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musų įžymusis publicistas
“Nera garbing-esnės misijos už laikraštininko misiją. 
Mano pirmtakūnai' laimindavo krikščioniu karžygių

1 . . ginklus, dš gi džiaugiuos, galėdamas palaiminti krik
ščioniško laikraštininko plunksną?*

Šv. Tėvas Pins X.

Kiekviena tauta’ turi savo įžynįiį vyrų. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse parlamento .rūmuose Washington, 

' D. C., yrd erdvi puošni salė — The Hali of Kame — ku- 
riojė pasieniais stovi, garbingiausią šios šalies vyrą sto- 
vylos. /Ją tarpe esama karui, politiką, .rašytoją, visuo
meninki}.; tarp ją randame du kataliką kunigu, vienuolių 

..rūbais pasipuošusiu; TaiKalifornijos.valstybes įžymybe 
-r kinu Junipero Serą ir Wiscdnsino valstybės pažiba 
kun. Marųuette.

Prancūzą tauta turi vadinamą L’Academie Francai- 
se — keturiasdešimties žymiausiu prancūzu rašytoją bu
ri: Vienam ją mirus, iŠ daugelio pasižymėjusią literatū
roje renkamas patsai, žymiausia. Po Didžiojo Karo, at
siradus vakansui, buvo išrinktas maršalas Joffre, kuris 

' niekad nebuvo pasižymėjęs literatūroje. Kilus klausimui, 
. už kurį veikalą Joffre apšauktas' Akademijos nariu, gau

tas atsakymas ■— jis savo veikalą silkute'prie M ar n e. 
Maršalas Joffre buvo vienas. žyįnįausią Didžiojo Karo 
vadą^ kuris nugalėjo priešą.;daugelį kartu, bet didžiausia 

. jojo pergalė įvyko ties Marne. Štai už ką jam prancūzą 
tauta suteikė laurą vainiką. . ' .

Mes lietuviai panašią pažymią neturime, sudarę. Pas 
mus, kaip ir pas daugelį kitą .tautą, didvyrį tepalinia
me, uždėdami vainiką ant jojo kapo; gyviems . nesame 
pratę vainiką pinti.. Ir tai labai, gaila, kad.mes nemoka
me įvertinti sąvo.tautos dvasios milžiną, suteikusią, mums 
naudos ir-garbės. Tiktai nusižiūrėję į juos, mes galime 

. pasekti ją pavyzdžiu ir . ypatingai jį. nurodyti savo jau
nimui, kuris, užsidegtą didvyrių dvasia ir neštą, mūsą 

; tautai panašios garbės ir gerovės. .
Jono Kmito tauri. asmenybė, padarė mūši} papročiuose 

išimtį. Daugelis Amerikos lietuviu susidomėjo jojo, kū
ryba, darbais, ir .asmeninių švenčiant jo lit etatinės dar- 

. būotės keturdešimtę. Kaip prancūzą tautos y i. r š ūiį ė s 
. ’ maršalo Joffre karo meną sugretino su literatūra, taip 

. mums šiandie tenka prie Jono Kmito literatiniū darbą 
. prijungti jojo kovas ir laimėjimus, visuomeniniame gy

venime: jojo kovas mūsą tikybiniai tautinėje, pasaulėžiū- 
rojė.ir jojo praskintą kelią luomą santykiuose,: vadovau
jant darbo žinonėnis šiuose gyvenimo perversmą sūku
riuose. <• ■ " '.

Lietuva turi savo -Adomą Jakštą, Mes, Amerikos, lie
tuviai, turime savo .Joną Kmitą. Tai lietuvių tautos du 
žymiausiu pūblicistm Literatūra turi claug sričių: po- 

. ezijoS,. prozos; rašytojas gali būti poetas,: novelistas', dra
maturgas ;. j oje kūriniuose gali reikštis ar tai elegi jos ar 
satyros jausmas,: Bet publicistas turi būti visapusis kū
rėjas.; jam nesvetima nę viena literatūros meno sritis; jo 
'rastuose turi reikštis visos šios meno rūšys ir lytys/Kaip 
tik tokiu rašytoju publicistu ir yra Jonas Kmitas.

* Žymiausia jo kūrybos dalis yra . poezijoje, kurioje 
' salią jautrios elegijos reiškiasi aitri satyra. Jojo apysa- 

kos-novelės pasižymi nepaprastu gyvuniu; tai' Jono Kmi- 
‘ to jumoristika: sudaro tą gyvenimo ypatybę, kitri yra sa

vita, jojo kūriniu charakteristiką; .jeigu taip galima pa- 
J sakini, jinai yra ‘ Jmntiška jumoristika.?} . Šios visos

literato ypatybes, sujungtos. visuomėninko • a s m ę n y j e, 
kaip lik mums* ir duoda gyvą, savą-ir gilą publicistą, ku
ris vadovauja visuomenei ir nustato josios pažiūras, ir 
darbuotę? Taip per kelias dešimtis nietu Jonas Kmitas 
dirbo laikraštijoje, formuluodamas- ir: lenkdamas, skaitan
čiosios visuomenės protą į tikrąsias .tikybiniai tautines 

. kryptis, .. .'■ ■
. • Senovėje v iena tildai esketika pripažindavo d vasios 
viršunybę imt medžiagos. Josios,' dėsniu <£ sunkiau yra. 
nugalėti save negu užkariauti tvirtovę.;’ . Šiandie paste- 

“ binie, kad šiame atvėjuje. esketiką seka ir politika? Ne 
vien kardas yra galingas. Politika šiandien naudojasi 
diplomatija ir spauda, daugiau už kardą, štai kodėl.Di
džiojo Karo metu šalia, sprogstančią granatą mašinerijos 
buvo nė mažiau ..vartojanuv diplomatija, ir spauda, kad 
priešą migalėtu. Tasai pats maišalas: Joffre kartu su 
prancūzą Vivianey iy anglą Balfoūr atvyko į Ameriką 

. paramos iv pnetelią ieškotą.

KUN. K. URBONAVIČIUS—JONAS KMITAS, 
; šiais metais sulaukęs kunigystės 35 metą ir litėratihės. 

darbuotės 40 mėtą sukaktuvių. . .

KUN. URBONAVIČIUI KAZIMIERUI
:/ (AKBOSTIKAŠ) ■■/.'.' 

Ųž jūrą .didžią tol nuo Čia jo tėvynė, 
Ramybes negauna dėl priešą žiauriu;

. JJeribiuos skausmuos jos alsuoja krūtinė!
. . . Opiausi žaizda jai užduota tenkiį.

NėsTiauna tačiau ji už laisvę kovojus, 
Aukodama savo geriausius vaikus ; > 
Vilty j į Aiikščiausį ji laiikia. rytojaus .

: Ir grumias su priešaišy nežiūri auką !
Čia šitoj kovoj yra didžia atlikęs .
1* ■ . ■ ■£ ■ * • : 
šeiviu Amerikoj vadas .garsus. .

ūžmiršclam’s save, sau nekramta skatiko: . •
. Sa.viesicins apšviesi suvartoja turtus 1 

Kas alikŠta, kilnu — jojo tai idealas! 
Akiu stačiai rėžia teisybės žodžius ; •

. Zaunos jis. nepaiso; piktuosius tik valo; .
Išrodo juclošiams jų darbus Šlykščius! . ,

Meili jo širdelė visus krūvon siaučia 
Ir savo raštais visus kelia aukšty A;

.. Energijos pilnas, vargų nenujaučia; / 
Ramina kitus, drąsiai veda■■ pirmyn! / ‘
Arelio nąrsa/lyg Kęstutis jis skraido; 
Saulutes šviesą jis tainsv’bes išsklaido!

.. ' ’ Suaudaiis:

Kun. Kazimieras Urbonavičius
'/Dievas iv Tėvijuč!^ .— 

štai obalsis kursai pagūndo 
didvyrius! Dievas ir Tėvyne 

tai meilingoji širdis, tai 
atsižadėjimas savęs, lai rū
pestis savaisiais, ’ tai nuoja-. 
tinės • pastangos/ žmonėse 
skleisti meilę Dievui, Tėvy
nei, žmoni jai, pamirštant Sa
ve ir savo gyvenimo smagu* 
myuis, žodžiu; tai reiškia 
didvyrį! ’ /

. Kam-ne-kam, bet m ū s ų 
visų mylimajam ir gerbia
majam kun. Kazimierui Ur
bonavičiui šis- nušauki)nns 
tai jau. tikrai- pn-ifinką!

Iš pat savo jaunatvės (lie- 
nų. jis gerai buvo supratęs, 
kiek mūsų brangioji Tėvyne 
Lietuva *kėncia po svetimu 
jungu, kokių .pastangą deda, 
kąd tik išlaikius, savo taip 
skambią, taip turtingą lietu
vių kalbą, kad apgynus savo 
skaistąjįr lyg našlaičio ašara 
tikę j imą,, kursai vieniutėl is 
gali suteikti ir suteikia tik
rosios laimūs ir vi du j inio 
jasitenkinimo.r • ■

Jis gerai supranta musą 
išeivijos reikalus ; jis aiškiai 
mato tuos pavojus, kurio iš-, 
eiviams. gresia iš visą pusių 
jų ją sieloms, jąją dorai.,, jų
jų pilietybei, ir iŠ Šio'einan; 
čias skriaudas Dievui ir Tė
vynėj. toli nuo. savo Tėvynes

feškodąnu sau uždarbio lie
tuviai Aincrįkoje- patenka 
visai svetimam taip sau skir
tingąjį pasaulin .— svetima 
kalba, sytdimi įpročiai, svc- 
tiiiias'.tikėja iias, si e t ima 
kultūra', svctimi' idealai,-sve
timi siekiai visa .tai tyko
ti tyko lietuvi kataliką p ra
ndi ir padaryti iš. jo išga
mą, ■

Šitą- gerai supranta. mūsiy 
lietuvis katalikas didvyris, 
jaunas dar būdamas. J o jo.

r-:

šiųjų, t. y. Jėzus Krislus! t • 
Šis ginklas — tai meile, ir iš [' 
šios einąs pasiankoj i m. a s, • . 
reikalauiiąs didelės energi- • -
jos, t. y. didelio įtempimo j 
visųsavo dvasios ir kūlio jū- ;. , 
gąl- ‘ . ' . -

■ Jis ii(4)ijo_ šito vargo ir , 
pavojų: šiuo"'tikslu jis. yra , 
prisiruošes, šiuo tikslu, jis j 
Dievo apdovanotas uepapra- .1 
sl aiš gabumais :' mei I i n g a, 
poetingąja širdimi, aštria r 
į kandžia . plunksna,- galinga : 

I plačiai apįmanciąja . vaiz*ta savo bendragenčius geibo-- 
t i iš pavojaus, išlaikyti juos 
ant tinkamo tikrinusiojo* ke
lio, ginti juos nuo klastingų 
priešų prieš tykančią jų ..iš-' 
sižiojusiųją nasrų’ bedugnę, 
kurion traukt(v traukia jiio- 
aplinkuma.
/.■-■ ’■ ” . >

Taigi stipruolis didvyriA 
stoja darban kultūrai savuo
siuos’ kelt i, -griebiasi, ginklą 1 
saviesiems, ginti nuo priešą! ; 
Tačiau, jojo, ginklai tai ne 
kalavijas ir durklai, tai ne 
šautuvas ir bombos. Ne!..ši- . 
tokie ’ ginklai/tai žmonijos nes! 
priešą ginklai !• Mūsą kun. nąs, jaučiąs savo galybę, ei- 
Kazimiero ginklas yra, lai- 
rį nurodo, mums Atgaivinto* 
jas ’ pasaulio, tikrosios kil
niosios kultūros . Kelias ir 
šviesa, ’ Sustiin-bitojas varg
šą, Dalaimintojas nuli ūdų-

duote!
Jis žino,-kaip .naudingas 

ir būtinas dalykas stipri sn- 
moninga organizacija (glau- ' 
dus. su.sitvark.vmas n* susi- ' 
spietimas). ' Taigi jis stoja 
sū bendradarbiais visuome
nes/priešakiu, spiečia krū- / 
von lietuvius amerikiečius, 
tveria lietuviškai katalikiš
kąsiaskultūros draugijas! ' • ••

Priešai tai atvirai, tai 
klasta puola,pavartodami . 
nekultū ringiai išiąš’ prieinu- J .'

Jis rainiai, lyg milži-

Kanadoje pas savo viengenčius Joffre jautėsi kaip 
namie, nors prancūzai kanadiečiai jau trys šimtai metą 
kaip persikėlė gyventi į naująjį pasaulį. Jisai stebėjosi, 
kad kanadiečiai gražiausia kalba senąja prancūzą kalba, 
laikosi tu pačiu gnyną tautiniu papročiu. / • • -

“Garbė, jums, garbingosios Prancūzijos vaikai, kad 
jūs’per tris šimtus metą neužmiršote savo senosios tėvy
nes, jos kalbos, jos papročių!”, kalbėjo maršalas Joffre 
į Kanados, šviesuomenę, susirinkusią ja pagerbtu. .

. —“Taip, maršalo! — atsako garbingasis Kanados il
gą metu .parlamento pirinininkaš Lo-rier. Mes visai tai

neužmiršoine. .Mes neužmiršome ir to, ką jūs. užmiršote 
ir pamynete po koją — savo tėvu tikėjimą!’'

■ Taip galėjo atsakyti tiktai kataliką taut''os-;į)arlanien- 
to pirmininkas Lorier savo viengėnčiui Prancūzijos mar
šalui Joffre..

Iškilus karui, tarp' daugelio tautą kentėjo ir lietiivin 
tauta. Jinai tiktai per dideles aukas ir kraują iškovojo 
sau laisvę. Prie šios kovos prisidėjo savo pastangomis 
ir turtu Amerikos lietuviąk nesigailėdami stambiu auktu 
savo kruvinu prakaitu uždirbtą tūkstančių dolerių. Brt 
kas tam darbui vadovavo ? Kas žadino lietimo amėrikie.- 
čio širdyje savo tėvynės, meilę t~Kas ragino juos, kad jie 
aukotą savo paskutinį skatiką tėnąiės.laisvei ?—Tai . mū
są vfenomęiiinkaii'.publicistai ir ją tarpę pati ryškiausia 
asmenybė yra- Jono Kmito, kuris stovėjo -didžiausiu.orga
nizaciją priešakyj ir savo gabia phtnksną skleidė, miniose 
tuos išganiiigits pasiryžimus, kurią išeivijos'. vadai .siekė 
savo užsimojimuose —- Lietuvai laisvę grąžinti. .

Amerikon lietuviai katalikai- galimo pasididžiuoti 
panašiai garbinga j ain Kanados, parlamento pinnininkui 
Lorier, kąd. mes'neužnuršoinę savo tėvynes,' savo tanios 
reikalų, jos papročių, gimtosios kalbos ir dar daugiau — 
nieš neužmiršome savo.tėvų tikėjimo. Tą tikėjimą, gyvą 
ir gausų, mūsų: išeivijos širdyse išlaikė dvasios -vadai ir 
katalikai publicistai, kuriu Lasytas -žodis basioke ir/a lie
tuvišką židinį, kurio palaikytojai sarti ausimis jieginlūjo 
lietuviško žodžio. Keikia pastebėti, kad savo visuomenė- 
mažai tevertina katalikų pubTistą ir jojo inmpelims tauląi.

. ’ Naudodainięši šia proga, farktme pagarbos ir dūkiu* 
gurno žodį mūsų artiniIstaiitiems kovotojams plunksna 
už ąiūžiiuiosiuš priiici]>us ir nulenkime savo galvas Ame
rikos lietuvių katalikų publicistų kuiiigaikščiu-i - Jonui 
Kmitui ■*— Kunigui Kazimierui Urbonavičiui; jojo ketu-

• rių dešimčių metų Hteratmės darbuotes sukakhivėse.

na. prakilniųjų 'pramintais? ; 
takais: bažnyčioj t1 ragina 
savuosius į meilę Dievui ir . 
artimui, kyiečiasi talkon iu- ■ 
sijouierius, žodžiu ir pavyz- ? 
d žiu indo laimes kelią; be j. ' 
paliovos, jis platina kultu- 
ringą ją spaudą; joje veikliai ,"i . 
dalyvauja, p ra ve r dainas * 
akis 'saviesiems, n u r o d y- ’j . 
manis priešų klaidas ir vy- j 
liūs,; kas tiesa, kas kreiva, J./. - 
kas kilnu;-kur laime, kur L 
pražūtis. .- • • •.; ' .1 j

Jis. kelia tikrąją lietuvis-' | 
kąją dvasią,: savo skambiose. ! 
eilėse tai. liūdnai ąpveikda- ; 
niaš, .lyg' girioje, gegute, tai ; . • 
šauniai’ sučiviliuodamas. lyg i 

; lakštingalas kaimuose, tai i. 
: suda.inuodanias lyg liotuvav* •' ■ ... 
te rūtą ‘darželyje, tai karts- . (

■ kai -sududendamas. Jvg kur-,

Ir lietuviai šitą atjaučią- 7 
ir glaudžiasi prie jojo, lyg į 
našlaičiai ]ūię savu globėjo, i 
lyg vargšai prie Savo ūžta- ; 
rytoja, lyg '• vaikeliai prie sa
vo mylimojo tėvelio., lyg iau 
fviyiai prit‘savo.vado.. i .■

Taigi telaimina jį gėliau- . 
sis\ Z>ą rTesuteikia jam ■: . 
ilgiausiąją iheln; ir sveika
tos, ii* ištvermes varguose iv į 
skausmu ūse j: . ( •> .. ._
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APSAKYMĖLIAI
STEBUKLAS KA 

LEJIME

į Didelis sujudimas pląčio- 
f je miesto gatvėje. Pikta mi- 
i nia šūkauja ir kumštimis 

grūmoja., Ir ta miniavis 
darosi didesne ir smarkesne. 
Žmonės uždare savo krautu
ves, palikę savo darbus, ap
leidę savu namus seka minią

i į miesto teismo rūmus. O 
! kurie iš tingėjimo ar baimes

i

nepr.isidėjo ..prie betvarkės 
minios, tie stovėdami. šaly- 
gatvėse, žiūrėjo, ir, vieni, ją

• • ■ rėkė sykiu su praeinančia n i i 
! nia, kiti kraipė galvas ir lai- 
| kė tą visą .didelei paikyste.

Buvo tame .mieste butelis ir
. / tokią, kurie išvydę tą .reginį, 

gailiai verkė ir meldėsi. .
'■ . Tai buvo žiemos metu, 5(» 
J metais po Kristaus gimini, i. 
į Pilypą mieste, -Makedonijos 
i krašte* . ’

Grūdosi pikta minia Pily 
pą gatvėmis’ Priešakyje 

7 minios, apsupti I’iĮvpi.y miės- 
’ to sargyboj, ėjo keturi vy- 
: iai. Jie buvo ramūs ir ty-

■ i. kus. Keturi kaliniai minios 
buvo varomi i teismą. Tie

; kaliniai, tai buvo . Pov į 1 a s 
; « apaštalas, Šilas* Timotiejus

. ir Lukas, autorius trečios 
Evangelijos ir A p a š. t a 1 ą 
Darbą, Povilas apaštalas.

f pasikvietęs sau i pagalbą 
.1 tuos vyrus keliavo iš 'krašto 

į kraštą skelbdami pagonimi ;
i Dievo, žodį.
. Bemokant žmones Azijo- 

.je, vieną naktį Povilui.pasi- 
? rodė regėjimas: ‘‘Jo aky-,
’ vaizdoje stovėjo vienas ma-
; kedonietis ir maldavo jį sa-
i kydamas: Ateik į Makėde-
j iii ją ir gelbėk mus.”. Povė
i las įsitikinęs, kad Dievas

. J juos šaukia . į. Makedonij
* skelbti -Evangeliją.atvyko- .ši

. j savą draugais į tą šalį ir
j pirmąjį miesįą, Pilypus..

.-į Nekuią .laiką jiems čia 
i Ir dauge-
į lis girdėdami ją pamokslus 
j išpažino. Jčzą Kristą.. Bet

J KALŽDU EKSKURSIJA

Į LIETU V Ą
-- Rengia- Liet. Laiv. Agentu

Sąjung-a Amerikoje.

I^VAMERIKOS 
MSIIjA

U 
KfeMTiOBK*!

UAIPUML

HiininnivvŠvKMiįi
S. S. ‘DROTTNiKGHOLM”

. Išplauks, iš New Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.

.Ekskursijos palydovas p. VI. r. 
Mučinskos. Greitų. Ajucrikos Linijos-,’ 
Centro raštinės Amerikoje, Lietuvių 
Skyriaus vedėjas*! Jis stengsis pada
ryti kelione pilnų Įdomybių,, apie 
kurių -visiems ; Ims malimu, prisu 
minti. Gauk brošiūrėles: “Bėiulr’os 
Inforinacijos Kelionėje į Ivlaipėdų” 
ir.'Kalėdų Ekskursija,” Gaunamos 
pa? agentus arba:
&WEDISH AMERICAK LIKĘ
10 State Str„ Boston, Mass.

Šiandie buvo nepapra s t a s 
įvykis. Užtat jie buvo prie
šą suimti- ir varomi į teismo 
rūmus.

Prie miesto aikštes, viena- 
me nmhe, buvo verge mergi
na. Ji buvo velnio apsėsta. 
Su piktosios dvasios pagal
ba ji galėjo atspėti kai7ku- 
ri'uos būsimus dalykus, ir 
taip jos valdovas turėjo sau 
iš to didėlį pelną, nes dangei 
lis atėję mokėdavo brangią 
Tauną/ĮcO^ 
mus. dalykus. Ir ta mergL 
na dažnai sekdavo apaštalus 
ir šaukdavo: “Šitie žmonės 
Aukščiausiojo Dievu tarnai 
jie .skelbia jums- išganymo 
kelią.” Taip, ji darė daug 
dienu. Nebepakęšdamas Po
vilas atsigrįžo ir tarė piktą
ja! dvasiai; / ‘

“Įsakau tau Jėzaus Kris
taus vardu išeiti iš jos.”

Pikta dvasia išėjo iš varg
šes, merginos.. Bet jos val
dovas . matydamas, kad jo 
pelno viltis dingo, sukėlė dn 

\ dį triukšmą. Greitai sukurs
tė minią prieš apaštalus ir 
nutvėrę juos vedė pas mies
to viršininką,

“Šitie žmonės, būdami žy
dais, daro neramybę mūsą

jie begėdiškai me-Į saugoti thos kūliiiius. DU- 
bar gi tokialhe sdjUdhiie jie 
tikrai pabėgo, ir jath mirties 
bausmė už tai. Ir taip ma
nydamas, kad kaliniai pabė
go, sargas išsitraukė iš m an
kšties kalaviją ir norėjo nu
sižudyti, kaip Povilas dide
liu balsu sušuko sakydamas: 

. “Nedarykt smt iiieko, lies 

ules visi čia esame,”
Iškrito kalavijas iŠ dre- 

. t banČios sargo raukos, Jis 
sargui bu-’sušuko kitam sargui, kad at- 

“Sau- neštą jam žibiną. Su žibu
riu jis drebėdamas įėjo, kur 
buvo Povilas stt . draugais, 
parpuolė prie Povilo ir Ši
lo koją, paskui išvedęs juos 
-laukanr-tarei____________ ,
: “Tamstos, ką aš turiu da
ryti, kad būčiau išganytas ?” 

“Tikėk į Viešpatį Jeziį,” 
maloniai jam tarė . Povilas, 
”ir būsi išganytas tu ir tavo 
namai.”

Sargas nusivedė juos į sa
vo namus, numazgojo ir ap
rišo ją žaizdas ir davė jiems 
valgyti. Ir jis šit visa savo’ 
Šeima buvo apkrikštytas.

Išaušus i^tui teisėjas, duo
da įsakymą paliiiosuoti kali
nius, kuriuos jis neteisingai 
nuteisė. Jis itlanė, kad tai 
bus geriausia' ’ išvengti visiį 
kiVirČią, kurie gali iš to kil
ti. ' . ■

Bet Povilas girdėdamas 
tokį įsakymą, tarė:

“Ne, mus, Romos pilie-

mieste, 
tavo teisėjams. “Jie skel
bia įpročius, kurią mums 
nevalia priimti nė laikytis, 
nes mes. esaAe Romėnai.” 'i

Smarkus minios šauksmas 
patvirtino skundėją žodžius, 
Teisėjams tomžtėko. Jie lie
pė nuplėšti ją drabužius, 
nuplakti rykštėmis ir sume
sti į kalejimą. - ..

Aptekę kraujais nuo žąiz- 
dij apaštalai buvo įmesti į 

: tamsą kalėjimą, o i 
vo duotas įsakymas 
gok juos rūpestingai. ”

. Tiktai silpna mėnulio, švie
sa per mažą langelį tešvietė 
į kale juną, kame buvo ketu
ri /Kristaus^ 
jimas buvo šaltas, tamsus ir 
drėgnas. Kalinią kojos bu
vo įrakintos į šiekštas. Ant 
siūčio, ant kurio jie negalėjo 
atsisėsti, buvo ąsotis van
dens.
. .Buvo vidųnąktis. Keturi 
vyrai klūpojo ir meldėsi. 
Ūmai pasidaro didelis žemės 
drebėjimas. .. Visose kalėji
mo dalyse pasigirdo baisus 
ir šiurpulingas klyksmas. 
Dyebėjiinas liovėsi. Povilas : 
są savo draugais žiūri, kad 
grandines nuo ją koją .nu
kaito ir visos kalėjimo durys 
atidalytos. Jie gali lengvai 
išbėgti. .

Didžiausiai persigali dę s 
buvo kalėjimo sargas. Jam 
buvo įsakyta rūpest į n g a i

Žinios fe Lieituvos
TARP LIETUVOS IR ARGEN-į turės teisės gauti ir tuomet, 
TIKOS PASIRAŠYTA SVARBI jcĮ negyventą teritorijoj Ša- 

SUTkRTIS MŪSŲ EMl- įeg? kąr nelaimė įvyko. Do-.

mmentai, reikalingi idemni- 
zacijai išgauti, abieją šalin 
bus sudalomi nemokamai. 
Šiaip jau, išmokant idemni- 
zaciją, bus taikomi vietos įs
tatymai.

L, D. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

SUTARTIS MtJBUEMI- 
GR AKTAMS

KAUNAS. — Spaliu 20 
d. Buenos Aires pasirašytu 
Lietuvos - ir Argentinos au
tis dėl jtiemnizacijos (atly
ginimo) darbo nelaimingais 
atsitikimais. Šią sutaikini, 
antrosios šalies pili e e i a i. 
idemnizacijos atžvilgiu yra 
prilyginti saviesiems pilfe- 
čiams. Įdemnizaęiją nuken
tėjusiodarbininko įpėdiniai

IŠLEIS ĮSTATYMĄ GIRTUOK
LIAM8 VYRAMS VALDYTI

rilis/ jie viešai, bėTėisnurnu- 
plaktus, įmetė į kalėjimą, o 
dabar slapčia išmeta. Ne. 
taip, bettegul ateina ir pa
tys mus išmeta viešai.”

VĮiŠiuiukai ir teisėjas, iš
girdęs, kad jie taip neteisin
gai pasielgė su Romos pilie
čiais, labai persigando,, nes 
. vyriausi o ji Rotuos Valdžia 
gali sunkiai juos uždai nu
bausti. Atsiskubinę, greitai 
Į kalėjimą jie atsiprašė apa
štalą .už visą,. ir. išvedę iš ka
lėjimo ptaše, kad jie išeitą 
iš miesto.:

Rovilas. su savo draugais 
apleido Pilypus ir atėjo į 
Tesolohiką ir čionai nenuil
stančiai skelbė žmonėms šv. 
Evangeliją. . T.

Žinomi pranešu, kad L. D. S 
Čonnectįčut apskrities metinis su- . 
važiavimas įvyks gruodžio 18 d. 
l.val, p. p, bažnytinėje svetainėje, ’ 
41 Capital Avė., Hartford, Oonn,

Malonėkite savo sekančiuose 
susirinkimuose gausingai išrinkti 
atstovus ir parūpinti naudingą 
sumanymą musu brangios organi
zacijos gerovei.

Padarykime šį suvažiavimą 
veikliausiu, skaitlingiausiu. Ka
dangi suvažiavimas įvyksta vieno
je iš veikliausiąją mūsą kuopą . 
globoje, tad ir mes visi neatsiliki- 
me, . širdingai kviečiame!

B. MIČIŪNIEKŪ, 
Apskrities Raštininke.

.NE' NUPULK DVASIOJ 
jeigu nesate tvirtus ir gyvas kaip 
kad buvote pirmiau*, rūpesčiai iį‘ ki
ti telknruvliiiai •snįHpnIno Jūsų, spč- 
kų.S. • Yra tani vaistai. (lydytojus. si?p- 
■ciaHstns'' 'išrado lokių :koml»iim<'ihj, 

* kuri ntčrųžino pusi tikėjimų " tiiksUin- 
• čiams žmonių, Tai dabar vadinimui 

NUGA-TONE ir-.galima, nusipirkti vi
sose .pirmapIlĮnėse vulstynyčiosi*. vie- 

,n<y mč'neslo .paslgydymos . kainuoja 
$1.00, pilimi garantuotus, Nusipirk 

■ vienų buteli Šiandie Ir pamatysite tų 
šklrtnnnj rytoj.’ Atsiminkite vardų 
NUGA'Į’ONE:

H

ropu-im. 1 
. Tlm AtriuJenn 

Toluęco Co.

MEDŽIOTOJAS MEDŽIOTAS!
“Gamta savo Žalumoj” — kaip atvaizduota 

'■ garsaus dailininko R. Atkinson Fox . ■* 
įkvėpta ‘ kovos tarp • įniršusio bu f falo 
buliaus ir laukinių indijonų ’ medžioto jų, 
kurių ragotines privedė gyvulį priėųniršu- 
šio" puolimo, “Gamta savo’Žalumoj Retai 
Švelni it Lengva**'— ir žalias tabakas 

. neturi Vietos cigaretuose, -.

1KTES perkame puikiausią, patį džiamasper pagerinamą Lucky Į 
puikiausią tabaką visame. Strike valymo procesą, kuris I 

pasaulyje, bet tas dar neišaišla- žūwihaš kaip - “It’s toasted”.
. na kodėl žmonės visur skaito štai kodėl kiekvieno miesto, 

Lucky Strike lengviausiu eiga- Miestelio ir sodybos gyventojasį . retu. Dalykas tame, kad mes; kad Lnckies tokic .
1 . niekuomet neužmirštame tei- , . ; ■ .
■ ri i lengvi cigarėtai. I
B sybės, jog Gamta savo Žalumoj I
H -Retai Švelniir Lengva”-todėl ««J. / Ji** I

Šis puikus tabakas, jį tinkamai It’s toastea
pasendinus, išnokinus, perki* - Į

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

“L. A.” praneša, kad kai 
kurios socialinės globos or
ganizacijos visai rimtai, ke
lia. ’. nauj ąT sumanymą. V J- 
sięmirianmna^ 
mą, ypač yargmgesniuosė 
sluoksniuose,. kurios, dau
giausia dėjį vyrą kaltes ken
čia neapsakomą skurdą. Y- 
pač skaudžiai keliČia tos šei- 
ntos, kurią vyrai, girtuokliai. 
V yrąs,turėjai nas darbo i r 
gavęs už tą darbą atlygini
mą dažnai nė cento neparne
ša alkanai šeimai, b. pralai- 
dokauja. Žmonai ir vaikam.; 
neretai tokiais atvejais kyla 
visai • rimtas pavojus ..badąu- 

, ti. Getai, jei dar žmona 
kur. kokį litą sugriebia. . Y- 
oač . šiais sunkiais ! metais; 
kada atlygihiniai už darbą 
yra beveik visur sumažinti, 
•vyrą laidokavimas, Šeimai 
yra labai pragaištingas; Tai
gi ir iškeltas sumanymą1; 
tuos nesusivaldančius laido
kus prievarta ' valdyti. . Bū
tent, norima paruošti įsfaty- 
pią,' kuriuo darbdaviams bū - 
tą uždėtą prievolė išskaityti

JAU LAIKAS ATNAUJINTI 
“ŽVAIGŽDĘ” 1933 M.
Jėzaus Širdies panialdu- 

inas jau plečiasi po visą .pa
saulį. .• “Žvaigžde” yra to 
Jėzaus Širdies pamaldumo 
skleidėja tarp lietuvią, pa
našiai. kaip tarp, a i r i u: 
“Messseiiger S’aered • Įfcart 
61' J esus,”

“žvaigždė” tik $1, bet kas t 
užsirašo išsyk 5 ineiamsj at-. 
puola visos pašto išlaidos ir 
išeina $1 pigiau, t. ne $5,- 
bet. $4, šv. mišią atsilaiko už1: 
skaitytojus ir platintojus 60.-

. Kol misijonierius jėzuitas 
Jnnas Bružikas yra Ameri
koj, naujus užsakymus ir ai-, 
nąujinimūs galite jam siųsti 
šiuo adresu: - •

iš- gąunaino vyro atlyginimo 
taąi tikrą dalį šeimai užlai-

Rev. J. Bi-užikas, S. J.,
207 York S’t, Brooldjii, N..

kyti. Turime, žinią, ka< 
Lietuvos . 'motinoms ir vai
kams globoti organizaciją 
sąjungos • valdyba taip pat 
šiuo klausiniu’ susidomėjusi.

Y. • "
O Lietuvos adr-,: “Žvaig

ždes” Redakcija, Kaunas.'
“Misiją’■ laikrašči<> ivg! 

•ta pati kaina, tvarka ir ad-

ŠIEMET VARŽYTYNIŲ 
DVIGUBAI

resciš;

“DARBININKO” SKAITY-
Už .nesumokėtas skolas, 

varžytinių skaičius ir sunr- 
sparčiai didėja. Šiemet per 
sausio—rugpjūčio mėnesiu.? 
tokią varžytinių j adomoj: > 
turto buvo. 1283 ir nejudo- 
mojo turto’ 490, iš viso 1773. 
Skolą didumas siekė 7,375,- 
795 litąr o turto buvo par- 
duotaf už 4,101,111 litu, -Var-

TOJįl DĖMESIUI
“Darbininkas” jau priima 1932 

m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus ilž prenumeratas ir kny
gas už pilną ju vertę: Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBINIKKO” ADM., 
368 W; Broadway, 

. South Boston, Mass.

žytįnią skaičius ir skolą di

dumas, palyginus su perei
tais metais, šiemet padidėjo 
beveik dvigubai.

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė/-

DUSETOSE BUS ELEKTRA tarties patvirtinimo .turi į- 
rengti miestely e 1 e k t r o s 
šviesą. •• Količesija. at idūot a 
15 metu. • Miesteliui ir savi
valdybių šviesą .teiks- nemo
kamai. Mokykloms ir inoki’- 
'tojams perpus pigiau. ' :.

DUSETOS," Zarasą aps.— 
Valsčiaus savivaldybė susi
tarė su = malūnininku ‘Geršn- 
1XU, (kodo!ne lietuviui ?) ku
ris per tris nienesius nuo su-

JONO KM1T0 EILES ■ 1 • •

8. . - • ’ • . . * • . .i-/ ■ •. • * : --- r’-y - r-— . '
Į ■ Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus-.
I lapią* tik už 75 centus.. “Diirbi.ninkuį” prisiuntęs
I • -75. centus, gausi Jobo Rinito gražias eiles. • /.
| Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
į . etas. Jo epss pilnos; patrijolišką jausmą. \ 
Į - •• . Siųsk užsakymą j . .
T ' /<;.b AR’BIKIKKĄ’’
I 306 W«st Uroadvvay South Boston, Mass.



Penktadienis, lapkričio 18, 1932 " OĄBB1NINKA8 : r 8
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PENNS YLVANIJOS ŽINIOS
SCRANTON, PA.

KLEBONO jubiliejus
. ’ ■ ■ ‘ <

Lapkričio 10 d., Šv. Juo
zapo bažnyčios parapijonai, 
kogražiausiai apsi rengę, 
skubinosi į parapijos moky
klos svetainę, kuri buvo la
bai gražiai papuošta su si
dabriniais lapais, . geltono
mis gėlėmis ir geltonu ir ža- 

-- liitrpeperiu.—tAr žinote, ko* 
dėl? Buvojai mūsų klebo- 

; no kunigo Kuro sidabrinis 
jubiliejus. Taip, jau suka
ko dvidešimts penki metai, 
per kuriuos be atilsio mūsų 
■tarpe dirba kum Kuras. Pa- 
rapijonai, norėdami išreikš- 

, ti J am dėkingumą; iškėlė va
karienę/ Ten ir buvo daug;

. svečių, kurie linkėjo mūsų 
klebonui viso gero..

Laike . vakarienes ir taip 
gi po vakarienės buvo pro
grama. Šv. Juozapo moky
klos mokiniai, geru ‘ Seselių 
išmokyti, sveikino kleboną 
ir padėjo programą paįvai
rinti. Jąunimas stengėsi sa
vo dalį programoj. . kogra
žiausiai išpildyti. Kunigas 
J, Aleksa buvo vakaro ren
gėjų komiteto pirmininkas, 
kum Inčiūra .būvo vakaro 
vedėjas. Kalbėtojais buvo, 
kun, Dr. Končius, . kun. ’ J. 
Kasak'aitis ir kun. Milukas. 
Mūsų gerbiainąs jubiliątas 
labai gražia prakalba atsakė 
į sveikinimu^

Dovanų jubiliatui netruko
— jų buvo mažti ir didelių, 

v- Tos dovanos padėjo pasakyt 
tik' pusiau,. kas visų parapi- 
jonų širdyse buvo,

Gerai žinome, kiek. jūs. tu
rėjote kęsti ir vargti dėl mū
sų per tuos visus metus. Jūs, 
gerbiamas Tėveli; be atilsio 
dirbote ir garbės neieskojo- 

. te. . Daug , kartų mes gal ir 
negerai pasielgėm, bet dova- 

.. nokit mums. Širdingą ačiū 
tariame Jums už viską. Lai 
gerasis Dievulis duoda Jums 
sveikatos sulaukti, apksiiiio 

■ jubiliejaus, kad mes Vėl ga
lėtum syldtv pasidžiaugti, o 
galų gale laimingai su mu- 

. . mis. nukeliauti pas Viešpatį.
. Ąngeh't .
. Baigusi Šv, Juozapo par.
mokyklą 1932 m. . ’

Kad jaunimas ten save la
vintų,

Užaugę savo gerą kleboną 
atmintų. : -

Tad linkime visi kartu
Klebonauti dar Jums dau

gel metų;
Hegina Mardosjaite, 

Baigusi Ky. Juozapo par.
mokyklą 1932 m. . .

SHENMOMI, M.

* . MŪSV GERB. KLEBONUI 
•y- KUN. J. KURUI ..

.. Didžiai mes gerbiame ku
nigą Kurą Joną,

; • švento Juozapd parapijos
kleboną,
' Kuris per dvidešimts pen
kis metus klebonavo,

Per Ją laiką daug -ištiki-' 
•’ mų pritarėjų, gavo f . ’' ■ 

Priešų taip- pat gi tiirėjo, 
■. . Bet juos lengvai nugalėjo.

■ K .-
. Parapijoj, augantį jauni

mą matė;.
Parapijinę mokyklą jiems 

. ' ■ pastatė,

. DARBAI
Kelios savaitės atgal She- 

nandorio ir apylinkės gyven
tojai buvo nudžiugę, kad ke
liolika kasyklų, kurios sto
vėjo uždarytos per ilgą lai- 
ką, pradėjo dirbti. Džiaugs- t 
inaš buvo neilgam, nes ir vėl ; 
beveik visos užsidarė. . Dir
ba tik S t. Nieholas,-Ąllen- 
gbwnr Maple Kili,. Locust 
Aloniitain, o. kitos mainos 
užsidarė. Didysis naujas 
brokeris, anglių valytojas, 
buvo pradėjęs dirbti dieną 
ir naktįj bet dabar dirba tik 
dienomis. Shenandoryje bu
vo dvi marškinių dirbtuvės, 
kur dirbo virš -tūkstančio] 
mergelių. . Viena iš jų jam 
antri metai kaip sudegė ir: 
iki šiol neatstatė, o kita už
sidarė; Savininkai žydeliai 
pąsiškelbė, kad subankruti- 
jo. Cigarų dirbtuvė, kur 
pora- desetkų merginų dirbo, 
irgi užsidarė. Mūsų mieste
lio darbininkai sų baime žiū
rį į ateitį. . . •
ŠV. VARDO DRAUGIJA

Lapkričio 13 d. ŠV. Var
do -draugijos nariai ėjo prie 
Komunijos. . Labai gražų 
pavyzdį duoda kad kas mė
nuo apie du šimtai vyrų ei
na prie Dievo Stalo. Po pa
maldų įvyko draugijos susį- 

1 rinkimas. Jurgis Gutauskas, 
draugi jos pirmininkas, ati
darė susirinkimą, pakvies
damas kleboną atka l.b ė t i 
maldą. Juožas Diskevičius 
perskaitė protokolą, kuris 
vienbalsiai priimtas. Finan
sų sekretorius Antanas Bal
tus pranešė, kad sekreto
riaus pareigų daugiau nega- 
ęs atlikti, nes įstojo į laivy
no mokyklą (Navai Acadė- 
my). Jo * vieton išrinktas J. 
Gilius. . Nariai palinkėjo 
žuvusiam finansų sekreto
riui kogeriaųsio pasisekimo 
inokykloje, kad ją baigęs 
taptų kapitonu. Įvyko no
minacijos kitiems metams 
valdybos.. Vienbalsiai norni- 
iiuota senoji , valdyba. Ki
tam susirinkime bus užtvir
tinta. ’ Pirmininkas pagyrė 
draugiją,;. . kad gražiai |r 
skaitlingai pasirodė parodo- 
j e -y. Uoly N ame Rally, ku
ri įvyko mūšų miestelyje pe
reitą’mėnesį. Lietuvių bū- 
iys buvo gana skaitlingas.

Mūsų distriktp pirmu kal^ 
tų Icgislatūron. išrinktas de
mokratas ir katalikas Dow- 
nėy. Respublikonų kandida- 

, tu buvo sulenkėjęs lietuvis
Zigmontas Rinkevičįuš.

LIET. BASKETBALL 
LYGOS REIKALAI

Lapkričio 7 d., Šv. Juoza
po mokyklos salėj, Mabanoy 
City, Pa., įvyko šios apylin
kes lietuvių parapijų delega
tų, vadovaujančių sporte su
sirinkimas lietuvių basket- 
ball lygos reikalais.’ Susi
rinkimą atidarė ir Vedė ly
gos pirmininkas Juozas Še
ras. Dalyvavo sekantieji de-. 
legatai z -V. Abromaitis iš 
Tamaųua, V. Miekęvicius iš 
Maluinoy City, J. Krolikas 
iš Šri Clair, J. Šliekis iš 
Hažleton, J. Marcinkevičius 

| iš Girardville ir P. Dapkū- 
naš iš Shenandoah.. Proto- 

;~i kolą perskaito raštininkė A.
Steponaitytė; buvo priimtas 
kaip, skaitytas. Po to, sekė 
įstatų liečiančiųjų lygos 
tvarką, komisijos raportas, 
kurį išdavė J. Marėinkevi- 

-čius. Raportas delegatų pri
imtas kaip išduotas. Susirin
kime nutarta žaidimus pra
dėti gruod. 14 d. Pagaminti 
lygai (rateliams) maršrutą 
(schedule) išrinkti J. /Mar- I cinkęvičius, J. Abromaitis ir 
J. Krolikas.

Prie šios .apylinkės; lietu- 
vįiį parapijų basketball ly
gos priklauso šeši rateliai: 
Hažleton, Girardville, Ma- 
hanoy City,. Tamaųua/St. 
Clair ir Shenandoąh. Šiose 
apylinkėse yra daug pasižy
mėjusių lietuvių športinįn: 
<ų. Todėl reikėtų, kad kiek
vienas lietuvis, sektų lietuvių 
jaunimo • darbus ir pasižy- 
tnėjįmūs sporto srityje. Viši 
įrašomi paremti šios lygos 
tymus, kurie ruošiasi į dįde- 
ę basketball kovą. Kad žai
dimai eitų smarkiai ir įdo
miai, tymui, kuris sezono ga
le išeis iš kovos pirmoje vie
toje, kaipo pergalėtojui, bus 
suteikta sidabrinė taurė 
(silvęr trophy). Taigi, pa
matysime šią žiemą -. mūsų 
jaunimą, kovojantį dėl pir
menybės basket bolinihkų 
tarpe. Kitas delegatų su
sirinkimas įvyks. lapkričio 
21 d., 8 vai. vakare, Šv. Bet- . 
ro . ir Povilo salėje, Tarnai 
qua. Delegatai kviečiami 
dalyvauti susirinkime.
KUR EISI LAPKRIČIO 
•■■•; 25 DIENA?.

. Mūšų parapijos vyčiai su
vaidins juokingą vaidinimą 
anglų kalboje “Clay’s The 
Thing,” lapkričio 25 d,, 8 v. 
vakare, Airių mokyklos sve
tainėje. Po vaidinimo bus 

, šokiai, kuriems gros plačiai 
žinomas vyčių. orkestras; 
Kaip -ruoštasi prie šio vaidi- 
diniino, gali pasakyti tiktai 

. tie, kurie1 užima roles tame 
vaidinime: tik jie ir jos ži
no, kad per paskutines tris 

•. savaites nebuvo laiko apie 
ką kitą Svajoti, kaip tik apie 
praktikas, nes visos dienos 
buvo užimtos praktikoms. 
Visi vaidintojai susirūpinę 
vaidinimo pasisekimu, . visi

uoliai lankosi į praktikas 
Be abejonės, visas tas jų 
darbas, ir. išeikvota energi
ja, nenueis niekais, nes pri- 
ruošta tinkamai, tikrai pa
linksmins atsilankiu sius, 
Vyčiai tikisi lapkričio 25 d, 
•Airių mokyklos, salėje maty
ti savo tėvelius ir mamytes, 
ir. visus vyčių priedelius ir 
rėmėjus. Ateikite pasidžiau
gti juokingu vaidinimu; o 
šokią mėgėjai iki soties pri
sišokti, nes vaidinimaspra- 
indės 8 vai. vakarė. Kas no
rės matyti visą vaidinimą, 
prašomas nesivėluoti, neš 
programa prasidės lygiai 8 
vai. vakarę.

Vaidins; Petras Jakubo
nis, Elena Ažukaitė, A. Pa- 
centa, J. Kvainauckaitė, M. 
Vasčiliūtė, J. Kalėda, J. 
Vašeilą, M. Raulinavičiūte, 
A. Mizera, R. Navikaitėj P. 
Jankauskas.

Prašomi visi skaitlingai 
ateiti į šį teatrą. Savo atsi
lankymu paremsite jaunuo
menės organizaciją. Turėsi
te tiek juokų, kad galėsite 
per visus metus j u o k t i s. 
Įžanga tik 40c,

VYČIŲ PRAMOGA
Šį sekmadienį, lapkričio 

20 d., vyčių. pramogos kal- 
bėtojum bus J. Tooiney. Pa
linksminimo vakarėlį rengia 
A. Gątaveckas. Jaunimas 
nekantriai latikią to vakaro, 
dės .iš praeities jis'žino, kad 
to. vakaro rengėjas visuomet 
suruošia puikią programą,

EASTON, PA.
CHESTĖRIO ARTISTŲ

mėgėjų apsilan-
' '. RYMAS

Lapkričio 13 d. Šv. Myko
lo parapijos svetainėje įvy
ko .. featras-koncertas, kurį 
dailiai išpildė atvykę artis- 
tai mėgėjai iš Chešterio, va
dovaujant Chešterio vargo
nininkei p-įei M. Mitruliū- 
tei. P-lė MitraiTufe-prieš 
keletą mėtų Kaštone buvo 
vargonininke ir labai gerai 
žinoma ieslonieČiamSj kaipo 
veikli, pasižymėjusi darbuo
toja, gera (Įainininkė ir te
atrų rengėja. Praeities ma-. 
.lonūs prisiminimai patraukė 
visus Eastono ir. apylinkės 
lietuvius no vien pasižiūrėti 
teatro, bet ir pasimatyti su 
buvusia šios kolonijos uolia 
ir mylinia veikėja.

Pirmiausia, vietos klebo: 
nas kun. Š. Draugelis per
statė atvykusius artistus, ir 
dėkojo susirinkusiems už 
parodytąjį prielankumą, Po 
to prasidėjo programa.

Visu pirma p-lė M. MiL 
ruliųtė padainavo solo: “O 
kaip, mielą išgirst ” — Kača- 
nausko, “Štili wįe Die. 
Naclit” ■—.Bolim. “Aš. sap
navau” ir 1 Marytė ir riešu
tynas” — M. Mitrulįūtės, 
“La Zingara” — Donzettee,. 
“Mano mamyte” ir “Gop 
Gopaka” —. Moųssorgsky. 
Gražus pdės .Mitruliūtėš

balsas žavėjo klausytojus. 
Publikai labai patiko. Ke
lis kartus iššaukta gausin
gos publikos aplodismentais 
.vis daugiau ir daugiau pa
dainuoti.

Antra, programos dalis 
buvo “Žentai iš Amerikos,” 
linksma komedija, parodan
ti Lietuvon atsilankiusių a- 
merikiečių ydas. Parinkti 
vaidintojai buvo, labai tipiš
ki, pritaikinti rolėms, bū-

jau gavo darbus, o kiti lau
kia naujo ‘brokerio pasta
tant. Miisii apylinkėje dar
bai gerėja,, todėl. Šv. KazL 

. nuero parapija keliomis šei
mynomis padidėjo.

KULPMONT, PA.
Nors Kulpmonto miestelis . ’ • 

yra Pennsylvanijos tižkiun- 
pyje,. ir regis, mažai apie jį

: J,. Mulevičius, A. UI- kris žino, taęraūj įstzhm^ąuc 
arčiau į tenykščių Iietuvių 
gyvenimą, negalima praleis- . 
ti jų žygiavimo ir briizdėji- . 
mo kai kuriais atvejais.

Štai kad ir. mokslo daly- . ;
knose..: Iš Kulpmonto lietu
vių vietinėse mokyklose mo
kytojauja šiandieną Albinas 
Ruzgys, Kazys Kaminskas 
ir net keturios Grali u t ė s: 
Julija, Marijona, Berta ii? 
Magdalena, Didelės pagar
bos verti už tai Kulpmonto 
lietuviai, tų Visuomenės švie
tėjų tėvai,, kad savo sūnelius „■ 
ir dukreles rūpinosi pasta
tyti tinkamoj aukšt u m o j, 
kurie auklėtų kitus, doro viii- . 
gaiš Amerikos piliečiais.

Kas dar pažymėtina Kulp- 
ponte, tai rūpinimasis savo 
miestelio pagražinimu. Tal- 
bot lėšų pagęlba g r a ž iri a 
'gatves. Su -laiku, matomai, . 
Kulpmontas bus Vienas.gra
žiausių tos apylinkes mieste
lių. . ' •

Negalima taip pat’ .nepa
minėti ir vienos'Kulpmonto 
gyventojos,.M* Mockapetricr . ' . 
nes. tyli jau Seniai yrą pasi- • ' 
reiškusi savo dai'b š t u iri u; -' 
įvairiose srityse... .Ypatingai 
ji-darbuojasi ten, kur mato 
naudą bažnyčiai ir tautybei. . 
Štai kad ii‘ dabar: Mt. Čaiv . 
melyje rengiamos gruodžio 
27 ir 28 d. d. didelės iškil
mes. Bus tą dieną iškilmin
gai minima parapijos 40 me
tų, sukaktuvės, Seserų Kazi- 
mieriečių Kongregacijos įsi-. •>. i 
steigimas ir kartu su jomis 
pirmos lietuviškos-mokyklos .- . ’ 
įsisteigimas. Amerikoj. Kad 
tas iškilmes labiau, pažyniū- -s 
tų, Mt. Cąrmciio klebonas, :■ 
kun. Dr. J. B. Končius, ra
šo paropijos, pirmos, lietu? 7' 
vių mokyklos ir Seserų Ka- 
zimio.riečių įsisteigimo isto-. 
riją.. J i,, -tikiiriaši, j ąu. bus ; 
išleistu prieš įvyksiant jubi- ’ : 
liejui. . Taigi minėtoji M. 
MockaiKdrienė iš Khlpmon- 
to jau dabar su didžiausiu 
pasišventimu renka . pasek- . 
mingai. tai knygai prenume
ratą ir. skelbia žmonėse tų , 
iškilmių reikšmę, ir . svarbą 
Turėdama daug-energijos ir 
pilna pasišventimo; važinėją 
po apylinkes, skleisdama tą 
idėją. /• • ‘ ■

ten t: 
bis, M. Pališauskas, E. Ja- 
kbniūtė, S. Pališauskiene ir 
M. Satkiūtū. .

Kartu su artistais malonė
jo atvykti ir klebonas kun. 
E, Paukštė* Jis taipgi pra< 
tarė keletą žodelių susirin
kusiems easfoniečiams, dė,- 
kodamas uš parodytą nuo
širdumą. Susirinkusieji gau
siais aplodismentais pareiš
kė savo dėkingumą klebonui 
kun. E. Paukštei už malonų 
pritarimą, šio teatro-koncer- 
jto surengime, už jo atšilaii- 
kymą į šį vakarą, p-lei M. 
Mitruliūtei už jos pasidar
bavimą ir. artistams-mėgė- 
jams;ūž gražų suvaidinimą.

Linkėtina, kad ir kitų ko
lonijų jaunimas p a s e k t ų 
gražų darbštumo pavyzdį, 
kad. vieni pas kitus atsilan
kydami stiprintų draUgišlcu- 
ino yyšius. . . .Dalyvis,

ST. CLAIR, PA.

ŠV. VARDO OiSTERIŲ liusįos per vįsa dieną apie 
ROSTAS • , ...savo vakarienes pasisekimą., 

~ Oras buvo labai nekoks: vi-
Metinis Oįsterių Ręstas, dieną lietus, ūkana, vi- 

setverių ^tų draugi j oą įkū- sį§]-ąi „nepatogus. Bet, gavo 
rimui viešai paminėti, įvyks, didžiau, nusidžiaugti, kai ąL 
šį Sekmadienį, lapkričio -20 £jus vakarui, nežiūrint lie- 
d., nuo vai. Ikr šeštos va- ( auS, susirinko apie du šim- 
landos visi valgiai . bus vėl- gnionių, kurie, linksminos 
tui; vakare ..skelbiama dar pavalgę iki vidurnakčio, 
šokiai iki ..vidurnakčio. Ką- pridera čia išreikšti Soda- 
daugi nario kortelė tik. vie- |įefems padėkos žodį už tokį, 
nas doleris, Visi norintieji vaišinimą; nors kairia buvo 
garužiai ir sočiai pavalgyti, pusdoleris, valgyti buvo 
kviečiami atsilankyti. kiekvienani duota tiek, kiek 
Draugijos narių mėnesinis paprastai gauta, už. dvigubą 

susirinkimas įvyks penkta- kainą. Ir visas 4vakaro ūpas 
dienio vakarą,- lapkričio 18. buvo labai pakilęs. Kę.yi- 
dieną, • Valdyba žada ■ pd- .suoinęt tenka taip- smagiai 
ruošti ypatingai, smagų ir Hnksnrintis per mūsų pra- 
linksmą vakarėlį savo su- mogas. Panelės moka muš 
kaktuvės minėti, ir nariai įsmagiriti.
savųjų tarpe ‘ galės grožiai . Žynys.
pašibičiulioti. Kunigai kvie- . • :.. ./-----------
čia visus narius atsilankyti. ’ •- - ■< ; .

ŠODALIĖČIŲ VAKA- 
. RIENĖ

Lapkričio 6 d. visos darbi
ninkes buvo didžiai nusįmi-

Telefonas i Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsaniubtojat 

423 Š. PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD.

VAKARIENĖ ;
Spalių 30 d. surengta mo

terų vakarienė turėjo didelį 
pasisekimą. ’ Žmonių prisi
rinko labai daug. Pasivėli
nusieji gavo-kopūstų ir bul
vių, o paršiukai teko tiems, 
kurie pirmutiniai apsėdo 
stalus. Kun. Narbutas bu
vo išrinktas programos ve
dėju. Kalbėtojais buvo kun, 
Mikaitis iš ‘Mahanby City, 
Kun. Daumontas iš Mįners- 
.ville ir Sluedemayer iš Ash
land, nesenai išrinktas vals
tijos senatorius. Visi apgai
lestavo kun. Balkono, kurs 
negalėjo pribūti. ‘

Gerbė ' už; suruošimą šito 
baliaus priklauso šeiminin
kėms kaip- štai.: Janąitięnei, 
Kubilienei ir Lydekienei iš 
S.t.; Clair, Rožanskienei iš 
Shoeutoyvn, Stoč k i e n e i r 
Brįaubienei iš' Port Carbom 
Ponia . Stočkienė pardavė 
daugiausiai tikietų. .

• Į vakarienę buvo daug at
silankę iš Mineršville. Padė
ka ‘ priklauso ne tik mūšų 
kaiihynamš, bet ir jų vadui 
klebonui kim. Daumantui.

Iš vakarienės gauta pelno 
apie 200.- dolėrįų, - ..

.. ' VESTUVĖS - .
Lapkričio 9 d. susituokė. 

A, .Dočkus su M. Jokubonai- 
te». šliūbas buvo vakarė.

. -DARBAI GĖRĖJA .
Iladdiock C6. prade j o nau

ją šaltą. Męchaniesvillę vie
toję. Kai kurie lietuviai

SUŽEIDĖ . .

Automobiliaus nelaimėjo- 
sužeistas Šurma. Tikimasi; 
jog greit; pasveiks.;
j; •• ■ .!
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DAFBINIJ«]<AS
(The n otket)
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4O8HT«'į MTHtiJUriAjl K o. AABOCUtnoR aį LABOS
Btateted u lecond-difi matter itept 12, 1915 v. thfi port Office at Mmi.

under the Act of March 8,1870

leceptenc* for maitins at mečia! rate of poatage provlded for ta Bectlon UOS 
Act of October 8,1917, authorlsed on July 12,1918

f 8UBSCRIPTIONRATE3:
Domeitlc yoarly ..............|4.00
forėlgn yearly..«... ... .|5.0O
Domestic once per week yearly. ,$2.00
foreign onca per vrtek yearly,..,$2.50

DARBININKAS
866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

PRENUMERATOS KAIN£:
Amerikoje met&ni* .......,..... .$4-00 
Užsieny metami ................|5.00 
Vieną kart Bavaitčje metams... ,$2,00 
U&ienyi kart savaitėje metami.,$2.50

AMERIKOS LIETUVIŲ 
J KATALIKŲ DARBI-

- NINKU VADAS
Negalima sau įsivaizduoti kariuomenės, orsamizaciįos ar vals

tybės be vado. Vadas čia būtinas. .. . •

. Vadinasi jie vieni diktatoriais, kiti imperatoriais ar karaliais, 
treti prezidentais ar pirmininkais; pagaliau.yra vadij, kurie vadais 
ir nesivadina.

Žmonės vadais tampa įvairiais būdais; ar ginklo pageltą į va
dus jsibrianna, ar balsavimais vadai išrinkti lieką, ar paveldėjimo 
keliu jie atsiranda, ar pagaliau žmogaus prigimtos ar Įgytos ypaty
bes jį iškelia ir padaro tikruoju vadu. Ginklo pageltą įsibriovusiė- 
ji esti, vedamąją visad nekenčiami, paveldėjimu, o net ir balsavimu 
išrinkti ne visad, esti gerbiami ir mylimi, bet tie tikrieji vadai visad 
esti gerbiami, nors ne visad užtektnai įvertinami. Tie vadai, daž
nai ilgą laiką nepastebimi, veda organizacijas ir tautas ją tikros ge
rovės keliais.. . T6s rūšies vadas mūsą L. I). S. organizacijai yra 
plačiai-lietuviu tautai žinomas rašytojas, poetas ir publicistas Di
džiai Gerbiamas kun. Kazimieras Urbonavičius. ' Nėra turbūt nei 
vieno “Darbininko” skaitytojo, kurs; skaitydama^ įžanginius straip.s- 

. nius, nejustą, kad tai rimtos, subrendusios, skaisčios ir aukštos min
ties produktas. Kun? Urbonaviraus. be jokio atlyginimo tuos straips-. 
niuš rašo, jis jau nebe metai pripildo “Darbininką” raštais,

Šiais metais Užsibaigia, keturiosdešįmti Jo literatinio darbo me
tai. Šia proga L. D. S. organizacijos vardu reiškiu didžiam darbi, 
ninku geradariui ir tikram L. D. S. organizacijos Vadui gilaus dė
kingumo jausmą ir. linkiu dar ilgus, ilgus įa-etnš padirbėti dvasinėj 

/ ir literatinėj ūrvoje per lietuviu Tautą Dievo garbei , ir žmonijos 
8 -.'labui. . .. \, "'to/’ . / to ...

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS, ’
- . L. D. S. pirmininkas;

PAGERBKIME MUSŲ RAŠYTO
JUS VETERANUS ■'

Bepiga šiandie tapti lite
ratu, kai mokyklose laisvai < 

. . galima . išmokti gražiai ir 
. taisyklingai lietuvių kalbos ; 

[ kai rašant nereikia dairytis,
Į ar neseka tavęs žandaras;
j . kai nereikia, bijotis patekti
į už savo raštu pareikštąsias
1 viešai mintis į kalėjimiį, ar

kraustytis į tolimąją Sibėii- 
’ , ją, Ąivhangelską, Via t ką, 

. \ Odesą, ar kur; kitur .
• • Prieš keturias -dešini t i s

. metų buvo visai kitaip. Tuoi- 
met nieks jaunuolių moky
klose lietuvių kalbos nemo
kė.. —' Draudė mokytis! -Už 

; prasižengimą šiam draudi
mui gręsė mažiausia pašali- 

' ’ minas, iš mokyklos,, o daž
niausiai kalėjimas ir “vilko 

i - ■ bilietas/’ kurip. užkirsdavo
.jaunuoliui kelią į mokslą ir 

[ '. į geresnią. ateitį visam am* 
j •• žiiul . ‘ . ’ / ’ .-
j • -to Kaip smarkiai buvo sau- Į pie revoliuciją 
į gujama policijos ir tiesiogLĮsidės viso tyrinėjimai, klau

sinė jimai, valkiojimai mano 
draugo ir manęs Ą..

Kiek kartų būdavo’ f orimų 
liškos mokinių skr y n e 1 i ų 
kratos! •_ .- .
. Norint pasiskaityti kokios’ 
liet aviški >s literatūros,; rei
kėdavo jos ieškoti kur toli 
už miesto patiltėje, malūne, 
ar kur ūkininko pastogėje 
užkištos; Skaitant —; reikė- į naktį.

Dažnai net juokų iš to pasi
darydavo.

Vienį . kartą,. pavyzdžiui, 
jau. būdamas aš Kunigų Se
minarijoje,. gavau iš. s.avė: 
draugo iš gimnazijos laišką,

rusų kalbos mokytojas esąs 
labai aštrūs ir jam . už rašto 
darbą . pastatęs penetuką, 
arba kaip mokiniai vadinda
vo, ušakalį.” Aš, atrašyda
mas j ain savo laiške,. sakau: 

■ t Šakalių, nėrū ką per daug 
baidytis — jie iietoukųs’ bus 
reikalingi, nes Žiemą jau ai>. 
imasi: — būs kuo krosnis 
pakūrenti!” • . ‘ ' to
Rodos, paprasčiausias jau

nuolių ‘juokas. Tuo tarpų 
gimnazijos šnipas, perskau 
tęs tą laišką, padarė didžiau
sius , išvadas:-. Šakaliai,” 
“kūrent krosnis” — vadina
si čionai aiškiai kalbama a-

. Ar. nėpr.a-

. i
;( i

.to j nių viršininkų,, kad; Dieve 
1- ‘ gink, kuris iš jaunuolių ne
to' drįstų šiuo atžvilgių nusidė- 
j ti!. Atsimenu labai gerai, 
į ' kaip Marijampolės gimnazi- 
) joje buvo laikomi tani tikri 
! • §nipm-žandar.aį, kurie atsi

ti '' Jeję sekdavo mokinius tiek 
L die-ūoimš teknakiiinis. Kiek- 
I * : vienas mokinio laiškas būti- 
j nai pereidavo per jų rankas.

KUN, KAZIMIERAS URBDNAVieiUS PITRIJGTAI gręsė di^Žįdusi pavojai. Jait 
Kunigų Sęminarijoje būda- 
nias fftšė lietuviškas eiles it 
šiaip lū^ttis, kelįitfnaš bto; 

hius Ijętttvius tuomet dar la
bai kiėtfti bemiegančius it 
nemanančius apie savo lai
mingesnį rytojų. Jo dar
buotės aidas pasiekdavo ir 
Marijampolės gimnaz įjos 
mokinius. Jo vardas būda- 

į vo tarpe lietuviškai besidar
buojančių dažnai mininias ir 
rodomas kaip pavyzd y s 
mums jaunesniesiams. Ga
lite sau įsivaizduoti, su ko
kia pagarba mes jaunesnieji

I žiūrėdavome į tuos dtąsuo- 
Įliils, kurie, nepaisydami vi- 
Į šokių pavojų, imasi tokio 
Įpaimjing:o. darbo,. . .
Įsų akyse, aftodė milžinai — 
[galijotai L.. Su kokiu džiaug
smu tad įneš Marijampolie
čiai pasitikome grįžtant iš 
Kunigų Šemmarijos kunigų 
Kazimierą, savo didvyrį, 
baigusį mokslą ir įsišventi
nusį kunigu!... Visi norėjo
me dalyvauti jo iškilmmgę- 
se Pirmose šv. Mišiose, ku
rių laukėme nekantriai. Lau
kė it\ visi Marijampoliečiai, 
nes jaunas kunigas visų šir
dis buvo sau. palenkęs savo 

Į gražią išvaizda, maloniu bū
du ir malonia iškalba, kurią 
jis nekaltą . buvo parodęs 
dai* diakonu būdamūš pa
mokslus besakydamas.... •.

Koks tačiau neapsakomas 
šiurpas sukratė visus, kai 
per miestą .perbėgo slegian
tis gandas, jog rusų,valdžia 
neleidžianti.jaunająm kuni
gui viešai laikyti Primicijų 
ir 'suteikti tikintiesiems savo 
kunigišką .palaimi.n i m.ą!... 
Daugelis nenorėjo tuo tikė
ti. Netrūkus tačiau visiems 
pasirodė tikrovė. . Kun. K. 
Urbonavičius gavo šiaip ne 

Į taip leidimą atlaikyti savo 
primicijas šiokią dieną ir tai 
tik . prie šoninio altoriaus be 
jokių, iškilmių.
. Tasai uždraudimas mums 
visiems, kurių Širdyse jau 
virė neapykanta rusų vai- : 
džiai, ją dar labiau užkieti
no. Gavęs iš jąimo kunigo 
— kankinio palaiminimą, 
grįžome namo su stipriausiu 
pasiketinimu eiti jo apsį- 

I rinktuoju; keliu. Visai pa
našiai, kaip pirmųjų amžių 
persekiojimų metų; Krik
ščionių nekaltai išlietas 
kraujas buvo sėkla naujiems 
krikščionims. Taip dabar 
nekaltai nuskriaustas mūsų 
tautos veikėjas, gimdė, mu
myse jam užuojautą ir ža- 
dinte žadino skubėti jam į

, Į taiką šventame tautos kėli
mo darbe.;.

' . Didžiai • gerbiamas Jubi
liate! . Šisai niano. menkas 
atsiminimas, iš • pergyventų 
mūsų Tėvynės kruvinų-ga- 
cljmių tebūnie vienu, kad ir 
mažyčiu,, lapeliu Tavo; Gar
bingasis Jubiliate, laurų vai
nike, kurį Tu, be abejo, esi 
savo. darbais ir. raštais iŠ 
Lietuvos, .visuomenės visiš-

Didžiai Gerbiamo Jubiliate asmenyje i*attd(ime daugi 
gerų ypatybių. Visų pirma jis yra pavysdmtm ktiuiguj 
nuliu veikėju, getu piii4elitmri, tikrų diplomatų. Tikrai J 
jo. paties žodžiais,.mes galime šiandien į jį prabilti:

“Iš kur tu toks atsiradai?
Tu žemes turtų nevaldai,,. *
Pasaulio nemanai apglėbti,

■“ Bet to juk negali paslėpti, . Į
Kad iš mažens tau Dievo duota • 
/Mmtįs-gili-neišmatuota.”

Tikrai Gorb. Kun. Kazimieras Urbonavičius yra la
bai gilių minčių žmogus. Jis tokiu pasirodė dar jaunas 
būdamas. Turėdamas vos 18 metų amžiatis^ jau pradėjo 
literatiiiį darbą.. Lietuva tais, laikais kentėjo priespaudą. 
Mūsų Gėri), Jubiliatas jaunas būdamas drįso kelti balsą 
per. spaudą už Lietuvos laisvę. Ragino lietuvius atbusti, 

Latgimti. Savo edese “Gimtoji šalis” sako.:,

•’ “Ątgimk, prisikeik l lai gyvo ji dvasia .
Sustiprina tavo krūtinę, Į
Kad vėl nepaskęstiim svečių bangose,/ . A .- | 
Nors spėka statyk krūtinę. . • . I

•Tėvynei bedirbdamas laimę, pajusi to • 
Ir jaunajai kartai jos meilę įpūsi,”

Visi Gerb. Jubiliato raištai.: eiles, proza ir jo visa 
darbuotė t įrodo jo gilų patrįjutizmo jausmą. Todėl visai 
trumpai'apie- tai priminsiu. Manau, geriau tą galėsiu 
padaryti paties Jubiliato žodžiais^ Jis apie vieną tautos 
veikėją Štai kaip rašo:. • ■ • ’ - • . '

■ “Tai tvirtas vyrąs, geležinis. . ’ '
. Ir kaip jis dirba, dėl tėvynes!

■ Kaip nepritrūksta jam sveikatos? . .
Visur paragina, pribūva,
O vis; kad gelbėti Lietuvą!

. Tai sako prakalbą naudingą
/’ Tai rašo straipsnį turiningą,.

. Tai ateitį tautos gvildena, ’
• ■ NeTui^ulmybės dirba pieną ■

. ’ Tai darbininkų svarsto būvį
’ Tai steigia laikraštį, spaustuvę

Tai tveria tėvynainių-kuopą . /.
. Tai dirbdamas darbą šimtėjįopą
Ir laistydamas tautybės diegą ■
Jis rodos niekados nemiega,?' ’
Ištolo viską jau pamato; • 
Kiekvieną žingsnį taip nustato 
Kad rodos iš viršaus, jam duotas .to

' Galingas, genijališ protas. .. .

Tos eilutės tikrai jam pačiam tik pritinkančios. Jis 
yra tvirto• nusiteikimo žmogus.. Jam sveikatos niekad ne-1 
pritrūksta. ’Anais metais gulėdamas ligoninėje rašinėjo/ 
kitus ragino darbuotis. Jis pirmas rūpinosi Lietuvos 
Nepriklausomybė. .Gelbėjo Lietuvą, reikale esant.. Kiek 
is prakalbi! apie Lietuvą yra pasakęs! Žodžiu, kur koks 

veikimas atsirado^ gerb. Kun. K. Urbonavičius, visur bu
vo pirmas. Įsisteigus L. D. S. organizacijai Jis netik 
savo raštais, bet ir aukomis, atėjo pirmas pagelbon. J o 
■darbas tikrai yra. šimteriopas; tautai, ir Bažnyčiai.

Lai. Dievas leidžia Gerb. ’ Kun. Urbonavičiui dar il
gai; ilgai darbuotis mūsų tarpe. O kuomet jam gyvybės 
siūlelis nutrūks, lai geriausias Uįeviilis priims jį -pas sa
ve į amžiną buveinę. to to,

, .. •/• Kun. P. Jusaitis.

davo ieškoti kur ūžuoČios 
“vietos, langus, apsidąngštyti j 

oaklodūmis ir laikraščiais, 
duris užsirakinti, tarsi -kad ’ 
lokį baisiausią daiktą, reng
damasis darjdi... /

Ne lengviau tašai darbas . 
sekdavosi ir- Kųiugų Semi
narijoje Seinuose.- . Semina
rijos vadai, tiesa, buvo lie
tuviai. Galima sakyti, dau
gelis jų buvo net sušipTatu- 
sieji, lietuviai, tačiau veng
dami, kad Seminarijos neiš-, 
statytų į pavojų, yėrstė bū
davo verčiami trukdyti savo 
auklėtiniams, liettiviška lite
ratūra užsiiuiūineti.

Norintieji lietuvių kalbos 
pasimokyti,, ar ką. parašyti į

■ laikraštį,., tuyėdavo slėptis
■ nuo savo,.vyresniųjų; Kada 

visi, sugula, užsidarę keliese
, viename kambaryje dirbda-
■ vo ligi kokios 11. valandos

Ryte vėl kartu su

visais .turėdavo keltis 5 va
landą, kad nieks negalėtų nė 
įtarti uždraustų laiku ir 
draudžiamą darbą dirbusius. 
Kiek toks darbas kenkę jau
nai jų sveikatai! ..

.. Šitokiose aplinkybėse -ar 
daug kam buvo malonu uzsi- 
inidinėti. lietuvių literatųra? 
Taigi tie, kurie, nepaisant 
visų tų sunkenybių, ii* nema
lonumų, dirbo tą darbą ir 
skynė mitins takus į laisvę, 
ar neverti didžiausios pa
garbos ir atlygio už savo pa- 
siaukojihią ir ’ drąsą /—Taip, 
jie visiškai užsipelnę tai:

Vienas iš tų drąsiųjų iiiūs I 
veikėjų yra ir- didžiai -ger
biamas- kutų Kazimieras U r- 
boitavičiūs. Šiemet sųkan- 

. ka lygiai keturios .dešimtys 
1 mėtų jo literatiškos darbuo- 
> tės. . Vadinasi, jis darbavo- 
i si kaip’tik tuose baisiausius- 
Jse laikųp'sej/kai iiž tą diirbą

Kun. K. Urbonavičiui 
SVEIKINIMAI

Keturkisdešiinties 4netų literatinės darbuotes proga, 
Kunigų Vienybe sveikina išeivijos vadą Didžiai Gerbia
mąjį Kum K. Urbonavičių ir maldauja Visagalio Dievo 
suteikti gausių, malonių.’ Gyvenk ir dirbk Dievui ir Tėty- . 
nei ilgiausius metus! .

Kunigų Viehįįbės Centro Vaidybai

GARBIAM JUBILIATUI JONUI KMITUI
Garbusis Višuomenės Vade,

■ to- ' ■

Jubiliejaus iškilmių proga reiškiame Jums, nuošir
džiausių linkėjimų, tardami mūsų dainos žodžiais • —-' 
“sve-katos ir laimės tegul Jums pribūsi” ....

. Mums jaumaųsial atžalai, bernaičių lietuviškajai ko
legijai/ ytin malonu pasveikinti mūsų išeivijos vadą, kll- 

kų jaunuomene dirbo pagal savo didvyrių; nurodytus dės
nius, sekdami jų išmintimi, taip ir mums teks. Šiais Jūsų 
išmintiugaiš nurodymais ir idealais sekti.

Teužlaiko Auksė i ausis Jus ilgi ausius metus mūsų 
naudai ir visos liettivių tautos garbei. ’ • ’ ■

Š-Vc, Marijos Kolegijos Va(^V!fbe ir jStialentaL
Lapkričio 15 d.,193.2 • ...... •

SVEIKAS, JUBILIATE!
Blaivininkų Susivienijimo Amerikoje vardu sveiki

nu . visuomenės gabiausią vadą,i rašytoją Joną Rinitą —* 
kum Kazimierą Urbonavičių jo literatinio darbo 40 metų . 
sukakties proga. . , • ;

. Lai giliųjų minčių Aūkš.čiausis Įkvėpėjas Tamstą . 
laimina šioje dienoje Ir sustiprina jėgas dar ilgam dar
bui.1 .

Kuii.J. J. fiakaiias,
Centro Pirminhlkas. •.

SVEIKIN1MA3
KUN. URBONAVIČIUI KAZIMIERUI (JONUI KMITUI)

' Sveikas, mūsų tu Didvyri!
. Gyvenk ilgus mums metus! .
/ Tu inūinš rodai, kas tai vyras,

. ’ ’ Ką nuveikti gal teisus! \ ’■
• Savo eilėms mus paguodi, ; ‘ - 

Verti mus vargus pamiršt, ;
Patarimų proza duodi,. ■ ■' •
Kaip turtuoliais visiems virst’:.-. \ • ;

■ ’ Turtai kraut, kurie neliūsta,. . ■ • '
. Neša pehio amžinai/'

... Brangenybės, ką nežūsta, .
. .Kaip išsaugoti tikrai! to. .

• . Mokini mylėt tėvynę, .
Dievui garbę atiduot;
Visus glaudi prie kiūtinės, . •

- Kad varguose nedejuoti • .•
Mokini tu tvirto būdo: k

: Nebijai žaibų, griausmų, 
Užkampyje tu neglūdi, .. .• . ’. to.
Kai reik grumtis su piktu 1

; Tavo akys dangun remtos ,
. . Mato daug ten paslapčių,

.. Todėl vargus Dievo lemtus
Ramiai neši tarp skausmų!.
Švieti tii lyg kad saulele, 
Lyg menulis ramini, »;• .-

’ Žvidrus lyg dangaus žvaigždeles, 
Visų širdis linksmini!. ?.

■ Valio tad, galingus.Vyre!
Gyvenk ilgus mums metus! to 
Veikiant Čia/tokiems didvyriams,
Lietuva niekad nežus! . ’ . • ;
’ to-. • . ‘ . SnauMis,. ■

ATLEISK, TEVA’NE!
Maloniai:• pažvelk, Tėvyne-.. 

. . . Nusidėjau aš tau!
Pas savo, raštinę ■-.

* Kai miręs snūdaū!
Plytaltis.

Tėvas'A«t. Petrauskas, 
-/ M. L C.
Laiveli, Mass. .
1932. m. lapkričio 14,

kentėtojo dieną,

PRALL BROLIAI
PENT0RIA1 IR DEKORATORIAI ’JM.
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI ;

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS . . 0 J
46 ARMAlįDiNE JS%, DORCHESTER, MASŠ.

TeL. TMbot 0354 ' ’ ’ .
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JONO KRUTO DIENA BOSTONE

ARTISTAS PETRAS PETRAITIS/

Įžymus amerikietis lietuvis dainininkas, tenoras, dainavęs
Chicagos garsioje operetėje “MUSI0 INMAY/’konoer- 
tavęs Amerikos didžiausiuose miestuose,

Lapkričio 20 d. artistas P. Petraitis kun. K. Urbona
vičiui pagerbti rengiamoje Dainų, šventėje išpildys solo 
savopasirinktąją muzikalę programą.

Art., P. 'Petraitis turi ne tik gerą ir . labai išlavintą 
balsą, bet jis. yra apdovanotas Dievo g-ausiaiš gabumais 
ypatingai išpildyti murikos kūrinius. . .

Bostoniečiai ir apylinkiečiai pirmą kartą turės gra
žiausią progą išgirsti šį garsųjį dainininką dainuojant. /'

Dainų Šventė įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 20i d., 
3 vai. p, p. Ofate oi Heaven. parapijos: svetainėje, South 
Bostone.-

4 . • ■>

i KUN. K. URBONAVIČIUS
I" ’ |

X - iX.

Lapkričio .20 d. minime kinu Kazimiero .Ur
bonavičiausJono Kmito kunigystes 35 metų 
ir literatmio dąrbo 40 metų sukaktuves. Minime 
šias sukaktuves, pagerbdami savo tautos vienų 
žymiausių darbininkų, supratusių tautos šviesuo
lių jmšaukimo tikslų.

Bostoniečiai ir apylinkės lietuviai, ypatingai 
laimingi Urtėje ir tebeturį taip arti savęs šį kuklų-

Kunigo pareigas.Lietuvoje Jubiliatas ėjo šio
se yietsė: pusantrų metų Marijampolėje, trejus j 
metus Kaimelyje,ZanaVykijoj ir vėliau nukeltas į 
į mozūrų kraštų —į- Posvyiųtne, kur išbuvo ketve-l 
ris įlietus. ;

Eidamas kunigo pareigas Lietuvoje. kovojo 
dėl lietuvybės teisių. Nemaža nesmagumų tirtėjo 
su žandarais. . I

Bot- dar būdamas Lietuvoje sulaukė svajotos 
dienos sulaukė permainos, kai rusai gražino 
lietuviams .laisvę turėti savo lietuviškų spaudų.

Į Amerikos Jungtines Valstybes kuli. K. Ur
bonavičius atvyko 1905 metais. Pirmoji jo dar-

minkime Jubiliatą kaip Kunifjil, Iri.stiomenčs Tr«-* 
dą ii* RdSįjtoją, kuriose srityse pasireiškė Jo aš-<

link mus. ■ ., . ' . •.
\ Garbusis Jubiliatas giinė 1874 metais Kįdo- 
hškių kaime, Marijampolės apskrityje, šviesioje 
šeimoje. Jo tėvelis buvo ėjęs mokslus Tėvų Ma
rijonų aukštesnėje mokykloje, Marijampolėje. Ju
biliatas gimnazijos mokslus ėjo Marijampolėje. '

Iš Gimnazijos, kurioje pajuto turįs aukštų 
pašaukimų^ įstojo į. Seinų dvasinę seminarijų.. '

Semindr i j o j e, jaunas klierikas Kazimieras at
rado lietuvių idealistų būrelį, kurs rūpinosi lietu
vybės reikalais./Rusas uždraudė lietuviškų spau
dų, bet klierikų būrelis nenusigando ir drąsiai ren
gėsi ateities „kovai.. ‘

.Klierikų būrelis leido slaptų lietuviškų laik
raštukų 4 4 Knapt.7 ? Tarp to laikraštuko. leidėjų ir 
bendradarbių randame mūsų Jubiliatų Tai buvo 
1892 m., vadinasi, prieš 40 metų. Jo vyresniaisiais 
draugais tada buvo .dabartinis vyskupas P. Būčys, 
prof.- J. Totoraitis, M. I. C. ir kiti dabar žymūs 
asmenys, ; . ■ ■ ‘ .

Jubiliatų į kunigus-1897 metais įšventino vys* 
kūpąs K. RūškeviČiūs.

5 metus. • ■’ ./ ; .. /'.
1910 metais kum K. Urbonavičius atsikėlė į 

■Bostono apylinkę, kurioje ir dabar tebėra.
• Šioje apylinkėje jo pirmoji vieta buvo Lo-| 

yvell, Mass., kur jis buvo lietuvių parapijos pir
muoju -klebonu, liurio pareigas ėjo 3 metus. Se
kant iviet o buvo Montello, Mass., kur klebonavo
6 metus. ’. • • 4

Iš Montello Jubiliatas atkeltas į South Bos
tono parapijų, kurioje klebonavo- 10 metų. Del 
nesveikatos turėjo pasitraukti į mažesnę, parapi
jų, į Norvvood, Mass., kur klebonavo 2. metus.

1931 m. vasarų, nesveikatos verčiamas, pasi
traukė iš Norvvood ir apsigyveno South Bostone 
parapijoje. <

Taip trumpai atrodo kūii. K. Urbonavičiaus 
gyvenimo chronologine eiga. Žinomą, išskaičiuo
tos skaitlines ir vietos; lienusako Jobiliato gilios, 
asmenybes, jo. nuveiktų darbų, turėjusių didžiai 
įvertinamos įtakos, visai lietuvių'išeivijai Ameri
koje Įr tuo pačiu visai tautai..

Minėdami' šias garbingas sukaktuves, prisi-

Po savo gausingais raštais Jubiliatas clau- 
giausia pasirašydavo ir pasirašo Jono Kmito var- į 
du. Iš jo raštų pnii ■•'ėtiųi:/Jono Kmito Eilės, j , 
B’urokiT.tai, Bajcp’o .. .. . ’is, Mūųn Soči a 1 i f t a i, 1 
V ‘'dol # Dr. /ščių, -į, fe/ '.o- f
nu ‘tilpo-įvairiuose, laikraščiuose. “Darbininko^? i 
skaitytojai luri laimės kiekviename numeiyje. ge-* 
rėtis■ Jubiliato vedamaisiais štraipsniais. ■ . ,

. Kaipo visuomenės vadas mūsų Jubiliatas'um į - 
m įielnėyiubjinJviythM^ t

tuvGs.noprikhiusoiiiyheą kūrimosi laikus, Tautos Į 
Tarybą, Tautos Pundą, K, Federacijų. Jis stove- . ; 
jo. kuriamojo darbo priešakyje,; panaudodamas 
savo išmintį, taktą ir: kitas ypatybes. Jis ir šian- . 
d'enų Kunigų Vienybes, K. Federaci jos, Lietuvių < 
S\l Jmizapo  .Darbininkų Sąjungos (L. D, S.),/ ; 
Kati . * Studentų Organizacijos, Liet.. Vyčių ir 
kitų ngu organizacijų aktyvus narys ir dau- ; 
■gumo,p s įtiki imi jų centro valdybų naiys,. !

Kaipo Kunigas, mūsų Jubiliatas tikrai spindi į 
savo kilnaus jmšaukim ’ukšturnoje. Pernie- ( 
tus . Jubiliato atlikti nu pelnai kunigo t :gų ■ .. 
srityje niekados nebus gerai šių . *i ir .įven itb r 
Tik.Aukšč .'siasis, Kurs pakviei ibiljatą Savo 
Kunigu, suteiks jam teisingą įvertinimų, ir atlygi
nimą. . •.

. Šių sukaktuvių proga pąlinkėkii un. Ka- ' . 
zunierui Urboną viriui dar daug da kaiščių 
.metelių, ištvermės ir.Dievo pal^’r-ios. . -gii Jo 
šviesi asmenybe ir atlikti darbai... ma pavyzdžiu 
ir paskatinimu.dirbti mums, visiems, VĮiae mūsų 
tautos ' 'Čiai — mūsų jaiminiūi, kurį Jubiliatas 
taip lai tyli ir kurio reikalais sielojasi.

ilHAIIKSblVlNli
SALE

JONO KMITO DIENOS

PROGRAMA
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KAS GK'DĖTI . LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

Padekavbnūs Dienai Maistas da
bar yra geriausia pirkti žemomis 

'^čia 'nubotos kainos yra Raibomis — prisipirkti užtektinai ■ 
7ll(o tapk. 13 iki 23 d. kitai savaitei gaminimui. .

Sweęt Mixed Pickles • 25c 
Crisco 2pou^,in?35c’ 
Baker’s Extracts ^29^ 
Rajšh Currants 2 P4Čki4«s 25<
Baking Powder *XS(.:29e 
Encore Mayonnaise i» 15e

I Sparkl® -S80&'. 3 19c
Mince Meat QUEJN ANH. {Melagė 10ę 
jBell’$ Sdąsonihg «k- 9C 
A&P Squash 225®

Tie riebūs, jaimi, minkšti „ paukščiai turi daugiau, maisto už 
dolerį kaip kėki kita mėsa marketuose šiandien. Visiškai švie
žia—kokybė žinoma, garantuotu Paduok užsakymą dabar!.

RktlISIIlŠ ŠtEOEtfocSEEDLESS 4 plckj<<‘ 25C
Dromedary Dalės 2^««35c 
Minę e Meat «?«. 2^«e*25c. 
CranberrySauce ® 2“ra29c
Preserves MANYFLAVORS 4ž »<29e | 

&aking Potfder «' 25c 
Spiegs p*ck*»e . $) c I

Marvih Dalės 2
Dremeckiiry Peel 
Friend’s Mince Meat 25e

Clicąuot Club 2 25c
Yukon Contcnts-onty U bcitics 75c j 

tider • B5C M'0" 23c 
Į Grapejuice2*n'25c^t25c 
I Perrier Water 14c 
Į Moxie Srge’sTžI 2mi«25c 
[ Doughnuts ^15c 
| N.B.C. DeLuxęc^tpyc25c 
Į Mixed Nuts 19c 
| Wa1nuts .pound' 25c
I’ Pop Cotn .aušrai 2 e**>'25c' 
I Wa1niif Mėats l$c 
I LayerFigs3^25<= ^15* 
I Šalted Peanuts ■ 320* 
Į Jumlbo Peanuts 10e 
I Peanut Brittle pound 17*

/ ; • /.-.
PADARYK TIKRĄ

PADĖKAVONĘ .

DUOK
‘ PINTINĘ!

Pilni- pietus dėl jūsų 
šeimynos arba duoti 
savo ištikimam drau
gui arba, kaimynui, 
kuriam reilda.

•1.49
Kitos pintines pride
damos gavus užsaky
mą labai prieinamo
mis kainomis.
Tos kainos-yra Bos- l narą uanaiei r pouna 
.tono ir apylinkėje^ | Glostra 29c

RGRPIumPudding’bn27c 
Č&B Pium Pudding £25c 
Fruit Cake *NNF*« U«33c: 
jar Mihce Meat z'br^Ž.įcŲ 
Fruit for Salad 16*= 
Gruyere Cheesu .spyrio™ .25ę 
Brown Sugar f«hilo‘į<d. 6C 
Toasterettes .
Olives Ux 17^
Stuffed ČHives *• * Q“rrt 49* 
N.B.C. Commons pfcr l74 
ęhoco, Cakes "> 23*= 
Čherri0 MąAAseHiNo’51^’ 10c 
Stuffad Datcs pounį 19c I 
Hard Čatidies 25ę

• • Šo. Bostono, katalikiškųjų draugijų rengtoji Dainų.
:Švente įvyksta šį sekmadiein, lapkričio 2() d., 3 vai. p. p. 
Gate<oi Heaven parapijos svetainėje. ■?.

. So., Bostono, Člambridge ir Kolegijos, chorai, jau se-. 
nai rengėsi^šiąi. Pykšimai Iškilmei,; žilindami savo darbo 
aukštąjį tikslų, kuris tačiau plačiajai visūohienei ild šio-’ 
lei nebuvo viešai skelbiamas, . •

Dainų šventės vieninteliu ir didžiuoju tikslu vra pa
gerbti KUN. K. LTRBONAyiČlU—J0N4KMITX krnrs 
šiemet sulaukė 35. mėtų kirnigystes ir. 40 metų literatinės 
darbuotės, sukaktuvių. , • • ‘

Lapkričio 20. d. Bostone Mylimojo Jubiliato šukak- 
tuvių proga pavadinama JONO. KMITO DIENA, ku
rios programa brisi toki: ■ . ‘

: 11. vai. rytą Šv, Petro bažnyčioje iškilmingos mišios
. su asista. Pamokslą sakys Kunigų Vienybes pirminin
kas kum K. Vasys. „v ' • .

3 vai. p* p. Gate (>f Hėaven parapijos svetainėje Dąi^ 
nų Šventė, kurios programą išpildys Lietuvių Kolegijos; 
Cambridge ii* So. Bostono parapijų ..jungtinis-choras,4 visi 
Šie trys chorai atskirai,, artistas P. Petraitis, solistė M.

. Grybaitė ir artistas A. Žydanavičius. ■ ...
Dainų’.Šventės programos pertraukos- metu kalbų apie 

Jubiliate pasakys, kum. J.. Svagždys. : ‘ >
Sp. Bostono katalikiškųjų, draugijų vardu, jubiliatui 

bus įteiktas sviukinimo adresas.
•Dainų Šventei pasibaigus .parapijos ^svetaiiieję įvyks 

Dainų Šventės programos dalyviams ir .svečiams .Tąkarie- 
’ ne. . ’ ." • • '• ’. - ■ ■

Dainų Šventė prasidės .lygiai .3 vai. p, p., todėl, pra
šoma nėsivėluoti ir tikintais apsirūpinti iš ankšto pas 
rengimo komiteto narius.

Visi Bosi<ino .ir apylinkės lietuviai prašomi gausin
gai atsilankyti į rengiaihąją iškilinę< pareiškiant, savo 
meilės ir pagarbos jausmus Mylimajam Jubiliatui Kun. 
Kazimierui Urbonavičiui—Jonui Kmitui.. j

SKAITHOJĮI DĖMESIUI

-MONTEUO, MASS. NEIV 8RITAIN, GONH.

A & P FOOD STORES O.F, NEW ENGLAND
TR CrcV ATI ANTlf A PĄCin'C ljo.

Dėl ĮĮųdekos (rLiaid\sūivilių Day) šventės kitų 
savaitų . bus išleista ‘‘ Darhinin'ko’htik . vienas . y 

. ' numeris -— lapkričio 25 d. - Simtlihostnnivčiin 
•galės jį miųti trečiadirtif, .lapkričio 23 dienių

’ J thn i n Ls-t rviė i.j d.

, šv. Roko parapijos baz'u- 
uis. bus pasėkuiiuga-sj nes 
rengėjų priešaky yra mūsą 
.mylimas kun. Jonas Skalan- 
dis, Petras Dani 1 a ir 
sas Overis,

Nedarbas kiek -vąrg’iiuų 
bet geros valios žmcmeliat 
randa ištekliaus. ir b.azarui 
ir gausiai lai įkosi. .. Tariame 
ačiū visiems, kuo nors parė- 
musiems. bazara. ir kviečia
me gausiai lanP’tis. iki bny>- • 
rė p, ■ m . ir ,’ų p5 ‘ 
si dėti aųkoniįs/

Rengėjai tikisi, kad sekan
tį. seki nūdien į, lapk ri ei; > 20 
d. vėl gausiai ateisite, Pra
džia 4:30 vai. po pietų. . .

J. Jt^kelictvičius.'

LIN’KSM AS, VAKARAS .

dėjus-žiemos laiko* ' . 
tarpu u choras rengia para- 

Nelik-’pi jos naudai pirmų, po va^ 
’.saros atostogų, linksmą.-va-< 
karų. Bus suvaidinta, ko
mediją “Po apgarsinimo^’ . 
ir daugy 1/ gražių dainų stL 
dainuota. T. s vakaras įvyks 
šeštadienį, lapkričio 19 d., 
7 :30 vai. , vakare.: Po pro-* 

nnos bus šokiai, grojanti .
• i or . Įžant . vi-? 

sa į iiiciza, t-iik e cn-tai, -x\ etv* - 
biitaniečiai ir apylinkes lte< 
tuviai kviečiami atsilankyta

'Mūsų draugų draugai, tai 
musų draugai.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS ‘ UBŲ DRŪTOS 
PO GLOBa INOS iVČ.

ŪrmlnUikė — Eva Alurltslone, . .
. : 625 E. 8tH St., So. .Boston, 
Vice-plrniirilnki?— Ono . S.trturlene,

443 E. Tth St„ So. Ilostoii,'hlass.
Tek ’ Stn Boston 8422-R .

Prott RnSt, Bronė CiunlenC,
29 Gouid St., tVest .Roxb.ury, Alassi 
Tek I’arkway 1S64AV

Fin. BiiSt. •— Atarjona konluta .
33 Pavartė S t, Rosi

■ Tok Parkvvay O358AV • 
IMiųtukė — Ona StanluUutP '.

105 tVest Otli.ŠL, Sn. Boston, Moša. 
Tvarkdnrfi — Ona Mt«gtriH«n8 • •

1512 Cohiiubla Rd.', So. Boston, .Moša. 
Kftsoa Gloh&Ja — E. Janu^onlenė

1426. Coįumbtk -R<k, So. Boaton, Mato 
Draugija šnyo imslrlnklinus Talko kas 

antri • ntarnlnką kiekvieno mėnesio, 
T:30 vai. vakaro, pobainy.tinėj ave- 

. talnčl.
VIhaIm dmtfjoa. n'iknUh .'kreipkite 

pa« protokolą n 'ko. .

IV. JONO EV. BL. PAŽALPINM į
DR-JOS VALDYBA į 

eirinlnjtrikas — lttlob* ’-J
3(5 Ift. Ida Ud., Porclioeter, Mae®. «

Telėphohe Cnlnmbl* 5481
« Ųltmlnlnkas — J. 1‘ėte **<•

Innnas Vark, go. Bo’ 'Tmb, 
Pro m Raštini"' O

& Thomoj! - ' So. Bosi
Fln.-liaštinin

25(1 E. .NInu 
Ildlnhikas — a________
•. ssr> Ę. Broad'Vay, So. Bęston, MaM. . 
MarSnlku — J.. Zuikis

• T tvintield SU So ^oston, Hmm. 
Draugija laiko suslr ■ 't ka* W i 

. nedėldlenl-klekvk . 2 vaL
pietų, 1'arapUo. &2 E. Ttlk t 

St, Skx IMou, Mt : < į

. Profesionali/.- r.nleiu^ tmimoidn* 
kai, kurie skelbiu^i ‘‘Darbininke,’* tik* 
ral verti Rkahy’toją paramom " •: •

l Vist garglukltės "Darbininke,* . w ;

— J. GU

M. šeikia
Boston. M«M

A. .,.aitWlnnn>! ..

I

i
.4 •

L _ .-■

r



į J' Penktadienis, lapkričio 18, 1932 DARBININKIB

KONCERTAS IR BALIUSį Įkas girdėti.lietuvių 
KOLONIJOSE

BBIBGEPORT, GONN.
F Šios, vietos lietuviams Šie- 
j met teks minėti Šv. Jurgio 
f parapijos 25 metų sukaktu-.

vės. Tai iškilmei skirta die- 
. -į na šio mėnesio (Thanksgįv- 

į ing Day) 24. Tą dieną, 
f kiek jau žinoma, bus pamal

dos 10 vai. ryte; 4. vai. po 
J pietii prasidės apvaikščioji- 
} mas parapijinėje svetainėje 

J su gana tuijninga progra> 
į ma,- kuriam tikslui paruošti 

komitetai—parmktLdai’būo- 
jasi visu smarkumu. Nuo
širdžiai pageidaujama, kad 
visi prisidėję prie organiza- 

•. į vinto šios parapijos, bet gy- 
.j veną kur kitur, atsilieptų ir 
Į Savo dalyvavimu asmenini 

J ar per laiškus, suteiktų di- 
! dėsnį džiaugsmą vietos lie- 

. ; tuviams sidabriniame ’jtibi- 
’ į lėjuj. . • .. ...

. RugsėjtT4 d. pirmame šią 
delegatą susirinkime išrink
ta sekančioji valdyba: kun. 
M. Pankus — pirmininkas, 
Pr. Baltrušaitis — viče-pir- 
mininkas, Ant. Vėlečkis 
raštininku, ir T. Vilkelis iž
dininku.

Tikslas —rūpintis •- kaip 
vietiniais, taip įr visuomeni- 
dainelių, bet publikai ge
riausiai patiko “Karvelėli,” 
niais lietuviu reikalais.

Tveriamas irgi ir Federa- 
• rijos skyrius,, bet A. L. IL 
sėkretorijatui tas reikalas 
privalėtu rūpėti.

O. Gaidulaitė ir A. Lensber- 
kaitė. Tai tikros kūmutės! 
Ju vaidinimas silkelė žiūrė
tojams daug slcanaus juoko.

Komedija atvaizdavo tin
giniaujančią, pletkau.įančią 
motėrėlių gyvenimą; Veika-; 
liuko turinys ir pamoksian
tis, ir kasdieninį gyvenimą 
paįvairinantis.

Kuopos nariai I. Latvyte, 
E. Stebi',įkaite, S. Smilgytė, 
A. Okulavičiūtę, P; Jankau
skas, E. B abitas, B. Kudir
ka ir B. Čęryokas sudaina
vo 5 dainas —• 2 lietuviškas 
ir.3 angliškas. Jiems akom
ponavo V. Adomaihdė. Jij 
dainavimas susilaukė gr#- 
’žalis’įvertinimo, Na, ir ,bu- 
vo kuo pasidžiaugti. /

WORCESTER, MASS.

Čionai įsisteigė vietinė lįe- 
’ tuvių taryba (Lithuanian 

Coiihcil of Bridgeport) . į 
j kurią įeina šios draugijos 
F per savo atstovus:

Šv. Jurgio draugija — A. 
f Klimaitis, B. Vasiliauskas ;' 
y Po Globa P,, Šv. draugiją 

’ . —E. Dūlbienė, E. Tuskiehė;
Lietuvos Dukterų draūgi- 

/ ja — M. Jucius, E. Jocius; 
/ Šy. Vardo draugija —- A.
Į. Velečkis, A. Brilvič;
'J Darbininkų Sąjungos- --
i L, Rybokas, J. Šatkus;

Moterų Sąjungos .18 kp.— 
i K. Stačiokienė, O. CviTkie- 
i. . nė ;

METINIS PARENGIMAS

Šv. Kaži mieto parūpi j os 
didysis choras retigia didelį 
vakarą .— “minstfel shovv/? 
Tai Įvyks parapijos salėje 
lapkričio 20 d., 7:3O vai. va
kare. ; . •

Choras/ ni-tiz. J. Žemaičio 
vedūnias, jau gerai pasiron-

karas .bus labai vykęs. Pel
nas parapijai, Įžanga' 50 ir 

.35 Centai. ; . Reporteris.

MW00D, MASS,

Prdgramos paskutine da- 
lis buvo juokingiausiai Su
vaidinta vieno veiksmo. ko
medija .“Jono Fordukas.” 
Vaidinto j ais buvo O. Ku- 
khrkaitė, I. Latvytė, O. Na
vikaite ir.B. Čorvok'as. Jie 
patys ir tą komediją, para-

Rengia Šv, Kazimiero Parapijos Mažasis Choras Vadovaujant vietos 
f ■' ; .

Varg, p-nui P. Vyčui.

Sekm., Lapkričio-Nov. 20 d., 1932
Parapijos Salėje

• .339 Green St., New Haven, Conn.
Pradžia 7 vai. vakare, -

Programas susidės iš dainų, vaidinimo, “solo,” duetų, kvartetų, pia
no skambinimo, monologų ir t,t. Programai pasibaigus — šokini.

Pelnas—Parapijai. - Įžanga 25c. Vaikams 10c.

desiiėms kolonijoms jie yra’atvyko į šią vakarienę, 
geriausias pavyzdys f

Žinoma, vyčių veiklumo 
judintoju yra klebonas kun.
S. Kneižis,. kurs savo nuošir
džiu kuklumu sugeba jau- 
nųosius lietuvius vesti pir- 
myneig;Jsr keliais. . -y—■

Vakai'ėlyje kuopos vardu 
įteikta gėlių bukietas vylei 
V. Adomaitytei ir / dovana 
vyčiui J. Pazniokui už jų di
dėlį pasidarbavimą parengi-

Stankaitiene; •
’ &LRKA. 9 kp: — R Bal

trušaitis, L. Radzvilla
ALS. — Ė. Žukauskytč; ,
Marijos Vaikeliu — E.

Jakštis, E. Pefruškevičiūtė;
. Šv. Jurgio choras — V. 

Rasimavicius, T. Vilkelis; ;
Apaštalystės Maldos ir 

Gyv. Rožančiaus— M. Bal
trušaitienė ir ,0. Jakštienė.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

.Ofisas i • - ’ *
SANB0RN BLOCK 
681 Washington Št.' 
NORWOOD, MASS.
Tel. Nony-God 0330 / 

■... Gyvenimo vieta:
’** 32 Waln.ut Avė.

. . Tel. Nonvood 13I5-W

VVČIV DARBUOTE

Lapkričio .13 d, vakare L.. 
Vyčių kuopa surengė įdomu 
turiningą. parengimą, kuria
me suvaidinta net trys ko
medijos ir. sudainuota kele
tas dainų. Tr tai surengta, 
grynai pačių vyęių pastan
gomis, vĄŪęi V. Adomaitytei 
vadovaujant.

Komediją. “Kas bailys’’ 
vykusiai suvaidino S. Navic
kaitė. B. Kudirka ir V. Ku
dirka. S. Navikaitė yra jau 
anksčiau pasižymėjusi. sce
noje, bet-ypač malonu buvo 
pamatyti jaunuolius B. ir V. 
Kudirkas, pirmą kartą pasi
rodžiusius . vaidiniinė.. Ir 
jiems pavyko l
.Linksmąją komediją “Mo

terų, amatas” ‘ suvaidino A. 
Jąsonytė, A. Samsonaitė, M. 
Avi žinytė, A. Antanavičiūtė, 
J. .Tvaska.it ė, A. Tąrailaite,

Komedijos turinys tokis: 
česnakas (B. Červ o k a s) 
•myli jauną Marytę (O. Na
vikaitė) ir nori ją pavėžinti 
saVo fordukų, bet jos'vyrės-, 
nes seserys (D. Kudirkaite 
ir I. Latvytė) nepalieka jos 
vienos ir visur paskui ją se
kioja. Štai išveža Jonas vi
sas tris, savo.forduku.. Pasi
taiko e 4 f tat • tire. ’ ’ Vylesnės 
seserys nueina šalin. Jonui 
gera proga prisipažinti mei
lėje Marytei,- bet jis nedrįs
ta. Pagaliau,, ištaria 4 4bai
siuosius” žodžius “Aš tave, 
Maryte, myliu,” bet sugrįž
ta vyresniosios seserys ir vėl 
nebėra, progos plačiau išsi
reikšti’savo mintis. Vėl va
žiuoja. Bet ir vėl/flat tire. ’ 
Visos trys' : merginos pasi- 
traulua nuo. Jonp/^ Ir štai 
jam . nebėra Marytės, auto
mobilius sugadintas, išleista 
pinigai ir 'kitokį nuostoliai!.

Čia ypatingai verta pažy-: 
mėti apie vyčio B. Červoko 
vaidinimą. Iš jo gabus juok
darys vaidintojas.

. Parengimas. praėjo gra
žiausiu pasisekimu. Salė 
buvo- pilna.’ žiūrėtojų, ypač, 
daug jaunimo.

Norvroodiečiaį vyčiai pa
rodė turį ir gabumų, ir gro
žio pajautimo, ir veiklumo 

. dvasios. Jų tėveliai tikrai 
J gali jais pasidžiaugti, o di-

MUZIKOS MOKYKLA
Turtingiausias vaikas jaristus

bieduiaušiaSf Jeigu neturėtų inu- 
: J zikos mokslo. Kodėl rie leisti savo 

_■ vaiku dabar pasimokyt kokui in- 
į, striuncntą ir išvystyt jo talentų.

. J • Muzikos mokykla atsidarė
43 E.MerrimacSt, Lowell, Mass.

.; Turini goriausius; muzikos mplęy-. 
į tojus, kaip p-lė.N. Markus-ir kiti;

. : • Tel.. 3500 > . ‘
i \ Vakarais atdara.

"fe
. 'i

CH A R RO N’S j 
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI . j . 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos į 

mašinos' I ..
20 TRUMBULL STREBT | 

WOROE8TEB, MAM.
Tel. 4-9430 Į

Lengvos Išlygos—Be Nuošimčiu j j 
>IIUIIIl(ą] į .

■ h DIENOMIS
» J I LIETUVĄ
W —I* A T O G Ų. S— . ’

« \ Kalėdiniai Išplaukimai
K IŠNEVYORKO ’
Hr Greičiausiais Pasauly Laivais . ./

| EUROPA BREMEN •
Gruodžio 8 ' ‘ . Gruodžio 16 ,

fiK Puikus geležinkeliu susisiekimas’ '. /
& • : iš BRĖAIERHAVEN i /
S LIETUVA/ ■ ' ,
S® . . ■ ■ ,
Kr . Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki- -

. mai žinomais Lloyd Kabiu Laivais < 
BERL1N- ... STUTTGART ;

GEN. vonATKŪRĘS; / . DRESDEN

Jiems vadovavo jų vadas p. 
M. Karbauskas/
J. Petrusevičiūte ir J. An

tanėlis^ sudainavo solo, o EI. 
Karbauskaitė ir M. Karbau
skas, Jr. sudainavo duetų. 
-Lmveliieeiamš-šveč i ii bosto
niečių dainos labai patiko.

.Prie stalą patarnavo: J. 
Bujaite, J. ir E. Narinkai- 
tėš, E. Alaburdąitė, E. Tib 

t # binytė, O. Kučinskaitę, . O. 
mo pandai. Tai irgi dar vie- Zapnickaitė, O. Kamheckai- 
nas.nonvoodiečhj vySiį nuo- R; .Ęngaitė, E. Didikytė, 
širdumo ženklas. Gražiau^ R Bukytė, A. Sabaliauskai- 

te, M. Švenčionyte, S. Sųjks- 
taite ir S. Krikščiūnaitė.

‘ ’ Vakarienei valgius suau
kojo sekantieji ūkininkai: 
' Iš Kęnwood: Padukiehe, 
J. Narinkevičius, Gumbravi- 
eius, Banevičius, Ramanaus
kas, Kasteskaš, Petkevičius, 
Kurderevičius.

■t Collinsville: Žiurys, Bau- 
mila, J. Stakeliunas, Petke
vičius, B, Buįa, C Bujiene, 
S. Buja, Kasparavičius,. Ja
kimavičius.

TjOwell: J bnas ’ Šimonis.
Pelliany,- N, H.4 S. Ned- 

zveskas. . ",
;Tewsbury: A...Baųmila, V? 

Biekša, Rutkauskienė.
Andover;. Kašėta, Stanči

kas, Stelmokas, Žylonis, Gri
gonis, Nedzyeskas.

Dracut: P. Šyinarslds. ' 
$o., Lowell: Sasnauskas.

Gorhany St..:' Kas man a s, 
Ručinskienė. . • ■

E. Chelmsford: — V. Va- 
lentinas, M. Gradzuška, Bal- 
kūnieiiė. ,
\ . Billerįca: M. Valentinas, 
F. Jaučauskas, S. Vyšniaus
kas.
.. Chelmsford: K. Kmiebiis- 
•kas.-

. N. Chelmsford: V..Gulbi- 
skas.j A. Dubįnskas, P. Zis- 
lauskas.

Graniteville: J. Dabitiš
kas. .

. Skaniai pavalgę ir links
mai išklausę įvairių dainų ir 
.muzikos, žmonės išsiskirstė 
i namus,, pilni pasitenkini- 
nio. • . V. KZ.

šio jiems pasisekimo!.
Brw

PAUKŠČIAI IŠ LAB- . 
.RADORO

. A. Kasparąitė vieną lytiii- 
gą dieną buvo, radus nema
tytą paukštį, tačiau kuris už 
vienos dienos padvėsė. {Bos
ton Globė’ vėliau parašė, 
kad Ndnvoode rasti keli 
paukščiai, atnešti .audrų ir 
•lię.taūs iš Labrodoro, Alas- 
kos. Taip gį sužinota, kad 
šie nepaprasti paukščiai ma
tyti pirmą kartą čia net. nuo 
1887 metu. • " ■ ■

■ •• A. K.

Šv. Jurgio parapijos f erai, 
bažnytinėje svetainėje prasi
dės -lapkričio: 20 d. tuoj po, 
mišparų. Taip pat bus'f erai 
ir Padėkavoiiės dienoje, lap
kričio 24 dieną.

Visi lietuviai, vietos ir a- 
pylinkės, kviečiami' gausiai 
fėruose dalyvauti. Rengėjai 
yra surinkę daug brangiu ir 
naudingu daiktu ir juos iš
leis temose. *••••.

Parapijos vakarienė'įvyks 
sekmadienį, lapkričio '27 d.

LOWEll. MASS.

NORTH 
r, t n MAN 

LLOYD Inforinatijų kfclnkiirit į vietiniun <rgčntn& arpą .

NORTH GERMAN LLOYD
! •_ 252 BOYLSTON ST., BOSTON '

PARAPIJOS VAKA-/
- ‘ RIENĖ

Lapkričio 13 d. parapij os 
svetainėje. įvyko iškilminga 
Vakariene, • surengta parapi
jos naudai/ Vakariene ren
gė. parapiečiai ūkininkai. • 

., Programos vedėju buyo 
pats klebonas kum . P. Stra- 
kauskas. Kerėtojais buvo 
kum A. Petrauskas, M. L C., 
Ed. Cawley, J. V. Donogiūie 
irW. H. Hickey. . .<<

Muzikalu programą išpil
dė parapijos choro pajėgos. 
Čia pažymėtina j; Šaulėnas 
ir J; KĮehiotaS; Ip; .Valen
tinas. (smuiku ir armonika), 
J. Naunkaitėį J. Jurevičiū’ 
tėį J. Ališauskas, V. Ver- 
siaekas, Ė Pečiukonis ir O. 
Žapnickas.- Visiems, jiems 
akomponavo varg. Z. B laže- 
Vielutė..

Daugiausia lovVellįeč i u s 
nustebimi S; Bostono pavapi 
jos choristai, kurių keliolika

LAWRENGE, MASS.

nes. iš tikrąją biznierių va
sarienė yra rengiama., kuri 
vyks lapkričio 20 d., 6 vai. 
po pietų, Šv.. Pranciškaus 
parapijos saloje. Biznieriai 
deda visas pastangas, kad šį 
vakarienė būtą viena iš pui
kiausią. Ir nėra abejonės, 
kad pasiryžimas bus įvykdy
tas,, nes kaipo Teigėjai p, p. 
Sakavičius, S. Mažeika ir D; 
Kirmilas yra geri katalikai 
ir teisingi biznieriai, kurie 
jąu nesykį pris i d .ė j o su 
skambiomis aukomis kaip 
bažnyčios statyme ir jos bai
gime, taip pat ir- parapijos

palaikyme. Taigi, šie asme- ’ * 
nys sugebės surengti tokią 
vakarienę, , kokios dar čia ne
buvo. Reporteris,

PRANEŠIMAS
Atsidarė naujų muzikos krautuvę/^—“ 
Parduodu pi Janus, radios, amui- . 
kas ir visokių gaidų, lietuviSkų ir 
angliškų. Taipgi ii\ roliukius pla- ■ 
yer pijanams. .. . .

k. KINDERIS,
43 E, Meitimac St., Lowell, Mass.

Tol. 3500
Taipgi parduodu geriausio pa

dirbimo oH burners..

• Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra jų. Hallee ’•

J Victor Radio
HM-Mirtn ’MIUT

Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 
Stebėtinai Pigiai. Proga Jums 
Sutaupint Pinigų!

PUIKUS MODELIS

MODEL R-74 ,

ii 5J lq

©

4

caltocaca cacacallica

MODEL R-78
I Ą ten tube Superheterpdynė. BI-ACOUSTIC Superhsterodyne.. 
| .with <fB” Amplifi c a t i o .n, “B” Amplificatiori.
I -Automatic , Votume Cohtrol, m t \T m « ..Micro Tone Control, Tripte TwelveNewTypeCompensation.: 

Grid-Super. Centro 1 and AutomataoToneCompensatm.
L Hįgh EHicieney Triodo.Ra- 2±^±^icVolwneControl-
Į diotrons, Iniprovcd^ 8” ^one^a^Ker’
| Loudspėaker. Ghassis a n d Extended Musical Range.
| eondenser ruhber-mounted. ToneControL
Į Early/Engjish Tablo Model _ • , ‘
Į: Cabinet, .ivalmit-venered. ,' ImprovedDynamie. Sįoąker.
i . ’ • Radiotrons: 4 RCA-56, 3 Radiotrons: 5 RCA-56,
| RCA-58, 2 RCA-46, 1 RCA- 4 RCA-58,2 RCA-46,
I 82Height,. 20 inch.; Wi-.dth 1RCA'82‘

|. 141/16 inėh; depth įll/4 Height,43”;width,28į”;
| inch. ■ depth, 14’
i Didžiausią nuolaidą duodam už Jūsų sena radio, nežiūrint jo 
I stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
j RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO.: . “
Į Už mažą primokėjimą. jus turėsit naujausio ištobulinimo ra- 
| dio ir galėsite gėrėtis puikiaisradioprogramais, . ..
š RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kainą ir 
f gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime 
I jums sutaupykį . . * • •
Į Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas 
|.. mus jus rasite didžiausi pasirinkimą.
= Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų. vertės.

| Geo. Masilonis
į 377 Broadway, So. Boston, Mass.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

s-

KATALIKAI VEIKIA
Ūkininkai neseniai buvo 

surengę šaunią vakarienę, 
kuri davę gražaus pelno. Ta
riaus gi Lavvrenco -biznier 
riai-, matydami irdaly rauda
mi-ūkininkų vakarienėje nu
sprendė ūkininkams nepasi
duoti ir p, Jonas. Sakavičius 
pareiškė, jog ir Lavvrenco 
biznieriai nepasiduos .. ūki- 
.ninkanis ir sumigs jląr ge-: 
resnę vakarienę. Sa
kavičiaus išsireiškimas buvo 
ne teoriškas, bet praktiškas,

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER
BEVEIK 70 METŲ ,

•Depozitų nuošimtis eina nuo-, trečio Trečiiuliėnio kiekvieno 

mėnesio. Dividentai mokami, trečių Trečiadienį balandžio ir 

Spalių mėnesių/’Siunčiame pinigus [.užsienį ir; iš rašo m c 
Traveliers. Cheųuek. .•

/ VA L AND O S: .
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų./Subirtomis: nuo 9 ryto iki 12. vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dek depozitų.
-Ji'

3 ’

l
Jį

i

i

Tvaska.it


1-
4-

| VenitLadieilit, lapkričio 18, jfl&i BŽft'BlMi-ytž-8 .M

VIETINES ŽINIOS CAMBRID6E, MASS.

SVARBOS SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, lapkričio 

20 d., 1 vai. p. p. parapijos 
svet. įvyks Šv. Jono Ev. BĮ. Į 
draugijos susirinkimas, Įku
riame bus nominuojami kan
didatai į 1933 m. valdyba. 
Kiekvienas narys privalo 
ateiti ir pasiūlyti genis kati-Į 
didatus,
•’ Taip pat prašau visus na- 
nūs laikų ateiti, nes norime 
užbaigti, susirinkimą, koank- 

... -sčiausiajkadsuskttbtunioąt-l 
eiti į Dainų Šventę, k u r i 
rengiama kun. K. Urbonavi
čiui pagerbti. I
. ‘ . HA J. Glineckit.

mušti 16 stirnų ir 4 taurai, 
Parka vii^iniukaš. pasigailė
damas gyvulių pažadėjo už 
dyka atiduoti tuos gyvulius 

i tam, kas paprašys ir paža
dės pas save užlaikyti.

LIETUVIAI SPORTININKAI 
VISUR PIRMUTINIAI

Žymūs laikraštis ‘‘Boston 
Herald? lapk. 16 d. sporto 
skyriuje patalpino ilgoką 
straipsnį.vardu “ĖoUr Gaį- 

Į l ophig Litliiiajikui . F .o r _m 
Backbone of ..La w r. e n ė e 
Team.’r : '

Straipsnyje . rasouia’ apie 
I La vreuce aukštesnės moky
klos futbolo tymą, kurs šie
met labai gerai pasirodė fut
bolo žaidime. Žaidimo phv 

. meiiybė priskiriama lietu
vi,ams. Štai tie smarkieji 
lietuviai žaidėjai: Ąd. Me- 
delinskas, K. Lisauskas, J. 
Gaidys, J. Balevičius, A. 
Bolis, D. Palaima, J. Žalu- 

ntiruiiiiiitiHiHUiiiitiiiiiiniiiiiitMtmiiititiiniiiiiitiii  E) Į jį J*Į A. Bušauskas, J. Savagė.

JUOZAS CUNYS nr„,nT, ŠVIETIMO DEPARTA
MENTO IŠLAIDOS 

SUMAŽINTOS

Lapkričio 13 d. caiiibrid- 
žiečiai turėjo progą, links
mai praleist laiką ir gar
džiai pasijuoktu Tą progų 
mums suteikė So. Bostono 
Sodaliėtės, kurios čion atvy
kusios, kun. K. Jenkaus va
dovaujamos, . suvaidino juo
kingą komediją “Gyvu Sto
vy la.” Šis veikalėlis nors 
neilgas, bet labai gražus ir 
juokai labai sšvaruš. Apie 
aktorius galima pasakyti 
trumpai, kad visi buvo O. K, 
Antra, kas labiausiai teikia 
malonumo žiūrėtojui, kad 
kaip jų vadas, taip ir aldo-
riar visi ųaūnuotiaidėsy-knri^H 
taip sumaniai, gražioje lie
tuvių kalboje moka iŠTeikšti 
autoriaus mintis. . ' '

Garbė visiems aktoriams 
už gražų vaidinimą ir jų va
dui kun. Jenkui. Žmonių at- 
silanlkė daug. Salū b u v o
mažne pilna.’ Vakarą vedė 

/ kun. Jonas Plevokas. Užsi- 
■ baigus,.klebonas kun.' Juš- 

kaitis dėkojo, kaip artisteins- 
; ui, kaip ir kun. K. Jenkui, 
r už pasiaukojimą atvykti. S.

ĮVAIRIOS žinios
TROCKIS SKAITYS PA

SKAITAS KOPENHAGOJ
INSTANĘUL, Tui-kija.— 

Sovietų Rusijos diktatoriaus 
Stalino ištremtasis Leon 
Trockis .vyksta į Kopenhagą 
drauge sų savo žmona ir 
dukterimi.

Kopenhagos uni ye rsitęt e 
Trockis paskaitys keltas pa
skaitas apie Rusijos revoliu-

i ĖJAKTARAI ' į

ėiją. ; ’
Šūmius • Trockini vežtis 

Turkijos vyriausybė neleido.- 
Jo sūnus paliktas kaip už
statas, kąd Trockis tikrai 
sugrįš.

KARO PALIAUBŲ DIENA 
PAMINĖTA

mimuose kilo gaisras, kūido 
liepsnose ihirtinai sudegė 1Ž’; 
vaikų. ;

■ . ■ ’ . • ’>,Į

Namuose būvo priglaustų^ 
80 valkų, gaisro priežastis 
neištirta. Namas visai su-* • 
degė, •

I

MAŽINA ŽVĖRYNĄ
; Miesto vadovybes parėdy-! 

tnu sumažinamas Franklin 
Bark žvėrynas.. Įsakyta už-

ADVOKATAI

ADVOKATAS

t
’l

l'eL.8o. Boston 0628

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, 8. Boston.
OfitQ V olando »:

Nuo O iki ryte ir nuo 1:SO Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatoa vakara.Ii ir 
DOdŠIdlenlalB, taipgi seredomlanue 

12-toa dienu uždarytas.
| Taipgi nuirau ir X-ray

Į 414 Broadway, S. Boston, Mass.
| Tel. So. Boston 0948

Į ■ Tel. |K Mass^Kusetts. ■ valstijoje
šiemet pirmą kartą nuo 1879
metų sumažinta valstijos 
mokyklų išlaikymo-.išlaidos.. Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS j||?lairų ,smiu“as siebt****"■* . ■ -I 14.. milį in-niic fin.ini‘111-
Veda visokias plovas. Daro vi-.

. sos legalius dokumentui.

817 ESt. (kampas Broadway)
South Boston,Maas.

Telefonas : S<m Boston 2732 I
Namų; Talbot 247A Į

4 milį johus dolerių^ ..
72 miestuose mokytojų al- 

gw numažintos, o 97 miestų 
mokytojai iš savo algų au
kojo nuo 5 iki 29 procentų 

j pašalpos reikalams. . . ;

Nekalto Pras. Kovena pra
sidės liipkr. 30 d.-ir tęsis 
iki -gruodžio 8 d;,’. Lietuvių 
bažnyčioje įvyks No.vena ly
tais, ir vakarais. Pamokslus 
sakys kun. A. Petrauskas, 
Marijonas.. Novelių pamal
dos -įvyks-pi*ie Šv. Teresės, 
Šv. ■ PranciškAu&; ŠvipAnta- 
no* Prie’.Švč, Panos Mari-Į 
jos Nekalto Prasid ė j i m o 

. mes privaloinė uoliai mels
tis* • •

Lietuvis Dantistas

DR.S. A. GALVAP.ISKI
(GALINAOSKAS)

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

Ofisas atdaras niio 1Q Iki 12 v*L 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pletir •’ 

I nuo 6 iki 9 vakare; šventa 'dleoą 
pagal susi terlmt

Tel. So.. Boston 2660 /
•: . Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Brpadvvąy, So. Boston 
Ofiso valandos nuo 0’ Iki 12, nuo 
1:30-^76 Ir liuo 6:3(>—9 vakaro. 
Sėtfedomls nuo 9—12 vai., diena.. 
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai vakaro. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

Į ■ (pagal sutartu

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

ftDarbininko” Name
. - (aiitros lubos, Room 1) . .
866 Broadway, So. Boston;

Tel. So. Boston 335T 
Bostono Ofisas:

60 State St., Room 326
Tel. Hubbard 9396.

Gyvenimo: 33 Rosemont Street,
. TeL Talbot 2S7S . Doręliester, Mass.

Tel. S. B. 0441. . 1

PR. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, įSo. Boston.

Room 3.
Gyvenimo vieta:-39. Green St,

. Hudšon, Mąss.
Tel. Hudson 622.

Tel. Sq. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
366 Bromhvay,

* South'Boston, Mass , ’

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D y O .K A T A X f

Ed\var R; Coplen ■
' '.Alb.ert. Adelson'

Benjamin Chesky
OFISO VEDĖJAS’
jotas Jr Romanas

18 Temont St>4. Boiton, Masu.
310 Kimball Bultding ..

Telefonas: Capitol 9880 ‘ .
Ofiso v a 1& h d o s

9. vai. iki 5 vai.

APDEGĖ 49 ŽMONĖS
Lapkričio 15 d. vakare E. 

Bostone prie įėjimo į naują 
tunelį sprogo 50 galonų ga- 
solinp indas,, Tuo laiku ga- 
solino sprogimo vietoje bu
vo daug žmonių. 49 žmonės, 
tarp krivių nemažai moterų 
ir vaikų, apdeginti. Keletas 
iš jų buvo nuvežti į ligoninę.

Sužeistųjų apdegintųjų 
^daugumą sudaro italai.'

DR. J. LANDŽIUS 
SĖYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712 „

496 E. Broadway, •
South Boston, Mass.

Lapkričio 11 dieną dauge
lis valstybių prisiminė savo 
kareivius,: kritusius’ didžiojo 
karo laukuose;; ' .

Anglijoje paminėjime da- 
h^vavo karalius Jurgis,’už-

MIRĖ PROF. L ŠLIUPAS1“1^ rainik,)
klo žuvusioms pagerbti.

l?ran<*ūzijoje. paminėjimo 
didžiosios iškilmės įvyko 
l^aryžiuje prie įiežiimtuojani 
kareiviui paminklo, prie ge- 
ncrolo Foch ir Joffre kapų 
ir bažnyčiose.

Italija karo paliaubas bu
vo paminėjusį viena savaite

KAUNAS. — Šiomis die
nomis mirė Lietuvos univer
siteto profesorius Kėstutis 
Šliupas, Dr. J. Šliupo sūnus.

Velionis gimė 1888 metais 
Slicnandoah, Pa. Aukštuo
sius mokslus ėjo Amerikoje.

nikos fakultete, pasižymėda
mas ypatingu gabumu.

AUDRA JAPONIJOJE
TOKIO. — Lapkričio 14. 

d;, reni riti iiiėje’ Japonijoje 
siautė didelė audra, sunaiki
nusi 506 namų, gerokai ap- 

. laužiusi apid 10,000 lųunų.ir 
atėmusi apie 300 žmonių gy
vybes. ? ■ ■

yra karaliaus Emanuelio gi
mimo diena., •

Belgijoje . iškilmės' įvyko 
prie .karo paminklų.,

Airijoje mbiejiino Įiragra-. 
mos klausėsi apie ()0,0(.)0 
žmonių,’ susirinkę Dubline j 
Plioneix: parką.

Brazilijoje’. valdžios Me- 
partamerifuose buvo 2 minu- 
tėš tylumos.
1 Visi, taikos žmonos tą die
ną .pareiškė savo didžiausi 
pageidavimą, kad karo dau
giau nebebūtų. . .

Tfl. 8. B. 2800-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
IMegram fnuoju aklu 
priskiriu . akinius 
krelvap akis atltle* 
sirm Ir ambllJoniC 

koše (akloReį nkys* migrgfclnu Svie
tui tinkamu laiku.

3, L. RABAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, South Boston 

iinru;. s; 1 .i.. i—,rsia

AGENTAI
^r-

I INSURANCE :
s Apdrausk namus, rakandus 
t aiitomobllrus pas .
| j J. S. MESLIS
Įž53 Broadway, S. Boston, Mass,| ?
| Tol. Ht>. Boston 2613 |

i
E

MOKYKLOS MOKYS AU- _ _ _ _ _
TOMOBIUAIS VAŽIUOT! #T$|SAK BA1)ST| pm.
/HARTFORD, — Susisie

kimo valdininkas. Stoeckel 
pareiškė pageidavimą,, jog 
mokyklose mokiniams būtų 
.aiškinama apie keleivių su
sisiekimo judėjimą kaip 
vairuoti automobilius.

Stpykel siūlo, kad pradžios 
įr aukštesniųjų mokyklose 
būtų mokama,-kaip reikia 
automobilių vairuoti,., kaip, 
reikia būti atsargiam kelyje,

. 27-TAŠ METINIS-

HIBIGIJOS LAUŽYTOJI

KARDINOLAS PRIĖMĖ 
PASKYRIMA

Kardinolas O’Connell pa
reiškė, jog jis sutinka būti 
Bostono viešojo . knygyno 
globėjų; kariuomi jį pakvies 
"te mayoras Curley.

Kardinolo bendradarbiais —■ ------ —
JŪS Louis E. Kirsteili, EJ|Tel..Barter’3789 ■ Į

SS.SS I JOHN REPSHIS,M.O.[ 
gyno globėjai / negauna jo- .: ■ Uertvil 0ya^Jo į 
kioš alg’OS. ■ • . -1 .Ofiso Valandof: 2—4 Ir T—0 į

3500 VAIKŲ PIRMĄ KAR- 
TįPAMATĖKASVĘ

1 Bostono mokyklose susi
rado* apie 3500 vaikų, kurie 
niekados iiebuvo matę kar
vės. Šiomis, dienomis mo^ 
I<yklų komitete pastangomis 
visiems šienis vaikams p.aro- 
'dyta karvė. Dabar jie jau 
žino, kieno dėka jie gauna 
pieną. ; .

1--------- --- ~~ i 278 Harvard Street,. ‘ Į

$240,000 BOSTONO ' | • • ’Oąmbridge, Maės. j
■ -ftTTi Ii * | Q
U VU IUI Į SĮ.Ua»Į»nmimmifaaMiiiMi|uiiiiHąiiiiimiim««MiiĮaHrtw>l».»ĘJ

T -77 . ; 1 A. J. MEST, M D. I'
Laivyno sekretoriui pa- H T T f t tt v t q ’ '5

skyrė $240,000 Bostono uos4|. ' •• • - ’ \ . ,;į.
to pataisymo- reikalams. Uo-1Į GYDYTO JAS- ir CHIRURGAS! 
stas bus taisomas-u* South Į V a 1 a n d o s:. 1 |
Bostono dalyje. ’ ; . * ■ Į fNuo 2 iki. 4 d., nuo 7,iki 8 vak.j

I 478 Gallivan Boulevard I 
t__
| DORCHESTER, MASS; f 

j . Telefonas Talbot 0847 |

Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė 
Cambridgė, Mass,

LAPKRIČIO-NOVEMBER 24
Cypius Hali ..

40 Prospect St, „Cambridgė,. Mass.
Prasidės 4 vai. no . pietų ir tęsis 

iki vėlai nakties.
Gerbiamieji.4-y*Vašiems’’yra gerai 
žinoma, kad Lietuvos Sūnų dr-stė 
visados siu‘eng.ią. puikius balius. 
Šįmet viskas yra rengiama daug 
puikiau. .Skanių .valgių ir"gėrimų 
bus pakankamai. Orkestrą goriau^ 
šia visoje apielinkčje Bert' Orris 
and . His Musical Revięwers . iš 
Broekton. Mass. Seni ir jauni A-isi 
brisite patenkinti. Nepamirškit' at- 
.silaūkyti. Įžangai, vyrams 50- d,.1 
moterims '— 35e. KOMITETAS;

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

D.

DETROIT. — Teisėjas 
Skillinan lapkričio 10 d. at
sisakė bausti tūlą William 
Muiin, apkaltintą prohibįci- 
jos įstatymo. laužyme.

Teisėjas pareiškė, jog lap
kričio 8 d. rinkimuose tauta 
pareiškė savo griežtą • nepa
sitikėjimai proliibicijai, todėl 
jis, girdi, padarytų didelę 
neteisybę, jeigu, batistų žmo- ■■ 
gų, suląuzusį tokį įstatymą, 
kurs nebeturi reikšmes.
Be to, teisėjas Skili man pa
reiškę, jog jis nebebausiąs 
nė vieno žmogaus, nūsiž.ėn1- 
gūsio prohibicijos įstatymui.

KURIEMS REIKALINGA
Surast atvažiavimo laikas ir laivo 

» . ’• vardas.' ’ .
Mano žinioje yra atvažiavimo 

rekordai nuo. 1895 iki 1915 metų, 
buvusio agento Juliaus Itotombi!!- , 
go, Bostone ir daugelio Kitų bu
vusių agentų .rekordai randasi ma- 
no ofise..

. Kurie ncatnienai atvožia v lm.0 ■ 
dienos į Ameriką ir laivo vardo 
aš padariau sutartį.su Ilaniburg ». 
ir- Bremeno įstaigomis. ■ • ; .
Norintiems važiuoti j -Lietuvą, ar

. ' kitus kraštus.
Mes sudarome ir. gaunam iš ■ . 

Valdžios Įstaigų visus reikalingus . 
dokumentus.- Nedaro skir t u m o ; 
kur jus gyvenate, reikalus sutvar- 
kom per.laiškus arba atsikreipus

i į muš ypatiškai/ . .- «
Parduodam laivakortes ant vi-'

: sų laivų. Įvairias informacijas su
teikiam dykai. Reikale, kreipkitės . 
vpatiškai arba laišku'.'

K. SIDABRAS
■ 342 Broadway, So. Boston, Mass./t

PALIKO TURTį KATĖMS 
IR ŠUNIUI -

— Autoinohi liaus nelaimėje 
užmuštos Harriet Draper, 
42 metų amžiaus merginos, 
testamentas parodė, jog mi
rusioji savų, nuosavybę, palL 
ko trims' katėms ir šuniui.

GAISRO LIEPSNOSE ŽUVO 
12 VAIKU

PRANEŠIMAS
K. J. VIESULĄ SAKO

Dabar laikas apdrausti savo auto- 
mobilius dėl atetnaiičių mėių. Mū
sų. įstaigoj galima gaut Insurance 
ant kšmokčjitnd. Mes pristatota 
Platcš dykai.

KALĖDŲ DOVANA ;
Pasiųskite savo .giminėms' Lietu-. 
voj -Kalėdų dovaną — pinigais./- 
Mes pėrsiunčiam pinigus į Lietu- ' 
vą ir visą pasaulį. - • ‘ .

KREIPKITĖS • ,

RROADVYAY TRAVEl 
BUREAU

366 West Broadway, . "
So Boston/Mass. -J.

Tol/ South Boston 0620

GRABORIAI

RADO LIKERIO

APVOGĖ SAVILUNĮ
Juozas Savitoms* gyv. 2- 

Sulltvan St., Nevvton Upper 
Balis, pranešė policijai, jog 
Mielinei • Saderian, . 48 mętų, 
pavogė jam $105, įuriįios 
jis buvo susitaupęs apdrau- 
des kumpam jojeir buvo pa
sirengęs jais užmokėti tak
sus. ; .

Št. privatiniame garadžįuje. 
policija rado daug likerio. 
Atrasta 200 pantukių. ir 29 
galionai likerio.

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO
’■ .- Judui J. Joyce, 40 -m., gyJ 
yenęs Jęnkins , St./ So. Bos
tone, lapkričio 15 d. ankstį 
pytą mirė nuo sužeidimo au-j 
t omubįliaus nelaimėj o. ■.

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

delel pagyri yni o vljsokiq 
. kraujo,, nervų ir chroniš
kų' ligų. Kurie kenčiate 
puo reumatizmo, Mkauda- 

Si' lių, vočių, sutinimų arba 
'L'v ^Sialp kokių kūno ilgų, tu- 

rctYiin^t kreipti? tuojuua.
““ ' Atminkit,’ pasiteiravimą*, 

’ patarimui dykai visą. SI tnOnegĮ.

Or.GtafoSZZSZ'i 
Falantfu*: Antradieniai*, ketvirta
dieniais ir 6aiStaUiei|im* 1Q—12 
te, 2—5, 7—S vakare; vekmaUle 
nials 10—12 tiktai.

Į JUOZAS M. D1L1S Į
I .. LAIKRODININKAS . Į 

j Parduodu įvairiausios • rūšies į 
f auksinius ir sidabrinius-dailę-1 
| tus* Taipgi ir pataisau.
Į 366 W. Broadway I 

Į ■ 80. BOSTON MASS, j

MUZIKOS MOKYKLA ■'
Lietuviai! Kurie’ noritė painiu 

kinti savo‘berniukus ar. mergai-, 
tęs niumkes, pradėkite leisti da
bar. ' Mokinti kava, št tūli joj, taip
gi einu'-ir į namus, Namie ęsn. 
vakarais ii’ sekniadiėnUis.' Tolę- 
fomis South^Bostou 19(13-4, • ;■ 
VALENT. PALTANAVIČIUTfi

912 Kast BrOądway» • 
South Boston, Mass.

i

WĄĖDENWI IX, fivėū-a-

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ .

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Cambridgė Street 

Cambridgė, Mass. . • 
Tėlephone Uąivęrsity 8831-W.

LIETUVIS GRABORTUS
Liudptuvhj reikale visuomet iv visiems 
maloniai iv tinkamai patąrnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku; dieną ar naktį, 
o aš: visuomet pasirengęs kiek vienam . 
pareikalavimui. Už važiavimo i kitus 
miestus/-jokio atlyginimo nereikalauju;

P. J. AKUNEVICH
lAKUNK^MlUS)

. 16-18. Intervale St., 1 .258 West Broadway,
Montello, Melsš, , 80. Boston, Mass.
Tel, Broekton 4110 • • • . •' Tol. S. Boston. 4486 .

<

•it
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Penktadienis, lapkričio 18, 1932 . •«

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■ l?t.
r Iš ŠV. JURGIO 24 d. Užtat ukrainiečiai da

lyvaus ateityje mūsų choro 
koncertuose. . .

nėti.

MIRĖ
Antanas Lutais (525 Hem- 

lock St. Ė. N. Y.) mirę stai
giai širdies liga lapkričio 14 
dieną.

KRIKŠTAS
Juozo ir Kotrynos Lisaus^ 

kų sūnūs apkrikštytas var
du Juozapas Jonas lapkri
čio 13 dieną. Krikšto tėvais 
buvo Antanas Juodzevičius 
ir Marija Sabokaitytė,

. Sunkiai serga Magdalena 
Potylaitienė (Greenpotat li
goninėje) ir .j. Kynišas. f

čio 20 d., 7 :30 vai. vakarę 
rengia margumynų7 vakarą, 
parapijos sVęt., 207 York. 
St. Programą tvarko varg.

•_ J. Brimdza. Taip pat, pasi
žadėjo dalyvauti varg. J, 
Dulke su savo k va r t ė t u. 
Kviečiame visus į šį vakarą.

.Rengėjos.

.Lapkričio 26 d. susituoks 
Jonas Kazlauskas su ^Mag
dalena Andriuškevičiūte.

Jaunimo klubas jau ruo
šiasi prie Naujų Melų suti
kimo šokių. Šokiai įvyks 
Grand Millers Assembly. 
MtamimalTne-;juokais dirba? 
Įsitaisę kambarius, knygy
ną, radio, dabar ruošiasi tai
sytis pooltable. Brooklyno 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti šį sekmadienį klubo ren
giamuose basketball ‘ir šo- 
kiliose, Klaščiaus salėje.

J. Tumasonis, “Darbinin
ko“ agentas./ skelbimų ir 
prenumeratų rinkėjas, gyve
na jau naujoj vietoj, 222 S; 
9th St., Brooklyn, N. Y. 
“Garso“ name. Čia jis lie
tuviams visuose jų reikaluo
se patarnauja. Kreipkitės 
pas jį if būsite patenkinti.

Susiv. namo gąražtas jau 
taisomas ir tuojau savo gra
žia išvaizda pagražins Susi
vienijimo nuosavybę. ..

ROCHESTER, N.Y,
STUDENT^ORGANI- 

ZACIJA
Lapkričio 3 d., Šv. Jurgio 

parapijoje, įvyko Rocheste- 
r’io lietuvių studentų stei
giamasis susirinkimas, į ku
rį atsilankė didelis būrys 
lietuvių einančios jauniio-
menes.

Susirinkimą atidarė Ame- 
ribos Lietuviii Katjctlikiį .Stn- 
clentų Organizacijos Gentį’) 
pirmininkas Jonas Čelkys

Klausant kun. J. Lencevi- 
čiaus pamokslo netikėtum, 
kad jis būtų čia gimęs, ir 
augęs, taip gražiai ir aiškiai 
vartotų lietuvių kalbą. Tai 
gražus pavyzdys mūsų jau
nuoliams. . Aš.

parapiečio p.p. Čapų sūnus 
turėjo operaciją ir g u 1 i 
Strong Memorial ligoninėj. 
P-s Čapas yra didelis “Dar
bininko*’ rėmėjas ir nuošir
dus vyčių pfietelis. Roches- 
ter’io vyčiai karštai ir niio- 
širdžiai linkį ponų Čapų sū
nui kuo greičiausiai pasvei
kti. J. Č. M.

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTĮSTAS 

X—RAY
Narni) Telefonas: Mlchlgan 2—4273

Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vnt, 
šventadieninis susitarus .

499 GRAND STREET 
(kapipaa Unlop Avė.) 

BRO 0 K L Y N, N. Y.

NEWARK,N.J.

■■■ NELAIMĖ.
Ponams Žaborskiams atsi

tiko didelė nelaimė. Lapkti-. 
čio 8 d. jų mylimas sūnelis, 'i 
Aleksandras Zaborskis,-. 19 
metų 'amžiaus, išvažiavo su 
savo automobiliu nusipirkti.1 
laikraštį ant Flatbušh Ex- 
teįision, ir jam išlipant iš 
automobilio patiko baisią 

i nelaimę. Pravažiuojantis 
P automobilis pagavo.jį ir .per- 

inuše, . Kaltininkas nesusto- 
į jo gelbėt vaikino, bet palei- 
j do automobilį dar smarkiau, 
; vilkdamas Aleksandrą. Jali- 
į . nikaitis, kankinys aptaškė 
Į . savo kraujų vienuoliką blo- 
: .. ku. Piktadarys nesustojo. . 
i . . .
į Ponai ZabOTskiai būdami 
; geri katalikai, priėmė tą die

ną leistą kryželį rainiai. A- 
lekšaiidras palaidotas iškil
mingai. Už jo vėlė atlaiky
ta trejos šv. mišios. Kita, 

j N. Pakalnis pasakė labai
j gražų ir liūdną pamokslą.
| Aleksandras Zaborskįš pa- 
' liko dideliame nuliūdime ša-
į • vo tėvelius, tais brolius ir
j sesutę: Juozą 21 metų, Bo

leslovą, .17 m., Povilą, 13 ih. 
ir sesutę Aleną, 15 m. .

Ne tik liūdi visa jų šeimyr 
. nėlė, bet ir visos parapijos 

žmonės, o labiausiai . jalųn- 
mas, kuris neteko gero, drau
go, Viešpatie, lai jis. ilsisi ra- 

. • mybėje. .’ 7

. ? ‘ VYČIAI •. \ ■
• Lapkričio. 10- d., Šv, Jur

gio; parapijos vyčiai laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, 
kurį atidarė pirm. Česnule
vičius malda. Po tam, pir- 

z mininkas pranešė, kad liko 
pelno nuo . Šokių. $16.95. Vy- 

; •_ *eiai tarėsi surengti ką kitą 
ateity. v .. •'

• . Stefanija Tffbubeio-niūte.

t

Parapijos trustisas p. J. 
Garšva įsitaisė puikią kop
lyčią laidotuvėms. Atida
rant koplyčią p. Garšva pri
ėmė (per 3 dienas) per 1000 
svėčiip Viskas įrengta mo
derniškai (net su vargo
nais). Įręngimaš kainavo 

‘per dešimts tūkstančių do
lerių. • . ' ■ •

BROOKLYN,N. Y
Spalių 30. d., 5 vai. vakare 

p. J. Ų. Mikulskai iškėlė 
puikią puotą, 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves 
paminėti, Amerikos Lietu? 
vių Piliečių Klube. Dalyva
vo jų giminės ir pažįstami, 
žmonių dalyvavo apie du 
šimtu. . Visi btivo patenkin
ti, . Vakaro vedėju buvo p. 
K. KruŠinskas. .

Kalbėjo kun, J. Aleksiū- 
nas, P. A. Buigališkis, A. 
Buigališkis, O. Belevičienė, 
A. Macienienė, J. Bagdonie
nė, P. Mačiulis, P Židelis,. 
S. Subatienė, P. Pilkauskas, 
J. Servytas, J. Baržilaskie- 
nė, A. Willis, O. Dobrovols- 
kienė, K. Bernotienė, A. 
Kingsonienė. Buvo viešnių 
ir iš Seranton, Pa., Syracu- 
se, N. Y. Visi linkėjo p. J. 
U, Mikulskiatas sul a u k t i 
auksinio jubiliejaus.

P-nai Mikulskiui dėkojo 
svečiams už gražius linkę ji-, 
mus ir jų atsilankymą. P-ai 
J. U. Mikulskį ai yra gerai 
žinomi Brooklyne ir Pa. Ju- 
biliejantams įteikta daug 
dovanų ir palinkėta ilgiau
siu finetn. / Ten buvus.

ŽINUTĖS
Prezidento. rinkiinu o s e 

kai kurie lietuvių pralaimė
jo ir materialiai, iš to čia 
ir kilo priežodis: “pralaimė
jo kaip Ilooveris.”

Didž. New Yorkę po rin
kimų, žmonių ūpas pagerėjo. 
Visi pilni vilties, gal “pros- 
perity around the corner.“ 
Brooklyno vynininkai, turį 
apie 28,000,000 galionų vyno

' choras taipgi dalyvaus ūk-, ir laukia leidimo jį pardavi-

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS,.

Choras dainuos per radio 
p W0V ŠĮ sekmadienį — lap- 

. i i ■ • krivio 20 d;, 9 vai. ryto, su 
1 fikrain iečių, choru/ Mūsų

t.

JERSEYCITY
Lapkričio 13 d. vietos lie

tuvių Šv. Onos įiai’ap. šven
tė dvidešimties metų sukak
tuves.. Tąja proga bažnyčio
je, buvo pašventintas naujas 
altorius,, groteles ir sėdynes 
(suolai); Į sukaktuves at
silankė. didelis būrys žmonių 
netik iš Jėrsey City, bet ir iš 
toliau (Newark, Harrison, 
Elizabeth, New York, Broo- 
kiyn).. Bažnyčia. buvo per
pildyta, net stovėjo daugelis. 
Sukaktiivių bankiete daly
vavo arti pustrečio -šimto 
žmonių. Jersey City tokių 
iškilmių dar nebuvo) tupėju
si*
' Bažnyčioje pamaldos pra

sidėjo 7 vai. vak.. Pradžioje 
kun. J.; Simonaitis pasakė 
angliškai pamokslą. Toliaus 
kun. J. Židanavičius iš Am- 
sterdam, N.. Y.. pašventino 
naują didįjį altorių.. Jam 
asistavo kun. J. Aleksiūnas 
ir kun.. J.; Kartavičius. Po 
šventimų lietuvišką pamoks
lą pasakė kun. J,. Balkūnas. 
Pamaldos baigėsi Palaimi-, 
niiiiu Švc. Sakramentu. Už
sibaigus pamaldoms .po baž
nytinėje svetainėje. parapi
jos moterys paruošė bankie- 
tą. ‘ Svetainė buvo kimštinai 
pilna. žmonių. Dalyvavo. sve
čiai kunigai bažnyčioje ir 
bankiete: vietos klebonas, P. 
Vanagas, J. ŽidinayiČius, S. 
Stonis, J, ' Simonaitis, L. 
Vaicekauskas, J. Bružikasy 

■’S. L, L šeštokas, C. P/
Remeika, J. Aleksiūnas, K.. 
Banionis, J. Lencevičius įr 
J. Kartavičius. Pasauliečių 
tarpe matėsi, p, Žilevičius, 
Dr. M. M. Apfelis, kongres
menas O’Brien, P. A. Dul
kėj Trečiokas, Krisiūnas, 
Balčiūnienėj Polienė ir k. 
Bankieto metu (ir bažnyčio
je) vietos choras p. Hodelio 
vedamas -gražiai .padainavo;’ 
Bankietas tęsėsi virš porą 
valandų, kalbėjo penki kal
bėtojai svečiai. Po vakarie
nės sekė šokiai. Parapijai 
liks gražaus pelno. Lietu
viai džiaugiasi kita. P. Va
nago darbais išpiiošiant baž
nyčią. . .

jis rnišvie.’? \ isas ?. • aplin
kybes ir sąi; gas, k os p"-., 
vertė lietuvius Stūdeiitus or
ganizuotis Amerikoje; taip 
pat, paaiškino visiems nau
josios lietuvių studentų or
ganizacijos tikslūs ir idėjas,

Kun. J. Bakšys, savo ilgo
je ir . turiningoje kalboje, 
plačiai nušvietė šios organi
zacijos reikalingumą ir jo
sios reikšmę.1 .

.Išrinkta valdyba iš sekan
čių asmenų:'
• Dvasios vadas —Kūn. Jo- 
nas. Bakšys;"'

Pirmininkas—Izabelė. Ko
vaite — Nazareth College. 
... Vice-pirm.'—Praįias Mo- 
ciejūnas—University of Ro- 
chester. •••

Iždininkas — Katrina Ne- 
vardaitė Nazareth Acade- 
my. " ; \ '

. Finansų rhšt, — V. Sau- 
noras — Aųuinas Institutu.

Raštininke — Elena Kon- 
drotaitė—Uhiversity of Ro- 
chester. •

Knygų, prižiūrėtoja-^-Ele- 
. na Stirnaite — Nazareth A- 
cademy. .'

Narių yra 40. Tikimės, 
kad ’ prisirašys ir daugiau 
studentų...
' Nutarta laikyti lietuvių 
kalbos pamokas kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą, 8. vaL 
vakare, Šv.' Jurgio parapi
jos.mokykloj. Mokytojais y*. 
ra kun. J. Bakšys, Izabelė 
Kovaitė ir J. Č. Morkūnas, 
kūnas. . .

Niioširdžtdi kviečiame vi
sus atsilankyti j šias pamo
kas, -nes. galėsite daug ko 
nauja pasimokinti. Nieko 
nekainuoja!

PERAI
’ Lapkričio 19 d. prasideda 
parapijos rudeniniai fėrai. 
Šiais sunkiais metais yra 
sunku verstis ir mūsų parar 
pijai.Todėlprašoįria yrataL 
sų lietuvių visuomenė skait
lingai dalyvauti. Mes gerai 
žinome, kaip yra reįlcalinga 
lietuvių parapija ir niokslai- 
nė šiame mieste, todėl yra 
reikalinga ir paremti ją 
kaip tik galima. Nepasiliko’ 
me praeityje neparodę savo 
susipratimo, todėl nepasili- 
kime ir'dabar. Bus proga 
išlaiuu’ti. visokių bra n g i ų 
.dovanų, o taipgi ir. visokių 
paukščių. ■ '

Lapkričio 12 d. įvyko ar
tisto J. Babravičiaus kon
certas.- Rengėjai išlaidas pa
dengę art. Babravičiui įtei
kė nemažą, piniginę dovaną 
už pasižymėjimą.

Publikai p. Babravičiaus

Parapijos vakarienė, apie 
kurią jau buvo aprašyta, bu
vo labai pasekminga, ir fi
nansiškai. Pelno liko $150. 
Labai buvo malonu užgirsti 
tas gražias pasekmes.

HARRISON-KEARNY, N.J
. r Lapkričio 6 d, parapi jos 
Sodalietės minėjo savo, peliu
kių metų sukaktuves. Iš pat 
ryto visos, kartu su Apreiš
kimo parapijos Sodalietėmis 
iš Brooklyno, kurios atva
žiavo pagerbti dieną,. daly
vavo .mišiose. 'Visos ėjo prie 
Dievo štai o 1 ‘in coyporė.
; Vakare buvo- suren g t a s 
gražus vakarėlis. Š v e n t o 
Vardo salėje. . Daug žmonių, 
susirinko.: Šalę ir stalai bu
vo gražiai ušpuošti. Buvo 
užkandžių. Vakaro vedėja 
A. ;Ašakūhaitė perstatė kal
bėtojus, . Pirmutinis buvo 
mūsų svečias kunigas L.ence-Albinas Čiapas, kurio ko-f

j a buvo prade j usi. eiti truin- vičius, • Apreiškimo •. parap i - 
pyn, šiomis dienomis sveiks- jos iš Brooklyno Sodaliečiu 

vadas.
pastabų.^ Kiti kalbėtojai bu
vo mūšų klebonas, kuri. Vai
cekauskas, A. Stagnifinienė 
iš Brooklyno, A, Švirneliūte, 
P. Velyvis, P. Hodelis, p>p. 
Galšauskiene, Makatauskie- 
ne, Č. Deškevičienė, E. Mo- 
rūkas iš New . York ir M- 
Kedzus iš Newarko;. ■ •

. Po valgių prasidėjo šokiai 
ir visi gerai pasilinksmino. 

. Narė.

ta Municipal ligoniėje;
. .. Vyturys.

PATERSON, N. J.

Jis davė daug gerų

Tetephone: STAGG 2—010S

DR. A. PETRIKĄ
(W!TMTUK)'

LIETUVIS DENTISTA8
221 8. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Z-Splndulių Diagnot* 
Gano Aneįietifat

VALANDOS:
Nuo 0 vo.1, ryte Iki 8 vai. vakar*. 
Panktadtenlals ir iventadienfala 
• . tik •nsltaroA

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.Y.

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS ’
■piknikams, buliams, koncertu m b, 

Šokiams ir visokiems pasilinksmini- • 
mama smagiausia vieta Brook- 
Hme-Maspettie. Jau- laikas ugslsa-į 
kytl salę žlemus sezoriiil. j
kamp. Maspeth ir Betts Avė J

JONAS KLASČIUS, Sav, . į-‘
Maspeth, N. Y. |

3

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS TŪ

BALSAMUOTOJAS
Apdrmąla Visose Siikone

Notsiry Public
'5441— 72-nd Street, .

Arti G ratui St.
MASPETH, U I., N. Y.

Sužinota, kad gerb. mūsų

Anglas W. Stephenaon iš York 
shire, Anglijos, labai mėgstu lai 
vėlių—jachtų. lenktynes. Jis ren
giasi atimtį iš amerikiečių laimė
tąsias pirmenybės.

BAZARO UŽBAIGIMAS
' šeštadienį, lapkričio 19 d., 

7 vai. vakare Įvyksta vaka
ras vedamas Šv. Teresės Dr- 
jos ir parapijos choro. Tas 
vakaras gal bus . yienas iš 
įdomiausių. . Visi jau gerai 
patyrė, kad choras, art. P. 
Petraičio vedamas, yra labai 
gerai • išlavintas ir gražiai 
užsirekomendavęs. Taigi tas 
choras tą vakarą sudainuos 
keletą labai gražių ir įdo
mių dainelių.. Bus ko pasi
klausyti. B e to, yra pakvie
sta, labai gera: muzika ir jau
nimas. labai smagiai galės 
pasišokti. Bus ir kitokių į- 
vairių pasismaginimų. Tat 
visi nepraleiskit geros pro
gos pasiklausyti gero choro 
dainų!

Sekmadienį, lapkričio 20. 
d., 6 vai. vakare įvyksta , bą- 
zaro užbaigimas: Tą vakarą.’ 
veda, pati parapija. Tame 
.vakare įvyksta svarbiausieji 
išlaimejimai ir šiaip Visų ba
varo daiktų pigus išpardavi
nėjimas. O be to, ir muzika 
labai gera bus. Tas vakaras 
labai svarbus; Tat ir yra 
kviečiami kaip patersonie- 
čiai, taip ir iš apylinkių, at
silankyti. Visi šeštadienį ir 
sekmadienį į Paterson! Visi 
įbazarą! ( ■ Reporteris.

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simboli žavi mas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis. .

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės. Dar nespėjo kūdikis 
pravert akių, o jau suspau
dė jį .skausmai — jis verkia. 
Paaugęs ir pradėjęs valdyti 
protą, jis eina į kovą su ne
laimėmis, kad iškovoti. lai
mę. Kiekvienoje kovoje rei
kalingas vadas. •
. Knygelėj “ PasikaTbeji m c^s 
apie Raini ęP trumpai, bet 
teisingai parodyta, kur yra 
žmogaus, laimė ir kaip jąją 
sugauti. . ' ’ .

Įsigyk ją šiandien! “Dar- 
btainko “ spaudos v a j a u s 
metu, jos kaina tik 5 centai.. 
Įdėk į konvertą 7 centus pa
što, ženklais su persiuntimu 
ir. užadresavęs p ą s i ų s k 
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. Graboriusir BalBamaotojaa
660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.
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JOSEPH LEVANDA
(Levandauskas)
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ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R i U S 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Aprėišlcimo parapijos.
.; Bažnyčią 

Paraamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-

. .. kioms.pokyliams.

Įę gausi ir džiaugsies ją skai
tydamas... .

“DARBININKAS” .
36G .Wešt Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramonių- 
k»l. kurie skelbiasi •‘Darbininko,“ tik-, 
rcii \ertl skaitytojų paramos.
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