
.. ............. ' ■ r.

Katalikas, kurs neremia katalikiikos 
■pandos, neturi teisia vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

........................... ...... - —
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS, PENKTADIENIS, SAUSIO-JANUARY, 24 D., 1936 M., No. 7. KAINA 5 CENTAIEINA NUO 1915 METŲ

Mirė Anglijos Karalius
I

Sandringham, Anglija—,24, 1926; Japonijos impe-
> gruo

džio 25, 1926; Rumunijos 
karalius Ferdinandas, lie
pos 20, 1927; Belgijos ka
ralius Albertas, vasario 
17, 1934; Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras, nužu
dytas spalių 9, 1934.

ANGLIJA GEDĖS
6 SAVAITES

-----------------------------o----------------,-----------,---------------------------------------------------

Pereitą pirmadienį, 6:55'ratorius Yoshihito, 
vai. vakare mirė Didžio
sios Britanijos karalius 
Jurgis V. Jis labai trum
pai sirgo. Prie mirštančio
jo buvo karaliaus žmona 
ir visi namiškiai, taip pat, 
ir sosto įpėdinis. Jurgis V 
buvo 70 metų amžiaus.

Karaliaus sostą užėmė 
jo sūnus, Vali jos princas, 
Edvardas Windsor ir bus 
žinomas kaipo karalius 
Edvardas VIII.

Naujasis karalius tuo-1
• jaus išleido proklamaciją 

pasižadėdamas dirbti kra
što ir savo pavaldinių ge
rovei. Jis atsišaukė į savo 
pavaldinius ir parlamentą, 
kad jį remtų jo sunkiose 
pareigose. Proklamaciją 
užbaigė šiais žodžiais: ‘Aš 
melsiuos, kad Dievas man 
padėtų visą tai įvykinti’.

Naujo karaliaus karūna
cija greičiausiai įvyks tik 
metams praėjus.

Edvardas VIII yra neve
dęs. Tai pirmas Anglijos 
karalius yra senbernis per sį0Vu gutas, dėl karaliaus 
176 metus. ; mirties, pertraukė posėdį

Karalius Jurgis V palai- dešimčiai minučių, 
dotas šalia savo tėvo ir __________

koplyčioje. . r. į “DROBEI” 15 METŲ
Visa Didžioji Britanija,-----------

apsidengus gedulo ženk
lais. Taipgi viso pasaulio bės” b-vė 15 metų sukak-
valstybių vyriausybės pa- čiai paminėti Naujų Metų 
siuntė gilios užuojautos sutikimo išvakarėse su- 
pareiškimus. Pasiuntė ir ruošė naujai pastatytos ra 
Lietuva. štinės pašventinimo iškil-

--------- mes. Pašventino Šančių 
Mirus Jurgiui V, iš Pa- bažnyčios klebonas Lum- 

saulinio Karo karalių be- bė, pasakydamas atitinka- 
liko tik vienas Italijos ka- mą kalbą.
ralius, Viktoras Emmanu- 
elis. Kiti buvo: '

Rumunijos karalius Ca- dovybė, skyriaus vedėjai, 
rol mirė spalių 10, 1914 visas techniškas persona- 
m.; Rusijos imperatorių (as, Šančių pašto viršinin- 
Mikolojų bolševikų bude-, kas Gylys su žmona ir kiti 
liai nužudė birželio mene- svečiai.
syj, 1918 m.; Graikijos ka-| Iš “Drobės” fabriko di- 
ralius Aleksandras mirė rektoriaus Šimaičio prane- 
spalių 20, 1920 m.; Bava- Šimo paaiškėjo, kad b-vė 
rijos karalius Liudvikas, buvo įkurta 1920 metais 
mirė spalių 20, 1920 m.; Amerikoje — Brooklyne 
Austrijos imperatorius vien iš Lietuvos emigra- 
Charles I mirė bal. 1, 1922 vusių lietuvių. Tos susi
ni.; Graikijos karalius pratusios lietuvių grupės 
Konstantinas, sausio 11, tikslas buvo padėti ekono- 
J 923; Turkijos sultanas miškai atsistatyti Lietuvai 
Mohammed VI, lapkričio po pasaulinio gaisro.

I

I

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

Keturios Valstybes Prieš Italiją

LONDONAS — Dėl ka
raliaus mirimo Anglija ap
sigaubė gedėjimo ženk
lais. Gedėjimas tęsis šešias 
savaites, gi karaliaus pa- 
lociuje pilnas gedėjimas 
tęsis šešius mėnesius, o 
pusiau — kitus šešius mė
nesius.

TAUTŲ SĄJUNGA 
NUTRAUKĖ POSĖDŽIUS

SCOTTSBORO JUODUKO 
BYLĄ SPRENDŽIA 
KETVIRTĄ KARTĄ

GENEVA — Anglijos 
karaliui mirus, Tautų Są
junga nutraukė posėdžius,! 
Trumpame posėdy pager-1 
bė mirusį karalių.

i Washington, D. C. —At-

KAUNAS — Akc. “Dro-

BEDARBIŲ IR DARBI
NINKŲ SUSIRĖMIMAS j 

LENKIJOJE
------ — I Katovicai — Elta. Ka-Decatur, Alabama —

Ketvirtą kartą į penkis syklose ties Dombrova į- 
metus kriminalis teismas 
teisia juoduką Heywood 
Patterson. Jis kaltinamas 
už išniekinimą baltos ra
sės mergaitės. Ir šį kartą 
kaltinamojo advok a t a s 
Callahan reikalavo, kad 
bylą panaikintų, nes teis
mas esąs šališkas, bet ne
laimėjo.

Raudonieji dėl šios bylos 
labai triukšmauja ir įrodi
nėja, kad tai esą baltųjų 
kova prieš juododžius. Bet 
teismas nemato šališkumo d. š. m. J. E. Vyskupas 
ir bylą perdavė prisaikin- Matulionis, American Ex- 
tiems teisėjams spręsti. port kompanijos laivu vy- į

v •

v •

Raštinės pašventinime 
dalyvavo visa įmonės va- « « — v • — • •

VALANDĄ

PO PIETŲ

SOVIETŲ VALDŽIA VĖL 
PASKYRĖ BILIJONUS 
RUBLIŲ APSIGINKLA

VIMUI

KOMPANIJA SU MAŠI
NOMIS IŠSIKRAUSTĖ

Sovietų Rusijos premie- 
Molotovas prineša, 

1 šiais metais apsigin-
vyko susirėmimas tarp be- ras 
darbių ir kasyklose dir- kad 
bančių darbininkų. Trys klavimui yra skiriama 14, 
kasyklų darbininkai buvo 
sunkiai sužeisti ir pagul
dyti ligoninėje.

— Ą

J. E. VYSKUPAS MATU- negu pereitais metais.

Minneapolis, Minn. —
Strutwear Knitting kom
panijos darbininkai strei
kuoja jau keli mėnesiai.

į GENEVA — Oficialiai 
praneša, kad Didžioji Bri
tanija, Prancūzija, Turki
ja ir Graikija susitarė 
bendrai paskelbti karą I- 
talijai, jeigu ji dėl sankci
jų ar dėl kitokių išrokavi-

Kompanija darė viską, kad J^ltų 
streiką sulaužyti, bet ne
pavyko. Šią savaitę 
ties metų kompanija 
žė iš dirbtuvės visą 
džiagą ir mašinas į 
skyrių, St. Joseph, 
Taip ir baigėsi darbininkų 
streikas.

800,000,000 rublių. Vadi
nasi šiais metais bolševi
kai skiria 8 bilijonus, 200 
milijonų rublių

|
I

daugiau

ginklavi- 
ką kitą.

(Toks bolševikų
i masi reiškia ne 
kaip tik karą.

Sovietų raudonoji armi
ja yra didžiausia pasauly. 
Ji turi milijoną 300 tūks
tančių gerai apginkluotų 
kareivių.

_ . _ ( Taigi bolševikų pasakos
kstąs į Šv. Žemę, o iš ten apįe sovietų taikingumą ir

NEW YORK — Kovo o 
a

ir Mažoji Entantė — Ru
munija, ir Čekoslovakija 
eitų pagelbon.

Italija pasmerkė didžių-

nak-
išve- j
me-

savo M valstybių sutartį ir 
sankcijas.

KONGRESAS IŠKĖLĖ 
NAUJĄ SKANDALĄ

I

I

ITALIJA DŽIAUGIASI 
LAIMĖJIMU

ROMA — Pranešama, 
kad Italija užėmė Ethiopi- 
joj miestą Neghelli, kuris 

strate g i n i u
Washington, D. C. —Šio

mis dienomis Kongreso skaitomas 
komisija tyrinėja priežas- punktu, 
tis dėl kurių susirgo apie Visoj Italijoj kilo didelis . - - - - —j Lietuvą. Lietuvių didžio- yra tik pasakos. Bolševikų 1,000 darbininkų, kasant pasitenkinimas. Premjeras

Pereitame “Darbininko” 
numery rašėme, kad Pro
vidence Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovau
jant muzikui Antanui Gie
draičiui, labai porėjo at
važiuoti ~ f “Darbininko” 
koncertą ir dalyvauti pro
gramoje, bet kelyje sulūžo 
bus’as ir jie negalėjo pa
siekti vietos. Dabar jie pa
tys apie tą įvykį rašo 
šiaip:
“Gerbiamieji:—

“Aš labai gailiuos, kad 
negalėjau su choru pribū
ti ir dalyvauti Jūsų kon-1___
certe. Matot, mes buvome sįą vokiečiai, lenkai ar bol-! 
apėmę bus‘ą, kuris dava- §evikai. 
žiavęs pusę kelio sugedo. 
Taigi ilgas valandas mes 
buvome ant kelio ir laukė
me pagelbos, kuri pribuvo' 
tik už trijų valandų. Bet 
bus’o negalėdami pataisy
ti ant kelio, bandė traukti 
į Bostoną. Bostone buvo
me apie vienuoliktą valan
dą. Taigi pakol pataisė jau 
buvo vėlu, tai liepiau, kad 
vežtų atgal.

“Taigi gailiuos, kad to
kia nelaimė įvyko. Bandy
sime pribūti ir dalyvauti 
kitame Jūsų parengime 
Pasilieku

Su pagarba,
Antanas Giedraitis”.

sios kolonijos rengia Gar- agitacija prieš karą ir fa- 
bingajam Ganytojui išleis- šizmą yra tik tam, kad nu- 
tuves. New York apylinkė kreipti visuomenės akis 
rengia kovo 2 d., Philadel- nu0 sovietų, kurie turi di- 
phia — kovo 1 d. Ką daro džiausią armiją pasauly ir 
Bostono provincija, dar skiria pasakiškas 
neturime žinių, bet ir ji didesniam 
neatsiliks nuo kįtų

• v •

mui._

KAUNAS -r
Elta. Panevėžio apskrities 
komendantas gruodžio 27 
d. nutarimu nubaudė 500 
litų pinigine bauda arba 
du mėnesius kalėti Pazūkų 
kaimo, Panevėžio apskr. 
gyventoją, Antaną Blinke- 
vičių, kuris kurstęs apy
linkės gyventojus nemo
kėti mokesčių, skelbda- 

1 mas, kad, girdi, greit atei-

GENEROLUI ŽUKAUSKUI
75 METAI

Gruodžio 31 d. gen. Sil
vestrui Žukauskui suėjo 
75 metai.

Jis yra gimęs 1860 m. 
gruodžio 31 d. Panevėžio 
apskr., Doveiniškio k. Vil
niaus karo m-lą baigė 1887 
m. 1917 m. buvo pakeltas 
į generolo laipsnį ir pas- 

; kirtas 1 div. vadu, taip pat 
’ ėjo XIH korpo vado parei

gas.
Lietuvoje buvo Kr. Ap 

Ministerių, j

I 
t I
I

sumas
apsiginklavi-

FINANSINIS SUSMUKI 
MAS SMAUGIA 

PRANCŪZIJĄ

Gauley’ tunelį. Darbinin-! Mussoiini pasiuntė gen. 
kai susirgo taip vadinama 
“silikosio” liga. Tyrinėji
mas jau parodė, kad kom
panija, kuri tą darbą veda 
nedrėkino ir nevėdino tu
nelio, kad sutaupytų pini
gų. Pereitą pirn&adienį bu
to pašauktas

Rudolfo Graziani sveikini
mą.

_________

Y
nas

šeštadienį, sausio 25 dieną, 5 vai. po pietų, “Dar
bininko” radio programa iš stoties WAAB, Boston, 
Mass. bus paskutinė. Dainuos So. Bostono Šv. Petro 
parapijos dainininkai bei dainininkės. Gros “Keturių 
Karalių” orkestras. Kalbės advokatas Benjaminas 
Sykes iš Norwood, Mass.

Kitą šeštadienį, vasario 1 dieną, “Darbininko” 
Radio Programa įvyks WCOP radio stoty, Boston, 
Mass., 2 vai. po pietų. Šį šeštadienį, sausio 25 d. gerb. 
radio klausytojai tepasuka savo radio ant 1410 kilo- 
rycles, 5 vai. po pietų, o kitą šeštadienį, vasario 1 d., 
2 vai. po pietų, tepasuka ant 1120 kilocycles. Vadina
si nuo vasario 1 dienos Darbininko Radio programą 
girdėsime iš WCOP stoties, Boston, Mass., 1120 kilo
cycles, 2 vai. po pietų šeštadieniais.

Paryžius, Prancūzija — 
Sausio 22 dieną griuvo 
premiero Lavai ministerių 

įkabinėtas. Tai buvo gali
ma tikėtis seniai, nes fi
nansinė krizė smarkiai 
prispaudė Prancūziją.

Prez. Albert Lebrun da
bar ieško naujo premiero, 
kuris galėtų sudaryti mi
nisterių kabinetą, bet išro
do, kad tai daug laiko pra
eis kol susidarys naujas 
kabinetas. Jau du numa
tyti kandidatai atsisakė. 
Spėjama, kad radikalas- 
socialistas Sarraut bus pa
kviestas.»

SARRAUT APSIĖMĖ 
SUDARYTI KABINETĄ

buvo susirgę ta liga ir priėmė Pasaulinio Karo 
trys jų sūnūs mirė. Veteranų bilių. Šis bilius

Prieš tai buvo paskirta perduotas prez. Roosevel- 
FERA agentūra tyrinėti, tui pasirašyti. Jeigu Prez. 
kurios raporto pareikala
vo Kongreso komisija.

Tą skandalą iškėlė kon- 
gresmonas Marcantonio, 
respublikonas.

Roosevelt per 10 dienų ne
pasirašys, tai ir be para
šo legaliai bus įstatymas; 
jeigu prezidentas uždės 
savo “veto”, tai Kongresas 
greičiausiai priims dviem

AMERIKIEČIAI SIUN- trečdaliais balsų. Tokia 
ČIA VAITKUI LAIŠKUS dabar yra nuotaika Kon- 

ĮKAUNĄ grėsė.
Kongreso priimtas bilius 

neapsunkins krašto gyven
tojų, nes pagal to įstaty
mo bus, išleisti bonai po 
$100 ir $50.00, kuriuos 
veteranai pareikalavę ga
lės iškeisti tik po birželio

KAUNAS — Lietuvos a- 
eroklubas gavo iš vienos 
Amerikos bendrovės laiš
ką, adresuotą transatlanti
niam lakūnui Vaitkui. Lai
škas pasiųstas gruodžio 19 
d. Ta bendrovė, siųsdama į“ dfen7s”šių"metų7vėte- 
Vaitkui laišką, tur būt. apie 3i500,000.
dar nežino, kad lakūnas 
jau sugrįžo Amerikon.• v

PARYŽIUS, PRANCŪ
ZIJA — Sausio 23 d., Al
bertas Sarraut, radikalas- 
socialistas priėmė prez. 

gen. št. virsi- L^brum kvietimą sudaryti 
P-nas Antanas Dzekevi- ninku ir kariuomenės Va

cius, LDS. 11 kp. raštinin-|du (net 4 atvejais). 1928 
kas ir uolus “Darbininko” 
platintojas be kitko rašo:

“Rrovidenciečiai nenorė
jo pasiduoti blogam orui, 

j Bet koncerto vietos nega-
* Įėjo pasiekti. Su savo “rai

šu” bus’u grįžo į namus a- 
pie 4 vai. pirmadienio ry-

KIEK Į PALESTINĄ GA
LĖS IŠVAŽIUOTI ŽYDŲ 

IŠ LIETUVOS

$150,000 PALIKO 
TARNAMS

I

Palestinos imigracijos 
vadovybė Lietuvos žy
dams davė 87 leidimus šių 
metų pirmiems trims mė
nesiams. Vienu leidimu 
kartais gali į Palestiną į- 
važiuoti du ir daugiau 
žmonių, visa vieno žydo 
šeima. Daugiausia įsilei- 
džiams viengungių — ha- 

vyrai ir vienas moteris kurieLietuvoje yra

ministerių kabinetą.

BANDITAI PAGROBĖ 
$18,000m. išėjo į atsargą. Už nuo

pelnus apdovanotas 3 Vy
čio Kryžiaus ordinais. 
1927 m.' Amerikos lietu
viai per “Pav.” kongresą 
jam įteikė aukso kardą,__ __  _____ ______
kuris dabar yra Karo Mu- [ užpuolė United Drug kom- išmokę žemės ūkio darbų.

I

Roxbury, Mass. (Bosto
no priemiestis) 
tadienį, sausio 23 d. trys

Ketvir- I

Salėm, Mass. — Sausio 
17 d. mirė tūla p. Belle 
Hunt iš Bostono ir Baver- 
ly. Paliko $1,500,000 iš ku
rių vieną milijoną paliko 
viešoms įstaigoms, kaip 
tai: 4 muziejams, Harvard 
kolegijai, M. I. T. ir Bos
tono Symphonijai ir apie 
$150,000 savo tarnams ir 
apie $300,000 draugams, 
$50,000 dukterėčiai.

ziejuje. 1934 m. lapkr. 23 panijos įstaigą, prie Hun-f --------T— /. I ■*■»’>** “*• " panijos įstaigą, pne Hun-
hi erįžok ėkaan“u” u ?u*aU(sko. tington Avė. ir pasigrobę Ų5 ŽMONĖS ŽUVOlių grįžo kųek anksčiau . buvo irašydintas į 2 ulonų apie $18,000 pabėgo. Jie į’ - iiinnnor

Mes labai užjaučiame pulko karininkų sąrašus. | besivejantį policistą palei- 
_’.l| nuopelnus yra įverti- do keletą šūvių, bet nepa-Providenciečiams dėl jų | 

nelaimės ir dėkojame už nusi ne tik lietuvių kariuo- taikė ir policistas jų ne- 
jų pastangas atvylfti ir' menė, bet ir svetimtaučiai, pagavo. Banditų automo- 

: dalyvauti “Darbininko” i kurie apie gen. Žukauską į bilius turėjo Massachu-
Įkoncerto programoje. (labai gražiai atsiliepia. , |setts registracijos 553,819.

LENKŲ ORGANIZACIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KAUNAS — Lenkų “Po- 
chodnės” draugija sausio 
pabaigoj nori Kaune su- 

BOSTON, MASS. —Pra- šaukti įvairių lenkų orga- 
neša, kad šeštadienį ir se- nizacijų suvažiavimą. Lau 
kmadienį smarkiose aud- kia svečių ir iš anapus de- 
rose žuvo 175 žmonės. , marklinijos.

. AUDROSE



PmktedMiim, fiaagin 24 d., 1936

VIETINĖS ŽINIOS
K. Urbonavičius ir Dr. J.
Landžius. Programa vesti 
kviečiamas J. Kumpa.

Pageidauta įrašydinti į 
Federaciją katalikiškas 
draugijas.

Nauja valdyba nerinkta, 
tirų apvaikščiojimą, vasa- Draugijų nauji atstovai 
rio 16-tą išrinkti į rengimo -dar nevisi išrinkti. Valdy-

IS FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMO

Sausio 21 d., vakare, 
pamaldų įvyks Federaci
jos skyriaus susirinkimas

Suruošti iškilmingą tau-
i

komisiją šie asmenys: pp. palikta rengti Naujos 
K. Šidlauskas, V. Valatka, I Anglijos Katalikų Seimelį, 
P. Rakauskas, A. Peldžius, vasario 22 d. Buvo kalbė- 
V. Sabas, panelė M. Kil
moniutė ir ponia O. Siau- 
rienė. Jis įvyks vasario 16 
d., 2 vai. po pietų, Munici
pal Building salėje ir susi
dės iš koncerto ir prakal
bų. Koncerto programą iš
pildyti yra kviečiamas šv. 
Petro parapijos choras, 
vadovaujant p. R. Juškai. 
Kalbėtojais kviečiami Ka
nauninkas Prof. F. Kemė-

• šis iš Washingtono, kun.

po

I

DARBININKAS

Smilgys iš Cambridge.
. Raporteris.

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokia 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

ĮVAIRŪS skelbimai
GARSIAKALBIAI STANLEY S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ta apie specialį kvietimą 
seimelin prifesionalų. Pa
likta, nes jie įsiskaitomi 
mūsų visuomenėn. Seime
lin gi kviečiama visa Nau
jos Anglijos lietuvių kata
likų visuomenė.

KONCERTO ATGARSIAI

P-nia M. VALATKIENE, j 
kuri vadovavo šeiminin- j 
kėms rengiant “D-ko” me
tinio koncerto programos 
dalyviams arbatėlę. Kiti 
komisijos nariai ir darbš
čios ponios ir panelės jai 
padėjo, kaip tai: p-nia O. 
Griganavičienė, p-nia J. A- 
verkienė, p-lė B. Kavoliu
tė, p-lė G. Zovytė, p-lė Če
kanauskaitė.

bei tonikų. ‘Keturių Kara-į šomąją plunksną ponas 
lių’ orkestras jaunimui 
grojo lietuviškus smar
kiuosius šokius. Jaunimas 
linksminosi lyg pat vidur
nakčio. Visi išvyko su pa
keltu ūpu ir ryžtumu ko
voti su žiauria audra.

Dovanos Koncerte
Kleb. kun. Pr. Virmaus

kis paskelbė, kad skaitlin
giausioj! atsilankius šeima rių kun. x Vaško,"p. Jono

LANKĖSI
Pereitą pirmadienį ‘Dar

bininko’ redakcijoje lan
kėsi svečias iš Lietuvos, 
kun. dr. M. Ražaitis, Vil
kaviškio Seminarijos pro
fesorius, lydimas Maria-

širdžiai visus kviečiame a- 
teiti, sausio 25 d., 7 vai. 
vakare į balių, kuris įvyks 
parapijos salėje.

Valdyba ir Komisija

CURLEY BUDŽETAS 
REIKALAUJA 

$78,359,250
BOSTON, MASS. —Gub. 

Curley, sausio 22 dieną į-

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

i i

!1 Moko muzikos, piano 
įI ir dainavimo. Specia- 
;; les pamokas duoda
i ! vaikams.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIOS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Rcsidence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

Darbininko Metinis kon
certas, kuris įvyko audrin
game sausio 19 dienos va
kare, So. Bostone, Dan
gaus Vartų parapijos sve
tainėje, nusinešė su savim 
ne vien audrą, bet ir dide
lį darbą rengėjų bei prog
ramos pildytojų.

Štai susirinkusių rengė
jų būrelis įdeda širdį, kad 
tik būtų surengtas kon
certas, ir turiningas savo 
programa, ir žavintis dai
nomis, ir pasekmingas į- 
plaukomis ir įvyko kitaip..

Kartą man bežiūrint į 
lošiančius baseball jaunuo
lius, prie dideliausių jų 
pastangų lošimas baigiasi 
svetimųjų naudai. Prieinu 
prie saviškių ir žiūriu, kad 
jie lygiai linksmi, kaip ir 
laimėtojai. Man pasidaro 
nuostabu, vien tik dėlto, 
kad jie neturi surauktos 
kaktos. Jiems tą pastebė
jus, atsakė jų vadas: rei
kia mokėti būti linksmam 
nevien laimėjus, bet ir 
pralaimėjus.

Minimo koncerto organi
zatoriuose pasireiškė tas 
pats apsireiškimas kaip 
pas anuos sportininkus.

napolio-Kolegijos profeso- davė Mass. valstybės bud-j 
koncerte bus aDdovanota'o i- '" "i/ 7 žetą, kuris reikalauja $78,:

gyvomis gėlėmis. Ir štai ir brolio j. Banio. 
baigiantis koncerto prog
ramai liko išaiškinta, kad 
ponai Trečiokai esą 100 
rožių bukieto laimėtojai.

į Tikietų pardavėjams irgi 
Komisijos Sekr. buvo skiriamos dovanos.

■ ..... , . . Jas laimėjo: Pirmą dova-
visi linksmai praleido va- ną rankinį laikrodėlį lai- 
karą jaukioje svetainėje, mėjo už didžiausį skaičių

Kadangi jaunimo būrys parduotų tikietų p-nia O-

v ■ departmentų išlaikymui e-
apZ1Ū'!s4 reikalinga $69,162,710 

ir nori išleisti bonus sumo
je $9,196,540, kuriuos su
naudotų statybai. Taigi

rėjo “Darbininko” spaus
tuvę, namą ir džiaugėsi, 
kad lietuviai katalikai tu
ri tokias dideles įstaigas, metų budžetas reika-
Linkėjo “Darbininkui” ir į’ja'įaagiau kaip $7 0oo. 
LDS_ organizacijai plėšte negu 1935 metais
ir stiprėti.

i

Sekmadienį, sausio 26 d.,
siekė arti trijų šimtų, tai na Siaurienė; antrą — ra- tuojau po sumos, bažnyti-
ir jiems reikėjo suteikti 
ypatingas patarnavimas. 
Darbščios jaunos šeiminin
kės: P-nia J. Averkienė, 
p-nia O. Griganavičienė, 
p-lė B. Kavoliutė, p-lė G, 
Zovytė, p-lė Čekanauskai
tė su ponia M. Valatkiene 
priešaky šauniai pasidar
bavo ir pavalgydino visus 
sandvičiais ir šilta kava
■ltiiiiiHiiiiitHiiiiiiHiiiumi'uiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitmiiiiiiiti 

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos J | 

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Į 
sas uždarytas subatos vakarais ir Į 
nedėldieniai8, taipgi seredomis nuo! 

12-to8 dieną uždarytas. i
Taipgi nuimu ir X-Ray Į

■ s

R'

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

REIKALINGI
Juokdariai, Dainininkai, šoki

kai ir mokantieji grot ant įvairių 
muzikališku instrumentų daly
vauti

AMATORIŲ (AMATEUR) 
KONTESTE

šį kontestą rengia
LIET. ŪKININKŲ SĄJUNGA

Vasario - Feb. 21 d., 7:30 v. vak.
Lietuvių svet., E. St., So. Boston, 

Mass.
Amatoriams yra skiriami dide

li cash praizai. Norintieji šiame 
konteste dalyvauti užsiregistruo
kite pas Joną. Melinį, 136 Liberty 
St. Randolph, Mass., ir pažymėki
te amžių ir ką veiksite.

PAIEŠKAU Grinkevičiaus, ku
ris gyvena Brooklyne ar New 
Yorke. Turiu neužbaigtų reikalų, 
kuriuos paliko jo a.a. brolis Pet
ras Grinkevičius. Atsišaukite: P. 
šniaras, 16 Burrll PI., So. Boston, 
Mass.

IŠSIRENDAVOJA garadžius 
labai parankioje vietoje už mažą 
kainą. Tinkamas dėl “dead stori- 
ge”. V. Brazauskas, 11 Story St. 
So. Boston, Mass.
^==^==^===========^==n

nėję svetainėje, įvyks Šv. 
Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų susirinkimas. Tesu
eina visi rėmėjai. Valdyba

Blaivininkų 49 kp. susi
rinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 26 d. tuoj po su
mos, bažnytinėje svetainė
je. Valdyba visus narius 
kviečia ateiti į susirinki
mą, nes turime svarbių 
reikalų apsvarstyti ir nu
tarti. VALDYBA.

JEWELER - AUKSORIUS
Expertas taisyme laikrodžių ir 

Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jevvelrv

497A E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

•ei
i

i
i I I
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Ypatingas Jaunimo 
Gyvumas

Koncerto rengėjai tikė
damiesi visokio oro žiemos 
laike, nutarė parengti kuk
lią arbatėlę Šv. Petro pa
rapijos svetainėje ant Sep
tintos gatvės, visiems pro
gramos dalyviams - cho- 
ristams-tėms. Užkviestas 
jaunimas pamiršo audrin
gos kelionės sunkumus ir

Tek So. Boston 2860
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)
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NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltą 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.

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

Tel. Stadium 8411

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS I
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. į
258 W. BROADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110
Montello, Mass. i

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Tel. Nee. 0526

R3KLAN AUTO SALES
ROKLANAS, Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trakus. 
Priimame senus karus mainai*. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trakams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

METINIS BALIUS
Lietuvos Dukterų drau

gijos po globa Motinos 
Dievo metinis balius įvyks 
sausio 25 dieną, Šv. Petro 
parapijos salėje, 492 E. 
7th Street, So. Boston, 
Mass., 7 valandą vakare.

Ši draugija įsteigta 1903 
m. Ji turi apie 300 narių ir 
apie $9,000 turto. Tai vie
natinė moterų draugija, 
kuri moka narėms pašal
pos $4.00 į savaitę už 25 
centus mėnesinių mokes
nių.

Metiniame baliuje, sau
sio 25 d. prasideda drau
gijos vajus. Nupigintas į- 
stojimas. Moterys bei 
merginos nuo 16 iki 25 m. 
amžiaus gali įsirašyti be 
įstojimo mokesnio; nuo 25 
metų amžiaus už pusę į- 
stojimo.

i Taigi kviečiame visus ir 
visas į šios draugijos me
tinį balių, o merginas ir 
moteris prisirašyti į šią 
garbingą Lietuvos Dukte
rų draugiją, nes dabar ge
ra proga.

Baliuje gros George 
Martins orkestras nau- į 
jausius lietuviškus ir ang- j 
liškus šokius. Bus įvai-' 
riaušių valgių ir gėrimų.' 
Įžanga labai maža ir lygi 
vyrams ir moterims. Nuo-,

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčią auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo v’eta:

1 Hamlin Street 
ir B. Eighth St.

60UTH BOSTON, MASS. 
■loe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

Vienatinis bonsuotas Florist's 
Telegraph Delitery narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur
THORNTON’S 

FLOWER SHOP 
John J. Hayes, savininkas 

Vestuvių bukietai ir Pagrabą gėlės 
—mūsą specialybė 

Tel. ŠOU Boston 3198 
111 Dorchester St. So. Boston.

0
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SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį.

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną. 
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną. 

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite

/

r
s . BATCHELDER VVHITTEMORE

834 Nassachuesetts Avenue, Boston
Tel HIGlands 1920

--------------- ...—e
Tel. S. B. 2805-R ?

LIETUVIS

iOPTOM ET RISTAS
i

■
Išegzaminuoju akis| 
priskiriu akinius i

kreivas akis atltie-i 
sinu ir amblijoniž-1 

| koše (aklose) akyse sugrąžinu |
? šviesą tinkamu laiku.
i J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. Į 
i 447 Broadway, South Boston !

----------------------- ė

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residenee:

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

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
494 E. Broadvvay, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

Res. 158 W. 7th St. 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 VVINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TRChvbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Šamo Tel. TROwbrid/e 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

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

So. Boston, Mass.

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorehester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel So. Boston 2923

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone. 

Patarnauja lietuviams jau nuo 19C7, 
Darbą atliekame belaukiant į 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.n.

Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broaduay
SO. BOSTON, MASS.

r

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

(j y ten. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537



Penktadienis, Sausio 24 d., 1936 DARBININKAS 3.

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto .
M. Kilmoniutę LDS 1-mos kp. kontestantė pralen

kė O. Siaurienę ir atsistojo pirmoje vietoje. Kun. J. 
Bružikas pasiekė antras kontestantų eiles. Blavackas 
grūmoja Bostoniečiams. LDS 108 kp. eina pirmyn. 
Chicagiečiai ir žada nepasiduoti.

So. Boston, Mass. — Pe-, siūbuoja. Aš manau, kad 
reitą savaitę Ona Siaurie- 
nė LDS 1-mos kp. kontes
tantė stovėjo pirmose kon
testantų eilėse ir ji nema
nė kam nors pasiduoti. Bet 
štai, darbščioji Marytė Į LDS 108-tos kp. kontes- 
Kilmoniutė, neatsižvelgda- tantai — J. Glavickas ir 
ma užpustytų kelių ir ap-! Magdalena Urmonienė šią 
snigtų gonkų, aplankė 
daugelį lietuvių šeimų, 
gaudama didelį skaičių 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų, pralenkė 0. Siau
rienę ir atsistojo į vajinin
kų priešakį. Ji pareiškia, 
kad dabar būsią labai sun
ku kam nors paveržti iš 
jos pirmenybę.

Pereitą savaitę smarkiai 
pasivarė pirmyn ir kiti 
Southbostoniečiai: K. Vo- 
sylienė, VI. Brazauskas, 
F. Končiūtė, J. Jaskelevi- 
čius ir kiti.

St. Clair, Pa. — Misijo
nierius Tėvas J. Bružikas 
yra nenuilstantis “Darbi
ninko” platintojas. Perei
tą savaitę nemažai pri
siuntė naujų “Darbinin
kui” skaitytojų ir pralen
kęs eilę kontestantų atsis
tojo antrose kontestantų 
eilėse. Nuo sausio 27 iki bininkui 
vasario 2 d. Tėvas Bruži- rašo: 
kas laikys misijas Šv. Liu- įstoti į “Darbininko 
dviko parapijoje Gilber- jų, bet stengsiuosi pirmes- 
ton, Pa. Nėra abejonė, kad nius vajininkus pasivyti. 
Gilbertoniečiai jį parems. Chicagoje 
Galimas daiktas, kad Tė
vui Bružikui pavyks pra- raštis, tai gal didelių sun- 
lenkti M. Kilmoniutę.

Worcester, Mass. — LDS tinti”.
7-tos kp. kontestantas pj Ateina žinių, kad p. J. 
Blavackas pereitą savaitę A.. Mickeliūnas, kuris 
prisiuntė nemažai naujų -markiai dirba ‘ Draugo 

skaitytojų vajuje sykiu užrašinėja ir 
“Darbininką”. Būtų gera.

bostoniečiams ir kitiems 
kontestantams bus sunku 
prieš Worcesterį atsilaiky
ti”.

So. Worcester, Mass. —
I — — .

savaitę turėjo didelį pasi
sekimą. Jie prisiuntė ne- 
vien naujų “Darbininkui” 
prenumeratorių, bet gavo 
nemažai ir naujų LDS na
rių. P-nas Glavickas rašo: 
“Mūsų vajininkų armija 
kasdien auga didyn. Į ją 
įstojo keletas darbščių po
nių, kurios pasižadėjo ap
lankyti kiekvieno lietuvio 
namus. Mūsų obalsis: 
“Laikraštis ‘Darbininkas’ 
turi rastis kiekvieno lietu
vio kataliko namuose”. 
Vajaus metu mes stengsi
mės “Darbininką” įnešti į 
kiekvienus namus”. Ištik
tųjų, tai gražus pasiryži
mas!I

Chicago, III. — Nuolati
nė “Darbininko” bendra
darbė ir jaunimo organi
zacijose darbuotoja pri
siuntė keletą naujų “Dar- 

” skaitytojų. Ji 
“Nors aš pavėlavau 

va-

“Darbininkas”
yra labai mėgiamas laik-

kūmų ir nesudarys jį pla-
v •

“Darbininkui”
su prierašu: “Worceste- 
riečiai — LDS 7-tos kp. kad ir daugiau Chicagie- 
kontestantai smarkiai įsi-

Menkas tas dailės kūri
nys, kuris neįstengia sulai
kyti žmogaus bent pusva
landį nuo niekingų minčių 
ir nedorų darbų.

Dž. Leopardi.

čių stotų į “Darbininko” 
vajų.

Nashua, N. H. — P-nas 
K, Nadzeika šią savaitę 
turėjo didelį pasisekimą. 
Su pirmu “liodu” atsiuntė 
daug naujų “Darbininkui” 
skaitytojų ir prisivijo

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.. 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298 

Vice-pirm. — Ona Jankienė,
1428 Columbia R<1., S. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Elizabeth Ozalis,
111 H. St. So. Boston, Mass. 

Tei. ŠOU Boston 9282
Fin. RaM. — Marijona MarkonintS,

33 Navarre SL, Roslindale, Mass. 
Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona Stanlnllntė,
105 Weat 6th S t.. So. Boston, Mam 

Tvarkdarė — Ona Mizrlrdlenė,
1512 Colnmbia Rd., So., Boston, Masa.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

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

Prot. RašL Jonas Glineokis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

7 Wlnfield SL, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
į 2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. Janutontenė. 
1428 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Draugija saro susi rinkimus laiko* kas 
antrų atarninkg kiekvieno sėuealu.

7:80 vai. vakare, pobažnytinčj gve 
talnAJ.

visata dranirljoa reikalai* kreipkite 
paa protokolu raktininke.

Bernardas J. Korites
LIETUVIŲ ATSTOVAS

JANUARY IŠPARDAVIMAS GREITAI BAIGSIS
Tūkstančiai gražiausių I. J. F0X kailinių 

parsiduoda žemiausiomis kainomis dėl to, kad 
I. J. Fox nori visus išparduoti šiame sezone.

Kada eina šis negirdėtas kailinių nupigin
ta kaina išpardavimas, apsimoka atvykti nors 
ir iš toliausiai.

PIRKITE KAILINIUS 
KOL KAINOS DAR ŽEMOS!

EXTRA!1! LIETUVĖS PIRKDAMOS PER PONĄ KORITĮ GAUS 10% NUOLAIDOS

VISUOMET 
KLAUSKITE

PONĄ
KOR1TI

411 washington street

t

KRAUTUVE RANDASI 4-TAM AUKŠTE
XXXXXXXXNXX»CXXXXXXXXXXXXNXXXX3CMXXXXXXX>^iXX^NNXXNXX>tCXX^^

Pasikalbėjimas Tėvo Su Dukrele
Maryte, — Ar nepyksi, 

tėveli, kad aš vėl vieno 
daikto nuo tamstos, tėveli, 
paprašysiu?

Tėvas, — Nugi prašyk, 
mano mažyte, jeigu aš tik į 
galėsiu tai tuojau išpildy
siu, nes kasgi tau gali pa-' 
sipriešinti, kai tu imi pra
šyti. .

Marytė, — Bet šio pra- ■ 
šymo vargiai, tėveli, Iš
klausysi... Ir bijau net, 
kai pasakysiu, tai gali ir 
užpykti, ar nepyksi, tėve
li? ‘

Tėvas, — Hm... Na kasgi 
čia tavo per prašymas, 
kad net galiu užpykti, tai 
turbūt, ko negero žaęli 
prašyti?

Marytė, — O ne, tėveli, 
aš labai gero . dalyko ren- 
giuosiu prašyti, bet vis 
vien, manau, kad jus už- 
pykdinsiu.

Tėvas, — Na, jeigu ge
ro, tai va, kaip mane gy
vą matai, žadu nepykti, 
tik sakyk, ko nori?

Marytė, — Bijau, tėveli,

Latvrencietę Sofiją Rimai- 
tę. Nors Nashua yra ma
žesnis už Lawrence, bet p. 
Nadzeika nemano Lawren- 
cui pasiduoti.

Westfield, Mass5 Perei
tą savaitę Jurgiui J. Nau
džiui pavyko pralenkti ir 
tolokai palikti bostonietį 
M. Grilevičių. Jis sako, 
kad kitą savaitę pasivy
siąs ir J. Jaskevičių, kuris 
smarkiai darbuojasi.

Brockton, Mass. Nežiū
rint užpustytų kelių, p. L. 
Kumpa darbuojasi platin
damas “Darbininką” ne 
vien Brocktone, bet Stoug- 
htone ir No. Abingtone. 
Neužilgo jis mano atvežti 
didelį glėbį naujų skaity
tojų.

Cambridge, Mass. — Pe
reitą savaitę p. Jakas ir p. 
Zaveckas pasivarė pirmyn 
pralenkdami K. Vosylienę.

Laukiama žinių iš kitų 
kolonijų.

Vajaus Vedėjas.
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NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

BET NĖRA GERESNIO 
SPECIAI.YBRJE 
Imant širdies, 
Kepenų,* Pilvo,

SAVO

Plaučių 
Inkstų 

Slogos,' Patrūkimo, Reu
matizmo Ir visokias Krau
jo, Nervų, Odos Ir Kro
nikas abiejų lyčių ligas. 

Patarimas vetttii
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių.

Dr.6rady.327£srt)£.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

BOSTON

PIRKITE 
KAILINIUS 
lšSIMOKfi-

JIMl'l

Kadangi neišdirbtų kailių kainos kyla, tai 
dabar laikas juos nusipirkti. O reikia žinoti, 
kad šalčiai dar tebėra prieš akis. Kada I. J. 
F0X pigina kainas, tai jis tikrai daug suma
žina. Už tai naudokitės nupigintomis kaino
mis.

MASSACHUSETTS

kartybę gerti už girtuok- i geriausias sielos gydyto- 
lių nuodėmes...

Tėvas, — (Susigraudi
nęs) Maryte, nustok, ma
no širdis plyš iš skausmo, išmintinga mergaitė. 
Aš jau gana pasibiaurėjau būsiu tau amžinai dėkin- 

’ girtuoklystės baisumu ir gas, jeigu man pasiseks 
tavo, Maryte, prašymą iš- mesti ta biauri girtuoklys- 
pildysiu. Ateinantį sekma- tė. B.
dienį eisiu išpažinties ir 
prisižadėsiu per metus ne
imti nė lašo. Kad šitaip, 
tai šitaip! Bet, klausyk, 
ką mano draugai pasa
kys? Jau jie taip mane pa
juokia, kad ėjau išpažin

tojas jam pasakė, jog jo 
gyvenimo tik dvi dienos. 
Jeigu mes, tai dar bus iš 
gelbėtas.

Marytė, — Matai, tėveli, 
girtuoklystė ir sveikatai 
labai kenkia ir aš girdėjau 
nuo mokytojos, kad kiek-' 
vienas girtuoklis mažiau- j 
šiai 10 metų sutrumpina 
savo amžių.

Tėvas, — Taip, Maryte, 
ir į ką paverčia žmogų: 
veidas pabalęs, išpurtęs, 
noris mėlyna, seilės drie
kiasi, plaukai* susivėlę, 
drapanos suplėšytos, su
purvintos, namai į skolas 
įvaryti, vaikai be duonos. 
Taip, Maryte, nelaimingas 
girtuoklio gyvenimas. Bet 
aš, Maryte, dar prie to ne
priėjau. Jeigu vieną kitą 
kartą per metus pasigeriu, 
tai dar nesu taip baisus f 
Ką?

Marytė, — Vis tiek, tė
veli, baisus, kad ir vieną 
kartą pasigertum. Kad 
per Naujus Metus būtų 
kas tėvelio fotografiją nu
traukęs, tai dabar nepa- jas draudžia, bet viso pa
žintume, kaip tik toks, a- šaulio gydytojai. O saky- 
pie kurį neseniai tėvelis 
pasakojai, kaip atrodo gir
tuoklis. Į

Tėvas, — Ar galimas 
daiktas, Maryte? Jeigu 
taip, tai neduok Dieve, tur 
būt ir kiti žmonės matė...

Marytė, — Kur nematys, 
juk iš gatvės atėjote. Prieš 
žmones, tėveli, tai dar ne- 
taip baisu, bet prieš Die
vą. Per Kalėdas Jūs priė
mėte Švenčiausią Sakra
mentą į savo širdį ir jūsų 
širdis pasidarė Dievo Baž
nyčia, o paskui į ką pavir
to! Jūs burna pasišventi
no per Komuniją ir liežu
vis pasidarė brangus, o pa
skui biaurius žodžius prieš 
tą patį Viešpatį šnekėjo...

Tėvas, — Taip, mano 
mažyte, taip, kaltas esu, 
melskis už mane. Tavo ne- 

per Kalėdas išpažinties, kalta širdelė tegul atlygi- 
bet vėl Dievas užsirūstins na Dievuliui už mano ne- 
ir vis vien reikės mudviem dorą širdį, tavo šventas 
su tėveliu ant Dievo Teis- liežuvis ir lūpos tegul per
ino skirtis, nes girtuokliai prašo Dievą už tavo nedo- 
nepaveldės dangaus kara- rėlį tėvą. Bark mane, vai
tystės. (verkia). j keli, nes jaučiu, kad pats

Tėvas, — Na, neverk, Dievas per tavo nekaltas 
vaikeli. Aš pats žinau, kad lūpas šneka... 
girtuoklystė yra tauriau
sias dalykas. Aš pats jos veli, gaila Kristaus, kuris 
nekenčiu ir biauriuosiu vi- už girtuoklius ant kry- 
sais girtuokliais, bet kad žiaus labai daug kentėjo, 
įpratau, tai jau sunku pa- Jo liežuvis taip buvo iš
mesti. * Įdžiūvęs ir sukepęs, o bur-

Marytė, — Tai dėl ko na taip buvo troškulio 
Bernotų dėdė metė? O taip kankinama, jog Jis neiš- 
visų buvo apšauktas gir- kentė nesurikęs: “Trokš- 
tuoklis. tu!” Ir ką? Ar jam van-

Tėvas, — Tu nežinai, dens kas padavė? O, tėve- 
Maryte, dėl ko jis metė? Ii, uksuso sumaišyto su 
Jis metė dėl M, kad gydy- tulžimi. Ir Jis turėjo tą

bet kadangi padrąsinai, 
tai tėvelis nustotum gir- 
tuo...klevęs...

Tėvas, — Ką tu pasakei? 
Kad nustočiau girtuokle- 
vęs? Ir tu mane, vištos 
galva visokių dalykų pra
dėsi mokinti? 0 kada tu 
mane matei girtą? (pik
tai). Tu pliuškuviene!

Marytė, — Pirmiausiai 
atsiprašau tėvelio, kad aš 
tamstą užpykdžiau, nors 
žadėjai nepykti, bet jeigu 
klausi, tai pasakysiu, ar 
neatsimeni, tėveli, kai ma
ma verkė ir mes visi išsi
gandę neturėjome kur dė
tis, kai per Naujus Metus 
kažin iš kur parėjęs, pra
dėjai visaip keikti ir ką 
tik pagriebęs daužyti ir 
mesti į žemę. Net mamę 
puoliai mušti, tik mes visi 
vaikai pradėjome verkti, 
tai paklausei ir nuėjai at
sigulti.

Tėvas, — Ar šitaip net 
buvo? Ar nemeluoji, tu, 
vaikeli? Argi aš galėčiau 
taip daryti? Mane už
mušk, o aš nepamenu, kad 
aš būčiau taip baisiai pa
sielgęs.

Marytė, — Matote, tėve
li, jūs nepamenate, ką da
rėte, bet tikėkite man: aš 
visą teisybę sakau. Baisiai 
keikėte, viską maišėte su 
purvais, net Dievą, Baž
nyčią ir kunigus išvadino
te visokiais vardais, norė
jote net kryžių nuo sienos 
numesti ir sudeginti. O, 
tėveli, kaip baisi yra nuo
dėmė girtuoklystė, — ki
tos nuodėmės tai nors pro
tą žmogui dar palieka, o 
girtuoklystė ir tą sugadi
na, o šv. Raštas ką sako: 
kad girtuokliai nepavel
dės dangaus karalystės. 
Dėl to, tėveli, nors visi 
džiaugėmės, kad priėjote
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Marytė,

I

1i

jas.
Tėvas, — Tai tu, kaip 

matau, Maryte, esi labai 
. Aš

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

Jaunikaitis ar mergaitė 
; manantieji stoti į vienuo- 

ties, o dabar, tai visai bus af. norintieji arčiau 
blogai, kai pasisakysiu, ,^sa^’
jog negeriu.

Marytė, — Žinai ką, tė
veli, padaryk ? Kai 
klaus, dėl ko negeri? 
kyk, kad gydytojas 
draudė.

i Tėvas, — Tai bus melas, 
Maryte, o tu aną kartą, 
atsimeni, kaip sakei, kad 
nevalia meluoti?

Marytė, — Čia visiškai 
nebus melo, tėveli. Tą da
lyką ne tik vienas gydyto-

jie 
Sa- 
už-

damas “gydytojas” gali 
mąstyti ir apie kunigą, ku
ris per išpažintį uždrau
džia. Jis tikrai yra mūsų

i

Bet ypač, tė-

i
.

i kimu, įsigykite kun. P. 
Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centų. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys.
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South Boston. Mass.
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2680 DAJiBIJUfOCAS 366 W. BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS. Į Kapus' Ar Į Krosnį?

Atstovybe Apgynė
Lietuvos Vardą

Amerikos žurnalistai kartais paduoda klaidingų 
žinių apie Lietuvą. Jie surankioja traferetiškai nudė- 
vėtų neva faktų ir patiekia juos angliškai skaitančiai 
publikai už gerą pinigą. Skaitant juos anglų spaudo
je darosi nejauku dėl tų žurnalistų nežinystės. Sakau 
—nežinystės, neš nesinorėtų juos kaltinti dėl blogos 
valios. Štai vienas tokių rašėjų, Roger Shaw, parašė 
plačiai skaitomam žurnalui “Review of Reviews” 
straipsnį, kuriame karakterizuoja Lietuvą kaipo atsi
likusią slavų šalį, vadina ją “mažu Dovidu”, turinčiu 
vos 20,000 kareivių, bet gi vaidinančiu Pabaltijo Bal
kanų rolę. Taip pat jis tvirtina, kad Memelbergas 
(Klaipėda) buvęs visados vokiškai kalbąs. Dar nepa
sitenkindamas tokiais “faktais”, Roger Shaw pridu
ria, kad “letonai (lietuviai ir latviai) yra ilgai buvę 
svarbiausia ramstimi pasibaisėtinos GPU arba Sovie
tų slaptosios policijos”. Tas straipsnis matomai buvo 
inspiruotas vokiečių ir (jeigu atmesti blogos valios 
įtarimą) priimtas Rogerio Shaw už tikrąją teisybę, 
neužsiduodant sau nėkiek darbo pasiteirauti apie tų 
“faktų” vertę. Iš čia matomas kaikurių žurnalistų 
“mokslingumas” ir “sąžiningumas”: ar verta dar sau 
galvą kvaršinti dėl kokių ten svetimšalių - foreinerių!

Į tą straipsnį labai tiksliai atsakė Lietuvos Pa-, 
siuntinys Washingtone, p. Povilas Žadeikis. Anglų 
kalboje parašytame atsakyme jis atkreipė Rogerio 
Shaw dėmesį į kaikuriuos jo straipsnio netikslumus 
(ištikrųjų tie “netikslumai” — tai gryniausia mela
gystė ar ignoracija). Ir taip p. Žadeikis rimtai jam iš
dėstė, kad lietuviai tai ne slavai; kad Lietuva, paly
ginti, per kelioliką savo nepriklausomybės metų yra 
padariusi labai daug pažangos gerbūvio, kultūringu
mo ir apšvietos žvilgsniu; kad nors Klaipėdos miestas 
yra 65 nuošimčiais vokiškas, bet visas kraštas neuž- 
ginčyjamai lietuviškas; kad to “lietuviško Dovido” 
pajėgos yra keleriopai skaitlingesnės negu 20,000 ka- į jį gimsta lietuviškas pat- 
reiviij ir kad dabartinės Lietuvos vyriausybės pozici-; riotizmas ir pasilieka am- 
ja nėkiek nėra silpnesnė už jos kaimynų. Atremtas žinai. Tiek pas jį to pat- 
taip pat priekaištas, kad lietuviai ir latviai buvę svar
biausia ramstimi pasibaisėtinos G.P.U. slaptosios po
licijos. ’ *

Nuo savęs čia pastebėsime, kad, sulig pačių bol
ševikų paliudymais, latvių šauliai (lotyšskije strielki) 
ištiesų yra buvę ištikimiausia komunistų gvardija, 
bet lietuviams, ačių Dievui, ta “garbė” netenka.

Mes tik galime pasidžiaugti, kad Atstovybė rim- zika buvo labai silpnutė, 
tai ir sumaniai apgina Lietuvos vardą prieš obskuran- dainelės vos keliolikos tak
tų ar blogos valios žmonių puolimus. K.

britas. Atrodo nuostabu, kad toks visa ko prityręs ir 
jau nebejaunas sosto įpėdinis (jis turi jau 41 metus) 
dar iki šiol yra nevedęs. Juk jam reikėjo būti prisiren
gusiam bet kada atsisėsti karaliaus soste, gi nevedęs 
karalius tai keistenybė. Bet, nežiūrint to viso, Edvar
das Vili tebeliko nevedęs. Įdomu, ar tas jo britiškas 
užsispyrimas atsilaikys prieš viešosios opinijos spau
dimą? Ar šiaip, ar taip,, tas dalykas sukels nemaža 
sensacijos. Britai gan kreivai žiūri į avanturistingą 
senbernį, ypačiai jei tokiu senberniu turėtų būti jų 
karalius. Jau tas vienas palyginimas su jo tėvo nabaš- 
niku neišeis Edvardo VIII naudai. K.

Lavonų deginimo 
klausimu

Pastaruoju laiku tai šen,

laiku, kur daugiau ateistų, 
ten daugiau ir lavonų de
ginimų, bet jaučiamas kai 
kur ir mažėjimas lavonų*11-1 * * * " fr-- IAAAAuvKz AVfc v VAAVA

tai ten pasigirsta pasiūly- d ini Tai vienoj, ki. 
mai pradėti mirusiuosius, Udos garsioj ateizmo tvir-

J. Žilevičius, L. M.

Česlovas Sasnauskas
(20 metų mirties proga), laike valstybinių švenčių 

o___ taipgi ji nėra pildoma, kad
pasisemti jos muzikoje 
grynos dvasios, bet tan
kiausia visokiais svetimų-

______
Sasnauskas gimė 1867

m., Kapčiamiestyje. Ne
mokėjo lietuviškai kalbęti

' į mauoia vioumaio
Įtik labai menkai suprato . darbais “didžiuoja.
1 TTinno 7ahi Čnimo ui « __vieną kitą žodį. Šeima jų 
buvo sulenkėjusi. Kuomet 
jis pradėjo muzikos moky- rodo 
tis, nieks ir negalvojo, naįnjaįs nes kantata buvo 
Kad Jis kada butų lietuvių iš ildyta daug kartų di- 
patnotu. Likimas jam e- deSniose Amerikos

masi”.
Amerikos lietuviai pasi-

mė ateitį. Jam nuolat teko
lietu

vių kolonijose. Net ir šiais
pradžioje vargoninkaujant metais R Juška> Boston
susidurti su lietuviais. Ka
da jis pateko Petrapilyn, 
ten iis susiduria su lietu- 
viais studentais, nes jojo 
globėjai buvo lietuviai 

i (kun. Poška). Viešam stu
dentų gyvenime jį sutin
kame kaipo choro vedėją 
arba solistų lietuvių vaka
ruose jau 1894 m. Čia pas

' tas, kurs sekė dvasinio at
gimimo raidą, žino, kiek 
kartais gali turėti reikš
mės tėvo, motinos kapo 
aplankymas. Paslaptingas 
medžių ošimas, mirtinė ty
la, topolių kvapas, kapų ir 
kryžių išrikuotos eilės pa
žadina nevieną iš dvasios 
letargo. To įspūdžio nesu
daro iš krematorijos pe
čiaus iššluostyti pelenai. 
Kažkur skaičiau, kad su
deginus vieno šeimos nario 
lavoną, atnešti į namus jo 
pelenai. Gal dėžutė buvo 
nevietoj, gal buvo kita 
priežastis, gana to, kad 
kitas šeimos narys sukly
dęs, palaikęs tai už dan
tims miltelius ir jais išsi
valęs dantis. Žinoma, su
klydimų ir visokių keiste
nybių gali visada pasitai
kyti, bet vienas dalykas 
aiškus — mirusiojo pele
nai nedaro to įspūdžio, 
kaip artimo žmogaus ka
pas. Jau daugiau turi rei
kšmės plaukų pluoštelis, 
fotografija ir tt.

Tą visą jaučia visuome
nė. Su kokiu atsidavimu 
vėlinių vakarą lanko žmo
nės kapines. Net ir neti
kintis kai kada užklysta—• 
jis jaučia kažką nepapras
ta, nekasdieniška, kas ver
čia jį susikaupti, pažadin
ti kinų, teatrų, radio ir tt. 
užnorkotizuotą gyvenimo 
vertinimo sąmonę.

Juridiniu atžvilgiu Baž
nyčios priimtas laidojimo 
būdas irgi labai vertingas. 
Toks laidojimo būdas ne
apsunkina nusikaltimų su
sekimo. Nekartą juk tik 
ilgesnį laiką po mirties iš
kyla nusikaltimo įtarimas. 
Nesunku patikrinti palai-

lavonus deginti. Mintis čia 
ne nauja, net Lietuvoje, 
nes istorija rodo, kad lie
tuviai dar pagonys, ne 
kartą degindavosi ar degi
no. Nevienas ir iš moder
niųjų pagonų norėtų tą pa
protį atgaivinti. Ką apie 
tą visą tektų manyti?

Istoriniu atžvilgiu tyri
nėjant, tenka pripažinti, 
kad pirmykščiai, laukiniai, 
žmonės, be kitų laidojimo 
būdų, naudodavo ir degini
mą. Buvo deginama ar pa
čioje kapo duobėje, ar tam 
tikrose deginimo aikštėse. 
Pasilikusias kaulų ar šiaip 
dalis užkasama į žemę ar 
dedama į urnas. Buvo tiki
ma, kad lavono sudegini
mas užkirs kelią grįžti mi
rusiajam į pasaulį. Tačiau 
daugelis tautų laidodavo 
lavonus įvairiais būdais 
sudegindami.

Krikščionybė nuo pat 
pradžių atmetė lavonų de
ginimą ir pasirinko laido
jimą. Jau Šv. Povilas pir
mam laiške Korintiečiams 
(XV, 36) duoda mums a- 
pie tą supratimą.

Visai aiškiai paliudija 
Minucijus Feliksas (Octa- 
vius, XI) ir Tertulijonas 
(De anima, c. 51). Krikš
čionių laidojimo vietose 
niekur nėra deginimo pėd
sakų. Taip ir buvo bendrai 
priimtas laidojimas kapi
nėse. Tačiau naujaisiais 
amžiais pradėjo rastis di
delių Bažnyčios priešų.

Degdami neapykanta 
Bažnyčiai, Prancūzų revo- 
liucijonieriai pasisakė 17- 
93 m. už lavonų deginimą, 
o tą pačią mintį nuo 1848 
m. ėmė remti ir plėsti ma
sonai ir jiems artimų pa
žiūrų žmonės. Dabartiniu

15 dec. 1886: —

tovėje ir centre, 1933 m. 
lavonų buvo sudeginta 
175-iais mažiau kaip 1932 
m. ir 1934 m. — 180 lavo- 
jnų mažiau kaip 1933 m. 
Taigi tame milijoniniame 
mieste lavonų deginimų 
skaičius nepaprastai ma
žėja.

Bažnyčios pažiūra aiški: 
Jau masonams pradėjus 
propaguoti lavonų degini
mą, Bažnyčia per Šv. Ofi- 
cijos kongregaciją pasisa
kė neigiamai. (Žiūr., De- 
cret. S. C. S. Off., 19 maii 

11886;
.27 iul. 1892). Naujojo Baž- 
nytinio teisyno (C. I. C.) 
jkan. 1203 § 1 sako: “Tikin
čiųjų kūnai reikia laidoti, 
jų deginimas draudžia
mas”. Tačiau, reikia paste
bėti, kad tai nėra tikėjimo 
apreikštoji tiesa, nėra do
gma, o Bažnytinės draus
mės dalykas. Teisingai 
kard. Billot savo rašte “De 
novissimis” pastebi: “Die
vas gali mirusįjį prikelti, 
nors nebebūtų nevieno ma
terijos atomo, iš kurio bu
vo sudėtas žmogaus kū
nas”. Jei taip, tai Bažny
čia gali kaikada leisti la
vonų deginimą ir iš tikrų
jų tikram reikalui ištikus, 
pav., epidemijų metu, lei
džia. Tačiau paprastomis 

’ aplinkybėmis Bažnyčia 
griežtai laikosi laidojimo.

Tam visu pirma yra
į svarbių mistinių priežaš- dotą lavoną. Girdėjau net 
čių. Kristus buvo taip pa- tokį įvykį: kartą bekasda- 

: laidotas, krikščionio kū- mi duobę vyrai atrado mi
nas grįžta į ramybės vie- rūsio jo galvą — kaukuolę. 
tą, iki prisikėlimo ir tt. Y- 
pač atgraso nuo lavonų 
deginimo piktas laisvama
nių noras tuo būdu įgelti 
Bažnyčią. Gražiai tą reli
gijos mintį, religinę palai
mą paskutinę valandą iš
reiškia prancūzų žemės di
dysis vyras — Chateau- 
briand savo garsiajam vei
kale “Le Genie du Christi- 
anisme”: “Būtų liūdni
žmonėms suteikiamieji pa
skutinieji patarnavimai, 
jei juose būtų panaikintos 
religinės žymės. Gera, kai 
iš kapo gilumos kyla vil
ties šauksmas ir kai gyvo
jo Dievo kunigas lydi į 
kapines žmogaus liekanas. 
Tai lyg pats nemirtingu
mas, einantis priešais mir
tį.”

Doroviniu atžvilgiu Baž
nyčios priimtasis laidoji
mo būdas irgi turi didelės 
reikšmės. Laidotuvių pro
cesija, melodingos ir turi
ningos psalmės bei mal
dos, pagaliau paties miru
siojo palaikų prezencija 
sudaro puikias gilių medi
tacijų sąlygas gražiais gy
venimo vertybių perkaino
jimo progas. Nevieną nu
grimzdusį į gyvenimo pur
vus artimų žmonių laido
tuvės grąžino atgal į nor
malias vėžes, nes davė jė
gos likti dvasios galiūnu. 
Prisiminkime tik, pav., šv. 
Pranciškų Borgiją. Tik 
tas, kurs gali giliau pa
žvelgti į sielos būseną išti
kus vidaus katastrofai, tik

I

Mass. vasario 16, ją stato, 
drauge ir mirties sukak
tuves paminės.

Bažnytinės muzikos sri
tyje taip pat mūsų vardą 
aukštai iškėlė. Jo veikalai 
(preliudai, fugos) buvo 
spausdinti dar pirm karo 
rinkiniuose geriausių pa
saulio vargonų kompozito
rių. Jo giedolingos mišios 
plačiai buvo žinomos sve
timtaučiams. Petrapily j Jo 
vedamas choras didžiojoje 
savaitėj sutraukdavo dide
lius būrius muzikalingoje 
Petrapilio (? Red.) įvairių 
tautų ir tikybų. Visas muzi 
kalingasis pasaulis miesto 
žinojo jį kaipo žymų muzi
ką. Jis buvo apdovanotas 
ne tik caro ordenais, bet 
Austrų ir Prancūzų vals
tybių. Šalę muzikos jis bu
vo ir Archeologijos Insti
tutą baigęs, specializavo 
poleografijos skyrių (neu- 
bų - senovės gaidų - skai
tymą). Institutą baigęs iš
važiavo Vyskupo siunčia
mas studijuoti grynai baž- 

inytinio choralo į Vakarų
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riotizmo prisirenka, kad 
jis išlieja tą visą į savo 
kurinius “Lietuviška Mu
zika”, kuris pradėjo eiti 
1909 m.

Iki pasirodant jo kom- 
, pozicijoms, lietuviška mu-

______________________________ I

JurgisV-Ed vardas VIII
“Karalius pasimirė — lai gyvuoja karalius”! Pir

moji to Anglijos ceremonijalo dalis priklauso miru
siam karaliui, antroji skiriama naujajam. Dabar kaip 
tiktai tas ir įvyko. Po trumpos, bet sunkios ligos pa
simirė Anglijos karalius Jurgis V ir čia jau įstojo į 
sostą jo sūnus Edvardas VIII. Tuo būdu naujas kara
lius ims valdyti milžinišką Britų imperiją, sudarančią 
ketvirtą dalį viso pasaulio žemės ir turinčią apie pus
penkto šimto milijonų gyventojų. Bet žodis “valdyti” 
čia netikslus, nes Britų imperiją valdo ne karalius tik 
parlamentas. Tiksliai yra pasakęs Jurgis V: “aš ką- 
raliauju, bet ne viešpatauju”. Anglijos karalius turi 
titulą, tai beveik ir viskas. Jis tarsi yra garbės pirmi
ninkas, o mes žinome, kad bet kokiam garbės pirmi
ninkui nieko daugiau netenka daryti, kaip tik nešioti 
garbės vardą. Bet gi karaliaus asmenybė turi nema
ža įtakos į šalies politiką. Jei jis taikus, tvarkus ir iš
mintingas, tai tie teigiami jo ypatumai priduoda gra
žaus tono esamai politikos krypčiai. Tokiais ypatu
mais pasižymėjo velionis Jurgis V. Jam pripažįstama 
platus praktiškas protas, rimtas savo pareigų supra
timas, demokratiškas nusiteikimas ir didelis taktas. 
Šeimyniškuose santykiuose karalius buvęs malonus, 
tikras džentelmonas, mylimas ne tik šeimos narių, 
bet ir visų, kuriems teko arčiau su juo santykiauti. 
Nestebėtina tatai, kad ne tik Anglijos piliečiai labai 
jo gailisi, bet ir visas pasaulis apgailestauja jo mirtį. 
Anglija, nors nuliūdusi ir dar neatsipeikėjusi nuo ka
raliaus mirties, vienok akyliai susidomėjusi naujojo 
karaliaus asmenybe.

Edvardas VIII yra gan įdomus karakterius. Kai
po Vali jos kunigaikštis (Prince of Wales) jis pagar
sėjo savo kelionėmis. Jis aplankė ne tik visas Britų 
imperijos dalis, bet kelis kartus yra pabuvojęs ir 
Jungtinėse Valstybėse. Visur jis buvo labai populia
rus, ypač sportuose ir visokiose socialinėse pramogo
se. Jis atrodė lengvapėdišku, niekuo nesirūpinančiu 
jaunikaičiu, visai nepanašiu į busimąjį didžiausios pa
saulyje imperijos karalių. Bet arčiau jį pažįstantieji 
tvirtina, kad po tariamojo lengvamaniškumo kauke 
slepiasi patrijotingas ir gerokai užsispyręs tipiškas

tų, paprastai harmonizuo
tos. Jo kūryba pasirodė* 
visiškai kitoki: persunkta 
gryna muzikos kultūra, 
motyvai išvystyti, veikalai 
ilgi, įdomūs akademiniu 
žvilgsniu, o kas svarbiau
sia, kad jie kupini tautinio 
ūpo. Čiurlionis, Šimkus, 
kun. Gustaitis didžiausius

• v

straipsnius jo veikalams -Europos vienuolynus.I MA I « "• A *■*•   - - -- -
i
paveda. Visi džiūgauja ir 
drauge didžiuojasi, kad 
susilaukia tokios kūrybos 
su kuria galima kultūrin
gajam pasauliui pasirody
ti. Be to, mūsų kompozito-
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riai pradeda jį sekti ir jie į čios Petrapilyje drauge ir 
jau rašo ilgesnius ir dau- vargonininkaudamas.
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į Konservatoriją jis baigė 
1 kaipo dainininkas, o vėliau 
kompoziciją papildė pas į- 
vairius profesorius. Daug 
metų išbuvo choro vadu 
prie šv. Kotrynos bažny-

• v

giau įdomesnius veikalus. 
Sasnauskas tos rūšies vei-

Kai jis mirė sausio 5 d. 
1916 m., susitvėrė jo pa-

kalais padėjo^ pirmuosius■ laidojimui lietuvių komi- ryi . • w • o v.pamatus mūsų muzikos 
kultūrai (chorų srityje).

Jo veikalai pradėjo 
spaudoje rodytis dar prieš 
atgaunant spaudą. Jo ‘Kur 
bėga Šešupė’ taip visų pa
mėgta daina, buvo atspau
sdinta 1902 m. (Žinyčia, 4 
—5 nr.).

Tuosyk, kai pasirodė 
‘Lietuviška Muzika’ ir jos 
paskutiniu numeriu (jų 
buvo 12 nr.) išėjo kanta
ta “Broliai”, visa spauda 
pareiškė, kad mes dar ne- 
pribrendom: neturime cho
rų, solistų, nei dirigentų 
jos išpildymui. Tiesa buvo 
pasakyta. Lietuvos žemė
je,, kurios atvadavimui ji 
buvo skirta, vos tik po 
1920 metų ji buvo išpildy
ta. Bet ir dabar negeriau 
dalykai stovi. Lietuvoje,

tetas priešaky su prof. B. 
Česniu. Nors jis buvo lie
tuvis ir apie tai visi žino
jo ne tik iš jo darbų, bet 
ir nusistatymų, vienok 
lenkai, Vyskupo Ciepliako 
spaudžiami, norėjo jį pa
laidoti lenkų vardu kaipo 
lenką. Bet lietuvių komi
tetas nugalėjo lenkus. Vė
liau komitetas išpirko iš 
savininkų velionies ran
kraščius ir autoriškas tei
ses ir pargabeno tą .visą 
prof. Česnys į Lietuvą. 
LietuVoje dabar jau yra 
išleista jo pomirtinė laida 
“Lietuviškos Muzikos” ir 
dar naujų dalykų.

Amerikiečiai ' labai / at
jautė a.a. Sasnausko mir
tį. Jie surengė daug pami
nėjimo koncertų ir atliko 
visus jo veikalus po daug

kartų. “Kur bėga Šešupė” 
kuo ne antruoju himnu y- 
ra virtusi — niekur beveik 
neapseinama be jos.

Kuomet bolševikai iš ka
pinių rūsio iškraustė visus 
“buržujus” į kapinių duo
bę, tame tarpe buvo ir Sa
snausko lavonas. Ameri
kietis kun. L. Vaiciekaus- 
kas paskyrė stambią su
mą pargabenimui jo kūno 
Lietuvon, dėl kurios jis 
svajojo ir veikalus para
šęs leido savo lėšomis. Jo 
kūnas buvo atgabentas 
Lietuvon 1931 m. dėka pa
sišventimui kleb. Vaicie- 
kausko.

J. Žilevičius, dabar gy
venantis Amerikoje para
šė jo trumpą biografiją su 
darbų apžvalga ir greitu 
laiku bus pabaigta spaus
dinti Lietuvoje. Išleidimo 
lėšas padengia taipgi A- 
merikietis veikėjas (tuo 
tarpu prašo vardo neskel
bti. Ž.). Tas įrodo, kad a- 
merikiečiai e labai gerbia 
jojo nuopelnus.

Lietuvoje, Kauno Miesto 
Sode yra pastatytas jo 
biustas prie įėjimo Teat- 
ran ir pavadinta jo vardu 
viena gatvė.

Taip, Sasnauskas sausio 
5 d. mirė, jau sukako 20 
metų. Bet jo dvasia liko 

1 mumyse.

t

Pavertę pastebėjo joje į- 
kaltą jau aprūdijusį vinį. 
Pranešė apie tai klebonui. 
Buvo išaiškinta, kas ten 
buvo palaidota. Žmonės at
siminė, kad tas palaidota
sis buvo staiga miręs. Pa
kviesta dar tebegyvenanti 
žmona, o ji ir prisipažino 
vyrą nužudžiusi įkaldama 

i vinį į jo galvą. Dėl viso to 
daugelis žymiųjų krimina
listikos ir teismo medici
nos specijalistų yra prie
šingi krematorijų vartoji
mui ir pasisako už tradici
nį laidojimą.

Medicinos sumetimais 
mėgsta lavonų deginimo 
šalininkai prisidengti. Rei- 

Ikia tačiau pasakyti, kad 
parinkus kapines atitinka
mose vietose, laidojant a- 
titinkamame gilume prisi
laikant medicinos mokslo 
patirtos kovoje su bacilo
mis, atmenant kad pati 
žemė yra geras filtras, lai
dojimas nė kiek neprisidės 
prie infekcijų išplatinimo. 
Pagaliau ypatingose sąly
gose galima naudoti lavo
nų užmūrijimas į tam ty
čia paruoštus ruselius. Ir 
tai tie visi atsargumai kaš
tuos žymiai pigiau negu 
krematorijų įrengimas ir 
brangi lavono deginimo . 
procedūra. Bet apie tai 
krematorijų šalininkai ne
labai nori girdėti, nes 
jiems svarbu užsėdus ant 
mediciniško arkliuko praš- 
mugeliuoti bažn y t i n e i

Tęsinys 5-tame pusi
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Sv. Krikšto Sakramentas
Geraširdis kunigaikštis į savo namus priėmė sū

nelį vieno kaimyno, kurs mirė didžiai įsiskolinęs. Ber
naitis buvo gražiai auklėjamas. Vieną dieną jis buvo 
pašauktas pas kunigaikštį, kurs jam parodė du doku
mentus. Vienas iš jų buvo juodas kraštuose ir įženk- 
lintas juodu vašku. Kitas dokumentas buvo raudonas 
kraštuose ir įženklintas raudona antspauda. Kuni
gaikštis pirmiausiai į bernaičio rankas padavė doku
mentą juodais kraštais ir įsakė jį atidaryti. Bernai
tis nuėmė juodo vaško antspaudą ir kai atidarė doku
mentą, kurio įtalpą pamatęs, baisiai nusigando ir nu
balo visas. Tame dokumente tilpo visos skolos, kurias 
jo tėvas buvo užtraukęs pas tą kunigaikštį. Be to, ir
gi buvo įskaičiuota, kiek tas kunigaikštis išleido ber
naičio auklėjimui. Bernaitis drebėjo iš baimės, kad 
kas negero gali įvykti dėl jo paties ir jo tėvo įsiskoli
nimo tam kunigaikščiui. Tačiau, kai pamatė išgąstį 
bernaičio veide, kunigaikštis maloniai nusišypsojo ir 
sunaikino didelės skolos dokumentą. Tada jis bernai
čiui skaityti padavė kitą dokumentą raudonais kraš
tais. Jame buvo pažymėta, kad visos tėvo skolos yra 
laidojamos ir kad kunigaikštis bernaitį priėmė už sa
vo sūnų ir jį daro teisėtoju visų kunigaikščio turtų 
paveldėtoju. Didelis džiaugsmas apgaubė bernaitį. 
Dabar jis nebebuvo našlaitis, apsunkintas tėvo skolo
mis, bet buvo geraširdžio ir turtingo kunigaikščio sū
numi.

Šv. Krikšto Sakramentas gali būti lyginamas i 
antrąjį dokumentą raudonais kraštais, nes yra sakra
mentas, kurs žmogų išlaisvina iš pirmpradės nuodė
mės, jį darydamas krikščioniu, Dievo vaiku ir dan
gaus paveldėtoju.

Šv. Krikšto Sakramentas yra pirmas iš Septynių 
Sakramentų, nes jis yra Bažnyčios vartai ir tuo pa
čiu vartai į išganymą. Per tuos vartus turės eiti visi, 
kurie trokšta būti išganyti, nes be Bažnyčios nėra iš
ganymo. Tai visa, ką Katalikų Bažnyčia skelbia apie 
Šv. Krikšto Sakramentą, Pats Jėzus Kristus mokino 
tą patį.

Evangelijoje pagal Šv. Joną skaitome istoriją a- 
pie Nikodemą sekančiais žodžiais: “Buvo tenai vienas 
žmogus iš pariziejų, vardu Nikodemas, žydų vyresny
sis. Jis nakčia atėjo pas Jėzų ir Jam kalbėjo: “Rabbi, 
mes žinome, kad Tu atėjai nuo Dievo, kaipo Mokyto
jas, nes niekas negalėtų daryti tų stebuklų, kuriuos 
Tu darai, jei Dievas nebūtų su juomi”. Jėzus atsakė ir 
jam tarė: “Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau tau, jei kas ne
atgims iš naujo, tas negalės matyti Dievo karalys
tės”. Nikodemas Jį paklausė: “Kaip gali žmogus gim
ti senas būdamas? argi jis gali antrą kartą įeiti į sa
vo motinos vidurius, kad vėl atgimtų?” Jėzus atsakė: 
“Ištikrųjų, ištikrųjų, sakau tau, jei kas neatgims iš 
vandens ir Šventosios Dvasios, tas negalės įeiti į Die
vo karalystę. Kas gimė iš kūno, tai yra kūnas, ir kas 
gimė iš Dvasios, yra dvasia” (Jon, III, 1—6).

Mūsų gamtišką gyvenimą gavome iš savo tėvų. 
Taip eina nuo pat pirmųjų tėvų: Adomo ir Ievos. Ta
čiau, mes turime kitą gyvenimą, kilnesnį gyvenimą, 
kurs yra antgamtinis gyvenimas. Tame antgamtinia
me gyvenime nėra žmogus, bet Pats Dievas yra mūsų 
Tėvas. Mes esame Jo vaikai ir priklausome Jo šeimai. 
Tą antgamtinį gyvenimą turėjo mūsų pirmieji tėvai 
Rojuje, bet per nepaklusnumą Dievui, jie prarado tą 
antgamtinį gyvenimą, ir tokią pat bausmę užtraukė 
visai būsiančiai žmonių giminei. Kiekvienas kūdikis, 
ateinąs į šį pasaulį, yra suteptas su pirmprade nuodė
me, ir neturėdamas antgamtinio gyvenimo. Tačiau, 
Dievas padarė galimybę žmonėms atgauti tą antgam
tinį gyvenimą, kad galėtų vėl įeiti į bendravimą su 
Dievu ir iš naujo tapti Jo vaikais. To paties norėjo Ni
kodemas žinoti iš Dieviškojo Mokytojo. Ir Išganyto
jas jam pasakė apie reikalingą atgimimą, apie atgimi
mą į antgamtinį gyvenimą. O atgimti galima “iš van
dens ir Šventosios Dvasios”. Taigi, kiekvienas žmo
gus, trokštąs įeiti į dangų, turi būti pakrikštytas, nes 
Išganytojas yra pasakęs: “Jei kas neatgims iš van
dens ir Šventosios Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo 
karalystę”. Vien tik per Šv. Krikšto Sakramentą gali
ma tapti nariais tikrosios Kristaus Bažnyčios, kuri 
vienintelė žmones veda į išganymą.

Šv. Krikštas yra tikras Sakramentas, nes yra 
vienintelis regimas ženklas, kurs duoda vidujines ma
lones, ir kurį įsteigė Jėzus Kristus. Pats Dieviškasis 
Išganytojas, nors Dievas ir laisvas nuo visų nuodė
mių, tačiau davėsi būti pakrikštytas, nes troško savo 
pavyzdžiu žmonėms nurodyti kelią į išganymą. Ir pa
skui savo apaštalams Jis davė galutiną įsakymą, kad 
krikštytų visus žmones. “Eidami tat ir mokykite vi
sas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, 
ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visa, 
ką tik esu jums įsakęs” (Mat. XXVIII, 19—20). “Kas 
tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas” (Mok. 
XVI, 16).

Dieviškasis Išganytojas taip pat nurodė to Sa
kramento materiją ir formą. Vanduo ir jo liejimas 
ant galvos turėjo būti materija, ir tata tikslui vanduo 
ytin atitinkamas. Gerai žinome, kad vanduo nuplauna 
ir tyrina kūną. šv. Krikšto vanduo taip pat turi tas 
pačias ypatybes ant žmonių sielų, šv. Krikšto vanduo 
nuplauna pirmpradę nuodėmę ir visas kitas aktuališ- 
kas nuodėmes. Vanduo, ištikrųjų, yra Šv. Krikšto iš
ganinga materija.

Vandens vartojimas Sv. Krikšto Sakramente turi

Į KAPUS, AB Į KROSNĮ?
Pradžia 4-tame pusi,

drausmei priešingą mintį.
Pasisakoma kaikieno už 

krematorijas, nes toks lai
dojimo būdas esąs praktiš
kesnis (nors, kaip matėme

Worcester, Mass
STUDENTŲ VEIKIMAS

Sausio 14 d. įvyko Stu- 
_____  x___ ,__ ________ dentų susirinkimas savo 
— tas netiesa). Bet jei jau kambariuose. Naujoji val- 
laidojimo rūšies pasirinki
me lemiamą, vaidmenį ski
riame “praktiškumui”, tai 
reikia eiti iki galui ir pasi
rinkti patį praktiškiausią 
būdą, pa v., mirusiojo rau
menis ir riebalus panaudo
ti, sakysime, muilo gamy
bai, o kaulus — tomamil
čiams. Bet kas gi sutiktų 
savo tėvo ar motinos ar 
brolio lavoną tokiam “pra
ktiškam palaidojimui” pa
vesti ?

Ačiū Dievui, kad ir kre- 
matorijų šalininkai turi 
tiek sveiko proto —- jaučia 
kad toks tariamas praktiš
kumas nėra praktiškas,— d. Nauja valdyba užėmė 
kad esama ir kitokių elge- J savo vietas. Finansinį ra- 
sio motyvų, ne vien prak- ■ portą išdavė Feliksas Pu- 
tiškumas, žmoniškumas ir,! žaras. Kasoje liko $123. 
pridėsim, teistinės pašau- į Nutarta laikyti savo klubo 
lėžiūros paskelbtas dieviš
kumas, o tie principai pa
remia Bažnyčios priimtąjį 
iaidojimo būdą.

Baigiu didžiojo Berlyno 
apaštalo dr. K. Sonnens- 
cheino žodžiais, įrašytais 
jo dienorašty, kuriais jis 
išreiškia savo pasibaisėji
mą krematorijomis: “Ur
na vietoj karsto! Liepsna 
vietoj žemės! Olimpas vie
toj Dangaus! Pagonija 
vietoj krikščionybės!”

“R.”

dyba užėmė vietas.
Nutarė eiti prie komuni

jos “in corpore” sekmadie
nyje, vasario 9 d. Studen
tai, Vyčiai ir Choras ren
giasi į šokius, kurie įvyks 
vasario 14 d., Danny Du- 
gans salėje. Juozas J. Dir
sa išrinktas garbės pirmi
ninku. Taipgi nutarta ren
gti vodevilio vakarą tuo- 
jaus po Velykų ir “Snow 
Train” ekskursiją, vasario 
2 d.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių mėnesinis susi

rinkimas įvyko sausio 14

drotavičienė, E. Pasipavi- 
čienė, J. Thompson, P. 
Blavickienė, O. Žurinskie- 
nė ir E. Milienė.

Pelnas paskirtas parapi
jai. *

Valgius aukavo šie: B. 
Sarapienė, A. Baranaus
kienė, O. Žurinskienė, P. 
Blavickienė, O. Landžiu
vienė, V. Sinauskienė, M. 
Ščiukienė, J. Thompson,
M. Gražulienė, K. Statkie
nė, M. Jankauskienė, M. 
Dalionienė, A. Morkūnie
nė, F. Kundrotavičienė, V. 
Zinkienė, O. Galevičienė,
N. Parulienė, C. Zinkienė, 
E. Sviklienė, R. Baranaus
kienė, P. Senkienė, O, 
Daučiunienė, Palaimienė,
O. Puodžiūnienė, O. Ka
minskienė, E. Šimkienė, V. 
Sepavičienė, K. Mitrikienė, 
K. Gudanavičienė, E. Pau
lauskienė ir p. Gaidamavi
čius.

p. Vladas Belcher su p-le 
Agnieška Medikevičiute. 
Pamergė buvo jaunosios 
seselė: 
čiutė;
Vincas
mėnesį praleisti išvyko į 
New Yorką. Moterystės 
sakramentą suteikė kun. 
Pranas Skruodenis.

Albina Medikevi- 
pabrolis gi — p. 
Belcher. Medaus

Eidukevičius - Lisauskai
tė

Tą pačią dieną, sausio 
18 d., šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje moterytsės sa
kramentą priėmė p. Zig
mas Eidukevičius su p. A- 
lena Lišauskaite. Pamer
gė buvo p-lė Emilija Mile- 
riutė; pabrolis buvo Kazi
mieras Grigas. Medaus 
mėnesį praleisti išvyko Į 
New Yorką. Moterystės 
sakramentą suteikė kun. 
Aug. Petraitis.

dzievich ir Karolį Erikso- 
ną. Dėl Barch ir Baronski 
nusiskundimo areštavo Jo
ną Melkuną ir Vincą Dai- 
lydą. G. Lenartavičius a- 
reštuotas už girtumą ir 
langų daužymą.

Jau ketvirta savaitė kaip 
Johnson & Wire kompani- 

I jos darbininkai streikuoja. 
į Vadinasi darbininkai 
; darbininkams trukdo strei 
'ką laimėti. Taip nebūtų 
jei visi darbininkai būtų 
susipratę ir organizuoti.

Rap.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

I

kambarius bendrai su stu
dentais. Taipgi išduotas 
šokių raportas, kurie įvy- I 
ko vasario 14 d., Danny 
Dugans salėje.

“VVHIST ir BEANO”
Šv. Onos draugijos 

“Whist” ir “Beano” įvyko 
sausio 16 d. Žmonių buvo 
apie 200.

Komitetas šio vakaro 
buvo: M. Ščiukienė, M. Da- 
lionienė, O. Landžiuvienė, 

i V. Sinauskienė, F. Kun-

I

CHORO KLUBO 
VEIKIMAS

Sausio 17 d. įvyko Cho
ro klubo susirinkimas. 
Nauja valdyba užėmė vie
tas.

Nutarta, kad nuo šios 
dienos klubo kambariai 
bus tie, kurie buvo Stu
dentų.

Taipgi buvo išduotas fi
nansinis raportas. Klubas 
turi $75 kasoje. Nutarta 
suvaidinti veikalą tuojaus 
po Velykų.

MOKYKLOS VAKARAS
Sekmadienį, sausio 19 d., 

įvyko mokyklos vakaras.
Nors buvo blogas oras, 

bet daug žmonių atėjo į šį 
vakarą.

Koresp. M. Y.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE’S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio”.

būti taikomas su tam tikra forma. Jėzus Kristus įsa
kė, kad apaštalai krikštytų vardan “Tėvo ir Sūnaus, 
ir Šventosios Dvasios”. Švenčiausios Trejybės trys 
Asmenys, būtent, Tėvas — Sutvertojas, Sūnus — At
pirkėjas, ir Šventoji Dvasia — Apšvietėja. Tą pačią 
formą Katalikų Bažnyčia vartoja ir šiandien. Kai ku
nigas lieja vandenį ant kūdikio ar suaugusio galvos, 
kad pakrikštyti, tai lieja vandenį tris kartus kryžiaus 
pavydalu, tuo pačiu tardamas žodžius: “N. N. aš tave 
krikštiju vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dva
sios”.

Vanduo, vartojamas dėl Šv. Krikšto yra šventina
mas Didžiąjį šeštadienį ir Sekminių vigiliją. Tačiau, 
naturališkas vanduo yra užtektinas Šv. Krikšto atli
kimui. Dėl to pasirodo Dievo beribė meilė, kad Šv. 
Krikštui Dievas parinko ar paskyrė tokią materiją, 
kaip vandenį, kurs yra gaunamas visur ir taip leng
vai. Be to, Dievas norėjo, kad nė vienas nepaliktų be 
to Sakramento, kad kiekvienas būtų pakrikštytas. 
Dėl Šv. Krikšto vertybės, daugiau nieko nereikalauja
ma, kaip pakrikštijimo intencija, vandens liejimas, ir 
tuo pačiu nurodytos formos vartojimas.

Kas gali krikštyti? Paprastai krikštija kunigas. 
Bet, atsitikus nelaimei, kad kunigo negalima suspėti 
gauti į laiką arba visai jo negalima gauti, tuomet 
kiekvienas gali pakrikštyti, visa darant su intencija, 
kaip pati Bažnyčia daro ir nurodo. Vienok katalikas 
turi būti pirmesnis.

Vienas kapitonas, kurs nebuvo katalikas, su tri
mis vaikais gyveno pas katalikus. Vaikai lankė kata
likišką mokyklą ir gavo gražių pamokų apie Šv. Krik
što reikalingumą sielos išganymui. Vyriausias iš vai
kų, vardu Vilimas, kalbėdamas į savo bendrą, paklau
sė: “Ar esi pakrikštytas?” “Taip,” atsakė katalikas 
vaikas, “ aš buvau pakrikštytas, būdamas dar kūdi
kiu”. “Tat, pakrikštyk mane”, maldavo Vilimas, “nes 
dar šią naktį aš galiu mirti, o noriu įeiti į dangų”. Ir 
Vilimą pakrikštijo prašomas katalikas vaikas. Tada 
naujai pakrikštytas pakrikštijo likusias savo dvi se
seris. Kada tėvas grįžo į namus, trys vaikai bėgo pas 
jį ir apsakė visa, kas buvo padaryta, ir tėvo maldavo, 
kad sutiktų būti pakrikštytas. Trims dienoms praė
jus, tėvą ištiko staigi ir netikėta mirtis. Čia turime 
pasitikėti, kad reikalingos sąlygos dėl Šv. Krikšto bu
vo
ra

vietoje, būtent, tikra materija, tikra forma, ir ge- 
intencija.

Tačiau, pas katalikus, kūdikiui užgimus, nereikė- 
ilgai laukti ir vėluotis su Šv. Krikštu, nes nežino-tų

me nė dienos, nė valandos, kada mirtis, kaip vagis, 
netikėtai atsilanko į namus. Visada būkime prisiren
gę ir darykime taip, kaip šventoji Bažnyčia, mūsų Mo
tina, mums nurodo ir įsako daryti,, o niekada nesigai
lėsime. Visgi, niekada nepamįrškimę' ką Išganytojas 
yra pareiškęs: “Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus 
išganytas; kas gi netikės, bus pasmerktas” (Mork. 
XVI, 15—16).

(Bus daugiau)

MUZIKALIŠKAS 
VAKARAS

Columbian muzikališko 
klubo vakaras įvyks sau
sio 26 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje.

Programos vedėjas bus 
Jurgis Healey. Sekantieji 
vaidins: Jonas Virbašius, 
Juozas Burdulis, Jonas 
Kuliunas, Pranas Šimkus, 
kuris laimėjo antrą dova
ną Fred Allen radio prog
ramoj, Ona Zapareskiutė, 
Rita Tamkiutė, Zenonas 
Balčiūnas, ir kiti.

Pelnas skiriamas šiam 
muzikališkam klubui. Po 
pietų, 2:00 vai. bus suvai
dintas vaikams.

KRIKŠTAI
Vincas Sacevičius

Vincas ir Nina (Kilmo
niutė) Sacavičiai neseniai 
susilaukė gražų sūnelį, 
kurs sausio 19 d., tapo pa
krikštytas vardu 
James.

Krikštino kun. 
Skruodenis MIC.
tėvais buvo p-lė Ella Kil
moniutė ir p. Clifford 
Henry Dan.

Vincas-

I

WORCESTER, MASS.— 
Johnson Steel & Wire 

kompanijos streikuojanti 
darbininkai tapo išprovo
kuoti. Kilo riaušės. Aštuo- 
ni streikieriai areštuoti. 
Jie kaltinami už užpuoli
mą ir sumušimą streiklau
žių. Streikierius įskundė 
trys streiklaužiai: Alek
sandras Kovalovski, Juo
zas Barch ir Mykolas Ba
ronski. Už Kovalovskio 
sumušimą policija arešta
vo W. Olson, unijos pirmi
ninką, V. Zakrazevski, 
Praną Grudzien, Stasį Ra-

L. J. PAULAUSKAS
Visokios rūšies apdraudos

AGENTAS
12 Vernon St. Tel. 4-7957 

Worcester, Mass.

I

Pranas 
Krikšto

I

Kazimieras Šimkus
Kazimieras ir Bronė 

(Kilmoniutė) Šimkai nese
niai susilaukė gražų sūne
lį, kurs sausio 19 d. tapo 
pakrikštytas vardu Kazi
mieras - Antanas.

Krikštino kun. Pranas 
Skruodenis. Krikšto tėvais 
buvo: p-lė Ella Kilmoniutė 
ir p. Vncas Sacavičius.

VESTUVES
-Belcher - Medikevičiute

Sausio 18 d. šv. Kazimie
ro parap. bažnyčioje mote
rystės sakramentą priėmė

Dial 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main St., Worcester, Mass.

THE CREMO BREWING
COMPANY

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - PORTER- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

199 Summer St. 
Worcester, Mass.L

Tel. 3-5710

Pianos — Radios 
GRUN0W 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 mettj patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais 

CHARRON'S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai. Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOW Šaldytuvai

GLENW0OD ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

Inational bottlingį
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai į 
Į Išdirbame gerus minkštus ge-j 
irimus. Geriausias patarnavi-f 
I mas vakarėliams ir piknikams| 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.S 

Eb

i
I

M. A. CTVINSKAS 4 CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojaa 

340-342 Harding St. 
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

GROCERNE ir BUČERNE

JONAS ir ONA KUNDROTAI
Vf SAVININKAI

63 PENN AVĖ. VVORCESTEK, MASS.
DIAL 5-6367

f.
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KOLONIJOSE

PRANEŠIMAS suvaidins veikalą “Meilės 
Galybė”, vadovaujant p.

t tac ikT • • i- - muzikui A. Visminui. Ren-,LDS. Naujos Anglijos -. x. , • ».
Apskričio pusmetinis su. gejOS n“O«rdzia. kvlec18 
važiavimas įvyks sekma-1V1SPS ateitl- 
dienį sausio 26 dieną 1-mą I Vasario 23 d. bus suvai- 
val. po pietų, Nekalto Pra- dinta operetė “Consilium 
sidėjimo Panelės švč. par. Facultatis”, bažnytinėje
mokyklos svetainėje, 432 svetainėje.
VVindsor St., Cambridge, i 
Mass.

Visos kuopos kviečia
mos dalyvauti. Kuopos, 
kurios dėl kokių priežaš- 
čhj nedalyvayo dabar ma- bal tai neleiskite jam 
lonekite prisiust savo dele-1 - ,2.. , , - ,

1 ” rnchrri rtcr iciro cvlzira i

, gatus ir įteikt Jiems gerų 
sumanymų organiazcijos 
labui.

Kviečia LDS. N. Angli- tarpe taipgi pasišventu- 
jos Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas, 
Kun. S. Kneižis, 

Pirmininkas, 
J. Kumpa,

Vice-Pirmininkė,
M. Urmonienė, 

Iždininkas,
M. Grilevičius,

Sekretorė,
S. Valatkevičienė.

IM. J. Karbausko vaidins 
t

nepaprastai ju o k i n g ą 
“Minstrel Show”. Choras 
jau kelintas mėnuo kai 
stropiai mokosi, tat užtik
rina publiką, kad atsilan
kiusieji į parapijos svetai
nę, Windsor St., Cambrid- 

sekmadienio vakare.
pra-

Savaitė atgal įvyko cho
ro šokiai.

Bažnyčioje choras dabar 
taip gražiai gieda. Jauni 
me, jeigu kas turite gerą

rūdyti, bet įsirašykite į 
chorą.

Šios kolonijos jaunimo... -J
• 

šiai darbuojasi p. P. Za
reckas. Jis yra pasiryžęs 
suorganizuoti visą jauni
mą, vadovaujant kleb. ku- 

Įnigui P. jurui.
Vėjo Vaikas.

ge, 
vasario 9-tą dieną, 
leis smagiausiai laiką; pri
sijuoksite 'tiek, kad ant 
rytojaus dar šonus skau
dės. Neužmirškite dienos, 
vietos ir laiko, o būkite tik 

i ri, kad mūsiškiai atliks sa
vo dalį kuopuikiausiai.

Prie progos galima nors 
i tiek pasakyti, kad keturios 
kūmutės iš “seno krajaus” 
tikrai dalyvaus ir atsiveš 
kelis pilnus maišus visokiu 
juokų, šposų bei ‘zbitkų’. 
Apart juokingos progra
mos dalies, bus ir “muzi- 
kališkas “surprizas”.

Įžanga visiems lygi, tik 
35 centai. Bilietus galite 
iš anksto nusipirkti pas

Vas. 16 d. parapijonai choro narius.
nutarė surengt vakarienę, Jūsų korespondentai — 
jaunimui vadovaujant. Emilija Jakučiutė ir V.J.S. 
Jaunimas dabar pradėjo -------------

j uoliai darbuotis mūsų pa
rapijoje, ir jau yra suren
gęs kelias pramogas, ku
rios parapijai davė nema-

W. LYNN, MASS. I WESTF1ELD, MASS.

klin H. Gath, Charles Ens- 
worth, ir Percy N. Hali.

Miesto valdybos pirmi
ninkas konsulmonas Jur
gis H. Clark išrinko kitus 
tris narius — konsulmonai 
Charles F. Ely, Robert C? 
Loomis ir Herbert R. Tho- 
rpe.

RASTAS SENAS EVAN specijalisto ir Naujojo' 
Testamento teksto kritiko,

čių kilimo datą? Kenyonas 
atsako, kad specijalistuiGELIJU RANKRAŠTIS i anglo Frederick Kenyono, (visai nesunku nustatyti

v ♦ c->4-»«-i. I■i.j-i-vfcaj-u ii j-,.! i • 11“ 1 * -* * -   4

ŽINUTĖS

Antradienį kleb. kun. V. 
Puidokas pradėjo kalėdoti.

Lauras Grigaliūnas bu 
vo labai susirgęs, bet da 
bar jaučiasi sveikesnis.

Valstybės senatas be 
ginčų sutiko su Senatorio 
H. B. Putnam’o prašymu, 
kad būtų leista pakeisti 
laiką mūsų miesto rinki
mų nuo gruodžio į lapkri
čio mėnesį.

Šv. Kazimiero draugija 
nori gauti čarterį savo 
klubui vardu: Lithuanian 
Sočiai Club”.

♦

LDS 24 kuopos susirin- palat,,Jal uavc Irellla. 
kimas įvyks sekmadienį, ^aį pe]no 
sausio 26 d., 8 Buren St.,! pirmininku arba geriaus 
Lynn, Mass. .... Rakant gaspadorium iš-

Šis bus metinis susirin- rįnktas ponas P. Zareckas 
medicinos studentas, 

ir pagelbininkė p-lė E. 
Butkevičiutė. Į kitas komi
sijas įeina šie: “Garsini
mo” — p-lė O. Jerackaitė; 
“Programo”, p-lė S. Bau- 
šaitė; “Tikietų” — p-lė C. 
Arminaitė ir p. J. Černiau
skas; “Valgių-Menu” — p. 
L. Švenčionienė ir M. Tu- 
ronienė; muzikos — p-lė J. 
Čiurlionytė; “Priėmimo” 
p-lės O. Astraokaitė ir O. 
Veličkaitė. Dekoravimo — 
V. Moran ir T. Soucy.

Jaunimas išsijuosęs dir
ba ir sako, kad tokios va
karienės dar niekados ne
buvo ir žada padaryt dide
lį “siurprizą”.

Sausio 24 d. Lietuvos

kimas. Turime pasitarti a- jr 
pie LDS ir “Darbininko” 
vajų.

S. Budrevičius,
LDS 24 kp. rašt.

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapi

joj veikimas padidėjo at
vykus čia vargonininkauti 
muzikui 
nui. Šv. 
padidėjo 
padidėjo 
ras.

Kelios savaitės atgal bu
vo suvaidintas veikalas 
“Piršlybos”. Žmonėms pa
tiko ir parapijai liko ne
mažai pelno.

Antanui Vismi- 
Cecilijos choras 
nariais. Taipgi 

ir mažasis cho-
I

“DARBININKO” VAJUS
Šiandien reikia tarti pa

gyrimo žodį poniai Anta
ninai Tumšienei už jos pri
sidėjimą prie geros spau
dos platintojų. Ji užsirašė 
“Darbininką”.

Stokime visi į eilę “Dar
bininko” rėmėjų. Jis yra 
mūsų laikraštis ir jeigu 
mes neremsime, tai kas jį 
užlaikys? Įdomu bus vi
siems skaityti kitą penk
tadienį pavardes parapijo- 
nų, kurie užsiprenumeruos 
“Darbininką”.

PAGARSĖJO JAUNIMO 
KLUBAS

Mažojo choro vakaras ^2 ^OP_ajL?V' 
taipgi pavyko.

Sausio 26 d. Sąjungietės
tos dr-ja rengia “Whist 
Party” po pamaldų.

Mirtos šakelė.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

CAMBRIDGE, MASS.

EDW. V. WARAB0W
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

LDS 8 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 12 d., 
bažnytinėje svetainėje.

Susirinkime dalyvavo 
daug narių, nutarė rengti 
šokius.

Šiems metams sekantieji 
nariai išrinkti į valdybą: 
Pirm. — A.

Garbė Lietuvių Katali
kų Jaunimo klubui už su
rengimą Westfield’e šokių, 
kurie įvyko ProfessionaJ 
Building’e viduryje mies
to. Vietiniai laikraščiai 
plačiai aprašė ir paskelbė 
tuos šokius.

Įvyko nepaprastai links
mas šokių vakaras. Visi 
gyrė programą. Kiti klau
sė kada įvyks kiti šokiai. 
Šokių Rengimo Komiteto 
pirmininku buvo Jurgis 
Naudžius. Jam pagelbėjo 
Bernardas Valis, Jokūbas 
Kulešius, Pranas Jutkus 
ir Edvardas Gudauskas.

v •

uVVESTFIELD’O DIENA 
SPRINGFIELDE

v

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų. 
Laidotuvių {staiga: 

124 Ames St, Brockton, M&m.
Gyvenimo vlata:

25 Enterprise 8t., Brockton

Vaisiauskas,
Vice-pirm. — A. Zaveckas, 
rast. — P. Šakalys, finan
sų rast. — A. Smilgys, ka
sininkas — Ponia Žilienė, 
maršalka — J. Puzinas.

Taipgi išrinkta atstovai 
į LDS Apskričio suvažia
vimą, kuris įvyks sausio 
26 d. bažnytinėje svetainė
je. Cambridge’iečiai lau
kia svečių atstovų.

šakalys P.

straipsnio, įdėto anglų lai
kraščiuose.

Mokslininko įsitikinimu,'datą. Specijalistai remda-

kelių skirtingų metų para
šytų rankraščių kilimoJohn Rylando senų 

graikiškų papirusų biblijo- 
tekoj Mančestery rastas šis nedidelio šv. Jono E- miesi šimtmečių tyrinęji- 
Naujojo Testamento frag- vangeli jos fragmento ran- mų patyrimu, lengvai at- 
mentas, kurį specijalistai kraštis yra parašytas pir- skiria rašymo būdą ir ra- 
sprendžia esant patį se- mojo j II šimtmečio pusėj, šysenos stilių, kuris įvai- 
niausį iš visų iki šiol ras- Papirusus, kurių dalį su- ruoja epochos ir vietos at- 
tų Šv. Rašto rankraščių, darė dabar užtiktieji E- žvilgiu. 
Paryžiaus katalikų dien- vangeli jos fragm e n t a i, i 
rastis “Croix” duoda šito- 1920 m. nupirko Egipte 
kių paaiškinimų, paimtų prof. Grenfell. Prof. Keny- 
iš žymaus papirologijos onas reiškia nuomonę, kad 

būsiąs labai

i

--------------------------------- šitas radinys 
bingas svečias iš Lietuvos svarbus kaip Evangelijų 
kun. Dr. M. Ražaitis, Vii- autentiškumo 
kaviškio Seminarijos pro- medžiaga.
fesorius. Atholietis.1 ~ . „ , , . . i-i Prieš ketverius —penke- faktas 

rius metus seniausiais E- 
vangelijų rankraščiais bu
vo laikomi Codex Sinaiti- 
cus ir Codex Vaticanus, 
kurių kilmė siekia IV šim
tmečio pradžią. Vėliau bu-

NORWOOD, MASS.

v •

įrodomoji

Studentas - lakūnas Be-' 
nediktas A. Masaitis iš 
Fort Eustis, Virginijoje 
baigia savo atostogų laiką 
ir rengiasi grįžti į mokyk
lą.

Jonas Jutkevičius, semi- į 
naristas Montreal, Kana- Į 
doj, kur mokosi filosofijos, 
grš į namus šį mėnesį a- 
tostogoms.

Dabar mūsų mieste yra 
249 šeimos, kuriose yra 
1109 žmonės, kurie gauna 
miesto pašelpą (welfare 
relief). Pernai šituo laiku 
buvo tik 230 šeimų arba 
1074 žmonės.

Jurgis Jonas.

ATHOL, MASS.

i

JAUNIMO VAKARAS
Sekmadienį, sausio 26 

dieną, 7 valandą vakare, vo paskelbti keli papirusai 
Šv. Jurgio parapijos baž- iš Chester Beatty kolekci- 
nytinėje svetainėje įvyks jos; jie, manoma, kilę iš 
nepaprastai graži komedi- pirmosios trečiojo šimtme- 
ja “Dėdė Pakliuvo” vaidi- čio pusės. Dabar rastasis 
nimas. Šiam vaidinimui fragmentas nesugriauna- 
buvo parinkti gabiausi mai įrodo, kad Šv. Jono E- 
vaidintojai. Rengėjai ūžti-vangelija buvo parašyta 
krina, kad atėjusieji į tą pirmojoj antrojo šimtme- 
vakarą bus labai patenkin- čio pusėj.
ti vaidinimu, vaidintojais j Kokiu būdu galima nu- 
ir veikalu. RAP. statyti senobinių rankraš-

Šisai rankraštis, kurį 
1920 m. Egipte nupirko 
prof. Grenfellis, buvo ras
tas Aukštajame Egipte, 
Oxyrhynque (Behnesa) 
griuvėsiuose. Toji vieta 
toli nuo tos vietos, iš kur 
yra kilęs šv. Jonas. Tasai 

visai eliminuoja 
priekaištą, kad laiko tar
pas tarp Evangelijos skel
bimo meto ir to meto, ka
da ji buvo užrašyta, esąs 
labai didelis. Šis atradimas 
visai sugriauna teoriją, 
kurios laikėsi kai kurie 
mokslininkai, tvirtindami, 
kad ketvirtoji Evangelija 
buvusi parašyta labai vė
lai. “R.”

• v

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

Uoton.

Brockton’o Biznio Apžvalga
(CLASSIFIED ADV.)

WM. H. BASSETT GO.
Vieninteliai Brocktone 

PONTIAC PARDAVĖJAI 
Taipgi agentai Oldsmobile ir 

Chevrolet 
Pamatvkite mūsų shoTvrooms 

262 Main St. Brockton Tel. 3000 
31-33 Main St. Bridgewater 

Tel. 700.

HOBART - FARRELL, 
Plumbing & Heating Co. 

Ine.
26 Court St., Brockton, Mass.

TEL. 375.

Vacio-

Gėlės dėl visokių dalyku

Narys The F. T. D. A.
25 Belmont St. Brockton 1690

BROCKTONO 
MUZIKOS MOKYTOJAI

MUZIKAI
Reikmenys

| MUZIKOS
Krautuvės

PRIVAČIOS INSTRUKCIJOS PRADINIAMS 
IR PAŽENGUSIEMS MOKINIAMS

OLD COLONY MUSIC 
STORE

!
12 Main St., Brockton, Mass. 

Geriausia muzikos krautuvė Piet
ryčiuose, Mass.

48 M. BIZNYJE
Pianai, Band ir Orkestrai 

Instrumentai
MUZIKA ir KNYGOS 
J. Frank Beal, ved.

I

TROMBONE

ASA MORRILL
TROMBONE MOKYTOJAS 

Studio, 63 Main St.
Room 23. Res. Tel. 5563-R

TRUMPET

— MUZIKA —
* • -

Muzikaliai instrumentai visokios 
rūšies garantuoti. Parduodame 
lengvais išsimokėjimais.

Muzikos veikalai. Taisome.

CENTRAL MUSIC CO.

16 HIGH ST.

ĮI VIOLIN
TRULA B. F. LAGERQUIST 
Smuikininkas ir Mokytojas 

Privačios instrukcijos
i
i

Studijoj tiktai, Richmond Bldg. 
Namai 106 Hillbergh Avė. 
Tel. 7286, Brockton, Mass.

BILL RICH’S SERVICE 
i STATION

CHAS. M. BURKE P5rnįa? buvo su Bfockton Buick1 a įsom e visokius karus
Trumpet ir kitu instrumentų * SER\ I( h PRODUCTS

mokytojas. Mokytojas Brockton Bedford St., Abington, Mass.
Public School.

STUDIO — 10 CENTRE ST.

ROOM 4. TEL. 4469
Namai, 65 Battles St.

Tel. 7284 Brockton.

Ši kolonija nėra didelė, i 
bet pavyzdinga. Lietuviai 
turi įvairių organizacijų, j 
Viena iš turtingiausių 
draugijų, tai Aušros Var
tų Motinos Dievo draugija 
turi nuosavą namą, kur į- | 
vyksta susirinkimai ir pa
rengimai. Šiais metais pa
siliko ta pati valdyba. Pir
mininkas — Petras Miku- j 
taitis, vice-pirm.
vas Vaitulionis, protokolų 
rašt. — Juozapas Česnu- 
lis, finansų rašt. — Kle
mensas Manstis, kasierius 
— Motiejus Kapsaitis, ka
sos globėjas — Vincas Ku- 
lisauskas.

Nutarta sumažinti įsto
jimas pusiau. Draugija 
rengia šokius su progra
ma. Bus suvaidinta veika
las vardu “Nenorėjai duo
nos, graužk plytas”. Kas 
ateis į šį vakarą nesigai
lės. Bus gėrimų ir skanių 
užkandžių, šis parengimas 
įvyks sausio 31 d., nuosa
voje svetainėje.

Ši draugija turi apie 150 
narių ir turto apie $3,500 
pinigais ir nuosavą namą 
vertės apie $3,700. Daug 
kuomi yra prisidėjus prie 
parapijos.

Taigi kviečiame visus a- 
teiti į draugijos rengiamą 
pasilinksminimą.

Atholietis Narys.

v •

JAMES H. M° GRATH
DE.tTISTAS 

Tel. 11-W
Nichols Bldg. Stoughton, Mass.

DR. CLIFFORD H. LAKE
Optometristas ir Optician

Tel. Stoughton 969 
801 Washington St. Stoughton 
Room 202 Stoughton Bldg.

I

I 
i

J. EMMETT SULLIVAN & SON
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas Rockland 920
Mandagus Patarnavimas

Fanerai Home 41-45 E. Water St. 
Abington Rockland Hanover

Gerb. skaitytoju ir prietelią 
įooširdžiai prašome remti tuos 
orofesionalus ir biznierius, kurie 
kelbiasi “Darbininke” Nuėję 

daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

»

I
t

įi

GILLS SERVICE STATION
SOCONY PRODUKTAI

Arti Brockton ligonbučio
1 Centre St., Brockton, Mass. 

Certified greasing.

CAHILL MOTOR CO.
Dodge-Plymouth-Dodge Trokai 

Pasirinkimas vartotų Karų

69 N. Main St. Brockton
Tel. 2342

RAYMON GOVONI

Rosati - Excelsior - Soprani
— The Flow Tone — Galante
— Italo — Oriole Acoordions
Uždyka lekcijos su kiekvienu 

aecordionu

Majoras Cowing prane
ša, kad gavęs kvietimą 
nuo Majoro H. Martens iš 
Springf i e 1 d’o ir nuo 
Springfield’o Trišimtmeti- 
nio Komiteto, kad tam ti
kras Westfieldo piliečių 
komitetas būtų išrinktas 
bendradarbiauti su Sprin- 
gfieldo viršininkais dėl iš
kilmingo apvaikščiojimo 
Springfieldo įsteigimo tri- 
šimtmetinių sukaktuvių, 
kurios įvyksta šiais me
tais. Springfieldo komite
tas skiria “Westfieldo Die
ną”. Majoras Cowing į 
Westfieldo komitetą pa
rinko keturis narius, bū
tent: Noble S. Love, Fran-

“MINSTREL SHOW”
Šią savaitę turime gar

bės pranešti Cambridge’ie- 
čiams ir apylinkės lietu
viams, kad senai laukta 
pramoga tuoj bus reali-

LANKĖSI GARBINGAS 
SVEČIAS

Pas kleb. kun. P. Juraitį 
visą savaitę viešėjo gar-

TEACHER

Martin, King, Vega Band ir 
Orkestrai Instrumentai

50 meti; garantuojame kiek
vieną Martin Instrumentą RAYMON GOVONI 

MOKYTOJAS
Buffet, Seimą, Vellette, Bettoney Clarnets - Haynes Flutes 
Visokios rūšies antrarankiai instrumentai. Pertaisome ir patai
some Drums, ir Tambourines Rehėhded. Atsilankykite į mūsų 
Drum Krautuvę, čia rasi viską kas liečia Drums. Visokios rū
šies muzikaliai instrumentai išsirenduoja. •

Flanagan’s Music Store
40 CENTRE ST., BROCKTON TEL. 4469
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VYRŲ ŠVENTĖ

Žalnieraitis Albertas ir 
Žukauskas Tomas.

Andrius.

■ darbininkas

Pennsylvanijos Žinios

f

t

nas, Kamarauskas Jurgis, 
Karalius Jonas, Karalius 
Petras, Keidošius Juozas, 
Keidošius Melvinas, Kisie
lius Petras, Kraus Jonas, 
Kriaučiūnas Povilas,

Sekmadienį, sausio 12 d. 
mūsų parapijoj galima pa
vadinti tikrai Vyrų šven
te. Tą dieną per Šv. mi
šias 8:30 vai. ryte net 132 Kriaučiūnas Vladas, Kur-
vyrai gavo Ištikimybės sevičius Juozas - sūnus. 
Kryžius, dėlto kad 1935 Latvinskas Juozas, Leikus 
metais nė vieno mėnesio' Petras - tėvas, Lesčinskas 
jie ne apleido šv. Komuni-• Pranas, Letkauskas Jonas, 
jos su savo draugija. Jau'Levickas Vincas, Magdu- 
šeštas metas kaip mūsų šauckas Stasys, Magdu- 
parapijoj tie kryžiai yra šauckas Augustas, Maka- 
dalinami, tačiau visi su di- rauskas Juozas, Makarau- 
deliu susidomėjimu laukia 
tos dienos, nes išdalinimo 
apeigos yr’ nepaprastos, ir 
kasmet palieka neišdildo
mus įspūdžius dalyvių at
mintyse. Šįmet pamoksli
ninkas kun. Dr-as Mende
lis išdėstė vyrams ir vi
siems susirinkusiems kai
po Dievo Kančia — tas už- 
sipelnijusių gaunamas 
kryželis, yra tikėjimo, vil
ties ir meilės ženklas. Kaip 
šalies katalikybė galima 
spręsti iš kryžių skait- 
liaus, kurie puošia laukus 
ir miestus to krašto, taip 
ir pavienių šeimų meilę ir 
prisirišimą prie Katalikų 
Bažnyčios galima lengvai 
spręsti iš kryželių ir šven
tųjų paveikslų, kurie puo
šia jų namų sienas. Iškil
mės užsibaigė visų vyrų 
bendru atkartojimu ŠŠ. 
Vardo Dr-jos priesaikos.

Sekanti ŠŠ. Vardo dr-jos 
nariai pelnijo Ištikimybės 
Kryžiaus 1935 metais:

Adomaitis Vincas, Am- 
brazas Antanas, Andri- 
liunas Jonas, Bagdonas 
Stasys, Baranauskas Vin
cas, Baranauskas Anta
nas, Bružinskas Jonas, 
Budelis Juozas-tėvas, Bu
delis Juozas - sūnus, Bud- 
reckis Pranas, Bursevičius 
Juozas, Čeplinskas Vincas, 
Česna Pranas - sūnus, Čy-Į 
birka Matas, Cyrulis Alek- ^Pa^» 
sas, Černauskas Vincas, i 
Danielius Juozas, Dubins- 
kas Pranas, Franka Ma
tas, Gabrilevičius Stasys, 
Genesevičius Juozas, Gla
veckas Antanas, Grebliau- 
skas Jonas - tėvas, Greb- 
liauskas Jonas - sūnus, I-( 
voška Antanas - tėvas, I- 
voška Antanas - sūnus, 
Jankūnas Jonas, Jankū
nas Kazys, Jasaitis Jonas- 
tėvas, Jasaitis Albertas, 
Jačys Bonifacas, Jonča 
Jonas, Jančys Petras, Jo
vaiša Albertas, Juknelis 
Juozas - tėvas, Juknelis goff Vladas, 
Juozas - sūnus, Kairys Jo-i Juozas, Zakarka Juozas,

skas Petras, Maksimavi
čius Antanas, Mandravie
kas Antanas, Mandravic- 
kas Bernardas, Maskevi- 
čius Juozas, Mastauskas 
Jurgis, Matelis Valentas, 
Matulevičius Juozas, Ma-I
tulionis Albertas, Mazure- 
vičius Jonas, Mazurevičius 
Mikolas, Mazurev i č i u s 
Vincas, Miliauskas Anta
nas, Miliauskas Juozas, 
Mockevičius Jonas, Nor
kus Jonas - Lombard; No- I
rkus Jonas - Bond, Pabe
dinskas Jurgis, Pakalniš
kis Kazys, Paškauskas Mi
kolas, Pauža Vincas, Paz- 
neika Adomas, Petkus Fe
liksas, Petkus Juozas, Pet
rošius Juozas, Plitnikas 
Bernardas, Pugevičius Ka
zys. Razauskas Pranas, 
Radzevičius Pranas, Rė
kus Antanas - tėvas ir 
trys Sūnūs, Feliksas, Si
mas ir Andrius. Rėkus Jo
nas, Remeikis Jonas, Re- 

! meikis Antanas, Remeikis 
Ambrazas, Remeikis An
tanas - Fayette; Remeikis 
Antanas - Parkin, Remei- 

i kis Pranas, Rukštelis Juo
zas, Rukštelis Petras. Sa
baliauskas Jonas, Saka
lauskas Jonas, Sakevičius 
Antanas, Sakevičius Jur
gis, Šalkauskas Jonas, Še- 
rnocky Vincas, šeškaus- 
kas Juozas, Šilanskas Kri- 

, Staugas Jonas, 
Stalgys Teodoras, Stalio- 
nis Alfonsas, Strazdaus- 
kas Valerijonas, Strazdau- 
skas Antanas, Strazdaus- 
kas Juozas. Stuikys Vla
das, Survyla Antanas, 
Švirskas Vincas, Tauteris 
Kazys, Sr., Urlakis Anta
nas, Urlakis Jonas, Jr., 
Vaitekūnas Antanas, Va
siliauskas Pranas, Sr., Va
siliauskas Pranas Jr., Vaš
kevičius Vincas, Vaitukai
tis Vincas, Jr., Weisengoff 
Leopoldas, Weisen g o f f 
Juozas - sūnus, Weisen- 

Zableckis

i

NEKROLOGU A
Pereitą savaitę, nepagei

daujamas svečias Mirtis 
vėl aplankė mūsų koloniją 
pasiimdamas su savim net 
keturias aukas. Antradie
nį, sausio 14 d. po 9 metų 
ilgos ligos užbaigė savo 
vargus Pranas Velyčka. 
Velionis visą tą laiką pra
leido miesto ligoninėje. 
Buvo palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis, penk
tadienio rytą.

Trečiadienį po pietų pa
simirė Marijona Kalpokie
nė. Sirgo 4 metus ar ilgiau 
vėžio liga. Buvo ištikima 
Šv. Alfonso parapijos na
rė, priklausė prie Alto
riaus ir Rožančiaus dr-jos 
ir buvo palaidota su trejo
mis mišiomis, pirmadienį, 
sausio 20 d.

Tą pačią dieną mirė ir 
vėžio liga sirgęs Andrius 
Gustaitis. Paliko dideliam 
nuliudime savo žmoną ir 
vieną dukterį. Palaidotas 
su šv. mišiomis, šeštadie
nį, sausio 18 d.

Pereitą sekmadienį stai
ga krito negyvas Tomas I- 
vaškevičius. Velionis buvo 
tik metų amžiau, per visą 
iaiką džiaugėsi gera svei
kata, tačiau širdies ligos 
ataka nupjovė jo gyvybės 
siūlą. Buvo palaidotas ket
virtadienį, sausio 23 d. 
Baltimorės Kronistas reiš
kia savo gilią užuojautą 
miriusiųjų giminėms ir 
kviečia visus Baltimorie- 
čius sukalbėti bent vieną 
dievobaimingą Amžiną A- 
tilsį už atsiskirųsiųjų su 
šiuo pasauliu sielas.

Baltimorės Kronistas.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SUKA

KTUVĖS

MAIZEYILLE - 
GILBERTON, PA.

ŠV. LIUDVIKO PARAP. 
MISIJOS

Sausio 27 d., 7-tą vai 
vakare, Šv. Liudviko baž
nyčioje prasidės vienos. 
savaitės Misijos, kurias 
ves Tėvas Bružikas. Laike 
Misijų bus dvejos mišios— 
pirmos 7-tą vai. — antros 
9-tą vai. Antras mišias mi- 
sijonierįus atlaikys ir pa
sakys pamokslą. Vakarais 
pamaldos ir pamokslai 7- 
tą vai.

Misijos tai ypatingų Die
vo malonių laikas, kuria
me visiems duodama ypa
tinga proga susitaikinti su 
Dievu, sutvarkyti dvasinį 
gyvenimą. Misijų dienos 
turi būti brangios visiems, 
būtent, kad paklydėliai su
grįžtų, apsileidėliai pasi
taisytų, o gerieji geres
niais taptų. Todėl kviečiu 
visus parapijonus pasinau
doti šiomis Misijomis, įsi
gydami Dievo malonių.

Kun. A. J. Alauskas.

mybės Lietuvos sukaktu
vių minėjime.

Komisijos Narys.

KĄ GIRDĖJAU

SHENANDOAH, PA.

adresu: 609 N. 12th St 
P-nas Pranas Pūkas yra 
biznierius, bet kol kas nau
joje vietoje savo biznio 
neatidarė, bet jis taip pat 
patarnauja, kaip ir pir
miau, tai yra: taiso laik
rodžius, laikrodėlius, par
duoda įvairius auksinius, 
paauksuotus, sidabrinius 
sidabruotus daiktus ir tt. 
Taigi savas pas savus, 

j Pirkite reikalingus daik
tus pas savo tautietį.

P-nas Pūkas persikėlė į 
naują vietą, nes jis nori 
kaip karštas lietuvis patri- 
jotas, kad jo vaikučiai lan
kytų lietuvišką parapijinę 
mokyklą. K. V.

I

MANO MARŠRUTAS

va-

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

_________ •________________ ■_______________ •

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks
sario 22 d., 1936 m., šv. Petro parapijos salėje ant 5- 
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, 
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
minti įnešimus. Seimelio dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau. , <

LRK Federacijos Valdyba:
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
VI. Paulauskas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

Pereitą sekmadienį vie
tinė R. K. Federacijos 
kuopa laikė susirinkimą, 
kuriame buvo išrinkta ko
misija rūpintis tinkamu 
Lietuvos Nepriklausomy^ 
bes sukaktuvių minėjimu, 
kurs įvyks sekmadienį, va
sario 16 d. Į komisiją įė
jo sekantieji nariai: Jonas 
Karalius, Juozas Petkus, 
Mikas Paškauskas, Ona 
Augaitienė ir Valentas 
Matelis. Susirinkime buvo 
numatyta, kad kaip kitais 
metais, taip ir šįmet ryte 
bus atnašaujamos šv. mi
šios už žuvusius dėl nepri
klausomybės, o vakare šv. 
Alfonso salėje įvyks dide
lė ir iš visų atžvilgių gan 
įvairi programa. Joje da
lyvaus mūsų parapijos 
choras, Sesučių išlavinti 
mokyklos vaikučiai ir įžy
mūs kaip svetimi, taip vie
tiniai kalbėtojai. Pamar
ginti vakaro programą 
prisidės Baltimorės Ukra- 
inų kolonija su savo choru 
ir ypatingai išlavintų ber- 
ninkų šokikų grupė. Įžan
gos jokios nebus. Visi Bal
timorės lietuviai yra kvie
čiami prisidėti dalyvau
jant 18 metų Nepriklauso-

Telefonas: Pl&ia 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Gibonui ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Pastaraisiais laikais lie
tuviai bolševikai užsimojo 
daug veikti. Jie turi “Ly
ros” chorą, kuris net per 
radio pasirodo. Gruodžio 
28 d. įvyko bolševikų pra
kalbos, surengtos taip va
dinamo “bendro fronto”. 
Kalbėtojum buvo tūlas 
Orman, kuris pasisakęs 

' tik ką grįžęs iš Europos. 
Jis aplankęs Lietuvą, Ru
siją ir Vokietiją. Gyrė Ru
siją, o šmeižė Lietuvą. Su
prantama, nes Rusijoj jis, 
jei ir buvo, tai matė tik 
tą, ką jam sovietų agentai 
parodė. Rusijoje jis lais
vai negalėjo eiti ten kur 
norėjo, bet ėjo ten kur jį 
vedė sovietų agentai.

Ormanas kvietė lietu
vius į “bendrą frontą” 
prieš fašistus — Hitlerį ir 
Smetoną. Bet būtų daug 

I teisingiau pasielgęs kvies
damas į bendrą frontą 

' prieš Staliną, kurio bude
liai sušaudė milijonus 
žmonių ir milijonus badu 
numarino.

Beje, komunistai protes
tuoja ir prieš tas valsty
bes, kurios ginkluojasi. 
Labai gerai, bet komunis- 

j tai - bolševikai pirmąjį 
j protestą tepasiunčia Stali-

Barbora Muzdeikienė vi- nuV nes j°_ raudonoji ar
šiems gerai žinoma ir visų; m^Ja ,^ra Aidžiausia ir ge- 
gerbiama Baltimorietė pa- riausiai apginkluota už ki- 
vojingai serga plaučių už- didžiųjų valstybių. Di- 
degimu. Lieonė srvvena; Serai apginkluota
2701 W.
nue.

Rekolekcijos. Visos pa
rapijos mergaitėms, ir mo
terims, kurios supranta 
angliškai, Tėvas Redemb- 
toristas, garsus pamoksli
ninkas, Aylward, vės re
kolekcijas nuo sausio 26; 
d. iki vasario 2 d. Tai yra. 
metinė dvasiška pramoga,! 
kurios neviena mergaitė | 
neprivalėtų apleisti.

Metinės sukaktuvės. Se-į 
kmadienį, sausio 26 d. po 
mišparų įvyks metinis pri
ėmimas naujų narių į Al
toriaus ir Rožančiaus dr-j 
ją. Po pamaldų parapijos 
salėje bus pasisvečiavimas 
tos draugijos narėms, po 
kurio bus laikomas meti
nis susirinkimas. Alto
riaus ir Rožančiaus dr-ja 
skaito virš 280 narių.

Finansinė Atskaita. Se
kmadienį, sausio 19 d., per 
sumą, 11 vai. ryte, kun. 
Mendelis išdavė 1935 metų 
finansinę atskaitą. Iš jos 
paaiškėjo, kad pareitais 
metais įeigų buvo išviso 
$20,000, o išlaidų $18,000, 
todėl buvo galima atmo
kėti $2,000 skolos. Be to 
pareitą metą su pagelba 
gerų parapijonų, pasidė
jusių parapijoj, buvo gali
ma atsilyginti su banka, 
kuri turėjo mortgage ant 
parapijos nuosavybės $10, 
000. Dabartinė parapijos 
skola, kuri siekia arti $33, 
000, visa yra parapijiečių 
rankose. Nors 1935 metai 
finansiniai buvo gan sun- 
kūs, tačiau parapijoj ats
kaita parodo, kad gal ir 
mažą, bet visvien šiokią 
tokią pažangą padarėme 
parapijos gyvenime.

AUSYS

Ligonė gyvena
Fairmount Avė- armiJa kaiP tik ir sudaro 

karo pavojų.
Komunistai - bolševikai

1 protestuodami prieš Hit- 
i lerį ir Smetoną baisiai ap
gaudinėja kitus ir patys 
save, nes didžiausias pavo
jus eina iš Rusijos. Jei jau 
protestuoti ir organizuoti 

i bendrus frontus, tai pir- 
i miausiai prieš kruvinojo 
Stalino diktatūrą, o tik 

j paskui prieš Hitlerį ir 
I Smetoną.

Jeigu p. Ormanui buvo 
taip gera Rusijoje, tai ko
dėl jis iš Rusijos grįžo į 
kapitalistinę Ameriką? 
Reikėjo jam ten ir pasilik
ti. RAP.

Į

PHILADELPHIA, PA.
VISIEMS PHILADEL- 

PHIEČIAMS ŽINOTINI 
DALYKĖLIAI

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

Nuo sausio 13 iki 26, — 
Box 383, P. O.
St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas.. 2,— 
St. Louis Church, P. O. 
Gilberton, Pa.

Nuo vas. 3 iki 10, — 
624 Main St.

| Sugar Notch, Pa.
Nuo vals 10 iki 23, — 

3230 So. Aubum Avė 
Chicago, UI.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd.,_- 
Chicago, III. (poilsis)......

Nuo vas. 26 iki kovo 8, — 
5 Highfield Rd., 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, — 
46 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, — 
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12, 
20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley pi., 
Elizabeth, N. J.

I
i
I

* » »*

Šiomis dienomis įvyko 
Šv. Vincento Pauliečio dr- 
jos susirinkimas. Iš rapor
tų paaiškėjo, kad daug su
vargusių šeimynų sušelp
ta. Kleb. kun. I. Valančiū- 
nas visus ragina prie tos 
draugijos priklausyti ir 
padėti suvargusiems žmo
nėms tęsti gyvenimą šia
me pasaulyje. Susirinki
mas išrinko p. Praną Kon-
drotą eiti ir kalbinti žmo- Nuo geg. 6 iki 17, — 
nes prie Šv. Vincento Pau- Montgomery pi., 
liečio draugijos. __ Paterson, N. J.

a J Nuo geg. 18 iki birz. 2,—
207 Adams St.,

Sv. Vardo draugijos me- Nevvark, N. J. 
tiniame susirinkime prisi- Nuo birž. 3 iki 7, — 
rašė daug jaunimo. Taigi 
nutarė surengti jaunimui 
pasilinksminimo vakarėlį. 
Išrinkta komisija kuriai 
vadovauja kleb. kun. Va- Nuo^biržT 15*1^24,^ 
lančiunas ir kun. dr. Mar-; 
tusevičius.

G. A. Kondrotas.

32 Dominick St., 
New York, N. Y.

Nuo birž. 8 iki 14, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

i

MŪSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Į 
Jos kaina 15c., su prisiun-' 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

• v

I

I

2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, III.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėya^ J.Bružikas, S. J.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
CIJO ŽENKLAI

ilgų melųtai mūsų specialybė ir 
praktika. Darbas artistiškas. Kai-

Dvasia daro kilių turtin- ’•<» N0RKUNAg
ffU._______________ Šekspyras. p. p. box 371, Lawrence, Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

16-tos Vasario Minėjimas 
Šįmet Philadelphijoje 

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo šventė 16- 
tą Vasario bus minima tą 
pačią dieną, tai yra, sek
madienį, 16-tą vasario. 
Švento Andriejaus par.į 
svetainėje, 1123 Lemon St, 

Programa bus tokia: 
pradžioje, nuo pusės po 
septynių iki devintos va
landos vakare bus atitin
kamas tai iškilmei kon
certas. Be to bus pasaky
tos ir trumputės prakalbė- 
lės. Po to, įvyks balius.

i

VEIKĖJO NAUJA 
BUVEINĖ

Šiomis dienomis šios ko
lonijos veikėjas p. Pranas 
Pūkas persikėlė gyventi į į 
Šv. Andriejaus parapiją

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktų: Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. ‘‘LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- 
lienienė. Tilpsta monologus ir laiškai. Kaina....... ...........................15c__

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS III Dramos dalis ‘‘Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas..........................................................................—..... 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CfCILIKAS, mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys ..................................................................................  15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K.... s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras..........................................  50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina.......................................................................................................... 15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Verti V. Akelaitis. Dalyvau-•-* 
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys................................................. 35e. •

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot......25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da- , 
lyvauja 5 poros ubagų ir kiti 3 asmenys. Kaina............................. 35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: ‘‘Ištyrsime pas- . 
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ............................:.15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su- • 
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai ............... 15c.

Visus užsakymus prašome siųsti: . į
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

! t
i
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Tenktadienis,. Sausio 24 d., 1936
t

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN. Kavaliauskas,jas — J.

rašt. — V. Norkūnas, ižd. 
—J. Lemežis.

A. f A.
Mirė LDS Narys

Neseniai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Antanas 
Steponavičius. Velionis 
buvo geras ir pavyzdin
gas katalikas. Priklau
sė prie katalikiškų orga
nizacijų bei draugijų ir 
rėmė jų reikalus. Buvo 
uolus LDS vietinės 5-tos 
kuopos narys; skaitė 
‘Darbininką’ ir kitus lie
tuviškus, katalikiškus 
laikraščius. Paliko žmo
ną ir penkis šeimos na
rius dideliame nuliūdi
me.

Visi LDS. 5-tos kuo
pos nariai prašo Aukš
čiausiojo suteikti jo vė
lei amžiną gyvenimą 
dangaus karalystėje ir 
reiškia gilius užuojautos 
jausmus jo šeimai.

J. Totilas,
LDS. 5-tos kp. Rašt.

IŠ NEW JERSEY LIETUVIU 
VEIKIMO

NEWARK, N. J.
Vasario 16-tos 

minėjimas. Šiuomi reikalu 
čia įvyko Viešas susirinki
mas 1935 m. gruodžio m. 
8-tą d. ir buvo perinktas 
komitetas, kuriam ir pa
vesta šiuomi ir kitais vi
sais bendrai Lietuvos ir 
lietuvių reikalais rūpintis. 
Komitetas laiko savo su
sirinkimus ir daro pienus 
kaip geriausiai paminėti ■

NUTLEY, N. J.
Tai nauja lietuvių kolo- 

T. M. jnija. Čia gyvena Lietuvos 
į Konsulas P. Daužvardis. 
Tai ir kiti lietuviai jaučia
si kaip namie. Visi sutiki
me gyvena ir savais reika
lais bendrai rūpinasi. 1936 
m. sausio mėn. 19-tą dieną 
Lietuvių Nepriklausomas 
Politikos Klubas 
vakarienę.

New Jersey 
Prekybos Butas
naują valdybą. Dabartinis 
Prekybos Buto pirminin
kas yra adv. C. F. Paulau
skas. A. S. Trečiokas

jas, nes užtikrinam, kad 
visi smagiai laiką pralei
sime. Sąjungiete.

BROOKLYN. N. Y.

PRANEŠIMAS
LDS. 5-tos kuopos susi

rinkimas įvyks 26 d. šio 
mėnesio, pirmą valandą po 
pietų, šv. Juozapo parapi
jos senos mokyklos kam
bariuose.

Prašome visus atsilan
kyti ir užsimokėti už ‘Dar
bininką’. Neužsimokėju
siems už pereitus metus 
bus sulaikytas “Darbinin-" 
kas” jei greitu laiku 
užsimokėsite.

J. Totilas,
LDS. 5-tos kp. rašt.

ne-

NEW BRITAIN, CONN.

dienos

I

surengė

Lietuvių 
išrinko

NEWARK, N. J.
Sausio 14 dieną mirė 

vasario 16-tos dienos šven- Kanstancija Lucinskienė. 
tę. Būtų gerai, kad šitas 49 metų amžiaus, gyv. 100 
komitetas pasirūpintų ir Napoleon St. Palaidota 
kitais svarbiais reikalais;; sausio 17 d. iš Šv. Trejy- 
kaip tai Vilniui vaduoti bes lietuvių parapijos baž- 
sąjungos ir Lietuvos gink
lų fondo reikalais.

i

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA narės, senos ir naujos atei

kite į susirinkimą.LIETUVOS VALSTYBĖS 
TEATRO PAMINĖJIMAS

Šių metų sausio 12 d. 
Lietuvių Meno teatro ren
giamos Lietuvos Valsty
bės Teatro 15 metų sukak
tuvių paminėjimas pavy
ko.

Paminėjimo programą 
atidarė komp. Žilevičius 
savo kalba apie pirmą L. 
Valst. Teatro laikotarpį ir 
sunkias sąlygas buvusias 
tuo laiku. Komp. Žilevičius 
yra vienas iš tų pirmųjų 
teatro kūrėjų. Lietuvos 
Generalinis Konsulas P. 
Daužvardis kalbėjo apie 
vaidybos reikšmę. Po to 
žymus literatas kun A. Mi
lukas, papasakojo apie 
pirmuosius lietuvių vaidi
las Amerikoje. L. M. T. 
narys A. Alekna paskaitė 
gautą laišką iš Liet. Valst. 
teatro.

Vaidinimas 3-jų veiksmų 
dramos ir Prologo “Lietu
viai Pabuskite” pavyko.

Rap.

Sausio 19 dieną įvyko 
parapijos metinis susirin
kimas. Viskas atlikta į la
bai trumpą laiką. Išduota 
metinė apyskaita, išklau
syta raportai iš pereitų 
metų veikimo, išrinktas 
komitetas, padaryta naujų 
nutarimų ir tuomi užbaig
tas susirinkimas. Labai

i 
i

Jau seniai buvo rašyta, 
kaip Detroito lietuviai bo- 
wleriai stovi, 
paduosime

A. Šir-

— Medonis, Ona jo duktė
— S. Bukšaitė, kunigas— 
A. šalaševičius, Rapolas 
baudžiauninkas
vaitis, Elgeta — M. Šala- 
ševičienė ir eilė nežymių 
baudžiauninkų. Veikalas 
tikusiai suvaidintas. Pub
lika buvo patenkinta ir 

1 sveikino vaidintojus, su- 
i teikdami jiems gražius
komplimentus.

Draugijos narės daini
ninkės: S. Bukšaitė, A. 
Juocnukaitė ir M. Petro- 
kaitė sudainavo gražių 
dainų. Joms akompanavo 
C. Pranaitė. M. Širvaitie
nė sudainavo, akompanuo
jama pianino - armonika.

Vakarą surengė ir jį ve
dė draugijos pirmininkė 
P. Bandzienė, kuri per dvi
dešimt metų nenuilstan
čiai ir pasekmingai dar
buojasi šiai draugijai. Jai 
pagelbėjo M. Salaševičienė 
ir kitos valdybos ir šiaip 
darbščios narės. Draugija 
džiaugiasi vakaro pasise
kimu ir dėkoja visiems už 
atsilankymą.

Kadangi šiais metais

Tai dabar 
rezultatus.
Išlošė Pralošė

16
20
21
21
21
21
24
25
26
29

29
25
24
24
24
24
21
20
19
16

Šv. Petro 
Dyka vai. 
Goebels 
E. & B.AUU-MU,* 

retai kada parapijų meti-i^illis 
niai susirinkimai taip gra- Brazis 
žiai ir tvarkiai praeina Vyčiai 
kaip, kad šioj 
Nebuvo jokių nereikalingų Parkvievv 
kalbų, nei užsipuolimų ant Žales & Auksas 
viens kito. Visi klausimai Dar kartą Detroito bow- 
buvo paduoti ir atsakyti leriai praneša, kad jei kas 
trumpai, aiškiai ir protin- iš kitų kolonijų norėtų su 
gai. Šios parapijos žmonės 
tikrai protingai ir manda
giai susirinkimuose apsei- 
na.

Šių metų komitetan įei
na šie parapijiečiai: J. 
Lenkaitis, A. Zimnickas, 
F. Gedvilą, A. 
V. Jurgelaitis, 
čius, J. Šarkus, 
D. Androlaitis.

Šv. Petro parapijos kle
bonas nuoširdžiai dėkoja 
praeitų metų komiteto na-

Brazis 
praeina Vyčiai 

parapijoj. Viv. & Petras

detroitiečiais susirem t i, 
tai prašome atsišaukti 
šiuo adresu:

Rev. V. Masevičius, 8300 
Longworth Avė., Detroit,1 
Mich.

nyčios Šv. Kryžiaus ka
puose, Arlingtone.

Paliko dideliame nubudi
me vyrą Adolfą, tris duk
teris: Valeriją, Juozapiną 
ir Veroniką ir sūnų Klodi- 
jų; seserį Balčiūnienę, Lo- 
well, Mass. ir Feliksą ir O- 
ną Balčius Lietuvoje.

Velionė buvo sena laik
raščio “Darbininko” skai
tytoja. Likusiems gimi 
nėms reiškiame užuojau
tą. RAP.

NEWHAVEN,CONN.

ELIZABETH, N. J.
Pagerbimas gimtadienio 

sukaktuvėse. Gerai žino
miems geriems lietuviams 
p-nam Ignui ir Veronikai 
Budreckiam jų giminės, 
draugai ir geri pažįstami 
surengė vakarėlį p-nų J. 
Noručių salėje, 1936 m. 
sausio mėn. 9-tą dieną ir į 
šį parengimą visiems daly
viams susirinkus, buvo vi
sai kitu reikalu atvežti p- 
nai Veronika ir Ignas Bud- 
reckiai, kurie visai netikė
tai susirinkusių apie 100 
jų draugų buvo pasveikin
ti ir supažindinti su tik
ruoju reikalu. Tas p-nas 
Budreckius labai nustebi
no ir sugraudino iki aša
rų. Vakarienės metu, A. S. 
Trečiokui pirmininkau
jant, buvo paprašyta kele
tas dalyvių pakalbėti, ku
rie pasakė įvairiomis te
momis atitinkamas kalbas 
ir už tai jiems ir visiems 
rengėjams ir dalyviams p- 
nai Budreckiai gražiai pa- 
dėkavojo.

Ypatingai gražiai kalbė
jo: Konsulas P. Daužvar
dis, Komp. J. Žilevičius, 
kun. Kemėžis ir keletas 
kitų. P-nai Budreckiai ga
vo visų susirinkusių vardu 
pirktas dovanas ir dauge
lį įvairių linkėjimų 
sveikinimų.

I
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Brazaitis, 
A. Misevi- 
J. Nicelis,

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sausio m. 12 d., Šv. Jur

gio parapijos salėje, Lietu
vos Dukterų pašelpinė dr- Lietuvos Dukterų draugi
ja turėjo vakarą. Suvai- jai sukanka 20 metų gyva- 

! dinta keturių aktų melo- vimo sukaktuvės ir pava- 
i “Baudžiauninkė”. Įsaryj rengiama paminėji- 

Vaidino šios kolonijos sce- mas, tai per šį laiką iki

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
vra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

riams už jų gerą pasidar- dfaipa 
bavimą ir maloniai 
čia naują komitetą 
darbuoti ir turi viltį, 
jis taip pat gražiai 
darbuos parapijai.

kvie-
pasi- nos mėgėjai: Naruta dva- paminėjimo narės priima- 
kacj rininkas —J. Vaitkus, Na- mos draugijon be įstojimo 

rutienė — M. Širvintienė. mokesnio. Tad visos lietu- 
Pranas jų sūnus — P. Mi- vaitės įsigykime kilnios 
katauskas, Malvina bajo- draugijos gražų vardą — 
raitė — A. Juocnukaitė, Lietuvos Duktė.
Mykolas baudžiauninkas M. Aukščifinienė.

VAIDINS “TARNAITĖS 
VARGAI”

Moterų Sąjungos 33 kuo
pa rengia vakarą, vasario 
2 d., 6:30 vai. vakare, Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje 339 Greene St.

Bus suvaidintas 3-jų 
veiksmų muzikališkas vei
kalas “Tarnaitės Vargai”.

Vaidins mūsų kolonijos 
gabiausios meno jėgos. 
Taipgi bus proga pamatyti 
ir naujų vaidintojų, kurie 
pirmą kartą pasirodys 
scenoje.

Vaidintojai bus šie: P- 
nia A. Kazlauskienė —Mo
tinos, Adolfas Stadolny- 
kas — Tėvo, Antanas Za- 
romskas
Elzbieta Jurkštienė — tar
naitės, Juozas Valilionis— 
tarno, Marytė Žiukiutė — 
Mylimosios, Ona Norku- 
niūtė — 
rolėj.

Taipgi 
jaunimo,
dainų programą.

Mūsų gerb. vargoninin
kas V. Stasevičius lavina 
jaunimą.

Veikalą vaidinti mokina; 
ir tvarko mūsų kuopos 
pirmininkė p-lė M. Joku-' 
baite.

Sąjungietės kviečia vi
sus šios kolonijos, lietu
vius atsilankyti ir pama
tyti šį juokingą ir gražų 
veikalą, kuris pirmą kar
tą vaidinamas. Šis veika
las parašytas mūsų kolo-

Po vaidinimo seks šo-

pasi i

GRAŽIAI PAVYKO
Lietuvių Legionierių bei 

Auxiliary Stasio Radzevi
čiaus posto nr. 4 šių metų 
naujos valdybos priesaika 
su pasilinksminimo vaka
rėliu pavyko. Publikos bu
vo artipilnė erdvi lietuvių 
tautiška salė. Atsilankė 
daug svetimtaučių; visi j 
vietiniai postai dalyvavo, 
prisiųsdami savo atstovus. 
Atsilankė ir Kapitonas 
Jurgėla su Kiela iš Brook- 
iyn, N. Y. atstovaudami 
Dariaus Girėno postą.

Kapitonas Jurgėla buvo 
vedėjas priesaikos cere
monijų. Advokatas TamaS 
Kubilius buvo programos 
vedėjas, kuri susidėjo iš 
kalbų bei sveikinimų. Po
nia M. Norkunienė, nauja 
išrinkta pirmininkė Auxi-| 
liary, gavo daug gražių' 
dovanų nuo* svetimtaučių, 
Auxiliary vietinių postų, 
kurios buvo įteiktos per, 
atstoves. Dovana įteikta ir 
nuo Stasio Radzevičiaus 
posto buvusiai pirminin
kei, Vandai Žemaitienei ir 
naujai M. Norkunienei.. 
Šių metų valdyba susideda tai atsimokėti, 
iš šių asmenų: pirm. — M. sausio mėn. 18-tą dieną, p. 
Norkunienė, vice pirm. — V. Boreikai nebūnant na- 
M. Zinkienė, raštininkė — mie, susirinko apie 50 jo 
A. Vidukienė, iždininkė — draugų palinkėti ilgiausių 
M. Kalinauskienė, iždo metų p. Boreikos gimta-, 
globėjos — M. Venskunie- dienio proga ir kuomet p. 
nė, M. Matulytė; tvarkda- Boreika sugrįžo į savo na- nijos gabaus rašytojo, 
rė — M. Nevulienė. mus, tai pamatęs labai nu-

Legionierių pirmininkas stebo ir už tai visiems dė-, kiai. Taigi visi iš anksto 
— V. Vidukinas, padėję-pavoja. _________ [ ruoškitės ir miklinkite ko-(

v •
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SO. ORANGE, N. J.
Šiame mieste gyvena 

Vincas Boreika, kuris turi 
labai dailų ir su vėliausios 
mados įrengimais namą. 
Todėl pasitaikius progai 
lietuviai nori būti p. Borei- 
kos svečiais. Taigi p. Bo- 
reikos draugai nepamiršta' 
progai pasitaikius jam už 

1936 m.

Sūnaus rolėj,

2-ros Tarnaitės

dalyvaus grupė 
kurie išpildys i

i

A. S. VOKIETAITIS
Reprezentuoja Stipriausias

Insuranee Kompanijas

Reai Estate - Mortgagss

PARDUODA LAIVAKORTES

843 Bank St.

Waterburv, Conn.
Atdara ir vakarais TeL 3-5547

ALEKS, KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai pr«inio§es patarnauti 
kuosreriansiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R

Cortlandt 7-4305
LlETu V IŠK A 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row 

Prieš City Hali 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

IŠTAIGA

Jurgienė Purinienė buvo 
sunkiai susirgus. Nors jos 
padėtis išrodė bloga, bet 
yra viltis, kad ji pasveiks. 
Geros kaimynkos jai pasi
tarnauja. Mat, savas savą 
labiau užjaučia ir remia 
Taigi lietuviai visuomet 
daugiau kreipkimės prie 
savųjų.

v •

S. Urbaitienė susirgo ir

Kaip Pažinti Gerą Vašką
Bitininkams nevisuomet 

pakanka savo vaško. Ple
čiantis dirbtinių korių var
tojimui, tenka rinkoje da- 
sipirkti vaško dirbtiniams 
koriams gaminti. Bet rin-

|koje perkant vašką, reikia 
jai padarė pavojingą ope- būti labai atsargiam, kad 
raciją. Bet yra viltis, kad nenupirktum vaško su prie 
ji pasveiks. Tegrąžina jai maišomis, iš kurio paga- 
Dievas sveikatą. Ji buvo minti koriai esti silpni, 
gera darbininkė parapijoj. greitai ištysta, arba visai 

negalima iš jo korių paga
minti. Todėl pravartu ži
noti bent paprasčiausius 
būdus vaško gerumui pa
žinti.

Geras vaškas privalo bū
ti: švarus, turėti šviesiai 
geltoną spalvą ir vaško 

susirgo plaučių uždegimu kvapą. Nešvarus vaškas 
Nors gydytojai turi maža pirkti neapsimoka, nes 
vilties, kad ji pasveiktų,'prieš dirbsiant iš jo korius 
bet Dievas gali grąžinti reikia išvalyti, todėl daug 
jai sveikatą. atsimeta. Nors jis būtų pi-

Prašome
pasimelsti už sergančius.

Susirgo Juozas Alkevi- 
čius, bet jo liga neišrodo 
pavojinga. Nors jis turi 
keletą dienų gulėti lovoje, 
bet yra viltis pasveikti.

Marė Kausher, gyv. 1455 
Springwells Avė., sunkiai

puode su vandeniu reikia 
laikyti arti virimo, bet ne
virinti. Čia nėra kalbos a- 
pie korių lydymą be van- 

! dens. Kas puode korius be. 
• vandens lydo, tas vašką vi
siškai sugadina. Korius 
reikia lydyti emaliuotame 
arba baltintuose induose.

Vaškas be vaškinio kva
po irgi įtartinas, nes gali 
turėti didelį nuošimtį prie
maišų: parafino, lajaus, 
kanifolės ar kitokių šakų.

Jeigu bus grynas bičių 
vaškas, tai padėtas ant 
karštos plytos, skardos ar 

į ko kito vaško gabalėlis su- 
I dega be dūmų ir palieka 
malonų vaškinį kvapą. Jei
gu turi priemaišų, tai dvo
kia ir esti dūmų. Kramto
mas vaškas prie dantų ne
limpa, o jeigu limpa, tai 

. tikriausiai turi priemaišų.
parapijiečių giau nupirktas už švarųjį I *nd3 vidutinio karštumo 

. vašką, bet galų gale atsiei- vandens įmestas gabalėlis 
________ na brangiau. Jeigu vaško vaško po kurio laiko pirš-

Šį sekmadienį, sausio 26 spalva tamsi (ruda), tai ^ais paimamas. Jeigu vaš- 
d. įvyks Moterų draugijos jis arba nešvarus arba ly- ke yra Odelis nuošimtis 
susirinkimas tuojaus po dant vaško spalva paga- riebalinių (taukų, parafi- 
paskutiniųjų mišių. Visos dinta. Toks vaškas rinkoje ar kitokių) priemaišų, 
moterys turi ateiti, o ypa- žemiau vertinamas. ' ,tai piršteis paimti negali- 
tingai tos, kurios prisira. Vaškas juoduoja jeigu ma; nuo pirštų Pa &a- 
šė vajaus metu baliuje. lydomas išplikusiame ge- Yra ir daugiau būdų vaš-

Neužtenka tik vardą pri- ležiniame inde ir jeigu ly- kui pažinti, bet jie sudė- 
duoti ir užsimokėti mene- dant (nors ir neišplikusia- tingesni ir reikalauja dau- 
sines, bet turi ateiti ir į me inde) ilgiau virinamas, giau laiko bei pasiruošimo, 
susirinkimus.- Tad visoenTodėl ištirpusius korius;- - • - “C. ir N.”


