriešinti

Japonai Užėmė Corregidorų į
- t

VVashington, geg. 7 —Po, pačiu laiku Pierre Lavai, 
penkių mėnesių kovos j Prancūzijos valdžios dik- 
prieš Japonų puolimus, A- i tatorius, yra pasitarimuo- 
merikos ir Filipinų ka-'se su Vokietijos ir Japoni- 
riuomenė buvo priversta, jos diplomatais. , 
pasiduoti japonams Cor-; Prancūzijos valdžia kol 
regidoro saloje, Filipinuo- kas negali suprasti Pre
se. Apie 6500 Amerikos ir zidento Roosevelto pasių- 
Filipinų kareivių pasidavė stos notos, kurioj jis pa- ' 
Japonams. Kiek Amerikos reiškia, kad jeigu “Pran- 
kareivių žuvo toje kovoje cūzijos valdžia leis darytiį 
dar nepranešta.

Motinų Motina — Marija

J. E. Baltimorės Arkivyskupo 
Atsišaukimas Lietuvių Šelpimo 

Reikalu
ARCHBISHOP’S house 

408 A. Charles St. 
Balitimore, Md.

Dearly Beloved,

April 28. 1942

The story of the Land of your 
t Fathers — your own beloved 
; Lithuania — is a sad one 
indeed. It has suffered all the 
horrors of invasion from Staiin1
and now from Hitler. When we 
say that our Lithuanian people

Vichy, Prancūzija, geg. 
7 — Prancūzų premieras 
pareiškė, kad jo valdžia 
gavusi Prez. Roosevelto 
notą, kurioj jis pataria 
prancūzams nesipriešinti 
Madagascaro salos užėmi
mui.

Lavai parodęs nepasi
tenkinimą Roosevelto no
ta, bet jo valdžia vis dėlto 
nenutrauksianti santykių 
su Jung. Valstybėmis.

Lavai Pasitarimuose 
Su Ašies Atstovais

Vichy, Prancūzija, geg. 
7 — Prancūzijos kabinę

kokius nors karo veiks
mus prieš Britaniją ar 
Jung. Valstybes

Mūšiai Madagascaro Saloje

have suffered from the indės- į 
cribable horrors of the two t 
above named Dictators, then 
we have written volumes on the 
unspeakable and horrible suf- 
ferings of the people of a little 
Nation crushed under the 
heavy heels of two men who 
have regard neither for God 
nor man.

The Lithuanian people are 
suffering — they are exiles 
from their homes and those 
who are štili within the borders

peal for charity for a small 
Nation that may be forgotten, 
as small Nations are forgotten, 
in the present world-wide 
strife. I hope that God will 
bless the gi vers in this Land 
of ours which. so far, has suf
fered little and which with 
God’s help will come out victo- 
rious in the struggle for human 
liberty.

Yours sincerely 
■ MIC H AE L J. CURLEY 

Archbishop of Baltimore
and VVashington.

jung. vaunyues , Ui Us ,.Lon^°"?s’ \ ~ . kad J® neuzgrobtų their m
veiksmas bus supranta. ghjos lakuMi' ir laivynas,vokiečiai ar japonai ir , tinued victims of 

, kaipo veiksmas prieš nuSal?3o. Prancūzijos pa-,teip stū kelią į Indi pressjonmas.
Suvienytas Tautas. sipriešinimą ir užima Ma-.ją ir Kiniją.

------- - , Taigi dabar Prancūzijos Prancūzijos vadas La-'more than talk about the sit-
Us svarsto Britų ,sivera-| valdžia yra nepavydetmo- J s įaP° val pareiškė griežtą-----ation. I hereby appeal to all the
mą j Madagascarą, o tuo je padėtyje. KOfi*

SIBIRlįOS ATSARGINIAI 
PLIEKIA NACIUS

gos padės Prancūzams.va-l pareiškė griežtą pro-.
apginti ta sali nežinoma ' testą Anglijai ir Ameri- P®°Ple >an Pa ucu ar > ° our ap^nti S^ nezmoma, s J nešama kad Lithuanians who attend St.

“he,p theUimejfmas "įsiusta Angliji karinei jė-1 L"—

Alijantai nori tą salą už- gai.

Užėmė Strateginį Slėnį
Goering Atsisakęs Iš 

Dviejų Pareigų

Londonas, geg. 7 — 
Stockholmo žinios pasiekė 
Londoną, kad Vokietijos 
nacių maršalas Goering 
atsisakęs iš dviejų parei
gų, būtentą reichstago 
pirmininko ir vokiečių ka
ro produkcijos viršininko 
vietų. Priežastis atsisaky 
mo esą “perdaug didelė 
našta jam”. Tačiau jis pa
siliekąs nacių oro laivyno 
viršininku.

NACIŲ FABRIKAI
l- BOMBARDUOJAMI

Londonas, geg. 7 — An- duoti nacių fabrikus. Ma-

Maskva, geg. 7 — Sovie-1 Atkaklūs mūšiai eina 
tų Rusija pradėjo savo Kalinino fronte. Raudo- 
pavasarinį ofensyvą prieš, nieji sako, kad kautynėse 
nacius. Per žiemą išla-' užmušta 1000 nacių. Le- glijos lakūnai bombarda- tomai, naciai nebeturi už- 
vintos divizijos Sibirijoje,’ ningrado fronte užmušta vo karo ginklų fabrikus tektinai lėktuvų apginti 
smarkiai puolė nacius ir 500, sako raudonieji. , Čekoslovakijoje ir Vokie- savo industrijos centrų ir 
atsiėmė svarbų upės slėnį,
praneša raudonosios ar
mijos laikraštis.

tijoje. Čekoslovakijoje karo tvirtovių.
Washington, D. C., geg. Skoda fabrikai skaudžiai 

7 — Prancūzų premieras nukentėjo.
j . - • Lavai atsakė į Prez. Roo- Smarkiai bombardavo irRaudonieji persikėle į ,, .. J . ■ sevelto įspėjimą nesipne- Prancūzijos pakraščius,kitą pusę upes ir nacius .. __ J . • f-

.T m -■ sinti Britams užimti Ma- kur yra naciu tvirtoves,nustume i mišką. Tačiau , , , , ,r ..... .e dagaskaro salą. Jung. Vai-; Pačioje Vokietijoje
stybių sekretorius Hull smarkiai apdaužytas
svarsto Lavai atsakymą,' Stuttgart industrijos cen- 
bet kol kas nėra apsi- tras.

raudonieji nepaduoda nei 
upės vardo, nei vietos, kur 
tie mūšiai ėjo per keturias 
dienas.

Japonai Kalba Apie
Puolimų iš Alaskos

Tokio, Japonija, geg. 7, 
— Japonijos radio prane
šimas, kuris buvo užre- 
korduotas, sako, kad ledui 
pradėjus tirpti Šiaurinia
me Pacifiko vandenyne, 
susidaro galimybė Ameri
kai pulti Japoniją iš Alas
kos ir Aleutian salų.

Tačiau japonų ekspertai 
raminasi, kad ne Japoni
ja, bet Jung. Valstybės 
turėtų bijotis veiksmų 
Šiauriniame Pacifike.

sprendęs ar bus reikalas Anglijos lakūnai labai
drąsiai pradėjo bombar-

Garbingasis Ganytojas, 
Arkivyskupas Michael J. 
Curley labai aiškiai nuro
do lietuvių nukentėjusių 
nuo diktatorių okupacijų 
kančias ir būtiną reikalą 
juos šelpti. Ragina pada
ryti rinkliavą bažnyčioje.

Šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos kunigai — kleb. 
Juozas Lietuvnikas, kun. 
dr. Liudvikas Mendelis ir 
kun. Antanas Dubinskas 
praneša, kad sekmadienį, 

We need to do something įgegužės 10 d. rytą, antro
ji, kolekta per visas mi
šias bus daroma nukentė- 
jusiems nuo karo ir dikta
torių rėžimo lietuviams.

Tos parapijos kunigai 
laiške parapijiečiams tarp 
kitko rašo:

“Karo dėliai ir kad su
rinkti daugiausiai aukų 
mūsų kenčiantiems bro
liams ir sesutėms Lietu
voje, šįmet Gegužinės Pik
niko Neturėsime. Tuos pi
nigus, kuriuos praleistu- 
mėt piknike, prašome įdė
ti į voką, kurį rasite draug 
su šiuo laišku ir tokiu bū
du praktiškai išreikšite 
savo meilę ir užuojautą 
Lietuvos karo prislėg
tiems žmonėms”.

Tą pačią dieną, būtent, 
geg. 10, 8:30 vai. rytą, Šv. 
Alfonso lietuvių par. baž
nyčioje, Baltimore, Md., į- 
vyks šv. mišios visų moti
nėlių intencijai. Po pietų, 
4 vai. įvyks tos parapijos 
viešas pagerbimas mūsų 
dangiškosios Motinos Ma
rijos, Kurios garbei visi

thers. mothers and children 
who today may be seen holding 
out their hands to America as 
the only hope from which help 
may come to them in this, their 
hour of anguish.

We direct that a special col- 
lection be taken up at every 
Mass on Sunday, May tenth 
and at all the Services on Mon- 
day and Tuesday, May eleventh 
and twelfth. This is a real ap-

(Iš Berlyno praneša,: duoti jam atsakymą 
kad Vokietijos karo jėgos 
atstatė susisiekimą, kuris 
buvo nukirstas nuo sausio 
21 d. š. m. ir naciai apsup
ti. Greičiausia tai bus na
cių 16-ji divizija, kuri bu
vo apsupta Staraja Russa 
fronte).

Rusijos žiniomis, raudo- _________ (
nieji sunaikino 38 nacių Melbourne, Australija, laikraštį pašta. šios savai- Pasillko kartu su visais 
lėktuvus per dvi dienas, o geg 7 — Amerikos ir Aus-1 tės pradžioje turėjo įvykti JaPoniJ ne aisyeje. Jisne 
savo prarado 11 lėktuvų, tralijos lakūnai numuša į to laikraščio leidėjų tar- į be£°’ nors &a eJ° pabėgti, 
ir taip pat nuskandino daug japonų pasenusių. dymas. Bet to laikraščio
5000 - tonų nacių trans- lėktuvų virš Australijos.: redaktorius pranešė paš- Senatas Patvirtino

Japonų Oro Jėgoje Atoslūgis
Vartoja Pasenusius Lėktuvus 

Australijos Kautynėse

Prarado 10,000 Žmonių Ir 
5 Laivus Corregidore

Gen. Wainvvright Pasiliko Su Savo 
Kareiviais Belaisvėje

į Washington, D. C., geg.
. 7 — Leit. - Gen. Jonathan 
M. Wainwright pasidavė 
Corregidore tvirtovėse, 
kad išgelbėti 10,000 karei
vių ir civilių, kurie didvy
riškai gynė tą salą.

Leit.-Gen. Wainwright

portinį laivą Barents jūro- Tas parodo, kad priešo oro tui, kad laikraščio ne
je. galybė yra susilpnėjus ir į beįeis. Tą pranešimą pa-

kad laikinai jų veržimąsis tvirtino ir kun. Coughlin. 
(į pietus yra sulaikytas. Taigi “Sočiai Justice” 

laikraščio leidimo klausi
mas pasibaigė.

Japonai įsiveržė Į Kiniją
Chungking, Kinija, geg. mą, Kinijai susidaro sun- 

7 — Japonų kariuomenė kūmai gauti pagalbos iš į 
iš Burmos įsiveržė į Kini- Amerikos ar Anglijos. Bet VVashington, D. C., geg.
još Yunnario psrovinciją fr Kinija yra labai didėfiš 7 Kaip žinoma, vyriaii- 
sudaro pavojų Kinijos kraštas ir Japott&i (taip iš- šio pašto viršininko pa-

'Sočiai Justice' 
Neišleis

sostinei GtUingking. niloL 
Japonams užėmus Bur-

plėtęfsafro karo frontą, ga- tvarkymu buvo uždrausta 
ti visĄ^calaimėtijriG "siuntinėti.“Spcial Jkistiicei’A

For Victory... 
uy

U. S.DUEMSE
BO1SDS
STAMPS

tracija turės iš viso $800,- 
000,000.00.

Valdžios pastatytuose 
namuose dabar daugiau
sia gyvena darbininkų 
šeimos, kurie dirba apsi
gynimo darbus įvairiose 
dirbtuvėse.

Nuskandino Rusijos Laivus

dalyvaus metinėje 
žinės procesijoje.

Gegu-

Nužudė Apaštališku 
Delegatą

Lyon, Prancūzija, geg. 7 
— Iš Prancūzijos Katali
kų misionierių centro pra
nešama, kad prelatas Lo
uis Jantzen, apaštališkas 
delegatas Chungking, Ki- 

tapo “nužudytas”

Berlynas, geg. 7 — Vo
kietijos naciai pranešė per 
radio, kad per balandžio 
mėnesį nuskandyta 79 į nijai,
Rusijos karo laivai ir 145 namuose. Nieko daugiau
prekybiniai laivai. 'apie tai nepranešama.

Darbininkų Radio Programa

Skirti Daugiau Pinigų 
Namų Statybai

Washington, D. C., geg.
7 — Jung. Valstybių Se
natas patvirtino skirti 
$500,000,000 daugiau val
džios namų statybai —
naujiems projektams. w • Šeštadienį, gegužės 9 d., 2 vai. po pietų iš WCOPfcl

Tikimasi, kad ir Atstovų stoties, Boston, Mass., išgirsime lietuviškų dainų, mih, 
butas patvirtins. Tuomet zikos ir pranešimų. >vsc.
naujų namų statybai Fe-į Šią programą skiriame Motinai ir motinoms pa^a
derai Housing" Adminis-^gerbti. Prašome pasiklausyti. -H
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Dideliu Strategu
M

Militarinio Pasaulio Ekspertai Jį Pagerbė Ir 
Pietų Valstybės Švenčia Jo Gimtadienį.

Pasaulio karas iškėlė su- jos kelių, 
sidomėjimą vienu Ameri- Generolo Lee armija bu
kos Civilio Karo generolu, vo blogai aprėdyta, blogai 
kuris nors kovojo pralai- valgydinta ir tiktai pusiau 
mėjimo pusėje, yra dabar įrengta. Jų pilkos unifor- 
užgirtas kaipo didžiausias mos buvo austos staklėms 
militarinis strategas 19-to rankoms. Jų kanuolės už- 
šimtmečio. dėtos ant ūkinių vežimų.

Ši garbė priklauso Gene- Jy kardai buvo padaryti 
rolui Robert E. Lee, myli- • kaimo kalvių. Prieš karo 
mas generolas Pietų Vals- (pabaigą Pietuose jau ne- 
tybių, kurio gimtadienis buvo vyrų, nes karui buvo 
buvo švenčiamas pietuose
sausio mėn. ypatingai 
Richmonde, Virginijoj vie
nu sykiu sostinė valstybių, 
kurios pasitraukė iš Uni
jos 1861 m. Lee gimė sau
sio 19 d., 1807 m.

Įvertinimas militarinio 
stratego nedaromas pagal 
jo laimėjimus arba pralai
mėjimus, bet pagal jo re- 
zursus. Militarįniai eks
pertai sako, kad per Civi
lio Karo pirmuosius dve
jus metus Pietai turėjo 
vieną iš dešimt progų lai
mėti, bet paskutinius dve
jus metus tiktai vieną iš 
20.

Viskas buvo prieš Lee.
Šiaurės generolai turėjo 
daugiau ginkluotų jėgų 
karo pradžioj ir daugelį 
vyrų. Šiaurėje buvo dau
giau pinigų, fabrikų, gink
lų ir visokių reikmenų.
Pietuose trūko maisto, 
drabužių ir ginklų ir nebu
vo tinkamų transportaci-

paaukuota visi 
16 iki 60 metų.

Net, visvien, Gen. Lee 
pasižymėjo puikiu rekor

vyrai nuo
■

“...Motina, — skambėjo pamokslininko žodžiai, kai vaikučiai rauda ant moti
nos kapo, — kada tu užmiršusi save, vien pasiaukojimą težinodama, savo kūdikį 

du^ Jo^uiki strategija ats Pr*e karštos, motiniška meile liepsnojančios krūtinės ir tavo lūpos palie-
tūmė šiaurės armiją nuo'tė J° skruostus; kada tu kryžiaus ženklu laiminai jį į verpetingą žemės kelionę; 
pat Richmondo vartų. kada atitraukdama nuo savo lūpų, kartais, paskutinį duonos kąsnelį jo jėgas ug- 
Dvejus sykius jis įvykdė dei ir> kada į jo gležnutę širdelę Dievo ir Tėvynės meilės jausmą skiepijai, ar pa- 
invaziją priešų teritorijoje galvojai, kad tas tavo mylimasis kūdikis, užaugęs, gražia it laukų lelija mergužė-

Kiekvienas kraštas, kiek- Charles Wesley, įkūrėjas' 
vienas klimatas turi savo metodistų tikybos, saky- 
medžius ir kiekvieno am-'davo pamokslus po šituo 
žiaus pasakose skaitome, medžiu.

' apie medžius. į Girelė senoviškų maudų
Jung. Valstybėse pione- (hemlock) stovi arti New 

riai iškirto takus per tan- London ,irgi Connecticut 
kias girias — nuo rytų į valstybėj. Kaip ta girelė 
vakarus, nuo šiaurų į pie- stovėjo indėnų laikuose 
tus — ir kaikurie medžiai 17-tąme šimtmetyje tai 
buvo paženklinti Ameri- taip ir šiandien stovi, 
kos istorijoje. Aukščiausias medis liU-

Šioje šalyje yra apie 200 nois valstybėj yra ciprisas 
medžių pagarsėjusių savo (cyPress), kuris auga Ma- 
didumu ar amžiumi, kai- ssac apskrityje. 137 pėdų 
kurie iš jų klasifikuoti aukščio.
kaipo seniausi gyvenanti Lousianoje ciprisas, 
daiktai ant svieto. kurio metai rokuojami iki

“Senis” Amerikos auga- 1,300, stovi prie Amite u- 
lų pasaulyje yra “General pės klampyno.

Dideli kaštanai (chest- 
nuts), pūšiai, skirpstai, 
amerikiški popeliai, med- 
liepiai auga kitose valsty
bėse. FLIS.

Maryland ir Pennsylvani- 
jos valstybėse.

Lee įvykdė puikų rekor
dą kada jis paėmė ofensy- 
vą. Antie tam įvyko viso 
karo kruviniausią kova;

i

Chaneellorsville kova buvo Į 
puikiai suplanuota iš mili
tarinio atžvilgio; irgi Get- 
tysburge, kuri
persilaužimas

le, stipriu it ąžuolu vyru, nekartą tavo širdį skausmo erškėčiais sužeis?...

Laimėjusi Motina
Pr. Tamošaitis

Štai dar vienas laimėju
sios moters paveikslas, 

buvo karo Monikos vardas mums ne- 
Šiaurės svetimas. Ji šventoji. Ir 

naudai. Strategai vis tiki, jos sūnus šventasis — di- 
kad jeigu Gen. Lee įsaky- dysis Augustinas. O koki 
mai Gettysburge kovoje jie buvo jaunystėj!... 
būtų buvę pilnai įvykdyti Linksmai ji praleido sa-
tai Pietai būtų laimėję ko
vą.

Gen. Lee defensyvo stra-

vo jaunystę Tagastoje, A- 
frikos šiaurėje esančiam

tegija irgi buvo puikiai ap- šyvo kare pasireiškė Fre- 
galvota. Ji genijus defen- derieksburge, WildernesS ^2° 
-----------------------------------kovoje ir per apgulimą Pe-

Valgomų Daiktų Krautuvės

mieste, turtingų tėvų na
muose. Kas buvo leidžia
ma, jai dar nepakako. Ji 
slapta, nučiupusi raktą, 
nusileisdavo į rūsį ir ten 
girkšnodavo saldų vyną. 
Vynas saldus, bet jis ir 
svaigina. Taip kartą ją nu
sigėrusią rūsy rado viena 
tarnaitė ir ėmė iš jos juok
tis. Monika su tarnaite su
sikivirčijo, ir tarnaitė ją 
išvadino “girtuokle”. Mo-

burge jis 
Grant, vadą

Sherman Bigtree”, kuris 
auga Seąuonia tautiška
me parke Californijoj. Jo 
plotis (diameter) iš 36 V2 
pėdų arba apėmimas (cir- 
cumference) iš beveik 115
pėdų, aukščio 272.4 pėdų, • ar ne... Sekmadie-
turi 660,121 lentų pėdų ir į ni’ gegužės 3, š. m., Bostone 
sulaukęs nuo 3,000 iki i termometras rodė 85 laipsnius, 
4,000 metų. šilumos. Tai vidurvasarinė šilu

ma, kuri iškvietė daug publikos 
į pamarius ir ten galėjo tikrai

dėjo ir Augustinas. Moni
ka tuo tarpu karštai mels
davosi. Ir štai vieną dieną 
ji laimėjo. Augustinas, po 
vieno Ambrozijaus pa
mokslo, pamatė savo niek- 
šystę, išvijo savo nuodė
mingo gyvenimo draugę, 
nuėjo pas Ambrozijų, pri
ėmė krikštą ir tapo dideliu 
krikščionybės apaštalu. 
Jo atsivertimas buvo vie
nos Monikos ašarų, meilės 
ir maldos vaisius. Monika 
mirė 387 m., gražiai atli
kusi savo žemės uždavinį. 
Vėliau ir ji buvo paskelbta 
šventąja.

Štai. Šventąja gali tapti 
ir saldų vyną,, linksmumą 
ir juoką mėgstanti mer
gaitė. “L.”

Grizzly Giant Bigtree 
Yosemite tautiškame par-
ke turi apėmimą iš nuo 87 į pasigėrėti šilu dienele. Oro 
iki daugiau 97 pėdų. 200 biuro registratoriai praneša,

kad tokia šilta diena buvus ge
gužės trečią tik prieš 64 metus.

pėdų aukščio ir apie 3,800 
metų senumo.
Californijos tautiški par-

. .. • • x . v. - i- Remkite tuos profesijonalus ir biz-kai ir giriOS turi Šimtus ki- merius, kurie savo skelbimais remia 
tų milžiniškų medžių. Pa- j “Parbinink3'
vyzdžiui, Stanislaus tau
tiškoje girioje auga ąžuo
las, kurio šakos išsikiša 
net 131 pėdų, turi 700 me
tų. San Benito Apskrityje 
stovi kitas ąžuolas, 125 
pėdų aukščio su apie tonu 
gilių (acorns) gerame se
zone. Bet šiandienos aukš
čiausias medis randasi 
Humboldt State Redwood 
parke, raudonmedis iš 364 
pėdų aukščio.

Bet ir kitose šalies daly
se auga milžiniški me
džiai, netik Californijoj.

“Didžiausias augantis 
skirpstas” Jung. Valsty
bėse, dabar stovi Wethers-; 
field, Connecticut. Yra' 
daugiau kaip 29 pėdų apė- į 
mimo, 100 pėdų aukščio, įr ’ 
apie 180 metų senumo. Pa
sakos mums praneša, kad

ĮVAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 
TAIPGI IR'PATAISAU < 

366 West Broadwayf 
So. Boston, Mass.

liginga, gera mergaitė. Ji 
pasiryžo nebegerti. Ir šią 
kovą laimėjo'".

Bet vėl nelaimė. Vos 18 
metų sulaukusią tėvai ją 
išleido už dvigubai senes
nio už ją biauraus vyro —

siaurines ar- 
ir au-

kurią kuoti vyrus, pinigus, gin
klus. Vėliau jis pasitraukė,

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik-i Vonflc
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda , J;. H&ai KauL15 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke’

Perkins MarketPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

vis kovodamas, pakol priė- ir dar pagonies. Pas piktą 
jo prie galo per Appoma- į anytą gyvenimas ne juo-

Per Vieną Dieną 
Pardavė 112 Egz.

“Maldų Šaltinis'

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

men.
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Kieno galvos oda yra jautri — imkite permanent Remote 

Control sistemos. Tai naujausias Permanent Waving srityje. 
Tai yra greičiausia, parankiausia, smagiausia ir vėsiausia. 
Šis permanent ilgai įtveria. Kaina tik $6.50.

Pas mus galite gauti permanents nuo 
$3. 50 iki $12.50.

Jaunoms mergaitėms waves nuo $3.00 iki $7.00. 
Feather cut 50c. extra.

Valandos nuo 9:30 ryte iki 6 vai. vakare.

Oueen Arai Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalhiame visokius skelbinius 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

tox kovą balandžio 
i 1865 m.

Gen. Lee pasižymėjo sa
vo drąsa ir užsispyrimu 
pergalėti neįveikiamas 
kliūtis. Tais laikais jis bu
vo pripažintas kaipo svar
biausias generolas konfe
deracijoje, bet per metų 
eigą, kada jo strategija 
buvo giliau išstudijuota, 
jis tapo pripažintas milita- 

jriniu genijumi. Jo kovos 
dabar yra studijuojamos 

| jaunų karininkų. Būriai 
jų buvo išsiųsti į Mary
land ir Virginią valstybes, 
kad galėtų geriau išstudi
juoti ten jo strategijos li
niją. Armijos ekspertai 
prilygina jį prie Hanniba- 
lo, Ceserio ir Napoleono, ir 
sutiko priskirti jo vardą 
prie didžiųjų istorijoje mi- 
litarinių vadų.

Ne tik Jung. Valstybėse 
studijuojama Gen. Lee 
taktika. Mokyklose kitų 

| šalių karininkai studijuo
ja jo kampanijas. Kinijoje 
generolai daug iš jo pasi
mokino, kaip ir Rusų ge
nerolai, kurie pripažįsta 
jo genijų. Balkanuose irgi 
jo strategija mokinama.

Šiandien, kada Pietų 
Valstybės pagerbė jo gim
tadienį kaipo kilusį iš Vir
ginijos ir iš Pietų valsty
bių, visos Jung. Valstybės 
jį pagerbė kaipo įžymų a-

ĮĮ
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kai. Bet Monika ir čia savo 
meiliu šypsniu laimėjo a- 
nytą — apsikrikštijo. Die
vas laimino ir davė jai 2 
sūnus ir dukrelę. Navigi- 
jus ir Perpetua buvo geri 
motinos vaikai, bet vy
riausias — Augustinas at
sigimė į tėvą. Jam švietė 
graži ateitis. Jis buvo ga
bus, tėvai turtingi, ko gi 
bereikia. Susirado įvai
riausių draugų ir draugių, 
prisidėjo prie katalikų 
priešų ir linksmai gyveno 
su viena ištvirkusia mer
gaite. Katalikei motinai 
tai buvo begalinis skaus
mas. Ji nesiliovė verkusi 
ir meldusis. “Tokių ašarų 
sūnus negalįs žūti” — ra
mino ją Katargos vysku
pas.

Džiaugsmo spindulėlis 
buvo jai tas, kad jos vyras 
mirdamas apsikrikštijo.

Toliau ji susirūpino vie
nu Augustinu. Apsigyveno 
pas jį. Nuolat kalbėdavo 
jam. Bet jis į kiekvieną 
meilų jos žodį atsakydavo
pasityčiojimu ir juoku.! 
Pagaliau Augustinas neiš
kentė. Jis paliko motiną ir! 
slapta laivu išdūmė į Ro
mą ir iš ten į Milaną. Bet 
kas sulaikys mylinčią mo
tiną. kai ji trokšta išgelbė
ti savo sūnų? Ir dar nuo 
amžinos nelaimės.

Milane tuo laiku darba
vosi garsusis vysk. Am- 
brozijus. Jis labai gražiai 
kalbėdavo. Jo pamokslų 
pasiklausyti susįrjnkdavo 
visas gęstąs. pra-Į

Amerikos lietuviai katalikai 
senai pageidavo didelėmis rai
dėmis maldaknygės, bet nebu
vo kas ją išleistų. Kun. Pr. J. 
Juškaitis, Nekalto Pras. P. Švč. 
par. klebonas, šį pageidavimą 
patenkino — išleido gražią ir 
labai tinkamo formato malda 
knygę “MALDŲ ŠALTINIS”. 
Žmonės sužinoję, kad “MAL
DŲ ŠALTINIS” jau atspaus
dintas, užvertė “Darbininką” 
užsakymais. Vieną tik dieną 
parduota ir pašU išsiųsta 112 
egz. minėtos maldaknygės. Tai 
rekordas!

į CASPER’S BEAUTY SALON 1
L; 83 L Stregt, V' So. Boston, Mass. ♦ už demokratiją Gen. Lee
“ Tel,,ągMthBostęu) 4645 „,1( ' latiSuota r«wa^vW>

1 Strątegijęg ri^elatrui. FLIS.
.atiduota p< 

Jritrątegij^s

Motinų Dienos Proga

Būtų geriausia motinoms do
vana. tai naujai išleista didelė
mis raidėmis maldaknygė — 
“Maldų Šaltinis”. Šią malda
knygę išleido Kun. P. J. Juškai
tis ir labai patogiu laiku. Mo
tinos melsdamosios iš šios mal
daknygės siųs savo maldas ir 
atsidūksėjimus prie Aukščiau
siojo, atsimindamos savo myli
mą dukrelę ar sūnelį. Jaunime, 

į Motinų Dienoje įteik savo bran
giai motutei “Maldų Šaltinį”.

GRAŽI DOVANA 
MOTINŲ DIENAI

Sūnūs ir dukterys, minėda- 
mos motinų dieną neužmirškite 
savo brangių motinėlių, kurios 
taip nuoširdžiai ir kruopščiai 
apie jus rūpinasi — suteikite 
joms po atmintiną dovaną. 
“Darbininkas” turi labai puikią 
ir'gražią dovaną — ANGELŲ 
KARALIENE, tai nemažas pa
veikslas. padarytas iš gibso. -Jo -kaina tilc $

IV6?

)
«

Daily Double
užsidaro 2:30 p.p.

Dėl rezervacijų 
telefonuokite:

EAST Boston 3900

linkite B A M traukinius; Elevated traukinius ir karus; 

arba Busus. •

Grandstand. 50c.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
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 provided for in Section 1103 

Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly  ............. ......... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _______________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ____ _______  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ............................. $5.00 Į
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Diktatūra

TijĮIIJ ■„ - -S-y

Prie pasvyrusio Rūpintojėlio kojų kraujuose pa
sruvęs tėvynės gynėjas, šaukiasi vien motinos... O mo
tina, palaiminai mane tėvynės pakilimui, palaimink

Karo sūkurys įneša daug sukrėtimų į mūsų gyve
nimą. Tenka susivaržyti, daug ko atsižadėti, o tai ne
lengva žmonėms pripratusiems prie įvairių patogumų. ■
Tačiau prisiminus, kaip žmonės gyvena Europoj po 
diktatorių priespauda, mūsų tariamieji vargai tik 
mažmožiais teatrodo. Visi diktatoriai, koki jie ten be
būtų — juodi, rudi ar raudoni — eina ir jau priėjo prie 
to, kad jų valdomieji žmonės pamirštų esą žmonėmis
ir visas savo proto ir kūno jėgas, net savo sielą ir širdį, mane ir amžinai kelionei., 
valstybei atiduotų. Individas bei paskiras žmogus tai 
niekis, valstybė — viskas. Tuo būdu sugriaunama 
žmogaus asmenybė, atimama jam nuosavybė ir su
tramdoma laisvė iki tokio laipsnio, kad jis tampa au
tomatu, nuliu, bedvasine mašina ir apgailestautinu 
valdžios pastumdėliu. Kadangi valstybė nėra nė žmo
gus, nė koks apčiuopiamas daiktas, tik idėja, bendra 
sąvoka, tai ją kas nors turi reprezentuoti. Supranta
ma, kad ją reprezentuoja koks nors gyvas, protingas 
sutvėrimas, t. y. žmogus. Jis taip sakant įkūnyja vals
tybės idėją. Demokratinę valstybę tvarko piliečių iš
rinktieji atstovai. Joje kiekvienas pilietis valdžioj da
lyvauja, nes jis laisva valia renka tinkamą sau atsto
vą. Gi diktatūrinę valstybę valdo tik vienas žmogus— 
diktatorius. Garsūs šūkiai apie proletariato diktatūrą 
tai tik skystos vaikų pasakos. Proletariatas tvarkytis 
niekad nesugebėjo ir nesugebės. Jį valdo vienas žmo
gus — diktatorius, kurs taip prižiūri proletariatą, kad 
jis niekad nesikėsintų valdžios siekti, kad ir ištiesų 
sugebėtų tvarkytis. Visi diktatoriai turi bendrą ypatu
mą: jie nepaleidžia valdžios iš savo rankų, kol nebus 
priversti ar nužudyti. Tad diktatorinė valstybė, ar tik- Į 
sliau tariant, diktatorius yra vienintelis savo pavaldi- j 
nių valdovas ir ponas. Jo valdomieji žmonės tai klus
nūs, plakami, užguiti vergai.

Ką gi diktatorinė valstybė savo piliečiams duoda ?
Pavergę savo valstiečių kūną ir dvasią, išplėšę laisvę 
ir religiją, diktatoriai turėtų ką nors jiems duoti. Gal 
medžiaginį gerbūvį? Taigi, kad ne. Neigiamiausias 
diktatorių ypatumas tai jų neištikimybė savo paža
dams. Niekad neišlaiko savo žodžio. Žada rojų, o atne
ša vergiją ir skurdą. Savo gobšumui patenkinti, gar- nu^U(jė užsimezgusį žiedą, meiliai tėvai griežtai atsi- 
bei ir valdžiai įsigyti nuolatos ginkluojasi ir jtrau ę kurg būtų žydėjęs ir būtų sako įžvelgti į žmogaus 

J ^av^s tuštiems namams gyvenimo šventenybę, ne-
saulėtą šypseną ir links- nori matyti Dievo rūsty- 
mąją nuotaiką, meilingas bės dėl sunaikinimo gyve-

“MALDŲ ŠALTINIS”

Būk Ištikimas!
Motina gulėjo lovoje iš

blyškusi ir sunkiai alsavo. 
Prie jos galvos stovėjo 
žmonėms neregimas mir
ties angelas, pasirengęs; 
jos sielą nunešti pas Die-i 
vą, Sutvėrėją ir visokios! 
gyvybės Viešpatį.

“Liudvikai”, šūktelėjo 
tyliai ji vaikutį, kuris iš
sigandęs ir nusiminęs iš 
tolo stebėjo jos išbalusius 
ir įdubusius veidus. Ber
niukas prisiartino.

“Liudvikai”, — tarė mo
tina, “aš netrukus mirsiu. 
Būk visuomet geras ir tei
sus, koks iki šiol buvai. 
Neužmiršk melstis ir vi
sados prisimink, kad ge
rasis Dievas ir tavo moti
na iš dangaus į tave žiū
ri”.

“Ne, mamyte”, garsiai 
pravirko berniukas ir di
delės baimės apimtas įsi
kabino į jos rankas, “tu 
neprivalai mirti!”

Kun. Pr. J. Juškaitis išleido naują maldakny
gę vardu “MALDŲ ŠALTINIS”, kuri jau atspaus
dinta ir tarsi naujas pamaldumo apaštalas, siun
čiama į pasaulį, kad neštų mūsų žmonėms dvasi 
nę naudą. Reikia pripažinti, kad gerb. leidėjas pa 
sirinko patį tinkamiausią psichologinį momentą 
naujai maldaknygei išleisti. Turime, ar tiksliau 
pasakius, turėjome daug įvairių maldaknygių, 
bet jų išteklius jau sumažėjo ir laikui bėgant visai 
išsisems, nes knyga tai kaip drabužis — nusidėvi 
ir suplyšta. Gi užsidarius susisiekimui su Lietuva, 
naujų maldaknygių nebebus iš kur parsigabenti. 
Tad rūpestingam kunigui leidėjui atėjo laiminga 
mintis tam trūkumui už akių užbėgti: į patį laiką 
atidarė naują “Maldų šaltinį”. Ir koks tai jaukus, 
gaivinantis šaltinis! Katalikų Bažnyčios dvasi
niam iždyne yra labai daug maldų. Tiek daug, kad 
joms visoms atspausdinti prireiktų keliolikos 
stambių tomų. Neįmanoma visas į vjeną malda
knygę sutalpinti. Tad reikia jas taip atrinkti, kad 
tik pačios reikalingiausios- būtų sunaudotos. Čia 
tai ir glūdi visa uždavinio svarba — mokėt atrink
ti. Gerb. leidėjas tą uždavinį labai sumaniai atli
ko: maldų rinkinys išėjo pats tiksliausias. Rodos 
išskaitė iš žmonių širdžių, kurias maldas daugiau
siai pamils. Iš tiesų, verta įsitikinti, kad nėkiek 
čia neperdedu, ir kiekvienam lietuviui katalikui 
patariu iš tos maldaknygės pasimelsti.

Kun. K. Urbonavičius.

kraujo praliejimą kaltina. Ar gali atsirasti toks civili
zuotas žmogus, kurs pakęstų bet kokią diktatūrą — 
juodą, rudą ar raudoną? * K.

Motina, Moterys Ir Kiti Tėvai...
Motina džiaugiasi gražia niomis Jo dovanomis su 

ir buinia savo dukrele. Di- mano mažyčiais, kurie yra 
dėlės žydrios kūdikio akys motinos laimė ir pažiba”, 
mirksėjo, geltoni aukso) Tai tikroji motina! Tai 
plaukeliai raitėsi, puikūs laiminga motina! Viršum 
veido skruosteliai raudo, į tokios teisingos - laimin- 
angeliška linksmybė ir sal- gos motinos ir jos kūdikio 
dybė tryško iš nekaltos galvos šviečia skaisti Bet- 
mažytės jaunutės esybės. ! lie jaus žvaigždė!

Atsilankęs klebonas pa- o kaip daug randasi mo- 
sveikino laimingą motiną, terų su tuščiomis rankc- 
O ji atsiliepė: Į mis ir išsiilgusiomis širdi-

“Aš būčiau netekusi mis vien dėl to, kad atsi- 
brangios savo laimės. Nes davė savimeilei ir... sunai- 
keletas daktarų buvo pa- kinimui... Tokios moterys 
tarę man turėti abortą. Jie dažnai nusiskundžia as- 
nurodė, kad nė kūdikis, nė meniniais rūpesčiais ir ne- 
aš — neišlaikysime, negy- žinančios, ką daryti, ką 
vensime. Aš pasiryžau tai-' pradėti. Nusiminusios, jos 
kintis su Dievo valia. Tik- aimanuoja:
rovėje, Gerasai Dievas “Tušti namai... Nėra kas 
man atlygino brangiausia veikti... Be galo daug rū-

pareigas ir palaimą 
Tokios moterys, kada gi

nimo, to gyvenimo, kurs 
giriiusiam būtų buvęs iš-

susipras ir kada išmoks ži- ganinga galimybė pelnyti
noti, kad jų širdys yra su
kurtos mylėti ir tarnauti 
meilei? Kad nė viena kar-

amžinąją laimę. O iš negi
musių dėl savimeilių tėvų 
kaltės, kaip daugelis iš jų

rI į

MOTINOS DIENOJ 

Mutušėle brangiausia,

Tau geidžiu aš šiandieną,
Kad Dievulis geriausias, 
Maldų tavo išklausęs, — 
Tavo žingsnį kieki ieną 
Globoj Savo turėtų;
Duotų mulonių saują,
Ko tiktai reikalauji,
Kas čia reikia ant svieto;
O paskui, kui nueisi 
Į Dangaus karaliją, —
Kad galėtumėm drauge 
Linksmai garbint Marijų!...

“C. P.

norėjo nieko nei valgyti, 
nei žaisti, bet visą laiką 
verkė mirusios motinos, 

ištryško ir motinai aša- Pagaliau sesuo vedėja pa
ros iš akių. ! sišaukė jį ir nuramino:

“Gerasis Dievas šaukia “Neverk, mažasai. Žiūrėk, 
mane”, tarė ji su visišku tavo motina yra dabar 
atsidavimu ir pasitikėji- danguje pas Gerąjį Dievu- 
mu. “Ar ne taip, tu juk lį ir džiaugiasi kartu su 
pažadi man mano žodžių angelais. Ji nei vargsta, 
neužmiršti?” į nei kenčia. Bet kai ji ma-

“Taip, mamyte”, ištarė to tave vis verkiantį, tai 
berniukas pro ašaras; “aš jos džiaugsmas dingsta ir 
visuomet būsiu pamaldus ji nuliūsta dėl tavęs. O tu 
ir teisus ir visada apie ta- gi nenori jokio rūpesčio 
ve galvosiu!” j sudaryti savo mamytei, ar

“Štai”, tęsė motina to- ne tiesa? Eikš, būk lai- 
liau, “prie mano lovos ka- mingas ir žaisk su manim 
bo lentutė su posakiu. Kai ir kitais vaikais!” 
pradėsi lankyti mokyklą,1 Liudvikas liovėsi verkti 
išmoksi ir jį perskaityti: ir paklusniai žaidė. Ta- 
Būk ištikimas iki mirties, čiau tikrojo linksmumo 
ir duosiu tau amžinojo gy- jame niekados negalima 
venimo vainiką! Tada buvo pastebėti, 
skaityk jį kasdieną ir pri-! Tėvas dažnai jį lanky- 
simink mano žodžius, o po davo. Po keliolikos metų

dovana. Dabar aš su labai pėsčių... Apima nuliūdi- 
laiminga ir be galo dėkin- mas... Širdis ilgiasi... Bai
ga Gerajam Dievui už ma- šiai nuobodu... Širdgėla 
no laimę ir sveikatą. Visgi, piausto... Vyras nebeklau- 
klebone, malonėk pasimel- so... nebetiki... nepatenkin- 
sti už mane. Aš netrukus tas...”
ir vėl turėsiu... Aš gaunu j Jei paklaustum tų mote
tuos pačius patarimus... rų, ar turi vaikų, atsaky-
sunaikintL.. Tačiau, aš ge- mas būtų neigiamas. Dėl vienintelė 
riau pasitikiu Dievu, Kurs ko gi taip? Nes jos paklau- paplitusiai 
myli gyvenimą ir grožę, ir sė daktarų ‘labai gere 
nori, kad dalinčiaus malo- tarimo; ir jos sunfttki

jiera negali lygintis kil-jbūtų buvę naudingų pilie- 
nioms motinystės parei- čių, tėvynainių, vadų?... 
goms? Kad nuobodžiausia)Kaip labai apgailestauti- 
vieta žemėje yra moters į na, net apverktina, kad to- 
širdis, nebent bus pripil- kie savimeiliai tėvai, svei- 
dyta liespnojančia meile ki ir tvirti, galintieji auk- 
jos vaikams? Kada gi to- lėti vaikus ir duoti mokslo, 
kios moterys susipras, ir i bet pakerta gyvybę nuo
kada žinos vykdyti Dievo 
valią ir neklausyti “gero” 
patarimo tų daktarų (ne
lojalių savo pašaukimui), 
patariančių negimusią gy-

pat pradžios.
Dažnai atsitinka, kad

daugelis iš tokių tėvų 
klaupiasi ties Marijos sta
tula bažnyčioje ir maldau

vybę sunaikinti... žudyti ?..s ja... kad Tyriausioji Mado-
Be to, dar labiau apgai

lestautina! Juk yra tokių 
savimeilių jaunųjų porų, 
įeinančių į šventąjį mote
rystės luomą, kurio pir- 
masai tikslas yra vaikai, 
ir jie bando ir tyria visas 
priemones, teisėtas ir ne-

na, Nekalčiausioji Pana 
Motina, Skaisčiausios Mei
lės Motina, išklausytų jų | tina yra 
maldos... Tačiau, kokiu 
būdu Skaisčiausioji ir Ne
kalčiausioji Marija gali 
prašalinti pasitaikiusias 
jų nelaimes ir kaip gali pa

to kada nors susitiksime kartą pasakė: “Žinai, grei- 
danguje”. tai gausi naują motiną,

Vakare motina mirė, o tada vėl sugrįši į namus ir 
po trijų dienų jau ilsėjosi bus tau gera”, 
ji kapinių pavėsy. Tėvas; Liudvikas labai nudžiu- 
raudojo lyg vaikas. Jis &°-
pasijuto, kad nebeturįs Naujoji motina pradžio- 
nei kur galvos priglausti, Je tikrai buvo jam meili, 
nebeišmanąs nei kas dary- Bet vėliau pasirodė ji pa
ti. Kas bus su mažuoju niūrusi ir blogos nuotai- 
Liudviku? Motina sirgo kos, dažnai jį apibardavo 
daugelį metų ir tas jam ir mušdavo. Kartą padėjo 
labai brangiai kainavo. O ji pinigus ant stalo, “ 
svetimi žmonės, kurie rū- buvo pasirengusi užmokė- 
pinosi namais tuo laiku, ti nuomą. Tačiau vėliau 
kai jis buvo išvykęs į dar- užsimiršusi ir nepastebė- 
bą, pridarė daug skolų. Jusi pinigu paėmė stal- 
Todėl kitą dieną tarė tė- dengtę ir išdulkino pro 
vas vaikui: “Liudvikai, langą. Popieriniai pinigai 
esu priverstas atiduoti ta- nukrito ant kiemo. Viena 
ve į našlaičių prieglaudą, moteris pamatė juos, pa- 
Man labai skaudu, bet ki- ėmė ir paslėpė. Kai moti- 
taip negaliu pasielgti. Bai- na pasigedo pinigų, visa 
dus parduosiu, kad išly- kaltė užgriuvo ant Liud- 
ginčiau skolas. Pasiliksiu viko. Ir ėmė ji Liudviką 
sau tik mažytį kambarė- mušti, kol pavargo. Tada 
U” sako Liudvikas tėvui: “Tė-

“Gerai”, — tarė berniu- ti, aš čia pamotei labai 
kas. “Bet klausyk, tęsė,; užkliūvu, leisk mane at- 
ar tą posakį, kurs kabo gal į vaikų prieglaudą”. _ 
ties motinos lova, galiu Pradžioje tėvas nenorė- 
pasiimti? Kai išmoksiu jo apie tai_ neklausyti. Bet 
skaityti ,norėčiau kasdie- kai pamotė nesiliovė Liūd
ną jį perskaityti. Taip mo- viko mušusi ir barusi, su 

man pasakiusi tiko

kis į kitą miestą. Ten te
ko jam eiti prekybos mok
slus. Pradžioj sunku jam 
buvo atsidūrus naujose a- 
pystovose, bet pagaliau 
apsiprato. Jis buvo sąži
ningas ir uolus, todėl visi 
jį pamilo.

Tačiau, ką Dievas myli, 
tą plaką. Viešpats panoro 
skaudžiu bandymu išmė
ginti Liudviko ištikimybę. 
Toje pačioje įstaigoje dir
bo vienas jaunas vyrukas, 
kuris per lengvapėdišku
mą ir blogus draugus įbri
do į skolas. Skolintojai 
grasino teismu. Taigi tam 
jaunuoliui prireikė daug 
pinigų. Ir atėjo jam pikto
ji mintis. Liudvikui, ku
riam tuo metu sukako 17 
metų, tekdavę labai daž
nai didelės pinigų sumos 
nunešti į banką. Vieną die
ną nesąžiningas jaunuolis 
nepastebimai ištraukė 
vieną ryšulėlį pinigų. La
bai nusigandęs ir sumišęs 
grįžo Liudvikas iš banko. 
Jam trūko 500 markių. A- 
tėjo viršininkas ir kasi
ninkas, visur išieškojo, iš
rausė ir pinigų nerado. 
Vagim buvo įtartas Liud
vikas. Į Liudviko pasiaiš
kinimus bei tvirtinimus 
nebuvo atkreipta jokio 
dėmesio. Ir tuo būdu varg
šas Liudvikas neteko vie
tos. Geras, teisus jaunuo
lis — visų apleistas sveti
mame mieste! Kur eiti? Į 
namus pas piktąją pamo
tę, kuri juo taip nepasiti
ki? Ne, tai būtų ir be tiks
lo ir veltui. Todėl pamėgi
no jis kitur pasiieškoti 
sau darbo. Bet be jokio 
pažymėjimo ir rekomen
dacijos niekas jo nenorė
jo priimti. Pagaliau nuėjo 
jis į gelžkelio stotį ir ten 
pelnydavo kelis centus, 
padėdamas iškraustyti ve
žimus. Naktimis miegoda
vo kur nors po vežimu ar 
šiaip kur po pastoge. Tai 
buvo labai vargingas gy
venimas, ir kai jis vaka
rais išbalęs ir sušalęs pa
galvodavo apie savo liūd
ną likimą, panorėdavo nu
sivylimas bei nusimini
mas jį apimti. Bet tada jis 
prisimindavo savo myli
mos motinos žodžius: Būk 

ir ištikimas iki mirties! Taip 
Viešpats leidžia savo vai
kams grimsti, bet nenu- 
grimsti.

Vieną dieną Liudvikui 
bedirbant stoty, prisiarti
no vienas ponas ir ėmė jį 
klausinėti, iš kur jis esąs, 
ką veikias. Tylus, kuklus 
jaunikaitis patiko ponui.

“Taip, jaunuoli”, tarė 
ponas, “gaila, neturiu tau 
jokio darbo. Bet štai imk 
šiuos pinigus, važiuok į 
miestą ir nueik, pas poną 
Z. atiduok nuo manęs lin
kėjimus ir paklausk, ar 
neatsirastų pas jį darbo”.

Tą padarė Liudvikas ir 
po trijų dienų tapo didelio 
garlaivio jūreiviu. Darbas 
buvo sunkus, bet Liudvi- 

Tęsinys 5-tame pusi.Susirinko Liudvikas 
savo daiktelius ir sugrįžo 
į našlaičių namus. Savo 
mylimos mirusios motu
tės lentikę su posakiu pa
sikabino jis prie lovos ir 
kiekvieną rytą pažvelgęs 
į ją vis kartodavo: “Būk 
ištikimas iki mirties! 
Taip, mylimoji motute, 
aš būsiu ištikimas tau ir 
gerajam Dievuliui, kad 
kada nors su tavim susi
tikčiau danguje!” — 

Keturiolikai metų'suka
kus per prieglaudos tarpi
ninkavimu pateko Liudvi

daryti”.
Ašaros pasirodė tėvo a- 

kyse.
“Gerai vaike”, tarė jis, 

“pasiimk jį ir laikyk pa
garboje!”

Sekančią dieną atsidūrė 
Liudvikas našlaičių prieg
laudoje. Pradžioje jam vi
sai čia nepatiko būti. Ne-

teisėtas, kad tik apsisau- laiminti jų širdis, kai jie 
patys į savo sielos vidų ne
įsileidžia Jos ir Dievo Sū
naus, ir neprisiima jiems 
Dievo duotų kūdikių, ku
riuos, gyvendamas tarp 
žmonių čia, žemėje, Jis be 
galo mylėjo, dėjo ant ne
kaltų jų galvučių palai
mintas Savo rankas, lai
mino ir tarė: “Leiskite ma-

gotų nuo vaikų turėjimo. 
Be ekonomiškų priežasčių 
(kurios neatleidžia kal
tės) ir sveikatos priežas
čių (dėl ko nepasitikima 
Dievo pagalba), yra tik 

priežastis tai 
rasinei saužu- 

;ero7 pa-.dybei. Ta priežastis yra 
mo iri SAVIMEILĖ. Tokie savi-

žutėlius ir nedrauskite 
jiems eiti pas Mane, nes 
tokiu Dangaus Karalystė” 
(Mat. XIX, 14).

A. T. (SamataĮ
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LIETUVOS TREMTINIŲ'MM SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos

1021. Bazinka, Zenonas (Ko- gyv. v. Kazlų Rūda.
stas), gimęs 1928, gyv. vieta 1052. Benislauskienė, Jadvy- 
Radžiūnai.

1022. Bazinkaitė, Danutė (Ko-
vietaga, 78, ūkininkė, gyv 

Kriukėnai, Melagenai.
Raudonasis Kryžius. Šis1 stas) t gimus 1932, mokinė. 1053. Benislauskytė, Marija,
sąrašas yra labai svarbus, • 1023. Badnauskaitė, Viktori- 45, ūkininkė, gyv. v. Kriukėnai. 
nes iŠ jo Amerikoje gyve- ja (Antanas), gimus 1905, vie- 1054- Benislauskytė, Janina, 
nanti giminės ar pažįsta- Euolėi gyv. v< Vilnius. 21, SYV- v- Kriukėnai.
mi galės sužinoti apie sa- i 1924. Beinarienė, Marija 1055- Beniulis, Albinas (Vin- 
vuosius, nuo kurių dabar1 (juozas)> 60, ūkininkė, gyv. v. cas), gimęs 1906> kareivis, g. v.i 
negauna jokių žinių. Bartkiškiai, Smalvos. Vilnius.

Sąrašas sunumeruotas ir, 1025. Beinaraitė, Stasė (Kos- 1056- Benotas, Feliksas, (An- 
alfabetiškai sudarytas. tas)) 25, gyv. v. Bartkiškiai. tanas), 36, gelžkelietis, gyv. v. 
Pirmiausia paduoda išvež- 1026. Beinoris, Domininkas Kaunas.
tojo pavardę, vardą, O (Romanas), 49, ūkininkas, g. 1057- Benotienė - Mikalaus- 
skliauteliuose tėvo vardą, v Veredava Girkalnis. kienė, Joana, 40, tarnautoja,
išvežtojo amžius ir gyve- 1027 Beinoris, Jurgis (Anta- S>’v- vieta Kaunas, 
namo ji vieta Lietuvoje. Inas), 54, policininkas, gyv. v. j 1058. Benotienė, Vanda (Fe-i

(Tąsa)
997. Batorienė, Elena

zys), 53, ūkininkė, gyv. vieta 
Strėvininkai.

998. Batoras, Vytautas (Na
poleonas), 26, tarnautojas.

999. Batorevičius, Viktoras 
(Viktoras), gimęs 1922 darbi
ninkas, gyv. v. Vilnius.

1000. Batukaitis, Algimantas,
7, gyv. v. Milašaičiai, Raseiniai, i 1032. Bieliauskienė - Figuri-

1001. Batukaitytė, Elena, 3, naitė, Ona (Mikalojus), gimus

'Alytus.
(Ka- 1028. Beinorienė, Elena, 38,

gyv. vieta Alytus.
1929. Beinoris, Keistutis (Jur

gis), 6, gyv. v. Alytus.

liksas), 11, mokinė.
1059. Bepirštis, Kazys, 76,

Pertnsyivanijos Žinios OJ
Sodaliečių Suvažiavimas

Shenandoah, Pa.

Šių metų gegužės mėn. 10 d., 
lietuvių šv. Jurgio Shenandoah

hanoy City ir Mažleton. Minėtų 
parapijų Gerb. Klebonai, soda
liečių dvasios vadai ir skaitlin
gai prašyti svečiai dalyvaus 
šiame suvažiavime.

-Paskaitas skaitys: Miss Julia
parapijos patalpose įvyks ant- . KnItW[y _ y 
ras is eilės metinis sodalieem Dr Tanonjs _
suvažiavimas. everyday life>

Šiame suvažiavime žada da-įRev. Mother M. Aloysia, O. F.,
lyvauti apie 500 sodaliečių iš 
sekančių lietuviškų parapijų:

— The sodality retreat. 
Suvažiavimo šeimininku yra

Shenandoah, New Philadelphia, i kun. kleb. J. Karalius, vedėju
Minersville, Mt. Carmel, Tama- 
qua, Girardville, St. Clair, Ma-

ir organizatoriumi — kun. K. 
Rakauskas. V-ia

GRAŽI GEGUŽĖS MĖN. 
PAMALDŲ ĮŽANGA 

Šv. Kotrynos Sienėtės dieno
je, bai. 30 d., 7 vai. vak. įvyko 
iškilmiinga pradžia geg. mėn. 
Marijos pamaldų. Dėka Sesu
čių Kazimieriečių rūpesčiui 
mokyklos vaikučiai turėjo ža- 
vėjančiai gražią įžanginę pro
cesiją. Iš mokyklos kiemo iš
kilmingai buvo atnešta bažny
čion rožėse paskendusi Gegužės 
Karalienės statula. Kaip visi 
mokyklos vaikučiai taip patys 
kunigai giedodami giesmes Ma-

Antanas Sisk, Ričardas Šilans
kas ir Pranciška Velžytė.

ATMINS MOTINAS 

šeštadienį, geg. 9 d. prieš
Motinų Dieną, 7:45 v. ryte mū
sų bažnyčioje įvyks gedulingos 
pamaldos už visas mirusias 
motinas, ypač tas, kurių niekas 
neatmena. Bus atgiedotos eg
zekvijos ir atnašaujamos iškil
mingos gedulo mišios. Sekma
dienį, Motinų Dienoje visa pa
rapija yra užkviesta priimti

1030. Beinorytė, Regina (Jur- 76’ šeimininkė, gyv. vieta Na-
gis), 12, gyv. vieta Alytus.

1031. Belauskas, Alfonsas
(Petras), 17, gyv. v. Kaunas, 
Petrašiūnai.

vinykai.
1061. Bepirštis, Antanas (Ka

zys), 40, ūkininkas, gyv. vieta 
1 Navinykai.

g. v. Milašaičiai, Raseiniai.
1002. Batusevičius, Viktoras, 

19, darbininkas, gyv. v. Vilnius.
1003. Batvinis, Dzidas, 75, 

gyv. v. Stulgiai, Šimkaičiai.
1004. Batvinytė, Bronė, 18, 

gyv. v. Stulgiai.
1005. Batvinis, Jonas, 14, g. 

v. Stulgiai.
1006. Batvinytė, Genė, 11, g.

vieta Stulgiai. •
1007. Baubinaitė, Elena (AI-

1898, gyv. v. Biržai.
1033. Beleckas, Jonas (Jo

nas), gimęs 1890, traktorinin
kas, gyv. v. Kaunas.

1034. Beleckas, Povilas (Jo
nas), 40 ,tarnauto jas, gyv. v. 
Kaunas.

1035. Beleckienė, Ona, 40, 
teisininkė, Kaunas.

1036. Beleckaitė, Marija (Po
vilas), 5 metų amžiaus.

1037. Belejevas, Grigalius
fonsas), gimus 1918, darbinin-1 (Vosylius), 79, sodininkas.

Marijakė, gyv. vieta Kaunas-Šančiai.
1008. Baublys, Juozas (Vac

lovas), gimęs 1907, darbinin
kas, gyv .v. Perloja, Varėna.

1009. Baublienė, Marija, 35, 
šeimininkė, gyv. v. Perloja. Va
rėna.

1010. Baublytė, Aldona (Juo
zas), 9, gyv. v. Perloja.

1011. Baublys, Stasys (Juo
zas), 6 metų amž.

1012. Baublytė, Ona (Juo-

1038. Belejevienė, 
(Mikalojus), 60.

1039. Beliauskienė, Ona (Jur
gis), gimus 1912, mokytoja, 
gyv. v. Simnas, Alytus.

1040. Beliauskaitė, Bronė 
(Adomas), 24, darbininkė, gy
venimo vieta Alytus.

ūkininkas, gyv. v. Navinykai, ,
Keturvalakiai. j — A... B... C... — mokinkis skaityti, kaip išmoksi

1060. Bepirštienė, Elžbieta, j paskaityti, tai įgysi didį turtą... Sužinosi, kas buvo ar 
yra šioje gadynėje, tu atrasi melo pinkles, kaip ste
buklingoj skrynioj... — taip motina mokino savo vai
kutį prie tyliai dūzgiančio ratelio... Jos akys dažnai 
pasekdavo ir palangių šešėlius, ar ne stypso, kur caro 
žandaras besikęsindamas išplėšti ir tą paskutinį švie-

1062. Bepirštienė, Marija, 37, gos Spįn(julėlį . elementorėlį... Pro jos mintis praskris- 
šei^įin^ė’ ^V' V* Na'anykai- davo ...po Lietuvą žiema, nei žodžio, nei rašto, tik spau- 
tanas) 10 mokini dzia ereIls suspaudęs nagais... Jai blykstelėdavo mm-

1064. BerendaT' Zigmas, 30. tis' ~ kad tu žude nesulauktum nebus kaip tu nori,
pirklys, gyv. v. Vilnius.

1065. Beresnevičienė, Stefa,
(Jonas), 72, ūkininkė, gyv. v.

■Kalniškiai, Papilė.
1066. Bergeris, Ričardas (Eu

genijus), 24, tarnautojas, gyv. 
vieta Vilnius.

1067. Berienė, 75, gyv. vieta 
Vilnius.

1068. Berlinskas, Klemensas 
(Justinas), gimęs 1911, karei
vis, gyv. vieta Daugeliškiai.

1069. Bernadickas, Jonas 
(Juozas), 21, gyv. v. Kazlų Rū
da.

1070. Bernatavičius, Bena- 
šius (Jonas), 41, seniūnas, gy
ven. vieta Alytus, Jeidukoniai.

1071. Bemikas, Jokūbas, pra-

Šv. Komuniją per Mišias 8:3( 
rijos garbei apnešė stovylą apie i va-i- Manoma, kad per tas M

bus kaip Dievas duos... Ir davė Dievas, kad tas ir kiti 
vaikučiai išaugę, supratę melo pinkles, prikėlė Lietu
vą mūsų... Deja...

GEGUŽĖS MĖNUO IR, I už pasaulinę taiką; kiti $5.00
A. ir R.. DRAUGIJA į Mišioms prie Šv. Antano birže-

Paskutinį sekmadienį bai. j lio 13 d. Taipgi nutarta visoms 
mėn. Altoriaus ir Rožančiaus dalyvauti metinėj gegužinėj1041. Beliauskas, Antanas, gi- ... ,

męs 1906, mokytojas, gyv. v. monininkas- SY*- v. Kybartai, moterų dr-ja turėjo savo mene- procesijoj, kuri įvyks Motinų 
Simnas, Alytus. 1072. Bernotas, Jonas (Pet 

1042. Bietekaitč. Marija (Jo- ras)' «im' 1900’ dubininkas, 
nas), 39, darbininkė, gyv. viet. vieta šiaulisi-zas), 2 metų amžiaus.

1013. Baublys, Juozas (Ju-! Alytus.
liūs), 24, kareivis, gyv. vieta 1043. Benderienė, Erika, 28, 
Alytus. šeimininkė, gyv. v. Kaunas.

1014. Baubuolis, Jonas, 29, 1044. Bendinskas, Bernardas
darbininkas, gyv. v. Marijam- (Jurgis), gimęs 1890, mokyto-
polė.

1015. Baumilas, Stasys (An
drius), 35, tarnautojas, gyv. v. 
Eišiške.

1016. Bauša, Juzukas (Mar- 
cinas), 42, ūkininkas, gyv. v. 
Ramaškonys.

1017. Bazinkienė, Juzė (Ka
zys), 43, ūkininkė, gyv. v. Ger- 
vičiai, Radžiūnai.

1018. Bazinkaitė, Genė (Kos
tas), gim. 1916, darbininkė, g. 
vieta Radžiūnai.

1019. Bazinkaitė, Ona (Kos
tas)', gimus 1923 m., gyv. v. 
Radžiūnai. Gervičiai.

1020. Bazilikas, Jonas (Kos
tas), gim. 1925, gyv. v. Radžiū
nai.

jas, gyv. v. Sasnava.
1045. Bendinskienė - Skeltytė, 

Ona (Antanas), gimus 1896, 
siuvėja.

1046. Bendinskas, Vitalius

bažnyčią ir vėliau padėjo ją į 
sanktuariją. Ypač nepaprasto

šias nebus nei vieno bažnyči 
je, kurs neprisiartins prie Die-

įspūdžio sudarė vaikelių pade- ivo Stalo. Kiekvienas mylįs sa-
jimas gėlių prie Marijos kojų 
tuo pačiu tarpu kaip jie giedo
jo giesmę “Nešk gėles gražiau-..
sias”. Ne vieną žmogų esantį 
bažnyčioje tas sujaudino iki a- 
šarų. Po trumpo pamokslėlio! 
Marijos litanija buvo atgiedo
ta po kurios vaikučiai puikiai 
vieni atgiedojo Tavo Apgyni- 
man Puolame. Iškilmės užbaig
tos palaiminimu Šv. Sakramen
to.

vo motiną parodys jai savo 
meilę atmindamas ją Šv. Ko
munijoj.

šinį susirinkimą, kuriame tarp Dienoj 4 vai. p. p. Šįmet karo 
įvairių svarstymų ir įnešimų dėliai jokių šv. kelionių nebus, 
reikia pažymėti sekančius. Vi- Kitais metais dr-ja važiuodavo

1073. Bernotienė, Jadvyga, Į sos narės vienbalsiai nutarė, ar tai į Pranciškonų vienuolyną
gimus 1902, šeimininkė, gyv. v. Į kad iš dr-jos iždo $15.00 būtų į Washingtoną, ar tai į Meilės 
Šiauliai. paaukota gėlėms papuošti Ma- Seserų vienuolyną Emmits-

1074. Bernotaitė, Genovaitė rijos altorių per gegužės mėn. burg, Md. Motinos Seton, žy-
(Jonas), 17, mokinė, gyv. vieta Taipgi paaukota $5.00 Mišioms 
Šiauliai.

1075. Bernotaitė, Aldona (Jo
nas), 8, mokinė.

1076. Bernotas, Romualdas 
(Jonas), 6 metų amž.

1077. Bernotas, Algirdas (Jo-

mios atsivertėlės ir būsiančios 
Amerikietės šventosios darbuo- 

Mediniai, Gaižūnai. i ties ir mirties vietą. Altoriaus
1093. Bertienė - Olšauskaitė, ir Rožančiaus dr-ja niekad ne-___ Į .

Magdalena (Kazys), 28, gyv.1 apleidžia ne vienos didžiosios
v. Mediniai.

1094. Beržinskas,
šventės, nei kokios didelės iš-

(Bernardas), 13, mokinys. . ,. ,
1047. Bendoraitis. Broniua 1 metb džiaus. (Antanas, 24 karėms, gyv. v.

(Mykolas), 25. tepliorius, gyv.! 1^8. Bernotas, Vincas, 35, Drebul,ne, Jurbarkas.
• . Rudo ūkininkas, gyv. vieta Bikavė-! 1095. Besapans, Pranas (Juo-

Xolne, Kasė, 36, j Vainutas. aas), gimęs .396, dailidė, gyv.

šeimininkė, gyv. v. Kaunas. i 1079' ^tnofenė. Marija. 30,
1049. Bendovskis. Kazys (SU- v' Bikavėnai. 

sys), 21, šoferis, gyv. vieta 108°- ^motaitė. Ona (Vin-
Vilnius. Į cas), 8 metų amž.

. i . ,, ..
Bronius kilmės, kad nepaaukotų bažny

čios reikalams.

1050. Beneckis, Aleksandras 1081. Bernotas, Antanas Vin-
jcas), 6 metų amž.

1082. Bernotas, Juozas TVin-
(Eugenijus), 27, studentas, g. 
v. Vilnius.

1051. Bendickis, Jonas (Juo- amŽ;
zas), gim. 1923, darbininkas,

DRAUGE DARBININKĖ,
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
Pusei metų ....    $1.00
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Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININ^” JvA

v

366 West Broadway, South fiost®b piass. n

1083. Bernotaitė, Severiną, 8, 
gyv. v. Gorainiai, Vainutas.

1084. Bemotavičius, Bronius 
(Jonas), 30, ūkininkas, gyv. v. 
Danauskai, Šimonys.

1085. Bemotavičiūtė, Elžbie
ta (Jurgis), 46, gyv. v. Kaunas.

1086. Berovienė, Marija (Me
čys), 72, šeimininkė, gyv. v. 
Vilnius.

1087. Bertašienė, Tamara 
(Vorbert), 63, gyv. v. Kaunas.

1088. Bertašius, Juozas (Juo
zas), 38, sargas, gyv. v. Kau
nas.

1089. Bertašienė, Agota (Juo
zas), 42, gyv. v. Kaunas.

1090. Bertašius, Romualdas 
(Juozas), 16, gyv. v. Kaunas.

1091. Bertašius, Romas (J uo
ksas), 7 metų amžiaus.
? 1092. Bertis. Alfonsas fPra- 
nas), 29. girhfinkas, gyv. vieta

vieta Pilviškiai.
1096. Besaparienė, Elžbieta.
1907. Besaparis, Vincas (Vin

cas), 20, ūkininkas, gyv. vieta 
Liepiniai ,Marijampolė.

1098. Besegirskas, Jonas, 50. 
gyv. v. Ževeliškiai, Žeimiai.

1099. Besegirskienė, 45, Že- 
leviškiai.

1100. Bešnorius, Jurgis, 53, 
policijos nuovados viršininkas, 
gyv. v. Alytus.

1101. Bešnorienė, Elena (Ka
zys), 37, gyv. v. Alytus.

1102. Bešnoriūtė, Regina 
(Jurgis), 15, Alytus.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Kiekvienais metais pirmasis 
gegužės sekmadienis mūsų pa
rapijoj yra metinė nepaprasta 
šventė ,nes tą dieną būrelis mū
sų parapijos vaikučių džiugina 
Dievą, džiugina savo tėvelius, 
džiugina visą parapiją priimda-

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį antra ko

lekta bažnyčioje buvo mokyk
loms ant ūkių. Surinkta $137.- 
50. Ar ne bus tai didžiausia 
suma ką buvo surinkta tam 
tikslui. Arkivyskupas savo laiš
ke prašė visų darbininkų paau
koti bent vieną dolerį šiam mi
sijos darbui.

Metinė gegužinė procesija į- 
vyks sekmadienį, gegužės 10 d., 
4 vai. po pietų. Girdėjau, kad 
procesija bus nutraukta į “mo- 
vies”, kad rudenį galėsim ma
tyti savo veidus krutamuose 
paveiksluose. Stengkirnės tad 
visi dalyvauti.

Dr. Krizostomas Mendelis,mi Jėzų pirmą kartą į savo kū
dikiškas nekaltas širdis. Šį me- kurs tarnauja gydytoju J. V.
tą šiai nepaprastai iškilmei nie
ko nesigailėta. Altorius buvo 
paskendęs gėlėse, žvakės žibėjo

kariuomenėje, prisiuntė savo 
tėvams laišką iš Panamos kur 
laikinai buvo apsistojęs. Rašė,

ant visų altorių ir altorėlių, kad kelionė buvo be jokių žy- 
vaikučiai patys buvo puikiau-(mių nuotikių. 
šiai priruošti,, bažnyčia buvo! Karo dėliai ir kitų susidaru-
pri kimšta žmonių — visa tai šių aplinkybių šįmetą papras-
darė neišdildomai atmintiną į- tas gegužinis parapijos išva-

8-to SKYRIAUS DIENA' 
Atėjus pavasariui, artinantis

birželio mėn. kiekvienais me
tais išleidžiama būrelis jaunuo
lių, kurie užbaigia 8 skyrių pa
rapijinę šv. Alfonso mokyklą. 
Nors graduantų skaitlius nie
kad nėra didelis ,nors visa mo
kykla turi tik 100 mokinių, ta
čiau sekama visi padavimai di
delių mokyklų. Tad sekmadie
nį, bai. 26 d. prieš Novenos pa
maldas 4 vai. po pietų įvyko iš
kilmingas pašventimas bažny
čioje 8-to skyriaus spilkučių ir 
kaspinų. Kun. dr. Mendelis su
sirinkusiems paaiškino reikš-

žiavimas yra apleidžiamas. Vie
toj pikniko rengiama bažnyčio
je geg. 17 d. nepaprastos pa
maldos už jaunuolius ir mergai-

spūdį. Ne vienam nenoromis 
nubyrėjo ašara atsiminus savo 
pirmosios komunijos dieną, 
prisiminus tuos kraštus karo ir 
persekiojimo prislėgtus, kur! tęs, kurie tarnauja mūsų kraš-
vaikučiai slapta ir su didele to apgynimui, 
baime turi priimti tą Dangaus i Petronė Lapinskienė turėjusi 
Duoną. Tikrai reikalinga buvo! širdies ataką jau sveiksta, ta- 
matyti, kad pilnai įvertinti į čiau ponia KlifnienS nuo W. 
grožį šios didžiosios mūsų pa-! Lombard St., yra sunkiai su-

mę šių apeigų po kurių klasės
1103. Bešnorius, Keistutis splavos buvo įteiktos sekan- 

(Jurgis), 9 metų amž. tiems mokiniams:— Vincui
1104 Berentaitė, Razalija Brown, Marijonai Dunkiūtei, 

(Gustavas), 35, mokytoja, gy- Jokūbui Geisey, Alvertai Jo- 
ven. vieta Traškava. : vaišaitei, Pranciškai Pelkiūtei,

1105. Bezimeny, Kazys (Adol-! Juozapui Petrikui, Marijonai
fas), gim. 1910, darbininkas, g. Stalionytei, Daratai Tarasevi- 
v. Vilnius. Čiūtei ir Reimundui Zinzaletai.

1106. Bezrodny, Stepas (Tro- Visi jaunuoliai buvo raginami 
finas), 28, ūkininkas, gyv. v.
VabaliŠkė, Tverečių.

1107. Beruškinas, Stasys (A- 
leksandras), gim. 1915, darbi- 
ninka|wrv. Vilniūfcjįft£

>™(Bus daugiais*

pasilikti ištikimais tiems idea
lams. tam auklėjimui, kukiuos 
jie apturėjo nuo gerų sesučių 

mūsų! znokykfo^. Apeigos

rapijos metinės šventės. sirgusi. Prašo pasimelsti.

NAUJIEJI KRISTAUS 
NEŠIOTOJAI

Pirmą kartą savo gyvenime 
susivienijo su Kristumi sekan
tieji: Bernardina Beilytė, Fay 
Garcia, Vincas Ingson, Eileen 
Marconi, Antanas Matelevičius, 
Antanina Minkevičiūtė, Narke
vičius Donaldas, Ražauskas 
Antanas, Sakevičiūtė Joana,

. Juozas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingfon Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmminal <KI visokių relkaly*

■ 1 «■ 1.................... . - 1 ■ 1 "J ' ■' -

LIET. R. K. FEDERACnOS M. A. AFSKRieiO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, gegužės 24, š. m., 1 vai. p. p., Šv, Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 7th St., So. Boston, Masė. 
Kviečiami visi Naujos Anglijos Federacijos skyriai 
prisiųsti savo delegatus. Bus svarbių veikimo klausk 
mų aptarimui. • ’ J

Apskričio Valdyba— .’I>iu.» unu*t
. jjr.. Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas,

Ant. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Raštininkas.
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LDS Studijų Rateliams
13. Katalikų Veikimas ir Mokykla

Visą ką, katalikai daro katalikiškai mokyklai sa
vo vaikams stiprinti ir ginti yra tikriausiai religinis 
darbas ir todėl pirmučiausias Katalikų Veikimo uždą* 
vinys; todėl Mūsų tėviškai širdžiai ypatingai malonios 
ir didžiausio pagyrimo vertos tos visos ypatingos 
draugijos, kurios įvairiose tautose taip uoliai darbuo
jasi ir taip nuoširdžiai remia šitą taip reikalingą darbą.

Tebūnie tat skelbiama garsiai, ir tebūnie gerai 
suprasta ir visų pripažinta, kad katalikai, vis vien ko
kios pasaulio tautos bebūtų, rūpindamiesi katalikiš
ka mokykla savo vaikams ,dirba ne politinį partijos 
darbą, bet tikybos darbą, kurio jų sąžinė būtinai rei
kalauja, neketina atskirti savo vaikus nuo savo tau
tos kūno, nė nuo jos dvasios, bet kaip tik išauklėti juos 
pačiu tobuliausiu būdu ir geriausiai vedančiu į tautos 
gerovę, nes geras katalikas, pačiu Katalikybės moks
lu yra tuo pačiu geriausias pilietis, mylįs savo tėvynę, 
klausąs esamosios civilinės valdžios kiekvienoje teisė
toje vyriausybės formoje.

Šitoje mokykloje, suderintoje su Bažnyčia ir su 
krikščioniška šeima, nepasitaikys per įvairias pamo
kas taip aiškiai žalingų auklėjimui prieštaravimų 
tam, ką mokiniai patiria iš tikybos mokymo; ir jei dėl 
skrupulingo mokytojų sąžiningumo, reikės juos supa
žindinti su atmestinais klaidingais veikalais, tas bus 

*-;p prisirengus ir taip apsišarvavus sveiko
jo r niomis, kad krikščioniškam jaunuomenės

;bus iš to žalos, bet naudos.

’ikfojo Mokslo Svarba
Taip pat ir gimtosios kalbos mokslas ir klasinės 

literatūros mokslas toje mokykloje niekuomet nepa
kenks papročių šventumui, vien dėl to, kad krikščio
nis mokytojas seks bičių pavyzdžiu, kurios iš žiedų 
ima pačią grynąją dalį, palikdamos visa kita, kaip 
moko šventas Bazilius savo prakalboje jaunuoliams • 
apie klasikų skaitymą. Tas būtinasis atsargumas, net 
ir stabmeldžio Quintiliono peršamas, anaiptol netruk
do krikščioniui mokytojui surinkti ir patiekti tą, kas 
yra tikrai gera moksluose ir metoduose, pritaikius 
mūsų laikams pagal Apaštalo posakį: “Visa ištirkite; 
kas yra gera, laikykite”. Ir taip, rinkdamas tai kas 
nauja, jis saugosis atmesti kas iš seno nusistovėję, 
gera, sėkminga, daugeliu amžių išbandyta, ypatingai 
lotynų kalbos mokyme, kurį matome kas kart labiau 
smunkant mūsų dienomis kaip tik dėl nepagrįsto pa
neigimo metodų, ypatingai taip vaisingai panaudotų 
žydėjusio Bažnyčios mokyklose sveiko humanizmo. 
Tos kilniosios tradicijos reikalauja, kad jaunuomenė, 
pavestoji katalikiškoms mokykloms, būtų gerai išla
vinta literatūroje ir moksluose visiškai pagal mūsų 
laikų reikalavimus, bet drauge stipriai ir giliai svei
koje filosofijoje, būtų toli nuo margo paviršutinišku
mo tų, kurie “rasi būtų radę, kas reikia, jei nebūtų 
ieškoję ir to, kas per viršų”. Taigi kiekvienas krikščio
nis mokytojas turi atsiminti šią suglaustą Leono XIII 
mintį: “Rūpestingiau reikia stengtis ne tiktai meto
dus vartoti tinkamus ir pastovius, bet dar labiau, kad 
pats literatūros ir mokslų dėstymas katalikų tikėjimą 
atitiktų, už vis labiausia filosofijoje, iš kurios dau
giausia pareina kitų mokslų teisingumas”.

Geri Mokytojai
Geri mokyklos vaisiai yra ne tik dėl gerų įstaty

mų, kiek pirmiausia dėl gerų mokytojų, kurie puikiai 
prisirengę ir išmokę, kiekvienas tą šaką, kurią turi 
dėstyti, pasipuošę jų svarbiausiai pareigai reikalingo
mis geromis proto ir dorovės ypatybėmis, dega gryna 
ir dieviška jiems pavestos jaunuomenės meile, kaip 
tik dėl to, kad myli Jėzų Kristų ir Jo Bažnyčią, kuriai 
tie vaikai yra mylimiausi, ir dėl to patys labai laiko 
širdyje šeimų ir savo tėvynės naudą.

Iš tikrųjtĮ Mūsų siela pilna paguodos ir dėkingu
mo Dievo Gerumui, matant, kad drauge su mokyto
jais ir vienuoliais ir vienuolėmis yra tiek daug taip 
gerų vyrų ir moterų mokytojų, net susibūrusių į tam 
tikras brolijas ir draugijas su tikslu geriau lavinti sa
vo dvasią. Taigi juos reikia pagirti ir šelpti kaip kil
niausius ir galingiausius “Katalikų Veikimo” pagalbi
ninkus, dirbą nepaisydami savęs uoliai ir ištvermin
gai ten, ką Šv. Grigalius Nazianzietis vadina “menu ir 
mokslo mokslu”, būtent, jaunuomenės auklėjime. Ne 
mažiaus ir jiems tinka Dieviško Mokytojo posakis:— 
“Piūtis tiesa didelė, bet darbininkų maža”. Taigi mels
kime piūties Viešpatį, kad pasiųstų dar daug tokių 
krikščioniškojo auklėjimo darbininkų, kurių priren- 
gimas turi už vis labiausiai rūpėti sielų Ganytojų ir 
aukščiausių vienuolijų viršininkų širdims.

Taip pat lygiai būtinai reikia tvarkyti ir saugoti' 
jaunuolių auklėjimą, nes jų sielos “nĮinkštos kaip vaš
kas ir Įniksiančios į nedorybę’!. /Vistiek kokioje aplin
kumoje ji '■ rastų, reikia šalinti nuo jų blogosios 
progos ir iti gerųjų patogumų, ir pramogose ir

draugijose, nes: “Piktos šnekos gadina gerus įpro
čius”. Motriia Ir Didieji Vyrai in

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra Katalikų Veikimo uždavinys? Kaip jis pri-J

sideda«prie auklėjimo?
2- Kodėl taip svarbu turėti gerus mokytojus?

JŪSŲ ELEKTRIKINIAI REIKMENYS

ŠIANDIEN REIŠKIA DAUGIAU NEGU BILE KADA!

Laikyk Juos 
Darbe!

DEL KARO LAIKO TAUPUMO. 

SVEIKATOS IR PARANKUMO

Specialiai kreip dėmesį į šiuos elektriškus reik- 
meniš savo namuose. Jie kiekvieną dieną darosi 
vertingesni. Kaikurių iš jų nebus galima gauti iki 
karas bus laimėtas.

Dėk pastangų, kiekvieną gerai prižiūrėti. Jei jie 
reikalingi pataisyti, pavesk elektriškų daiktų par
davėjui juos pataisyti.

Tada — LAIKYK JUOS DARBE... iki užsibaig
siant karui! Jie sutaupys “moterų naudingas va
landas”, kurios galėtų būti sunaudotos karo rei
kalams.

BOSTON EDISON KOSTUMERIAMS

Labai naudinga knygutė, duodanti informacijas 
kaip sutaupyti pinigų ir laiką.

Jos vardas “The Care and Ūse of Electrical Ap- 
pliances in the Home”. Ji išaiškins jums kaip rei
kia užlaikyti ir vartoti elektriškus įrengimus.

Ateik dabar. Jūsų arčiausis Edison Shop norėtų 
įteikti jums vieną knygutės egzempliorių.

M

sonas, kartą paklaustas iš 
kur jis gavo tiek daug e- 
nergijos, entuziazmo ir iš
tvermės, atsakė: “Viską, 
ką aš turiu; gavau iš savo

i»"ij *
MIKE 
EVERY 
PAY DAY

BOND DAY
Kasmet, gegužės mėnesy 

mes švenčiame motinos 
dieną. Kasmet tą dieną 
daug kalbame, rašome ir 
skaitome motinai ir apie 
motiną, ir kasmet toji mo
tinos diena yra aktuali, 
gyva, jaudinanti. O tai y- 
ra dėl to, kad niekas pa
sauly taip nuoširdžiai ir 
ištvermingai nemyli, kaip 
motina savo vaikus, kad 
niekas taip daug nevargs- 
ta, kaip motina dėl savo 
vaikų, kad niekas taip 
daug ir ilgai nekenčia, 
kaip motina, kurią vaikai 
apleidžia, ir pagaliau, kad 
niekas tokios didelės įta
kos neturi, kaip paskiro 
asmens, taip šeimos, vi
suomenės, tautos ir visos 
žmonijos gyvenimui, kaip 
motina. Dėl to nenuosta
bu, kad ir visi garsieji pa
saulio vyrai mums savo 
pavyzdžiu parodė, kaip 
brangi yra motina ir koks 
gražus žmogaus būdo pa
puošalas yra gili savo mo
tinos meilė. Jie daug kar
tų pareiškė, kad tik tas 
žmogus galima vertinti, 
kuris myli savo motiną.

Kartą amerikiečiams ap
gulus Filipinų salas, laive 
įvyko nuostabus atsitiki
mas. Jau turėjo prasidėti
šaudymas, kai staiga vie
no jūrininko švarkas nu
krito į jūrą. Jūrininkas 
prašė leisti švarką išsiim
ti, o kai jam nebuvo leista 
šitai padaryti, jis vis dėl 
to, šoko į vandenį. Mačiu
sieji visa tai pamanė, kad 
jis esąs bailys ir norįs pa
bėgti. Bet jis tuoj vėl už
lipo ant laivo nešdamas 
rankoje šlapią švarką. Už 
neklusnumą jis buvo nu
baustas ilgus metus kalė
ti. Generolas Dewey, pers
kaitęs karo teismo spren
dimą, paklausė nelaimingą 
jūrininką, kodėl jis dėl to
kio skarmalo taip kvailai 
pasielgė. Jūrininkas iš
traukęs iš kišenės fotogra
fiją, rodydamas ją gene
rolui tarė: “Tai yra mano 
motina”. Pasirodė, kad 
švarke, kuris įkrito į jūrą, 
buvo jo motinos atvaiz
das, ir jis būtinai jį norė- 

į jo išgelbėti. Tada genero
las Dewey ištiesė jam ran
ką ir dovanodamas baus
mę, tarė: “Jūrininkai, ku
rie dėl savo motinos at
vaizdo stato pavojun gy
vybę, ištikimai kovos ir už 
tėvynę”.

Garsus Amerikos prezi
dentas A. Linkolnas ypa
tingai mylėjo savo motiną. 
“Kuo aš esu arba kuo ti
kiuosi būti, už visa tai esu 
dėkingas savo motinai” — 
dažnai jis sakydavo. Jis 
visur ir visada žiūrėjo į ją 
su dideliu pasitikėjimu ir 

^nuoširdumu. Jeigu tik at
likdavo laisvo laiko valan
dėlę, tuoj rašydavo moti
nai laišką. O kai motina 
mirė, jis labai nuliūdo ir 
daug kartų žmonės jį ras
davo beklūpantį ant moti
nos kapo. Jis norėjo pasta
tyti paminklą su parašu: 
“Taip, ji, m?.no motutė, 
buvo brangi, mano nenu
perkamas turtas, ji turėjo 
gražų vardą “Motina”. Tu
riu rasti jai dar gražesnį 
vardą”. Vėliau jis tikrai jį 
surado ir ant kapo liepė 
iškalti žodžius: “Mano An
gelas". Garsus Amerikos 
išradėjas, padaręs net 
1000 išradimų, Tomas Edi

motinos. Ji pasitiki mano se> kur klydau tame darbų 
ateitimi, ir aš jaučiu kad kelyje, — buvo ne jos, bet 
to jos pasitikėjimo negaliu mano paties kaltė”. O gar- 
apvilti”. Ir kaip jo gyveni- sus Amerikos ir viso pa- 
mas rodo, jis savo motinos šaulio jaunuomenės mylė- 
tikrai neapvylė. Garsus tojas O. S. Mardenas sako: 
vokiečių dainius Gėtė irgi. “žmogus, kuris gėdijasi 
ypatingai mylėjo savo mo- ‘ saVo motinos, nėra tikrai 
tiną. Atvažiavęs į Frank- geras ir šaunus: toks žmo- 
furtą jis net ieškojo tų 1 gUS> be išimties, yra savi- 
žmonių, kurie buvo geri jo mylis ir žemas”. Toks
motinai ir juos radęs, nuo
širdžiai jiems dėkojo. Bu
vęs Amerikos prezidentas 
Adamsas, kartą per egza
minus mergaičių mokyk-

žmogus, anot Vėberio, mo
tinos rankas, kurios laimi
na, tvarko ir rūpinasi, šir
dį, kuri myli, kenčia ir per
neša viską, pažins, kai

loj Bostone, gavo iš moki-! tamsiausioj duobėj šauk- 
nių puikų adresą, ir tas jį sis ilgesy savo motinos 
labai sujaudino. Jis kalbė-! vardo”.
damas ir dėkodamas joms
už tai, priminė savo moti-' Turėdami tat prieš akis 
ną ir tarė: “Turėdamas bū- didžiųjų vyrų apie motiną
ti teisingas didžiam ir 
šventam mano motinos at-

labai gražius atsiliepimus 
ir švęsdami motinos dieną,

minimui, turiu pasakyti, • pasiryžkime tinkamai, už- 
kad visa, ką gera esu pa- tarnautai kaip gyvas taip
daręs savo amžiuje, buvo 
mano motinos įkvėpta, ir 
jei kur ir kada buvau nu
krypęs nuo teisingo, tikro 
dorovės kelio savo darbuo-

įr mirusias motinas pa
gerbti, netik žodžiu ir pa
skiru darbu, bet ir visu sa
vo gyvenimu. Kos. šūkis.

“V. Ž.”

Būk Ištikimas!
Pradžia 3-čiame pusi. , panorėjo, kad Liudvikas 

kas buvo patenkintas, o’kaiP Salima greičiau pas 
be to jis gaudavo pamaty-! -U atvyktų.
ti pasaulio. Daug naujų! Liudvikas susimąstė. Ko
miestų ir naujų kraštų bus norima }s J° Bet Iš
pažino. O kadangi jis buvo| Sallau nuvažiavo, 
labai akylas ir stropiai Buvusysis viršininkas 
mokėsi, tai greitu laiku priėmė jį labai nuoširdžiai 
savo žiniomis it patyrimu ' ir klausinėjo, ką Liudvi- 
pralenkė visus savo vien- i kas iki šiol dirbo, kaip gy- 
mečius. : veno. Po to tarė: “Aš jums

Žinoma, dažnai tekdavę an3 kartą padariau didelę 
jam raudonuoti nuo viso neteisybę, Liudvikai. Tik
to, ką jis išgirsdavo ar rasis vagis buvo susektas 
pamatydavo laive ar uos- ^r_ prisipažino kaltas. To
te. Žmonės buvę tikrai ne- dėl dabar aš esu jums be 
išauklėti ir storžieviai ir §a^° skolingas ir, norėčiau 
Liudvikui, kaip geram re- atsilyginti. Grįžkite vėl 
ligingam vaikui, dažnai Pas mane dirbti. Gausite 
būdavę sunku tokioj ap- buhalterio vietą ir gyven- 
linkoj. Bet motinos prisi- j s^e Pas mane .
minimas išsaugojo j/ nuo 
ištvirkimo.

Ištryško džiaugsmo aša
ros Liudvikui iš akių ir gi-

Taip praėjo daugelis me-1 !iai §lliai šird.yje ^kojo 
tų. Liudvikas išaugo j di- * ?s savo "“rūsiai motinai, 
delį tvirtą vyrą. Kai vėl kurl J* talP Sraziai lsauk-
kartą pateko į miestą, tai 
buvo apie Kalėdas, staiga 
atėjo jam mintis aplanky
ti tėvą. Skubiai nuvyko į 
stotį ir išvažiavo į tėviškę.

Tėvas, pasenęs gyveno 
vienas mažutėje paliepė je. 
Jo antroji žmona buvo jau 
mirusi. Nepaprastai nu
džiugo tėvas, išvydęs Liu
dviką.

Po to, kai jie pasidalina 
pirmomis svarbesnėmis 
žiniomis, atnešė tėvas 
Liudvikui laišką. Prieš ke
lias savaites tėvas buvo 
susitikęs su Liudviko pir
muoju darbdaviu. Ir tasai

patale
“Būk

vėliau

Įėjo ir dar mirties 
gulėdama įspėjo: 
ištikimas!”

Liudvikas vedė
savo pono dukterį, tapo 
tos firmos kompanjonu ir 
kaip toks buvo visų labai 
gerbiamas. Savo seną tė
vą priėmė pas save ir la
bai jį gerbė. Ne mažiau 
brangino ir tą savo myli
mos brangios motinos pri
siminimą — tą posakį, ku
ris jam sunkiose gyveni
mo valandose buvo ir pa
guoda ir kelrodys:
Būk ištikimas iki mirties!

“L-nos”

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį foniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė, IsKngMrt, Ma&Tbt Dedham 1304-W

P PRANAS GERULSK1S,Namų M'Dedham W-R
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LIETUVIŲ DIENA
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadienį, Liepos - July 4 dieną, 1942
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Romuvos Parke, Montello, Mass.
Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.

Kviečiame visus prie tos dienos rengtis RENGĖJAI.

dieną įvyko dvejos vestuvės. 
Linkime jaunavedžiams ma

lonaus ir laimingo vedybinio 
gyvenimo.

Worcester, Mass.

MONTELLO, MASS.

Šv. Kazimiero Parapija kietėlį į minėtą parengimą. 
Kviečiame visus dalyvauti, y- 
patingai jaunas ir dėtis į Są- 
jungiečių eiles. Paremkime

gužinių pamaldų. Kviečiamos (tur atvažiavusiems už dalyva- 
narės skaitlingai dalyvauti ir vimą; Ignui Pigagai už skanių 
naujų atsivesti, nes reikės pri- dešrų pagaminimą. Ponas Pi- 
sirengti prie vasaros sezono ir gaga yra vienas iš parapijos 
kitų svarbių reikalų. j biznierių. Atsilankusieji buvo

PIRMOJI KOMUNIJA

Sekmadienį, geg. 10 d., 8 vai. 
rytą, Šv. Jurgio lietuvių para- 

• Jei kas iš Montelliečių no- pijos vaikučiai priims Pirmąją
retų gauti naujai išleistą Kun. Komuniją. Po pietų įvyks Ge- 

Antradienį, geg. 5 d., 7:30 v. ^r- Juškaičio didelėmis raidė- gužinė procesija. i
vak., parapijos salėje įvyko mis maldaknygę, galite ją gau- Po procesijos ir pamaldų, 
LDS 2-ros kp. susirinkimas P35 J°n3 Jeskelevičių. Mai- Sodalietės ruošia pramogėlę 
kuriame A. Peldžius plačiai pa- i daknYgė gražiai išleista, odos savo motinėles pagerbti, para- 
aiškino apie įvyksiančią Lietu- aPdarai> apskriti kampai, auk- pijos svetainėje.
vių Dieną, liepos 4, Romuvos suoti kraštai- 432 puslapiai, ne- --------------
Parke .Montello, Mass. Susi- stora' nedidelio formato. Ji tin-' Sekmadienį, geg. 3 d. vietinės 

nariai kama ka*P vyrams taip ir mo- Moterų Sąjungos kuopos valdy-

Štai jau ir Motinos pagerbi
mo diena, gegužės 10 d. Šv. Ka
zimiero parapijos Moterų Są- &ra^U lietuvišką veikimą. Pir 
jungos 5-ta kp. per daugelį me- mininkė M. Vaitekūnienė deda 
tų šauniai minėjo tą dieną su visas pastangas, kad parengi- 
atitinkama programa. mas išeitų kogeriausiai.

Šiais matais ruošiasi sutikti Kviečia Valdyba ir Rengėjos. 
tą dieną dar su didesniu pager
bimu, pritaikytu šiems laikams.

Šv. Kazimiero par. bažnyčio- taip patenkinti, kad asmeniškai 
je įvyksta iškilmingos Geguži- jam suteikė pagyrimus.
nės pamaldos kiekvieną dieną, I ------------
7:30 vai. vak., o sekmadieniais1 Ua.1. 26-tą dieną, sekmadienį, 
po mišparų 3:30. j ivyko Atholyje Vyčių N. Ang.

rinkime dalyvavusieji 
pasižadėjo šį parengimą pa
remti, kaip atsilankymu taip ir 
darbu. . *

Taipgi buvo kalbėta apie LDS 
seimą. Susirinkusieji pageida-!

bos narės buvo nuvykusios į 
Providence, R. I. ir dalyvavo 
parapijos koncerte. Taipgi da-

________ ! lyvavo ir pp. J. Čižauskai iš
Sekmadienį, geg. 3 d. Šv. Jur- Worcesterio. p. M. Čižauskienė 

vo, kad seimas įvyktų ir numa- gio lietuvių par. bažnyčioje įvy- ir P- A- Kneižienė kalbėjo apie 
tė pasiųsti į seimą du atstovu, ko šv. mišios Moterų Sąjungos ^oterW Sąjungą. Vietinis kleb.

27 kp. intencijai. Beveik visos kun- J- Vaitekūnas nuoširdžiai 
Sąjungietės dalyvavo šv. mi- Prltarė Sąjunginėms ir ragino 
šiose ir bendrai priėmė šv. Ko- moteris ir merginas sudaryti 

kuopą. Padaryta pradžia, ir iš
rinkta valdyba.

terims. Jos kaina $2.50.
I ■ ____________

NORWOOD, MASS.

• Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 10 d., 6:30 vai. vakare, Šv.
Roko par. salėje įvyks gražūs 
ir meniški judamieji paveikslai,. muniJ4 
kuriuos rodys filmininkas Ka- j 
zys Motuzas. įžanga tik 35c., 
vaikams 15c.

Tą pačią dieną p. A. F. Knei-šeštadienį, geg. 2 d., 1 vai.
po pietų Šv. Jurgio lietuvių par. datavo laikraštininkų

į bažnyčioje p. Anelė Grūdins- suvažiavime Bostone ir LDS 
• Jau pradėjo iš vidaus dažy- kaitė ir p. Jurgelevičius priėmė 65 kP- Sidabrini<> Jubiliejaus

ti bažnyčią. Kaip dažymo dar
bas bus baigtas, tikrai bus jau
ki bažnyčia.

Moterystės Sakramentą.
p. Anelė, Grudinskaitė buvo

veikli choristė—valdybos narė.

bankiete, Nashua, N. H.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums iSegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mas*.

Tą pačią dieną, 2 vai. po pie
tų, p. Ona Okulevičiūtė ir Leit. 
Mykolas Ikasala priėmė Mote
rystės Sakramentą lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

5 vai. po pietų p. Grudinskas, 
gyv. St. James Avė., p. Gru- 
dinskaitės brolis, apsivedė su 
svetimtaute iš Brocktono. Tai
gi pp. Grudinskų šeimoje tą

PROVIDENCE, R.I.
SUKAKTUVIŲ
PAMINĖJIMAS

Šv. Jono pašei pine draugija 
rengiasi paminėti 40 metų gy
vavimo sukaktuves. Geg. 10 d., 
9 vai. ryte bus atlaikytos Šv. 
mišios draugijos intencijai, 
šeštadienį, geg. 16 d., 7 vai. va
kare Bridge Club salėje, 92 
Plainfield St. bus šokiai, už-

Si;

Šv. Kazimiero parapijos Mo- 
Šv. mišios įvyks 9:45 rytą, ku- terų Socialio klubo mėnesinis 
rias užprašė P. M. Kulišauskie- susirinkimas įvyks 13 d. gegu- 
nė visų narių intencijai. Mote- žės, bažnytinėje salėje po Ge-'Marija Motina Dievo”, 
rų Sąjungos narės kviečiamos
susirinkti ankščiau į svetainę ir 
kartu eiti išklausyti šv. Mišių 
ir bendrai priimti Šv. Komuni
ją, kaip visuomet,pasipuošusios 
baltomis ar raudonomis gėlė
mis. Maldaukime Dievo Moti
nos Marijos, kad išprašytų pa
sauliui ramybę.

Pasišventimu darbščių Sese- APskričio suvažiavimas. 116-tą 
lių Ka imieriečių, puikiai pa- kuoPa vėl labai gražiai pasiro- 
puoštas altorius su Dievo Moti- dė; * V1S^ kuaP^ turėJ° dau* 
nos Marijos stovyla. Maldinki-' Siausia delegatų ir dalyvių, 
kai skaitlingai lankosi į pamal- Protokolo raštininkė Liudvika 
das, ir iš širdies gilumo traukia Totilaitė tapo išrinkta iždo glo- 
sutartinę giesmę — “Sveika Visi praleido linksmai lai- 

ką ir dėkojo Atholio Vyčiams

VYČIŲ VEIKIMAS
Aušros Vartų Parapija

“TE A P ARTY”
Tą dieną Šv. Kazimiero para

Porą savaičių atgal, Aušros 
Vartų parapijos salėje, įvyko 
dešrų ir kopūstų vakarienė, ku
rią surengė Vyčių 116-ta kuo- 

‘pa. Dalyvavo gana daug para- 
iš Norwoodo 
ir svetimtau-

dėlė Pigagaitė ir Elenora Kva-
, raciejūtė pašventė ilgas valan
das dirbti prieš ir po vakarie
nės; Biruta Šiugždinytė pasko
lino įvairių daiktų ir daug pa
galbos šen ir ten suteikė; Pra
nas Reinys ir Kazys Tamošiū
nas savo automobiliais atvežė 
viską ir biznio gabumais nupir- 

i ko viską mažiausiomis kaino-

už vaišingumą. 116-ta kuopa y- 
ra labai dėkinga Albertui Za- 
vorskui, Kaziui Tamošiūnui, A- 
delei Pigagaitei, Jonui An- 
driuškui ir Vincui Montvilui už 
nuvežimą.

pijos salėje, 4:30 vai. po pietų P1^’ Jaunimo 
įvyks arbatėlė — balius su gra- ’_r kkl^ kolonijų,
žia programa, susidedančia iš cnJ , . , ... ....
dainų, muzikos ir kalbu. Dai-I Prie garbės šulo sėdėjo kleb. Juozas Leketa graznų ,r
nas išpildys radio grupė, vad. kun‘ R Drasios Vadas ■"eloma, vnnems patarnavo;
muziko J. K. Žemaičiui. Pasi- kun- Jonas Jucevičius, muz.
žadėjo dalyvauti smuikininkė ,Jonas Cižauskas, būvusis per ii-
mokytoja Genovaitė Watkins metus Vincas Vierai-
(Vaitekūnaitė) ir jos sesutė tls ' Vytls Jonas Adomaitis, 
solistė Mildrita. Bus specialiai kurs dabar * V' °ro

Antanas Reinys virėjoms daug 
padėjo; Antanas Leketa, Al
bertas Zavorskas, Vytautas At- 
kočius, Albinas Rakauskas, An
tanas Gudukas, Jonas Andriuš-

Šiomis dienomis užbaigė elek- 
i trikos inžinieriaus mokslus Vy
tis Antanas Reinys. Keturius 
metus lankė Worcesterio Tek- 
nikos Kolegiją, ir šiais metais 
sėkmingai ją užbaigė. Visi 
džiaugėsi, kad Vytis pasižymė
jo mokslo srityse. Kuopa nuo
širdžiai sveikina Antaną ir lin
ki pasisekimo ateityje. Gal teks 
Antanui palikt mus, nes darbas 
laukia New Jersey Valstybėj.

pagerbtos narės motinos, kurių'laivy>e- panelė Dalelytė iš ka. Irena Keršytė, Lilė Bendo- 
ūnūs tarnauja Jung. valsty- N«™oodo. pirmininkas Pranas — - -

bių kariuomenėje.
Pagal metinį nutarimą, visos

narės

Reinys ir kiti valdybos nariai.
raitytė, ir Viktorija Čiraitė į 
vairiais būdais širdingai prisi-

ės privalo užsimokėti už ti-Rein’,s- Maldą atkalbėjo ir į-
____________________________  žanginę kalbą pasakė kun. Jut-
kandžiai ir kalbos. Įžanga pa-, kevičius. Po kalbos buvo atneš- 
šaliniams 35c. Tikimasi daug tos lėkštės apkrautos dešromis

Vakaro vedėju buvo Pranas dėjo.
Kuopa prašo priimti jos dė

kingumo pareiškimą: visiems
atsilankusiems už paramą ir Į 
meilę jaunimui ir už parodytą

Parapijos kamivalas įvyks 
šio mėnesio 18-tą dieną ir tęsis 
visą savaitę. Vyčiai žada dirbti 
kiek tik gali, kad pasekmės bū
tų geriausios. Tad visi yra kvie
čiami atsilankyti ir dėti pa
stangas šiam reikalui.

Auksas ir Sidabras.

publikos.

PASIDERITE SAVO KAILINIUS I STORAGE!
Kadangi kailiniai yra labai pabrangę, todėlei reikia juos daugiau 

prižiūrėti ir taupyti. Vasaros metu nelaikykite kailinių namie, kurie 
vasaros karščiuose džiūsta ir genda. Pasidėkite į storage. I. J. Fox 
kailinių kompanija turi specialiai įrengtus voltus, kur kailiniai ap
saugomi nuo kandžių ir karščio. Prieš padėsiant į storage, mes gali
me iš senų kailinių padaryti kaip naujus — permodeliuoti

Kurios norite savo kailinius padėti į storage, parašykite p. Ber
nardui Koraičiui laišką, 411 Washington St., Boston, Mass. ir jis as
meniškai atvažiuos į Jūsų namus kailinių paimti. Už paėmimo iš na
mų ir pristatymą į namus, mes nieko neskaitome — patarnavimą tei
kiame dykai.

Taipgi primename, kad kurios ponios ar panelės norėtumėte įsi
gyti kailinius ateinančiai žiemai, prašome atsilankyti į mūsų krau
tuvę, kur rasite platų vėliausios mados kailinių pasirinkimą. A- 
tėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų 
šios firmos lietuvis 
pardavėjas Bernardas 
Koraitis. Per jį pirk
damos kailinius gau
site 10 jįuošimčių nuo
laidos.TTinir. .Im.

411 WĄSHINGTON STREET
Boston, Mass.

ir kopūstais. Visi pilna jėga gerą širdį; komitetui už darbą 
ir pasišventimą; Jonui Butke
vičiui, kurio sumanymas buvo 
tokį vakarėlį surengti ir po ku
rio vadovybės komitetas taip 
puikiai viską priruošė; ponioms 
— Leketienei ir Atkočienei, ku
rių kuopa negali pamiršti už 
suteiktą pagelbą; visiems iš ki-

.pradėjo dirbti su šakėmis ir 
peiliais. Valgis ištikrųjų buvo 
skanus. Matyt visiems patiko, 
nes dešrų visai neliko. Po vaka
rienės, vakaro vedėjas pakvietė 
kun. Vasį pakalbėti. Kun. Va
sys, savo kalboje, pagyrė Vy
čius už surengtą vakarienę. Iš
aiškino ką reiškia jaunimas ir 
ragino visus, ypatingai senes
nius ,remti jaunimą, padėti jam 
darbuotėje, dalyvauti parengi
muose. Klebonas džiaugėsi, kad 
atsirado jaunų naujų virėjų.

Po dainavimo Lietuvos ir A- 
merikos himnų, ponas Reinys 
pranešė, kad bus galima šokt 
per visą vakarą. Užbaigoje mal
dą atkalbėjo kun. Vasys.

Parengimas tikrai pasisekė. 
Tai didelis nuopelnas komiteto, 
vadovaujant Jonui Butkevičiui. 
Savo darbu pasižymėjo Birutė 
Vaitkūnaitė, kuri daug triūso 
įdėjo nuoširdžiai priruošti vis
ką; Albina Matačinskaitė paro
dė savo gabumus virtuvėje; A-

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Teląphone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass.

Fin. Rast. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Roslindale,

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

177 West 7th St.. So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

648 E. Broadway, S. Boston. Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vat 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raStininkę. . .

»V. JONO EV. BL. PAŽALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

MarSalka — Jonas Zalkis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

■ ' , ■ ;.;.ko
Draugija laiko susirinkimus kas tra> 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
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Paminėkime Motinos Dienį Vyčių Tarpe
Nebegrįš jau tos dienos, kai 

motina lyg augalas saugojo 
mūsų pirmuosius kūdikystės 
džiaugsmus, nebegirdėsime nei 
jos jau lopšinės dainų, kurios 
mus mažuosius taip lengvai už- 
burdavo. Kūdikystė išnyko, bet 
motina ir motinos meilė stip
riai įaugo į mūsų sielas. Jos 
meilė lydi ir lydi mus visą gy-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tet. 3wbridge 6330

• j. P ipshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, ML,
(Lietuvė gydytoja)'

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

" Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. I. L
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vsL vakaro 

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

(VAIRŪS SKELBIMAI

BteMa RMeBrat 
Maldaknygę

venimą. Kaip brangi mums yra 
motina, taip- brangi ir jos šven
tė — Motinos Diena. Kad iškil
mingiau šią brangią šventę pa
minėjus ir kad nuoširdžiau sa
vo mamytes pagerbtume, L. 
Vyčių So. Bostono kuopa ren
gia viešą motinų priėmimą — 
pusryčius su įdomia programa.

Ta pačia proga Vyčiai orga- 
inizuotąi išklauso pamaldas 10 
vai. ir priima “in corpore” Šv. 
Komuniją už savo mamytes. 
Prašome visą jaunimą prisidė
ti prie šios garbingos jaunimo 
organizacijos ir drauge pasi
melsti. Po pamaldų bažnytinė
je svetainėje, ant penktos gat
vės, įvyksta bendras pokylis— 
pusryčiai, į kuriuos nuošir
džiausiai kviečiame visą jauni
mą, motinas, tėvus ir plačiąją

itil‘ uillLhT Cambridge, Mass.
> >■ —< 4-a ->•-

Lietuvių" būrelis šiame mies- si vaikučiai privalo 
te neperdidelis, o visgi jame 
randasi keletas labai kilnių sie
lų. Kas nėra girdėjęs duosnųjį 
geradarį Matą Narbutą, tai se
nas šio miesto gyventojas. Šį

šeštadienį.

_ a 4^ maiaeinKn g14 vi vvjvhio JuiniYaL

ro'gyvenimo ir Dievo pąlahnos.
Buvęs.

Fetiktadienį. gegužės pirmos

gegužės 9, dalyvauti šv. mišių (jienOg vakare, parapijos sve- 
aukoje. tainėje įvyko Sodaliečių korta-

-------------- vimo vakaras. Vakaras pavyko
MOTINOS DILhA .neblogiausiai, dauguma iš da-

Gegužės 10, sekmadienį, pa- įyvavusių laimėjo gražių dova- 
kartą noriu paminėti jauną mo- saulis minės Motinos Dieną. ’ n„
terėlę Aleną J. O’Ltary (Re- Cambridge lietuvių bažnyčioje _________
meikytę), kuri augina dvi dūk- 8:30 vai. mišiose dalyvaus vi- KINO VAKARAS
teris — Patriciją ir Gemmą. sos Sodalietės. V isos kartu su Penktadienio vakare, t. y.
Balandžio 30, ji minėjo savo Mažuoju choru

KUN. PR. J. JUŠKAITIS

Jau iš spaudos išėjo didelėmis 
raidėmis maldaknygė— “MAL
DŲ ŠALTINIS”, kurią išleido 
Kun. Pranciškus J. Juškaitis, 
paminėjimui savo 25-kių metų 
kunigystės jubiliejaus. Malda
knygė 432 puslapių, juodais o- 
dos apdarais, apskritais kam
pais, paauksuotais kraštais;

“in corpore j gegužės 8 d., 8 vai. vakare pa

LMi____
Susirinkimas

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
1:30 vai. p. p., ‘Darbininko’ sa
lėje įvyks LDS kuopos susirin
kimas- Kviečiami nariai daly
vauti. Taipgi kviečiami ir tie 
skaitytojai, kurie norėtų prisi
rašyti prie LDS organizacijos.

Valdyba.

kiai serga p. Paulina Gailevi- 
ičienė. Balandžio 28 d. ji išvežta 
į Peter Bent Brigham ligoninę,vedybinio gyvenimo trijų metų priims šv. Komuniją. Vikaras

sukaktį. Kad atitinkamai tą kun. A. Baltrušiūnas pasakys tūzai rodys judamus paveiks- 
paminėti, užsiprašė šv. mišias, specialų tai dienai pamokslą. ius apįe Lietuvą ir dabartinio'vlčien<u greital pasveikti, 
kurias klebonas kun. P. J uškai- Laike 10 vai. šv. mišią didy-, karo vaizdus. Paveiksluose bus

rapijos svetainėje, broliai Mo Brookline. Linkime p. P. Gaile-

tis atnašavo, ir nusipirko tris sis choras eis prie Šv. Komu- Į rodomas Lietuvos gyvenimas.
Defense Bonus po $25.00 kiek- nijos. Šv. mišios bus atnašauja

mos už gyvus ir mirusius Šv.

visuomenę. Pagerbkime savo ir | (onnatas nedidelis - 5'A x 3V.!
‘ ■ ■ I

colio, biski daugiau kaip pusė Įbendrai visas motinas, kurių!

; vieną.
Alena

yra Amerikoj — šiame mieste 
gimus ir augus. Kaip tik pra
dėjo dirbti, dar jauna būdama, 
iš savo nedidelio uždarbio rė
mė parapijos reikalus. Kuomet 
buvo vajus parapijos skolas 
atmokėti, ji pirmutinė iš jau
nimo paaukojo $60.00. Ji visuo
met buvo ir yra gera prakti-

(Remeikaitėi O‘Leary Vincento Draugijos iš Brighton 
narius. Progai tinkamą pamok
slą sakys klebonas kun. P. Juš
kaitis.

Amerikos prisirengimas šiame 
care ir, tiesioginiai Amerikos 
veiksmai kare ir, daugelis kitų 
vaizdų. Įžanga tik 35c., vai-j 
cams 25c.

p. Vladas Jakas pamažu sti
prėja sveikatoje, jau gali į baž- 

V. Ja- 
A. D.

nyčią ateiti. Linkime p. 
kui daugiau sveikatos.

PIRK NAMUS v
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrik Juos. 
DORCHESTER

56 STONEHURST STREET — kampas 
175 Hamilton St. — medinis. 3 šeimynų. 
13 kambarių. 1 steam heater, 3 toiietai, 
1 furnace. 1 hot water heater. Žemes plo
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokė
jimai. Kaina $5000.

, . kuojanti katalikė. Visas hažny-
Pusryčių metu bus įdomi pro- darbą atliko “Darbmmko” ;CU1 dU°kleS VWada lstlkunai 

grama, kurią išpildys muzikai, spaustuvė. ši maldaknygė labai SUteikia*
dainininkai, kalbėtojai ir t. t. paranki visįems-kaip vyrams,
Nepraleiskime progos, bendrai įr moterims. Jos kaina 
nepasidžiaugę su savo mamy-'^. Užsakys siųskite _ 
temis, kol jas dar turime savo i nARRTNTTJKAR

šventę garbingai švenčiame.

366 West
tarpe. Tat iki pasimatymo pa-1 Broadway. Mass.
maldose ir pusryčiuose sekma- į ___________

šia .trijų metų vedybinio gy
venimo sukakties proga, malo
nu tą šeimą sveikinti ir palin
kėti kodaugiausiai laimės, il
giausių metų ir daugiausiai 
Dievo palaimos. Vietinis.

PROGRAMA
Gegužės 10, 7 vai. vakare,

mokyklos vaikučiai, Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserims mokyto
joms vadovaujant, išpildys gra
žų Motinų pagerbimui progra
mą. Kiekviena motinėlė turėtų 
dalyvauti šiame parengime. 
Programa įvyks mokyklos sve 
tainėje.

SERGA
Kuris laikas atgal kaip sun-

(VAIRŪS SKELBIMAI

dienį. Rengimo Komitetas. ŽINUTĖS
Aukojo $5.00 1

MARIJOS DIENA
Gegužės 9, šeštadienį, sulyg 

Jo Eminencijos Kardinolo pa
rėdymo, visų parapijinių mo-

Šiomis dienomis, klebonijoje 
Apaštalystės Maldos Draugi- įr pas savo motinėlę, lankėsi 

ja iš Waterbury, Conn. per p. kun. Andrius Naudžiūnas, MIC. kyklų vaikučiai minės “Marijos 
Jokubauską prisiuntė “Darbi- Jis rengiasi važiuoti Argenti- Dieną”. Ryta, 8 vai. visi daly- 
ninko” palaikymui $5.00 auką. nan. vaus šv. mišiose ,priims ben-
Nuoširdziai dėkojame. _ . ; ; ■ .. drai Šv. Komuniją, dėvės vie

šai Stebuklingąjį Marijos me
dalį ir savo centeliais prisidės 
prie labdaringų darbų. Po tų

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

Į Penktadienį, bus laikoma šv. 
Į Valanda ir geg. mėnesio pamal- 
; dos.

Mrs. C. J. STONE iš Orange, 
Mass. rašo: “Šiuomi siunčiu 
jums $1.00 už sieninį kalendo
rių ir labai dėkoju, kad neuž
miršote man prisiųsti, 
ir ateinančiais metais

šeštadienį, Bostono diecezijo- mišių bus speciales prie Mari- 
je yra švenčiama Marijos Die- j°s pamaldos ir pamokslas. Vi- 
na. Katalikai, ypač ’ vaikai ir j
jaunuomenė yra raginami iš

prašau klausyti šv. mišių, priimti šv. 
manęs Komuniją ir pasimelsti Bažny-

“MINSTREL SHOW” 
Kaimo Mokykla

Geg. 10, 7:30 vai. parapijos 
salėje didysis choras, muz. M 
Karbauskui vadovaujant, pers
tatys lahai juokingą veikalą 
“Kaimo Mokyklą”. Jei kas tą 
vakarą ir verkti norėtų turės 
juoktis. Nė vienas neturėtų ap
leisti to vakaro. Vakaro pelnas 
skiriamas naujiems pianams į 
taisyti. Dalyvaudami šiame pa 
rengime, patys turėsite tikrai 
“good time” ir prisidėsite prie 
įgijimo labai reikalingų naujų 
pianų. Visi į Minstrel show.

(VAIRŪSSKELBIMAI

IUPOMI PAVEIKSLAI
Apie dabartinio karo veiks

mus, ginklus, Amerikos pasi
ruošimą, t. p. gražių vaizdų mū
sų senos tėvynės Lietuvos, pa
matysime atėję pasižiūrėti Mo
tuzų nuodugniai paruoštų fil
mų:

Sekmad. gegužės 10 d., 6:30 
vai. vak., Parapijos salėje, 
Montello, Mass.

Pirmad. gegužės 11 d., 7:30 v. 
vakare, Liet. Piliečių klubo sa-

PIRK1T NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar I
nėra pabrąngę, ateity namai ir; 
armos bus brangesni, nes ma- 

teriolas ir darbininkai eina 
brarrgyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu
daug namų ant pardavimo 1-2-jėje, 60 Hale St., Bridgewater,- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit Mass.
pasirinkti ir už mažą kainą.; Penktad., gegužės 8 d., 8:00 v. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy,, vak-i Nek. Pras. Par. salėje, 
Mattapan, Hyde Park, Roslin- 432 Windsor St., Cambridge,
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane. 

WILLIAM A. AMSI E 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

Mass.

Telephone 
80. BOSTON 

1058

(VAIRŪS SKELBIMAI

nepamiršti — prisiųsti puikų čios intencijomis, 
kalendorių”. į Šv. Petro par .bažnyčioje bus

D. SMOLSKIS iš Waterbury, į talka išpažinčių klausymo.
Conn. LDS 5-tos kp. narys i-! --------------

Įvertindamas “Darbininko” iam Sekmadienį, Motinos Diena, 
nusiųstą kalendorių prisiuntė šv Petro par bažnyčioje, i0 v.

Re*. Šou 3729 ' 9ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

$1.00.
ryte, bus giedamos šv. mišios

MOVERS— 

tnsured and

Local A Long

GERA PROGA 
Jauni vaikinai, baigusieji

High School, norinti stoti kole
gijom gauti mokslą dykai — 
scholarship — privalo gegužės 
9, Boston Kolegijoj, laikyti 
kvotimus. Tuomi reikalu kreip
kitės į Registraro ofisą.

PARSIDUODA pigiai 2-jų šei- į 
mynų namas su 5—6 kamba-1 
riais ir didelis lotas žemės, ku
ris susiduria su biznio gatve. 
Parsidavimo priežastis, liga. 
Atsišaukite, Kendall Engraving 
Co., TRO 9845. (28-8-15)

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių lidirbyačlų auto 
mobilius. Taisymo ir demoostravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
8OUTH BOSTON, MASS

Joe. KąpoCIūnas Ir Peter Trečioką' 
Savininkai.

73 SAVIN HILL AVĖ. — medinis. 3 šei
mynų. 17 kamb.. 3 toiietai. 3 steam hea- 
ters. Žemės plotas — 3321 ketv. pėdai. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7,200.

SqjungieČilĮ 13 Kuopos Vyčių kuopos intencijai. Vyčiai
Veikla ir jaunimas, ir visi kiti eis prie
------------ sakramentų intencijoms savo'

Antradienį, gegužės 5 d., 7:30 < mirusjų motin51ių.
vai. vak.. po bažnytinėje salėje Tuoj p0 sjy gy Mišjų įvykJ 
įvyks Są-čių 13 kuopos mėnesi-. vieši pusryčiai
nis susirinkimas. Patartina vi-; 3 va, p bus vaidinama
soms narėms dalyvauti, nes bus į retž ..skirmunda~. Pelnas els 
svarstoma svarbių dalykų. mokytojoms.

326 • 328 West Breadway
So. Boston, Mass.

. Sekmadienį, gegužės 10 d., 
bus atnašaujamos šv. mišios Są- 
jungiečių intencijai, 8:00 v. ry-Į 
te. Kviečiamos visos sąjungie-

Užprenumeravo
"Darbininkę"

Bronis Kontrim
GONSTABLE 

Real Estete A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 Ę. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Re*. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

APSIVEDĖ
C. L. Smith (šiušis) apsivedė 

su Antanina K. Kavolyte. Kle
bonas kun. P. Juškaitis surišo 
juodu neatmezgamu ryšiu ge
gužės 10, 1:30 vai. po pietų. 
Šliūbo laike didysis choras gie
dojo Veni Creator. Panelė Mar- 
garieta Grybaitė, gražiai “Avė 
Maria” solo giedojo.

Austin St. svetainėje įvyko 
užkandžiai ir pasilinksminimas.

IŠSIRENDAVOJA keli kamba
riai, 3, 4, arba 5 su bath ir vi
sais improvementais ir šiluma. 
Pageidaujama vedusios šeimos, 
kuri galėtų išnuomuoti vieną 
kambarį namo savininkei ir 
leisti vartoti virtuvę. Taipgi 
priimčiau kelius kvaterantus 
vietoj šeimos. Atsišaukite — 
Ą. Vilkišienė, 24 St. Marks 
Road, Dorchester, Mass.

" - ■

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ttgrysuojame.

Tol. ŠOU 9530

841 Broadvvay So. Boston, Mas*.
—r—

91 WREXTHAM STREET — medinis. 3
šeimynų. 15 kamb.. 3 toiietai. 3 furnaces. I v,; i
žemės plotas — 3137 ketv. pėdai. Lengvi j teS SUSirinKtl po bažnyčia SVe-
išsimokėjlmai. Kaina $6000.00. LainPlP 7 30 vai Iš tpn vRnsTurime ir daugiau pelningų namų pa- laineje i .OU Vai. 1S ten VISOS
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti. , susįtVarkę maršuosime bažny-1

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

čion išklausyti šv. mišių.
V3T2Ti Eva Marksienė, Pirmininkė

Liet. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio Metiniai

ŠOKIAI
ŠEŠTADIENĮ,

Gegužes 16, 1942
Somerset Viešbuty — Louis XIV Ballroom

BOSTON, MASSACHUSETTS 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 85c. (Įskaitant taksus)
Vyčių nariai tarnaujantieji kariuomenėj bus leidžiami veltui.

Kviečiame visus, iš visų kolonijų atvykti į šiuos metinius 
šokius. Pelnas skiriamas Apskričiui ir Centrui. Visiems bus 
užtikrinta laiką gerai praleisti. Atvykite ir atnaujinkite savo

I

Norwood, Mass. — Jonas Pau- 
plis, norwoodiečiams gerai ži
nomas siuvėjas. 1057 Washing- 

■ ton St., Norwood, Mass., per 
V. Stasevičių vienam ne

turtingam asmeniui, gyvenan
čiam Pennsylvania valstybėje 
užprenumeravo metams “Dar
bininką”. Būtų gera, kad ir 
daugiau rastųsi tokių “Darbi
ninko” rėmėjų.

Reikia pažymėti, kad Jonas 
Pauplis yra senas “Darbinin
ko” skaitytojas ir rėmėjas. Jis 
prie kiekvienos progos “Darbi- 

j ninką” platina ir remia.

LANKĖSI

SKUBIAI PARSIDUODA mo
demiškai įrengta grosernė-bu- 
čemė, (Skaitoma gražiausias i 
storas Lawrence), tirštai apgy- 

Genčįų ir pažįstamų prisirinko į ventame centre, kampinis na-
apie 200. Vestuvėse dalyvavo, 
apart klebonq, kun. Baltrušiū
nas ir kun. J. Plevokas. Visi

SKIRNUNDA
LINKSMA PUIKI OFĘRETL.

Suvaidins Šv. Petro parapijos Mažasis Choras, 
Bažnytinėje Salėje, 5th St„ Se, Boston. Mass.

Sekančiomis dienomis:

Gegužės (May) 10-tą, 3 vai. p. p. 
Gegužės (May) 17»tą, 7 vai. vakare

GRABORIAI

mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
pragyvenimui turiu sutaupų — 
retairinu. Kreipkitės į savinin- Į 
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park 
St., Lawrence, Mass. arba į 
“Darbininko” administraciją.

(27-4-8-11)

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BĄL8AMUOTO4A8
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 8OUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537

1

Utros ttEDV. riBMO Ktonwo
TUKAS BICIV

MEDUS
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Trečiadienį lankėsi iš Cam
bridge, Mass. p-nia A. Šeputie- 
nė, sena “Darbininko” skaity
toja -_»ir įvairiuose Darbininko 
parengimuose darbuotoja.. .At
silankymo proga atnaujino 
‘.‘PąrhHiinką” įr ^asipirko 
tuvišjtų plokštelį^,,., .,.t

Mūsų mažasis choras pasirodys kuogražiausiai 
šiame veikale, kurį parašė visiems žinomas gerb. Kun. 
Pr. Strakauskas. Tas veikalas pilnas gražių Lietuviš
kų dainelių, šokių, juokų... Scenos vaizdas kuopuikiau- 
sias. Jaunieji artistai puikiausioje nuotaikoje.

Ateikite visi — duokite jaunimui paramos jų dar
be — negailėsite ir^didžiuositės mažųjų darbais.

Bilietas — 31c., taksų — 4^ Viso tik 35c.
rengėjai.

šimtas 
medus nėra

doleriu dovanų, koris įrodys, jog šis 
ra ti&ras btėių medus

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė ..............   85c.
5 svarai ............................  $1.25
Galionas, 12 svarų.............$3.00

Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington. Mass.
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ELIZABETH, N. J. , Atvykęs rado parapijos mo
kykloje mokytojaujant Seseris 
aires. Būdamas karštas patrio- 

! tas ir matydamas, kad lietuviš
koje mokykloje tas dalykas y- 
ra nenormalus, atsargiai, bet

PAGERBIA KUN. J.
SIMONAITĮ

Mūsų kolonijoje šiais metais
įvyksta labai garbinga sukak- radikaliai ėmėsi darbo> kad at_
tis, nes mūsų klebonas, kun. J. lietuvaites Seseris.
Simonaitis mini 20 metų kuni- Nors tas -m- daug laiko ir 
gystės. Kunigu įšventintas sveikatos> padaryta per-
1922 m., liepos 9 d. Apreiškimo mainog _ gauta Sv Pranciš.

New York, N. Y. kaus s^^yg lietuvaitės, ir mo-parapijoje 
vyskupo J. J. Dunne, D. D. Pir
mas šv. Mišias atnašavo liepos 
16 d. Vilniaus Aušros Panos 
Marijos bažnyčioje, New York,

kykloje klesti lietuviška dva
sia. Visą laiką gerb. Klebono 
yra visa energija koncentruo
jama į kuopuikiausį lietuviškos

N .Y. Sukaktį paminėti iš visų mokyklos paiaikymą, kuri šioje 
(net 16-kos) draugijų atstovų vyskupijoje yra vienintelė. Pa- 
sudarytas komitetas, kurie sa- tys mokykios rūmai viduje bu
vo visuotinam susirinkime išsi- vo keletą kartų atnaujintį; gė
riuko vykdomąjį komitetą, ku- rinti ir pritaikinti vaikučių pa- 
riam pirmininkauja R. Džiovė- togumui. Mokykla taip sekmin- 
lis ,sekr. D. Petručionis, nariais gai pirmynj jog buvo virš
moterų draugijų pirmininkės, 600 vaikučių pasiekus. Kaip 
Petro ir Povilo draugijos p-kas visur> taip ir čia paskutiniu 
K. Bernotas, J. Žilevičius ir jajku žymiai skaičius nukrito, 
garbės pirmininku kun. J. Star- paskutiniais metais vėl iš 

lėto pradeda kilti.
Nuodugniai apsvarsčius rei- Taip pat buvo uždėtas naujas 

kalą vienbalsiai nutarta su- stogas, pagrindinai pertvarky- 
rengti pagerbtuvių vakarienę ta elektriką ir vaikučiai kas- 
gegužės 10 d. ir kreiptasi į patį dieną per 8 vai. šv. mišias, gie- 
Kleboną, prašant šį pagerbimą da lietuviškas giesmes ir cho- 
priimti. Nors tos iškilmės ture- ralines mišias.
tų būti liepos mėnesy, bet dėl Bažnyčią pagrindiniai aptvar- 
tuo laiku esančių didelių karš- kė iš lauko. Šis darbas atsiėjo 
čių, pagreitintos. apie $8,000; vidų gražiai išda-

Vakarienė įvyks Lietuvių žė, nes sienos buvo nedažytos— 
“Laisvės” B-vės svetainėje, kainavo apie $11,000, o porą 
6:30 vai. vakare. Komitetas metų atgal vėl atnaujino. Bokš- 
dirba energingai ir bilietai jau tai bažnyčios išcementuoti, f- 
platinami visoje kolonijoje, taisyta daug stovylų, relikvijų, 
Kadangi 20 metų kunigystės drapanų net už keletą tūkstan- 
yra jau gana ilgokas laikas, čių dolerių; visą apšvietimą 
šia proga prisiminsime apie naujai įvedė; pora metų atgal 
klebono asmenį. pagrindiniai atnaujino ir sumo-

Sunku būtų apie jį ką daug dernino vargonus, kurių didu- 
pasakyti, kaip apie kunigą, nes mu ir gražumu visi gerėjasi — 
visi kunigai iš esmės atlieka šis darbas irgi atsiėjo virš 
vieną ir tą patį darbą: vieni $2,000.
platesniame maste, kiti siau-- Taip pat padidino parapijos 
resniame. Bet šiame atsitikime nuosavybę. Nupirko namus kle-
yra ypatingumas tame, kad jis, 
vos tik įšventintas kunigu, vi
siškai dar jaunutis pakviečia
mas administratorium į šią pa
rapiją, kurioje klebonavo kun. 
Žindžius. Nors dar jaunas, bet 
kupinas energijos, imasi viso
mis jėgomis parapijos tvarky
mo - vadovavimo darbą. Ir štai 
ką jis per tą laikotarpį kaipo 
klebonas (porą metų, kaipo ad
ministratorius) šioje parapijo
je nuveikia.

bonijai už $11,500, kurios per
taisymas atsiėjo apie $6,000. 
Pirm tai buvusią kleboniją už
leido ir pritaikė Seserims mo
kytojoms, o nesant Seserims 
namo, jis pats gyveno buvusio
je seniau bažnyčioje, kuri per
taisyta į parapijos svetainę. 
Čia buvo begalo nepatogus ir 
varginantis gyvenimas. Prie 
naujosios klebonijos pristatė 
garažą dėl dviejų karų ir nu
pirko du lotus žemės už $1,400,

1 r

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

i

. UBO V > .kurių viename buvo įtaisyta te-
■ ■ : t . >

nisui aikštė.
Į. « f ■ 1 r C ‘ J d :Minėtoje svetainėje galima 
lengvai sutalpinti virš 300 sė
dynių, kas labai svarbu parapi
jos ir mokyklos susirinkimams 
ir šiaip eiliniams parengimams. 
Įtaisyta dekoracijos, gražios e- 
lektrinės šviesos, garsiakalbiai 
ir automatinis fonografas susi
rinkimų paįvairinimui. Be to, 
apatinėje svetainėje įtaisytas 
didelis baras, virtuvė, indaujos. 
Įsigyta gražūs indai dėl keletą 
šimtų valgytojų, staltiesės, sta
lai, kėdės ir visa kas tik reika
linga.

Pat pradžioje visuose namuo
se įtaisė centralinį apšildymą, 
o paskutiniaisiais metais dar 
patobulino sumodernizuoda
mas, o į kleboniją įvedė aliejinį 
apšildymą.

Praeitą vasarą išcementuodi- 
no palei bažnyčią ir mokyklą 
šaligatvius. Sunku trumpame 
rašinėlyje aprašyti visą jojo 
veikimą Bažnyčios gerovei. Bet 
ir suminėti darbai yra pasiekę 
apie $50,000, kuriuos jam va
dovaujant parapijonai sudėjo.

Jis sugeba taip pakreipti, kad 
parengimai, kuriuos jis vado
vauja, visuomet atsižymi dide
le tvarka ir nuoseklumu. Kas 
nežino mūsų parapijos ekskur
sijų laivais.

Šalę bažnytinių parapijos rei
kalų nepamiršta lietuvybės — 
tautinių reikalų. Energingai 
veikdamas Vyčių tarpe, 1927 
m. vasarą vyksta Lietuvon, kai
po Vyčių atstovas su būriu kitų 
ir įteikia nuo Vyčių gen. Žu
kauskui Aukso Kardą. Aplanko 
Vilnių ir plačiai Lietuvą, kurią 
ir dabar dažnai prisimena, gė
rėdamasis jos grožiu. Nėra jo
kių kolonijoje lietuvybės reika
lų, kuriuose jis aktyviai neda
lyvautų ir karštose kalbose ne
ragintų mylėti savo gimtąjį 
kraštą. Priklauso prie vietinių 
pašalpinių draugijų, kad tuomi 
paakstinus kuodaugiau narių 
prie draugijų įsirašyti.

Bažnyčioje yra įvedęs visą ei
lę įvairių Novenų lietuviškai, 
kurios sėkmingai per visus me
tus, sulig reikalo, tęsiasi.

Būdamas aukštos dvasinės 
kultūros ir pasiekęs savo gabu
mais gilaus mokslinio prasila- 
vinimo, turi labai didelį rinkti
nių knygų knygyną, kuriame 
yra nemažai svarbių ir iš Litu- 
anicos srities. Nors gimės ir 
augęs šiame krašte, bet visuo
met pasižymi tikru lietuvišku
mu. Turi labai gražų rinkinį 
lietuviškų knygų. Jam artima 
ir gerai žinoma lietuvių litera
tūros laimėjimai, kaip ir vieti
niai, šio krašto laimėjimai. Pra
turtinimui savo sielos turtų ir 
medžiagos galvojimui lanko ke
letą metų Damroscho Muzikos 
Akademiją, New Yorke, nors 
ir pirm tai buvo gerokai pasie
kęs muzikoje, piano srityje. 
Kaip matome iš šio trumpo ra- 
šynėlio, jis yra garbingas, auk 
štos kultūros asmuo, ir už tai 

i jo įtaka jaučiama mūsų koloni
joje. Kadangi jį už tai visi ger
bia, todėl ir rengiamasi šį gar 
bingą sukaktį padaryti mūsų 
kolonijoje didele švente.

Baigdamas šį rašynėlį, svei
kinu ir linkiu visokių malonių 
Aukščiausiojo Jūsų gerovei, 
kad visus Jūsų žygius Gerasis 
Dievulis lydėtų savo palaima!

Korcsp. J. Rolis

eraiT L ixf,L»3 PC ’ —nr
««•

L AI S VE S SIMBOLIS — Jetsy Parker, of Pasadena, 
Calif., reprezentuoja “Miss Liberty” ir vadovauja tarp 
judamųjų paveikslų gražuolių — nation-wide-bond- 
selling tour.

24 d., bus angliškai. Misijas ves minti ir pagerbti savo žemiškas 
Tėvas Pr. Aukštikalnis, Jėzui- motinas, sąjungietės. Užsipra- 
tas, iškalbingas pamokslinin- šė šv. mišias, kurios bus atna- 
kas. Misijų tvarka bus: rytais šaujamos pusė po devynių, sek- 
7 valandą ir 8:30 mišios; pa- madienio rytą. Visos eis ben- 
maldos vakarais — 7:30 vai. drai prie Šv. Komunijos. Po 

40 Valandų Atlaidai įvyks pietų, ketvirtą valandą įvyks 
geg. 24, 25 ir 26 dieną. Per vi- vakarienė su gražia programa, 
sus Atlaidus pamokslus sakys kuri susidės iš vaidinimo, dai- 
Tėvas Aukštikalnis. nų, eilių, klasiškų šokių ir kal-

Brangūs parapijiečiai ir kai- bų. Programoj dalyvauja visi 
mynai kviečiu ir raginu visus gabesnieji parapijos vaikučiai, 
naudotis Dievo malonėmis iš Kviečiama visa publika daly- 
Šv. Misijų ir 40 Valandų Atlai- vauti ir linksmai laiką praleis- 
dais. Taipgi,: kurie dar neatli- ti šioje brangioje dienoje. Jau- 
kote Velykinės išpažinties, tai ni muzikantai gros, o norintieji 
yra gera proga atlikti. galės pasišokti.

Klebonas Kun. I. Kelmelis.

NE* BRITAIN. CONN.
PENKI ŠIMTAI PAGERBEJŲ

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

sAifn Boston

PHONE 
So. Boston 

2271-

NEWARK,N.J.
Švč. Trejybės lietuvių par. 

bažnyčioje prasidės dviejų sa
vaičių Misijos gegužės 10 die
ną su Suma 10:30 ryte. Pirma 
savaitė nuo 10 dienos gegužės 
iki 17 d. Misijos bus grynai lie
tuvių kalba vedamos. Antra 
savaitė nuo it dienos geg. iki

*

: • * Wi-------- ;------- " — t
yVaterbųp', kurie dąipą-
vo ir linksmino publiką. Garbė 
p. p. Stulginskam, išauklėju- 
siem tokią gražią šeimą. Viena 
dukrelė yra mokytoja ir dvi 
slaugės. •

Linkėtina New Havenietėms

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, gegužės 10, švę

sime Motinos ;Dięną. Parapijos4 i i
choras, parapijos svetainėje, 7
vai. vakare, rengia vaidinimą ir 
koncertą Motinų pagerbimui, 

laimingos ir sėkmingos darbuo- Kadangi pelnas yra skiriamas 
tės. parapijai, tai ir pageidautina,

kad tikietus įsigytumėte iš ank
sto, ir dalyvautumėte koskait- 
lingiausiai.

Parapijos chorai padainuos 
gražių naujų dainų, ir gabus

GEGUŽINĖS PAMALDOS

įvyksta Šv. Andriejaus par. 
bažnyčioj trečiadieniais ir pen
ktadieniais, vakarais, 7:30 vai. 1
vak. ir sekmadieniais 3:30 vai. vaidintojai suvaidins labai juo- 
p. p. Dvasios vadai ragina vi- ■ k,ngą ’2yd“ * M-
sus uoliai lankytis j šias pa- ikas’- Vlsl dalyvauk .te šiame 
maldas, prašant Motinėlės Die- Pa£en$‘me-
vo užtarymo, ypatingai šiais 
neramiais laikais, kaip gaila'mOsų k*”)**0* lankysla vieti-
matyti, kad motinos taip mažai n& Hartfordo d'“«’l« Vys- 

kūpąs, kurs suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą, kaip praneša 
vietinis kleb. kun. J. V. Kaz-

Birželio 28 dieną laike sumos

dėmesio kreipia į savo vaikus,' 
raginant prie maldos.

Bažnyčioj Gegužės mėnesį pa-
maldos turėtų būti perpildytos lauskas' ir pra5° parapii'“'Ų' 
jaunimu. TJ( | kad prisirengtų kuogražiausiai

__________ prie tos dienos. Manau parapi
jos choras, vad. A. Stanišaus- 
kui, irgi prisirengs prie tų gra
žių ir didelių iškilmių.

Daugiau jaunuolių yra iš
šaukta į kariuomenę, būtent,

Gegužės 10 d., 8 vai. ryte mū-, R ir jy. Tamošiū-

VATERBURY, CONN.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

sų organizuotas jaunimas in
corpore” priims Šv. Komuniją Į sekmjų 
ir Vyčių klube turės bendrus 
pusryčius. Tą pačig dieną 7 vai. 
vakare mokyklos auditorijoje.
Šv. Juozapo parapijos chorai, 
vad. A. J. Aleksiui, išpildys 19- 
tą metinį Motinos Dienos pa
gerbimo teatrą - koncertą. Sce
noje statoma dviejų aktų Pet
rausko operetė “Adomas ir Ie
va”. Programe dalyvauja apie 
šimtas asmenų. Pelnas parap. 
naudai. Bilietus galima gauti 
pas Mariutę Kašėtaitę ir visus 
chorų narius.. Po vaidinimo 
gros Merry Makers orkestras ir 
bus įvairūs šokiai. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

nas. Linkime jiem geriausių

Pas mumis šiuo laiku visas 
miestas vakarais yra aptemdin
tas. Automobiliai palei jūras 
gali važiuoti tik su mažomis 
šviesomis. Namų langai nuo jū
ros pakraščio visur įsakyta už
gesinti arba uždangalus už
traukti, kad šviesų nebūtų ma
tyti. Visi turime įsakymų pri
silaikyti. 0.

GEGUŽES MENUO

RIMTAI SUSIRGO

Šiomis dienomis rimtai susir
go ponia Elzbieta Gielevičienė, 
Sąjungietė ir kuopos ilgametė

Pereitą sekmadienį, gegužės iždininkė. Ligonė randasi Gene- 
3 d., Šv. Andriejaus parapijos rai ligoninėje. Sąjungietės reiš- 
salėje įvyko vakaras kun. P. P. kįa gilią užuojautą savo narei 
Karloną pagerbti, jo dešimts jr ijnkį greito pasveikimo, 
metų kunigystės sukakties pro
ga. Pareikšti savo nuoširdžią
pagarbą savo buvusiam Dva
sios Vadui, susirinko apie pen-

MIRĖ STAIGA 
Balandžio 29-tą, staiga mirė 

L. Matula. Paliko nuliūdime 
ki šimtai parapijiečių, kurių žmoną, sūnų ir tris dukteris,
tarpe daug jaunimo ir kitų. Gegužės 1 d., staiga mirė Te- 
Jaunuoliai rūpestingai darba-odora Sirusienė. Paliko nuliū- 
vosi. Vakarienėje dalyvavo kle- dime vyrą ir dukterį.
bonas kun. M. Pankus; kleb. Gegužės trečią d., po ilgos R-
kun. J. Kazlauskas iš Bridge- gos, mirė Petronėlė Kazakevi- 
port, Conn., kur dabar kun. P. čienė. Paliko nuliūdime vyrą, 
P. Karlonas darbuojasi; kun. sūnų ir dvi dukteris. Velionė 
J. Vosylius, kun. P. Malinaus- buvo narė Šv. Rožančiaus dr- 
kas iš Marianapolio ir kun. J. jos ir Tretininkų brolijos. 
Kripas. Pastarasis buvo ir va- Draugijų narės atitinkamai sa- 
karo vedėjas. Dalyvavo miesto vo narės kūną palydėjo į amži- 
mayoras, advokatas A. Polai- ną poilsį.
tis ir kiti miesto valdybos na-Į Visi trys mirusieji palaidoti 
riai. Pasakyta daug sveikini- su šv. mišiomis iš Šv. Andrie- 
mo kalbų ir įteikta daug dova- jaus par. bažnyčios Švč. Mari
nų nuo vietinių draugijų. Tad jos kapuose. Laidotuvių direk- 
dar kartą linkėtina Kun. P. P. toriu buvo A. P. Karlonas.
Karlonui stiprios sveikatos, ir Į Lai būna amžina ramybė mi-
daug daug Dievo palaimos, ir rusiųjų vėlėms 
laimingai sulaukti sidabrinio 
jubiliejaus.

MOTINOS DIENAI 
' ARTĖJANT

DALYVAVO SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS MINĖJIME 
Pereitą sekmadienį kelios -Są- 

jungietės buvo nuvykusios į
Šis sekmadienis, gegužės 10, New Haven, Conn. ir dalyvavo

tai yra vienas svarbesniųjų 
sekmadienių, kuris skiriamas 
pagerbimui ir prisiminimui sa
vo motinėlių.

Vietinė LRKMS 38 kp. ruo
šiasi rūpestingai pagarbinti sa
vodaftgfšką Motinėlę ir prisi-

L.R.K.S. 33 kuopos Sidabrinio 
jubiliejaus minėjime. Džiaugėsi 
turėję gerą laiką ir įgyję gra
žiai įspūdžių iš New Haven są- 
jungiečių veikimo.

Gražų įspūdį sudarė trys se
sutės ir brolis Stulginskai iš

Įsigykite Gegužės Mėne
sio Knygutę, kurioje yra 
labai gražūs pasiskaity
mai kiekvienai dienai. 
Knygutė turi 184 pusla
pius. Kaina tik 25c. Užsa
kymus siųskite Įdėjus 25c. 
Į voką, adresuodami: — 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu 
įvertini sveikata ir ja brangini, tai 
prižiūrėk ja- Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų, kolų 
gėlimą, nikstelėjimų. nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus

DARBŠČIŲ ASMENYBIŲ 
NESVEIKATINGUMAS 

Pavasarines “atostogas” ligo
ninėje praleido gabi scenos vai
dintoja, solistė ir Federacijos 
korespondentė Marcelė Andri- 
kytė, Darbininkų S-gos darbšti 
narė, Federacijos vice-pirm. ir 
parap. bei daugelio draugijų 
uoli darbuotoja Magdalena Ka- 
rinauskienė, studentų choro 
pirm. Gladys Nekrošiūtė, para
pijos choro rašt. Stefanija Mik-
linevičienė ir Moterų S-gos cho- reikalauk deksnio galingos 

MOSTIES. sudarytos iš daus- Skirtin-
ro šauni nare Vera Voghniene
Visoms linkime 
tos.

geros sveika
tų gamtos elementu iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių alieiu. 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
ga šiluma, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grųžinam.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmls iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taiD DEKEN'S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krųjų Deksnio Galingų Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlvtų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik Ūda 
aplaikysite tikrųjų Deksnio Galingų 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Vyrai, Moterys Virš 40 m. 
Nebokite Silpni, Seni

Jauskitės Smarkūs, švieži, Daug Jaunesni 
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipry- 
lai. žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m. 
— kūnam, atingantiem geležies, kalkių 
phosphate. Vitamino BĮ. 73 metu amžiaus 
daktaras rašo: “Tas labai patarnavo ma
no ligoniam. Aš pats Ii vartolau. Pasek
mės puikios“. Specialia supažindinantis

FEDERACIJOS SĖKMINGA 
DARBUOTĖ

Vietinio Fed. skyriaus rūpes
niu, įsteigta U. S. Defense Sa- 
vings Bond ir American Red 
Cross draugija, kame gabiai 
pirmininkauja Nelė Jenušaitie- 
nė ir Ona Barkauskienė. Iki 
šiam laikui Defense Bond par
duota už šimtą aštuonis tūks
tančius dolerių, Amerikos R.
Kryžiui priduota $380.00 ir vie
tinių darbščių moterų pagamin
ta apie 400 įvairių kareiviams 
bei karo nukentėjusiems dra
bužių. Apart to, Fed. skyrius 
šiais metais jau pasiuntė $200.
Lietuvos tremtiniams šelpti.
Taip pat rūpesniu Fed. darbuo
tojų, vietinės kolonijos lietu
viams kareiviams pasiuntė Šv.
Velykų pasveikinimus ir po
tyiqvjj TYini'Oni ! kiekis Ostrcx Tonic T&blcts tik 35c. Pramažą pinigų aovaneię. rrie vie , d?k STnarkeJmis ir jaunesniu nuo
tinio Fed. sk. priklauso visos par’iduoda
kat. draugijos ir savo susirin-Į
kimuose renka Amerikos bei 
Lietuvos laisvės reikalams cen-, 
tus. Tūli asmenys tam tikslui 
kas savaitę bei mėnuo (Zigmas 
Karalius, Ramažauskas ir kiti) 
aukauja po vieną dolerį. Fed. 
susirinkimai įvyksta kiekvieną 
paskutinį mėn. sekiųadienį,. pa
rapijos choro kambąryje, 3:00 
vai. po pietų.____

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC 
280 Chestnut StVA’




