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KMITO ŽODIS VISUOMENEI
“Darbininkoskaitytojai 

pastebėjo, kad 87-tas. jo nu
meris išėjo labai vienpusiš- 

/ ’ kas, nes jo didžiumą užpil-

legijos, Thompson, Conn.
Tie chorai surengė žavėtiną 
“Dainų ‘Švente

de mano asmens aprašymas.
Kadangi tokiuose atvejuo- 

. še nušviečiama tik gerosios 
šolenizanto pusės ir tai ge- 

----- rokai padidintam maštabe, 
tai aš ten išėjau ir didvyris, 
ir vadas, ir viskas: ko tik 
norite, tiktai ne tas, kas iš-
tiesų esu. Daugelis, be abe

su tokiais 
solistais kaip p. Petraitis, 
p-lė Grybaite, p. Antanėlis, 
p-lė Grabijoliūtė, p-lė Pet- 
rusevičiūtė ir kiti. P. Žyda- 
navičius su savo dukrele 
prisidėjo prie pakėlimo ar
tistinio skonio. P-nai Kar
bauskai — tėvas ir sūnus 
mainiiikavosi su gabiu kom
pozitorium broliu Bau i u

Jonės, nustebo ne nežinoję, 
kad savo tarpe turi toki

chorų dirigavime.

Stebuklą. AŠ. pats nustebau 
nemažiau už. kitus ir,., jei 
būčiau laiku žinojęs,, kad 
prieš manę daromas toks 
sąmokslas, būčiau stengęsis 
jį suardyti,: bet sekretas taip 
sumaniai buvo laikomas, 
kad. apie viską sužinojau.

• tik
pervėhi. Tuo būdu teko iš
klausyti vįsą ta m u ž i k a. 
Tiesą pasakius, muzika • bu
vo maloni. Jau tai žmogaus 
tokia prigimtis, kad jam

tuomet,' kai jau buvo

maloni kiekviena pagerbimo

Į tą artistinę puotą žiū
rėjo Kmito idėjos originąto- 
riūs gerb. kim. Dr. J. , Na
vickas, Švč. Marijos Kole
gijos Rektorius. Kas dėjo
si jo širdy, pigų įsivaizduo
ti. Jo auklėtiniai stiiden- 
tai gerai pasirodė visame 
kame: — dainavime, eise
noj., elgėsy^jie davė puikų 
pavyzdį jaunimui. Vado 
širdis buvo patenkinta. Vi
sa eilė kunigų ir tūkstanti
nė žmoniii minia jais gėrė
josi. Ir kitas kolegijos dva-

ti į kelią taisymo darbą. Per paskutinius 2 metus

f A

Meksikos kareiviai, vyriausybės Įsakymu, p 
kareiviai pataisė labai daug naują kelią.

LAISVAMANIŲ KONGRESAS LIETUVOJE

VOKIETIJAI PASKOLA i «"»"! - _________________ 1 d. čia įvykoPAILGINTA

KAINA 5 CENTAI

Vokiečiai Užpuolė Vydūną
HOOVER KALBĖJOSI SU 

. RUOŠĖ VELT
WASHINGTON; — Lap

aičio 22 d. po pietų pas 
irežidentą Hoovcr buvo at
vykęs prezidento pakviestas 
gub. Robsevelt, būšimasis 
)rexidentas. Juodu kalbė

josi apie valstybių skolas.
Bet ką šie valstybes vy

rai nutarė, visai neskelbia
ma, nes jie kalbėjosi labai

Jų pasitarimas
ręsėsi apie 2 valandas.

Po pasitarimo, Hoover ir 
Roosevelt afskirai kalbėjosi 
šu. savo patarėjais ir kon
greso vadais.

onvaciai.

TILŽĖ. Spalių 30 d. 
Prūsų lietuvių veikėjas, ^i- 
nomas rašytojas Vydūnas 
vyko į paskaitą. Kelyje jį į 
sutiko būrys vokiečių hitle
rininkų, kurie apstojo gar
bųjį lietuvį ir pradėjo vfi 
saip kolioti. Vienas hitleri* į 

ninkas smoge kumščiu Vy--” 
dūnui į krūtinę. .;

Dėl gauto smūgio senelis 
Vydūnas porą dienų išgi> . 
Įėjo lovoje. Be to, hitleri
ninkai grasino jį nušausią,. '

LIETUVOS STUDENTU 
ATSTOVYBĖ IŠRINKTA ■

pramogai kad ir visai rie- 
. užsitarnauta. Taip ir ma- 

: no seniai jau užgrūsta kam
pan savymeilė išėjo aikštėn 

. ir džiaugėsi ta puikia iškil
me, kurią man surengė.Bos- 

-. tono ir apylinkės lietuviai.
Nustebau dėl. tokio žmonių 
skaitlingmno ir jų nuošir
džios nuotaikos. Negalė
jau nepastebėti, .. kaip jie 
perdaug įvertina nevykusias 

pastangas ir koktu
man buvo, kad. taip mažai

■ tu užsitarnavau. Bet da-
• .bar, kai jau viskas įvyko, 

nieko man daugiau nelieka, 
kaip tik karštai. padėkoti

• ’ gerbiamai visuomenei už jos
gausiai pašin-iškusį nuošir
dumą.

mano

Tos iškilmės sumanytojas 
buvo gerbiamas Švi Petro 
parapijos klebonas, kun. P.

. A. Virmauskis. Jis.išjudi-/ 
no — sumobilizLąvd visas 
bažnytines, idėjines ir pa^ 
Šalpines Draugijas, ..•kurių 
net 20 dalyvavo. Jų nuo
širdūs. sveikinimai, dvąsiški 
bukietai ir kitos dovanos la-

■ • • bai mane sujaudino. . Jų 
skaitlingumas- ir įvairumas 

.•1 •. žavėjo, vaizduotę ir džiugino
. širdį. Tik suskaitykite:

■ ' ’ Merginų- Sodalicija,; L,: Vy
čių, Marijos = Vaikeliai; - L, 
D. S., Moterų- Sąjunga,

. Moksleiviai, Blaivininkai, 
Amž. Rožančiaus, ir Gyvojo 
Rožančiaus Dr-josn Treti-

. ni'nkąi, Sekmadienio Moky-
■ ‘kla, Marijonų Rėmėjai, Lie-

tu voš Dukt erų, Šv. . Jono 
Ev., Šv. Kazimiero, . Eede- 
racija, Šv. Petro ir.Povilo, 

. . .Kęstučio; -Saldž. Širdies V.
Jėzaus Draugija, L. R. K.

ir visą tąA. S-mb kuopa;
apvainikavo 3 chorai:

šios vadas nesnaudė (nors 
pasirašoSnąudalis).. Tai. 
gerb. kun. Aleksandras Bu* 
blys. Jis toks linksmas ir 
natūralūs, kad ne nesuvok
tum, jog jo asmeny susi
kaupę tiėk talentų. Jis ra
sėj as, ihūzikąs, poetas?* hu
moristas, . dabar tik eilinis 
vienuolis, duodąs; jaunimui 
gaushį patarimų iš . savo il
gos. ir garbingos karjeros 
sandėlio, . Atsilankė ir ke
letas kaimynų kunigų: kun. 
Vasys, kurs bažnyčioj pasa
kė labai įdęmų ir atitinka
mą pamokslą, kun. Švagž- 
dys, kurs savo žavėtina pra- 
kalbėle visus sugraudino ir 
pats susigraudino, kun. Juš- 
k’aitis, kun. Vaitiekūnas, 
kun. Plevokas ir kun. Jeii- 
kus. Kaip , jautėsi Kmitaš 
tokioj garbingoj draugijoj ? j“? 
Nežinau.... Tur būt susi jau- 
dinęs niurnėjo: “pakliuvau 
kaip ;tas pasakos kaimietis 
į karalius,, bet — gerai man 
Čia būti.”

Atėjo ir telegramų iš to
limesnių Amerikos kraštų: 
Chicagos, Peniisylyanijoš, 

. New Yorko, Rochesterio, vi
sos su nuoširdžiais sveildni- 
maik Ir D. gerb/ New Tor
io konsulas,’ p. Žadeikis ma
nęs nepamiršo. Tai gerai

BAZELIS, Šveicariją. — 
Tarptautinis bankas lapkri
čio 14 d. pailgino $90,000,- 
000 paskolos sumokėjimą 
dar trims mėnesiams. . • 

•; Šį nutarimą turės dar pa
tvirtinti Prancūzijos, Angli
jos ii’ Aipeiikos eentraliniai 
bankai. ‘ .

— Lapkričio 
l .d. čia įvylįo vadinamasis 
“Kultūros kongresas,”', ku
rio pagrindiniu tikslu buvo 
paieškoti naujų kelių kovai 
prieš katalikybę. Vyriau
siais kalbėtojais buvo prof. 
Vabąlas-Gųdąitįs ir Dr. J.. 
Šliupas. Prof.
skaitė rimteąnlę paskaitą a- 
pie civilinę metrikaciją.

Vabalas-Gttdaitis ; ir .

Roemeris

Šliupas savo . vadinamose

Petro, South Bostono, Pan 
Švč; N. Prasidėjimo, Gani- 
bridgė ir Švč:. Marijos Ko

KOMUNISTAI PRIEŠ AUK
SINIUS DANTIS

. MASKVA.—^- Komunistų 
laikraščiai pradėjo agitaci
ją, kad visi .“tayorščiai’’ ne- 
sidėtųx auksinių dančių ir 
tuomį stiprintų savo šalies 
aukso atsargos fondą. ... ;

Laikraščiai apskaičiuooja, 
kad Rusijoje dantims taisy
ti sunaudota penki tonai 
aukso.’ Jie agituoja, kad 
dantys būtų dedami iš kito
kio metalo. . ...

paskaitose bėrė tikro kolio- 
J imosi.. “ žibučius ” katalikų 
adresu.- . --- -

Šliupas savo, kalboj e pa
reiškė nuomonę, kad Lietu
voje nežaležninkams veistis 
dirva esanti nebloga, tik 
reikėtų, girdi, kokios poros 
žymesnių kunigų ir. viskas 
būtų “tvarkoje.” Jis labai

užgy r ė katalikų veik i mo 
persekiojimą.

Gale savo kalbos Šliupas 
pasiūlė “14 punktų.” Štai 
tie . punktai : 1. įvesti civili
nę metrikaciją;.. 2. nutrauk
ti su Popiežiumi sutartį; 3. 
kunigus ir vienuolius imti į 
kariuomenę; 4. konfiskuoti 
bažnyčių ūkį ir turtus, vie
nuolynus panaikinti; 5. b.až-. 
nyčias apkrauti mokesčiais; 
6. kunigus apdėti mokes- 

‘suvisuomeninti’”
kapines; 8. tautos ir valsty
bės šventes švęsti, be bažny
tinių- . apeigų, vėliavų ne
šventinti; 9. pašalinti, iš mo
kyklų tikybos, i mokymą; TO. 
vietoj tikybos pamokų įvesti 

moralės mokslą, ” kurį dė-

SUKILIMAS HONDŪRO 
SALOSE

TEGUCIGALPA.—Hon
dūro salose kilo didelis su- 
dlimas prieš esamą vyriau
sybę. Sukilime per 12 va- 
andų užmušta keli šimtai

žmonių. ■
Sukilimą sukėlė prezidęh- 

to rinkimus pralaimėję libe-

KAUNAS. — Lapkričio 
ir 6 dienomis Vytauto Di

džiojo universiteto studen
tai rinko savo atstovybėj į 
kurią išrinkta 44 atstovai.

Šios grupės pravedė ąt»-
- II, 

Žydai — 9, tautininkai^-4y
- 3, varpininkai —• 

2,. lietuviškų • organizacijų '. 
grupė 6,. komunistai — 3, 
rusai — 1, teisininkai — lį j : 
medikai.— 1, žemaičiai — 
1, korporacija “Lietuva”- - į 
i;* šbeialistaiT/-i.

&

stovus: ateitininkai

lenkai

Šiais; 7 ralal Taigi, ir šių metų atsto-

išauklėto džentelmonO man-
dagumas. Beje, p, Žadei-

TIKTAI 9 GUBERNATO 
RIAI RESPUBLIKONAI
WASHINGTON. — Res- 

publikonų . partijai po lap
kričio 8 d. rinldnių paniško-

MIRĖ DR. P. KAIRIŪKŠTIS

jkio asmuo rišasi su malo
niais (atsiminimais.; Nega
lima užmiršti .to įspūdžio,, 
kurį- jis padarė į bostonie
čius savo gražia, karinga iš
vaizda, kai jis čia lankėsi su 
Lietuvos Misija, pasauli
niam karui pasibaigus. “Jei 
visi Lietuvos karininkai 

’ taip atrodo, tai nestebėtina 
ii* negaila, kad tokia maža 
tauta įsigijo nepriklauso
mybę,” —‘ kalbėjosi tarp sa
vęs, bostoniečiai ir —bosto- 
nietės. . • ’

MatĄ’dąinas tošį nuoširdų 
mano neva darbuotės pri
pažinimą (dirbau tiek, kiek 
katinas verkė)-, kaip aš ga
liu . jums> gerbiamieji, ‘atsi
dėkoti?.. Kad turėčiau savy 
kilis šimtus asmenų, tai

Balsais senų ir Jatin.am.i-

KAUNAS. - — Lapkričio 
mėnesio' pradžioje staiga 
širdies liga mirė Dr. Povi
las Kairukštis, vienas iš. se
nesniųjų. Lietuvos gydytojų, 
katalikų dienraščio “Ryto’'’
artimas bendradarbis, buvęs

jo. jog tik 9. valstijų guber
natbriai btiš respublikonai 
per sekantį laikotarpį. 38 
valstijos, savo gubeiiiatoriais 
pasirinko demokratus ir vie
na (Minnesota) — darbietį- 
ūkininką^ \

eių
. Dainuočiau

stytų paprasti mokytojai
11. platinti ir vykdyti šūkį 
“šalin nuo.Romos;” 12. lei
sti steigti tautinę bažnyčią 
su vedusiais kunigais; 13. 
visa tai įvykdžius bus už
tikrinta; “sąžinės laisvė,” 
nes 14. ■ Lietuvoje katalikų 
Bažnyčia ligi šiol tik skal-

Kauno miesto ligoninės, ve
dėjas. - .

Beveik tuo pačiu laiku 
Kaune staiga . Širdies liga 
mirė žinomas chorvedis An-

de ir kiršino gyventojus.
Po “garsių” paskaitų į- 

. vyko diskusijos, kuriose y-- 
pač gyvai dalyvavo jaunie
ji laisvamaniai, kurie gero
kai puolė savo tėvą Šliupą.

Šliupas,-gavęs žodį atsa
kyti, negalėjo pradėti kal
bėti, nes jo dvasioje išauk-

tanas Vaičiūnas, ypač daugi jaunieji laisvamaniu- 
dirbęs tarp Klaipėdos kraš
to lietuvių dailios srityj e.

Nelabai senai Kaune irgi 
staiga širdies liga mirė in
žinierius Gimbutas ir .advo
katas Chodakūnskas. .

' Šie paskutiniai liūdni į- 
vykiai parodo,’ jog tarp lie
tuvių . inteligentii įsivyravo 
širdies ligos.

SUĖMĖ NETIKRU PINIGŲ 
i DALINTOJĄ

ačiū! ačiū!
ačiū f - *

Nes už “Dainų Šventę" 
tik daina galima atsilygiu-

BRIDGEPORT, Ct.—Po 
J iri ja suėmei tūlą Alex Lale
ohidasykūrs kaltinamas pla

ti.
tinime netikrų penkinių ir 
dešimtinių.’ Užstato iki tei
smo jam pasklida-$10,000.

NORI PANAIKINTI 
SENATĮ

LINCOLN, Neb. 
braskos valstijos tik ką iš
rinktasis senatorius J. Boelt 
pranešė, jog, kaip tik jis 
pradės eiti savo pareigas į-

- Ne-

vybėje ateitininkai sudaro 
didžiausią. grupę, kas f aiš-
kįai parodo, kad ateitininkų
pajėga, nors iš visų pusių .’ 
smarkiai tramdoma, išlaiko 
savo galingą frontą. . • .

LENKAI PRAŠO ATIDĖTI 
SKOLAS

nešiąs pasiūlymą, kad Neb- 
rasko valstijoje būtų panai
kintas Senatas.’

Senatorius Boelt nuomonė
pilnai užtenka valstijai at
stovų rūmų, nes ekonominė 
depresija verčia grie b t i s 
taupymo įvairiausių, prie-.

WASHINGTON.—Len
kijos ambasadorius apsilan
kė. pas. valstybės sekretorių : 
Stįmson ir pareiškė,. Jog. . 
Lenkijos vyriausybė tuojau 
atsiųs pranešimą, prašyda-, 
ma atidėti skolos įmokę jinto

monių.

LEIDO STIRNAS
MEDŽIOTI

ST. ALBANS, Vt—Ver- 
mont; valstijoje per 5 metus 
buvo uždrausta med ž i o t i 
stirnas^. Šiemet gi leidžia
ma stirnų medžioklė , nuo 
lapkričio 21 d. iki lapkričio 
30 d., išskyrus sekmadienius,

laiką. .. •
Gruodžio 15 d. Lenkija 

turi sumokėti Aniei’ikos iž
dui $3,302,980. . Iki šiolei 
Lenkija yra sumokėjusi A- 
merįkai $22,646,297 iš $203,- 
007,000 skolos.

kai pakėlę triukšmą, pradė
jo švilpti, staugti. Daugelis 
iš jų Šaukdami liepė. Šliu
pui būti nezaležninkų vy
riausiu arldvyskupų...

Šliupas supyko ir į , savo 
“ išdykusiusvaikus sušu-~ 
ko;' Aš jūs nė- vieno nebi
jau! 1 ’ -■ ”... •.

■ Pagaliau daugelis laisva
manių. paliko salę,- . kuri 
kongi’eso gale, paliko. apy? 
tuštė; bedaly va vo kelios de
šimtys atstovų, • nors prar 
džioje .. buvo įsiiXĮgLstrayę 
173 “teisėti atstovai.v

Laisvamanių fondas, pa
gal pirmininko pranešiiiią, 
,iš numatytų j >a j amų gavo 
tik 40 procentų. Šiaip jų 
taryba jokių kultūrinių dar* fornįjū puųan insianfi 20 

l>ų Lietuvai nenudirbo. J milijonų gai hiU vyno?

KALIFORNIJA RENGIASI 
VYNO DIDESNEI : 

GAMYBAI
SAN- PRANCIŠCO.

PADĖKOS HIENA
■ Kasmet lapkričio ’ meiiė- 
sk) paskutinį ketvirtadienį 
švenčiame, kad pad ę k o t i 
Aukščiausia jam už visag 
mums duotas gerybes.

Šioje šalyje, .ačiū Dievui, 
turime višoldų gerybių: pi* 
iiigų, maisto, drabužių ir ki- ‘ 
tokių. ‘.

Bet ir čia milijonai žmo
ni ių skursta ir vargsta. Ko- ;paa- -Tf.»....................... ,

Kalifornijoje vyno . išdirbę-1 dėltaip yni pagalvokime iv 
jai rengia savo dirbtuves jin- 
dvigubintai vy no

Prieš piviiiljicijos laikih 
Kalipornijoje buvo gamina*

į.unybai. ’

iha apie 45 mpi jonus galonų
kasmet ; Šias .metais Kali

apsidairykime. ,, i
Padėkos Dienojo, gi pa- Į 

rodykime krikščioniką mei- j 
lę savo artimui,. Pašidalint ! 
kimo sh juo maistu, drabu- I 
žįąis ir.. darbais. Padaryki* 
mo ir savo artbhūi tikrų : 
Padėkos Dieną, I

■r

A. •

y
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I APSAKYMĖLI Al
Žinios Iš Lietuvos
IŠKRATĖ KATALIKŲ DARBI-18,026 ir 1930 im — 19,345)"

ŽttNfcŲ ADMINISTRATORIŲ ‘

p PASAKA

i Randasi viena šalis, ku- 
; rioji tūnojo apsiausta bega

linės tamsumos amž i a i s, 
nes tojo krašto nesiekė sau- 

. lės spinduliai, ue žmogaus
. ’į guvios dvasios kūriniai. Iš 

’ tosios tai nežinomos šalies 
i vienas sknrduolis. • keleivis 
: pribuvo į žemę, kuri amži- 

—' ’ nai spindi saulės - s-pindų-- 
į liais ir, kurioj e n e s i b a i- 
! plaučiai žydi nevystančios

. į gaivios dvasinės gėlės.
Tąs skutduolis keleivis, 

s gyvenęs kurį laiką toje lai
mės žemėje, sugrįžo į sa- 

. ’ v»o tėviškę ir savų šalies pi
liečiams apsakinėjo .degir> 

! dėtus ir nematytus daildus.
• —Buvo gražiame ir tur- 

. ’ j • tingame krašte,: — pradėjo
P jis pasakoti. — Mačiau mil- 
j žiniškąs dirbtuves, kuriose 

i triūsią •■darbininkų tūkstan- 
•; čiąi; tos diibtuvės .maitina

; žmonių milijonus ir kraštui
• ' teikia gerbūvį. Patiko vis-

.: kas ir labai gailėjaus, kad 1 
panašaus, ko nesiranda nni- '

. ’ šų krašte.
Ir, visi, keleivio klausan

tieji, gailėjosi, kad pas juos 
nesiranda! to visko.

į Jis gi toliau kalbėjo:
•| —Daug žavėtinūmo gir-:

. dėjau ir klausiaus. Skambi-
• no mistras, o iš po jo pirš- 
\ tų plauke giesmė tiesiog . į.

• • širdį ii* iš akių triško aša- 
’ ’ ros. Mistras žavėjo visų

; širdis ir žavėtinos visos bu-
■ J vo jam atsidavusios. Muzi- 

zika sužavėjo manę ir labai 
' gailėjaus,- kad josios liesi* 

J randa pas mus. ' .
■Ir, visi, keleivio glausan- 

. tieji, gailėjosi, kad pas juos
■ nesiranda muzikos;

Jis gi dar daugiau šneke-

—Vienų rytmetį pabudau 
t labai aukšti ir kabių viršu- 
’ nešė regėjau saulėtekį. Nė- 
; • išgaliu, išreikšti tų visų įs- 

: : pūdžių. kokiais buvau per-
• siėmęs .regint stebėtinuosius
• saules spindulius.: Laimės

Šalies gyventojai-gali kas 
■. dieną regėti tokius stębūk-

■ 7 lūs. Aš gi puoliau ant ke- 
‘ lių prieš tokį reginį ir yėr-

.. j kiau. kad tokios. stębėtino-
Į. sios saulės nėra ■ pas mus.

. ' Ir, visi, keleivio klausau-
• • j . . • ’ ’ ’ ■ • ’

. -r . tieji, gailėjosi, kad jų nepa-
■ liečia stebėtinieji saulės 

. / i spinduliai; '
Galop jis tarė:

■ į . —Ljau miesto gatve ir
•:?’ [ prieš mane mažas vaikutis

j skubėjo į mokyklų; Jis- vie- 
’■, -i noje rankutėje, laike, kny- 
/ J gas ir sąšiuvinius, . kitoje 

• - rankutėje turėjo puspieČius,
suvyniotus į popierį. Gi gat- 

: ; vės kertėje stovėjo žilaplau
kis senelis, ištiesdamas prieš 
save drebančias rankas,: o 

•L J jo akys meldė išmaldos, pą- 
. : t šalpos.. Vaikutis pažvelgė 

į;. į senelį,.ašaros gi pasirodė 
|: akyse ir vargšui seneliui ą- 
t tidave savo puspieČiuš.
L Įnieglobstį paėmiau tį vai- 
j; kutį ir, pabučiavęs, glamo

nėjau jį, jausdamasis lai
mingas, kad panašieji vai
kučiai randasi ir mūsų tė
viškėje.

Ir, visi, keleivio klausan
tieji, džiaugėsi, kad ir pas 
juos randasi panašūs vaikii- 
čiai.

: Ir nuo to laiko jie dau
giau nebepavydejo laimės 
šalies gyventojams, valdau- 
tiems-dirbtųvesr kurios kra-... ... • 
štai gamina gerbūvį, nė 
mistini, kurs žavi klausyto
jų širdis, nū stebėtinajam 
saiiletekiui, kurį laimės, kra
što gyventojai gali kas die
ną regėti... ■

Kaunas. — Spalių 15 d. 
naktį k kriminalinė policija 
iškratė katalikų laikraščio 
‘ Darbininko ’ ’ administrato
rių p. Giedraitį. Ieškojo 
nelegalios literatūros.. Ieško
mos literatūros nerasta.

Vadinasi tautįninliai .ne
snaudžia. ir įvairiais bū
dais neduoda katalikams ra
mybės, Gėda tautininkams,

PER PIRMUŠ 8 MENESIUS PA 
DAUGE JO APIE 20,000 

GYVENTOJŲ

oiRgiyryKis , - .
karalystes mokyklose įvedė 
H’iverstiną tik' vokiečių kal
ią. Tai buvo didžiaušis 
smūgis lietuvių kalbai, tuo 
patim ir visai tautai.

KLAIPĖDA DAUGIAU PRASI
SKOLINUSI KAIP KAUNAS

asmenys.
DIDBLIR GAISRAS 

VELIUONOJE

Spalių 20 d. Veliuonoj su
degė klebono kluonas su vi
su nekultu astuonių ha. že
mės ploto javų derliumi. Su
degė taip pat ir trijip’hekta
rų dobilai ir kai kurios ma
šinos. Trobesys buvo ap
draustas. Gaisro priežastis 
nežinoma.

KALWri& GAUĖ 1400 LITŲ 

PENSIJOS.

n»

Sveikinimai Kun. K. Urbonavičiui- 
jonui Kmitui Sukakties Proga

Matutis.

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vert6,”

: ŽODIS SILPNIEMS-
‘ Vienus specialistas gydytojas keje- 

tii metiį atgal išrado kombinaciją. su
daryti) iš tonikų jr jam gydymas se- • 
kėši su tuo tonikų, ši preskripcija’ 
vėliaus buvo siunčiama paštu., tūks
tančiams,. kurie sužinojo apie* šį išra- 
dimQ. ir apie jo stebėtinas pasekmes, 
ir kaseli e pareikalavimas ant jo di
dėjo. Ant galo jis buvo duotas vais
tininkui dėl platinimo, ./Tonikas, ku
ris turi ti] • specialu ypatybę atgaivi
no ir sugražino normuieš jėgas tūks
tančiams, vadinasi N.UGA-T0NĖ/

Jūsų vaistininkas parduos junis su 
pilna garantija mėnesinį treatmenti; 
už $100. Nusipirkite jį šiandie, ir 
pastebėkite rezultatus rytoj/

Šiais metais per pilnius 
aštuonis mėnesius (skliaute
liuose pereitų inetų duome
nys) visoje Lietuvoje (kar
tu šū Klaipėdos kraštu) “su
situokė 13,277 (1931 m. — 
13,445, 1930 in< — 13,213) 
poros, gimė 45,4664 (1931 in.- 

44,383 ir 1930 m.43,- 
278) kūdikiai ir mirė 25,458 
ašmenys. < Mirusių skaičius 
šiais metais per 8 mėnesius' 
yra mažesnis kaip pelnai 
tuo pat metų, bet didesnis 
už 1930 metų minisių skai
čių. Tuo būdu per pirmus 
8-nis mėnesius visoje Lietu
voje . natūraliniu būdu pa
daugėjo 19,988 (1931. m.' ■—

KAUNAS,. — Prieš kiek 
laiko dėl susidariusių aplin
kybių iš valstybės tarybos 
pasitraukė tarybos narys p. 
Kalnietis, Dabar jam pas
kirta 1400 - litų . mėnesine 
pensija. . •< ' ' . .

■ , p ■

60 METU KAI PRŪSIJOJ UŽ
DRAUSTĄ LIETUVIU KALBA

f r

Spalių , m. 15 d, suėjo.. ly
giai 60 metų, kai Prūsų švie
timo ininisterio vbn Fąlcko 
išleistomis “AJgehieine Res- 
tiihungen..?’ visose- Prūsų

Statistikos žiniomis Lie* 
tavos savivaldybių skolos 
užsieniui siekia apie 9,600,- 
000 litų. Šių sumą sudarė 
Klaipėdos miesto skola 8,* 
900,000 litų, likusią 4^1 bū
tent, tik 700,000 litų sudaro 
Katino miesto savivaldybės 
skola vienam Anglijos ban
kui. Aną didžiąją Klaipė 
dos skolą užtratikė iŠ Vokie
tijos bankų buvęs Klaipėdos, 
miešto burmistras Dr. Gra- 
bow. , ' ■

Paimtą palyginti aukštais

Gerbiamas Jubiliate, Lietuvybės Karžygy Ameriko
je, teikis, priimti mano ir šios įstaigos nuoširdų sveikini
mų bei liukejimą ilgiausių motų. ' ,

Žadeikis,
Lietuvos Generalinis Konsulas.

Aukštai Gerbiamas Dvasios Vadove ir Amerikos Lie
tuvių -Katalikų Patriarchel * .

Amerikos Lietuvių Katalikų fStuclentų Organizaci
jos vardu s velkinu. Jus iškilmingoje Jubiliejaus dienoje 
ir. linkiu, kad Aukščiausias visuomet apsergetų ir laimin
tų Jus ir Jūsų kilnius. darbus Dievo ir Tėvynės garbei 1

Jonas Čelkys Morkūnas,

Lapkričio 19 d., 1932 m.
A. Li R. K, Vargonininlni Sąjungos vardu sveikinu 

Didžiai Gerbiamąjį Kuu. K. Urbonavičiui keturiosdešim- 
nuošimčiais skola dabar su- (ties metų darbuotės kaipo dainiaus ir literato sukaktu- 
daro didelį sunkumų Klaipė- vių proga. Priimkite mūsų širdingiausius linkėjimus šių ' 
dos miesto biudžetui suvesti, iškilmių dienoje..iškilmių dienoje

r
į

3

Geriausias nuo Reumatiškų ., • 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Mętų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau. Apie 
Pain-F.spellerį ir .nusipirkau 'jabod*. 
ka. Pirmas ršptepimas juomi .nfo- 

. .mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieno bonko galėjau at
likti visį savo kasdienini darbo be 
jokios /pagcŲjos. Dabar jau neturiu 
jokiy gėlimų, savo: sąnariuose.”

■ ' . ■ '•• ••. J. G.
Buffalo,) N. Y; •’

PAIN4XPELLER
Skaitykite ir Platinkite

“DARBININKĄ”

y

MIK
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KOVA TIES HASTINGS
1 —1066 METAIS

f.(Camla tavo • Žalumoj” — ’ kaip 
. ’ atvaizduota J, Scott W:illiams • >

fF {kvėpta nesuvaldomo įniršimo ndr-
‘ • manių gaujų,,'vadovaujant imiianCui

r* Apgaletojui, jųnegailestingame puolime
_ prieš anglus ties Hattings, spalių 14 d.

1066 metais, **.Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” ir žalias 
tabakas neturi vietos cigaretuose.

Luckies nėra žalio' tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

TV/T-ES perkame puikiausią, pątį ūžiamas per pagerinamą Lucky
L Y -1- puikiausia tabaka visam p c.jlJ. __1..^__ __ ______ i™..*!

pasaulyje, bet tas dar Ueišaiški- žinolnas _ «It> ioaSted”. 
na kodėl žmonės visur skaito •
Lucky Strike lengviausiu eiga* * 
retu. Dalykas tame, kad mės 
niekuomet neužmirštame tei-

1 sybės.jog“Gamta savo Žalumoj
1 Retai Švelni ir Lengva’’«- todėl
r šis puikus tabakas, jį tinkamai

pasendinus, išnokinus, perlėk

puikiausią tabaką visame Strike valymo procesą; kuris 

... žinomas kaip-- “It’s toasted”.
______ §tai k0(lel kiekvieno miesto,

miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckiės yra tokie ’ 
lengvi cigaretai.

"It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckio

A. Visminas, 
Centro Sąjungos pirininiiikas^

Jūsų kunigystės ir li.terati.nio darbo sukakties šven
tėje nuoširdžiai sveikinu ir tinklu ilgiausių metų, ištver
mes ir gausių Dievo malonių’ -. .
/ ■ • . ' Kan. Jeroninufs Vaičiūnas,.

Cicero, III. ri

. /Sveikiname Jus, mūsų. Nuoširdų. Prictcliij, minint 
‘kmligyštės ir Uteratihio dari o sukaktį. Ilgiausių metų.,

. . . ^vcntoKazimiero Seserys,
Lai Dievas stiprina ir laiminą Tamstos darbus ir to

liau. .. ’
■' Juozas Žilevičius, 

Laisvas. Menininkas.

Sveikinu Aukštai Gerbiamąjį dviejų progų Jūbilia 
tų. Nuoširdžiai.linkių, daug daug metelių pagyventi.

. . Kun: J. Kuras,.
■ ■ ; Serantoh, Pa.

. Nuoširdžiai.'sveikinu Jus, Gerbiamas Tėve, Jūsų ju
biliejaus proga? ir linkiu ilgiausių mėtų ii- daug daug Die
vo maloniu. ■ ■ " .' :

•' liapolfis Jušku, 
Baltimorc; Md,

•. Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių parapija reiškią, sa
vo, gilaus džiaugsmo ir nuoširdžiai sveikina mūsų Kata
likų Bažnyčios ir Lietuvių 'Vantos Patriarchų literatinės 
darbuotės sukaktuvių dienojo. Lai Gyvuoja Tavo galin
goji dvasia, vedanti mus kilnaus idealo keliais.

Kun.JonasBakšys.

Congratulal lons good liralth and liappincss <>n. yout 
35.1h aimiversaiy of prif'slho'Od also your 401h year .as. a 
literatūre Avritęr niay thę Good Lord spare, yoit for many 
many more years to come.

• ■ ' ’• Marijona Juškiene,
' ’Chicago, UI.

| AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ . 1

I LIETUVOS ALBUMUS Į 
t . 436 puslapių didumo- I

I Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- | 
Į .puoštas. Kiekvienas lieturis.privalėtų įsigyti šią I 
į knygą. Jos karna buvo $4.00. Dabar gausi tik už j
i $1.00? ■’ . • '

\ - Reikalauk iŠ • ' ■ ' .į
I “DARBININKO/’ I
I 366 West Broadway • / South Boston, Mass. |

JONO KM1T0 EILES
į Labai graži Įmyga audeklo apdarais, 192 pųs-

. lapių,- tik Už 75 centus. .^‘Darbininkui” prisiuntęs
75 centus gausi Jono Kmito gražias eilės.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj, lietuvis po- 
etas. Jo eįl?š pilnos patrijotiškų jausmų.

.• Siųsk užsakyma i . ■
“P ARBiNINKĄ“ .

866 West Broadvvay South Boiton, Masa. |
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-SSPENNS YLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA.

VYČIŲ “ARMISTICE ’ 
DAY”

Lapkričio 11 d, visas pa- - 
Saulis minėjo keturioliktas 
metines užbaigimo "pasauli
nio karo sukaktuves; Tą die
ną po visą pasaulį buvo ren
giama tinkamos programos 
paminėti tą didelį įvykį. Mii- 

^ų^farmima&Vyčini,-nenore--.- 
darni atsilikti, irgi labai gra- 
žiai paminėjo tas sukaktu
ves. Jų. pastangomis, buvo 
surengtos prakalbos su va
karėliu. Tas parengimas į- 
vy’ko Vyčių salėje, lapkričio.

. 11 d„ 9 vai. vakare, kurioje 
susirinko daug jaunimo. Pa
rengimą pradėjo visi susi
rinkusieji, sugiedodami A- 

. merikos ir Lietuvos himnus.
Po to Vyčių dvasios vadas, 
kun. A; J. Alauskas paaiškį- 

. no susirinkusiems, parengi- 
. mo tikslą ir pakvietė majorą
W. Green pirmuoju kalbėto
ju, kuris savo gražioje kal
boje. išaiškino kokią didelę 
reikšmę turėjo ‘ ‘Afmist.ice 
Day” kąreiviaims, kovojant 
kruviname kare ii* jų tėve
liams, kurie su pasiilgimų 
laukė jų sūnelių sugrįžimo 
iŠ kariuomenės. Jisai parei
škė, kad ši diena yra džiaug
smo ir nuliūdimo diena -r- 
džiaugsmo dėlto, kad. tėve
liai džiaugiasi, kad jų sūne
lis sugrįžo iš kąrb gyvas ir 
sveikas; nuliūdimo -— dėlto, 
kad daug sūnelių' nesugrįžo 

.— jie tapo palaidoti karo 
takuose. Baigdamas savo 
kalbą,, jisai pakvietė atsilan- 
luusiūs neužmiršti savo mal
dose mirusių kareivių, ku
rie, gindami savo tėvynę ir 
kovodami už laisvę, išliejo 
savo kraują ir paaukojo sa
vo gyvybę, ir kad prašyti j 
Visagalio Dievo, kad ramy
bė, meilė ir taika visados gy- 
vuotų tarp tautų.

.■ . Paskutiniu kalbėtoju bu* 
vo. A,. Kelley; kuris-karo me
tu buvo jūrininku.’ Savo 
kalbos pradžioje pasidžiau
gė parengimo įspūdingumu. 
Kalbėtojas kalbėjo apie, sa
vo pahū’iihus ir ką! jisai* tu
rėj o pergyventi pasaulinio

‘ karo laike jūrose. Kiaušy- 
• ’ tojai-jos. labai įdomavosi jo

’ kalba, ! : -■
Programą- labai gražiai į- 

. vairino deklamacijos,.dainos
• *. * * ir muzika. .peklamav'O pat- 

■ ’.riotiškas eiles sekančios pa- 
neles :. E; Galiniiltė, A.- Ųr-* 

, ■ - banavičiūtū,; G. Šuihanskai-
tė,’ E. SavulcjmiūtŪ ip ' A. 
Aukštiniūtė... <Pact a i n a v o 
dainas, kurios buvo labai po
puliarios ir visų mylimos ka
ro metu sekantieji: A. Ste-

* pūlaitytė, A. Pacenta, P. 
Jakubonis ir A. GataVebkas.

. . Po programos vyčiai skir- 
, . stesi, džiaugdamiesi savo to

ji kiu. gražiu nusisekusiu pa- 
| rengimu. Jie labai dėkingi 

- • j savo dvasios vadui kun. A.
• E J. Alauskui ir B. Bajorytei,

kurie dėjo visas pastangas, 
kad parengimas pavyktų. Ir 
jis pavyko geriau negu buvo 
tikėtasi. Štai ką vyria j dirb
dami vienybėj, ir santaikoje 
savo, energingumų ir patrio-’ 
tiškumugali nuveikti. .-

SODALIEČIŲ SUSI- 
RINKIMAS

Lapkričio 8 d. tuojau po 
pamaldų Įvyko Šodaliečių 
mėnesinis susirinkimas baž
nytinėje salėj erBuvo-gra
žiai pasitarta svarbiais- rei
kalais. Per susirinkimą dva
sios vadas kun. Dr. V. Mar- 
tusevičius išaiškino narėms 
apie bažnytinius Tūbus, ku
riuos kunigai dėvi, atnašau
dami šv. mišias, .Jis įšreiš-

ke pageidavimą, kad Soda- 
lietes savo geru ir gražiu pa
vyzdžiu stengtųsi patraukti 
ir kitas mergaites į didesnę 
meilę ir garbinimą Šyč. Pa
neles Marijos, kad paragin
tų tas, kurios nepriklauso, 
priklausyti prie Šodalici- 
jos, kuri riša jas prie Švc, 
Marijos mylėtojų ir garbin
tojų skaičiaus.

MT. CARME1, PA,
Parapijos choras lapkri

čio 12 d, turėjo šeimynišką 
maskarado balių, į kurį atsi
lankė musų .klebonas kun. 
Dr. J. Končius, kun. >J. Kli
mas, kun. J. Šita virius ir ki-

PREZIDENTO RINKI- giliai paveikti visus atsiląn-
MŲ VAISIAI

Praėję rinkimai Ameri
koj atnešė. įvairių vaisių: 
pas vienus laimę, pas kitus 
nuliūdimą. Pas mus, tačiau, 
atnešė daug juoko. Lapins
kas Pr., (ar šiaip ar taip, 
jis .su savo broliu prajuoki
na mūsų žmones), dėl savo 
nėlainiingų laižybų su drau
gu, buVo „priverstas vežimė
liu per visą miestą apvežti 
jo “poną,” ir pasistatyti ant 
juoko,, kuomet šis jį nuvertė 
už tokį patarnavimą, stačiai 
į upę. ■_ Bemaž visi vietiniai 
laikraščiai tokį- šposą apra
šė ir liet paveikslus talpino. 
Bet to dar neužteko atsily
ginti. Pranas turi dar užsi
lipti ant aukščiausio miesto 
bokšto, ir ten visam miestui 
nusilenkti. . Jis prašė net 
klebono, kad leistų jain už
kopti ant Bažnyčios, bokšto 
pas kryžių, bet šis neleido, 
bijodamas, kad i vargšas nėr 
nusiveTštų. Dabar kitur 
kreipiasi, bet kol kas neatsi
randa jokis savininkas,'ku
ris norėtų patenkinti Prano 
prašymą* Atrodo, kad visi 
daugiau jo gyvybes gailisi, 
negu jis pats . Linkime jam 
ir toliau panašaus pasiseki
mo-. ' ’ ’ ’ •

CINGU LINGU IŠ PHI- 
LADELPilIJOS •

Šv. :Kazimiero’- parapijos 
Dramos Ratelis buvo atvy
kęs pas mus suvaidinti kun. 
Žydanavieiaus parašymą vei
kalėlį, .“Cingu Lingu.” Tu-, 
vinys vaizdžiai nupiešė ne- 
ląimes, kurios gali paeiti iš 
girtuokliavimo. Girdėti net, 
kad rašytojui buvo žinoma 
tokia šeima, kuriai panašūs 
kryžiai . teko nešti dęl gir
tuokliavimo: ’ Turint . visa 
tai dėmesy, veikalas turėjo

.-^'1

ti svečiai. Dalyvavo ir Kulp- 
monto choras,. kurs nesenai 
susiorganizavęs, bet jau pa
daręs didelė pažangą.

Abu chorai bendromis pa
jėgomis uoliai rengiasi mū
sų parapijos mokyklos si
dabrinio jubiliejaus, iškil
mėms, kurios Įvyks gruodžio 
27 dieną.

■ Varg. V. Šiattrencas deda 
visas pastangas, kad iškil- 

-miųAvoneerta^geiIaimiaĘpa^ 
vyktų* Choristai gausingai 
lankosi į praktikas, tuomi 
išreikšdami didelę pagarbą 
savo mokyklai, kurios suo
luose jie daugumoje kadai
se buvo. .

Baliuje . prie užkandžių 
stalo, kurį skaniai parengė 
choristės. J. Koncevičiųtė ir 
V. Gudaitytė, kalbėjo klebo
nas, jo vikarai, apibudinda
mi muzikos svarbą, kviesda
mi* visados būti vienybėje.

M. Leskauskaifė.

kiusius.
Veikiantieji asmenys: Jo

nas, girtuoklis, (J. Jakš- 
tis), Jėva,! jo’žmona, (Julė 
Ti'ibuliūtė)*, -Marytė, jos 
;draugė. (O’ Juškaite); Kle
bonas, Z. Krivinskas), Pra
nas, .Jono draugas, (J. Ki
sielius), Antanas; kitas 
draugas, (Petras Burokas), 
Maušius, smuklininkas, (S, 
Dryža),.Angelas, (E. Mas- 
taitytė). Kipšai, (Pr. Jur
gaitis, ir P. Jankauskas).

Ypatingai pasižy m e j o 
Įkaušius, kuris savo pasiel
gimu ir žydiškumu tiek ge
rai atvaizdavo Lietuvos žy
delį. — smuklininką, j o g 
klausytojai sunkiai tikėjo 
jam, nusiėmus barzdą, ne
esant žydui. P-lė M.. Sar- 
geliūtė per dvi pertraukas 
padainavo keletą lietuviškų 
ir verstinų dainų. . Jęs baL 
sas, žemo tembro, retai Čio
nai girdėtas; nes toks yra. 
apskritai retas moterys c. 
Tai klausytojui atrodė labai 
gįažuš, ir turintis gražios 
ateities dainininkei. Ypač 
skambus buvo vidutiniška
me laipsny, dainuojant pil
nu balsu, nors • rečitatyvas 
nekoks. Dainavo ir žydelis 
sU Jonu po solo ir duetą, 
kurie gerai nusisekė. ..

Žmonių buvo-atėjusių pil
na salė ir gražiai . priėmė 
šiuos svečius iš. kaimyninės 
parapijos. Kun. Mendelis 
žadėjo' ateity panašių atsi
lankymų dar ii’f iš kitų pa
rapijų. •

Nepasitikėjimas ■— t a i 
draugijos nuodai.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD. ,

MINERSVILLE, PA.

S veikata*Brangus Turtaslf
5

SKAUSMAS VIDURIŲ 
DEŠINIAME ŠONE *.

Rašo. Dr. J, p, Pošką

Šiuomi straipsneliu noriu 
atkreipti tamįstų dėmesį į 
tai, ką reiškią, skausmas de
šiniame Šone. Gydytojai eg- 
zaminuodamPligormii^Tali“' 
da, kad daugumas ligonių 
kenčia.nuo skausmų dešinia
me šone. Be abejonės, 
skausmas šioje kūno dalyje 
reiškia, kad vienas arba kar
tais ir daugiau iŠ tų 'organų, 
kurie randasi šioje kūno da
lyje yra sugedę arba ligos 
apimti. •

Dešiniame vidurių šone 
mes turime tulžį, kasos gal-

LAIDOTUVES
Silvestras Mickus, visiems 

gerai žinomas, iškilmingai 
palaidotas parapijos kapi
nyne lapkričio 1 dieną.,‘Lai
dotuvės buvo su 3-jomis šy. 
mišiomis. Prie didžiojo al
toriaus laikė kun. V. Mikai- 
tis, prie foninių kun. S. 
įiorbutas ir' kun. M. Dau
mantas. Dalyvavo daugybė 
žmonių.

KULPMONT, PA.
'k ■ -

L. D. S. NAUJOSIOS AN 
GUJOS APSKRITIES 

KUOPOMS
Apskrities paskutiny s i s 

suvažiavimas išrinko Veiki
mo komisiją, kuri pagamino 
veikimo planą, pagal kurį, 
jau. keturios - kuopos turėjo 
specialius parengimus — de
batus : (Norvyood, Worėešter, 
Šo.- Boston ir Montello). 
Pirmieji bandymai parodė, 
jog apskrities ir komisijos 
pradėtasai darbas turi pasi
sekimo. Štai ir pasiryžta to
liau dirbti. .

Šiomis dienomis komisija 
išsiutinėjo, laiškus kuopų 
Dvasios Vadams, prašyda-

vilto, dešinįjį inkstą, didžio
sios žarnos galą, ant kurios : 
kabo apendiksas, o moterys 
dešinįjį ovarą. Kadangi čia 
turime tiek daug svarbių or
ganų, tai ir nenuostabu, kad 
skausmas ■ šioje kūno dalyje 
pasitaiko taip dažnai.

Iš tų visų organų, kuriuos, 
randame šioje kūno dalyje 
rimčiausį • pavojų sveikatai 
ir pačiai gyvybei Nukelia 
staigus appehdikso įdegi
mas. Jis greit išaugą, pri
noksta ir greit trūksta ap
liedamas žarnas pūliais, nuo 
kurių užsidega vidurių plė
vės ir žmogus miršta nuo 
peritonito. Užtai pajutus 
staigų appendikso įdegimą 
reikia ko greičiausiai pasi
duoti operacijai ir prašalin
ti gyvybei gręsiantį pavojų.

Antras pavojingas orga
nas dešiniame šone, tai tul
žies pūslė. . Tulžies pūsles į- 
degimas arba kataras tan
kiai pasitaiko, ypatingai pas 
nutukusias moteris, bet šią 
ligą, kai kada galima praša
linti su vaistų pagalba. O 
jeigu tulžies pūslėje priau
ga akmenukų, tai, tuomet nė 
jokios gyduolės, jų nėpraša- 
lin,a — operacija būtinai rei-. 
kalinga. Akmenukai atsi
radę tulžies pūslėje auga di
dyn ir didyn, o jeigu jų. ne- 
prašalina, tai pūsle, nebega
lėdama jų išlaikyti, plyšta ir 
viskas pasileidžia ant vidu-

rių. Tuomet jau pagalbos •' j 
nėra! . ■ ■; !• ..

Nemažai nemalonumų bei ' [.. 
skausmų dešiniame šone su- - i 
kelia didžioji žarna, ypatin- .. .; 
gai tas jos galas,, kuris ran- J. 
dasi toje kūno, daly j e,. Žmo- !
nės tankiai gauna bendrą ;
Tos?žarnos"įdegintą,; mnr krp^T j 7" 
rio ligonis jaučia skausmą 
ne tik. dešiniame šone, bet ... 
jaučia visų vidurių gėlimą 
ir perdidį vidurių liuosavi- 
mą. Tokiame atsitikime gy- v • 
dytojo pagalba yra būtinai f 
reikalinga. • .; a*'7

Pasitailco ir taip, kąd di- * . •: 
džiosios. žarnos galas, kuris • 
randasi šiame šone,Dabai 
padidėja arba pasiliuosuoja. ■ >
iš normales vietos sukeičia- 
Inas skausmus šioje kūno • 
dalyje.

. Galvutė kasos ir dešinis • 
o varas mažiau žmones kan- ’ 
kiną, bet ir . tie organai kar- 
tais tampa ligos ’ apimti.
■. Apsisaugoti nuo viršmine- , 
tų pavojų yra galima. Žmo-. / ■ 
gus privalo pasirinkti ir 
valgyti tokius valgius ir ger-7 • 
ti tokius gėrimus, kokia tin- •. 
ka fjam, o ne gerti ir valgyti . . 
tą, ką jis pori. Susirgus ne- , (. 
reikia Jaukti ir duoti ligai į-- .
sigalėti, bėt ieškoti pas gy-- ■... 
dytoją pagalbos,’ tuomet, su- ‘ 
taupysite daugiau pinigų ir 
sveikatos.. ;

• ■ .CHORAS i'rna ją .paramos pradėtajam
Lapkričio 8. d, Kulpmonto veikimui išplėsti. Tikimės, 

jog Dvasios Vadai mielu no
ru mums pagelbės.

Kuopų valdybų, pareiga y- 
ra pasimatyti su Dvasios 
Vadais ir susitarti dėl pa
rengimų vietos ir. laiko. Visi 
turimieji kalbėtojai yra pa
sirengę kalbėti darb i n i n- 
kams svarbiausiais klausi
mais, pav.. darbininkų, teisės 
Amerikos Įstatymiį šviesoje; 
žmogus ir masinęs; darbi
ninku gyvenimas saeiali^nie^ 
bojsevisme, liberalizme- ir 
krikščionybėje;- stiMtdos. ga- 
l ybė; darbi įlinkų sveikata'; 
organizuotumo reikšmė ir tt.

Pageidaujame, kad kuo
pos tuTėtii parengimo vaka
rus dukart į mėnesį. Kiek
vieną kartą . atvyktų nauji 
kalbėtojai ir būtų pasidali
nama mintimis-apie naujus 
dalykus.

J ei kuopos pageidautų de
batų kokia “ spėcialę tema, 
prašome pranešti komisijai 
(komisijos sekr. J: B. Lauč
ka, 366 M7. Broadway, So. 
Boston, Mass.) ir bus viskas 
parūpinta. * * ‘ .!

Paręngiinus rengti nebū
tinai sekinadieniaiš. Parin
kite ir paprastų dienų vaka
rus.— 7 .

Kalbėtojais • pakviesti ir 
sutiko šio asmenys: Ų. D. S.

•choras buvo surėngęs savųjų 
tarpe vakarienę.’- Joje, daly
vavo klebonas kun., Dr, J, 
B. Končius. Kalbėdamas į 
choristus pabrėžė jų solida
rumą, jų laikymąsi vienybės 
'kaip . tarpusavyje, taip ir 
darbe, kuris liečia katalikai 
Bažnyčią bei tautinius rei
kalus.

Žodžių sakant, Kulpmon- 
įto lietuviai pasižymi dvasios 
stiprumu, kaip religi n ė j e 
taip ir tautinėje pakraipoje.- 
Dieve padėk jums, kulpmon- 
tiečiams, ištverti ilgai toje 
padėtyje ir ateityje vis dar 
labiau stiprėti.

9HG
Dr. Hėlari Jaworskį, gyvenąs Pa
ryžiuje, pakviestas1 atvykti i A« 
menką. Jis pasižymėjęs savo bau- 
dymais. pajauninti pase nusius 
žmones.. *

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIMĘ

Dr. Oscar. Gintas, Kubos naujasis 
ambasadorius Amerikai.

centro pirmininkas kun.. J. 
Švagždys, kun. J. Vaitiekū
nas, adv. P. Bublys, adv. K. 
Kalinauskas, D iv j.. Lan- 
džius, adv. P. Sinkevičius, 
adv; J. Vervečka; mūz. J. 
Žemaitis, Ą. Kneižys, X 
B; Laučka. _ '

Visos.. apskrities kuopos, 
prašomos sukrusti, kąd nuo 
lapkričio 27 d. galėtumėm 
pradėti kokių 3 mėnesių gra
žų apšvietus darbą. ..

Veikimo Komisija:
’ Kun. P\ Karbidas, .

. IT J: Kudirka,
- . X B. Laučka,

Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės. Dar nespėjo kūdikis 
pravert akių, o jau susp.au- *• 
dė jį skausmai -—jis verkia. * ‘ 
Paaugęs ir pradėjęs valdyti, 
protą, jis eina i kovą su ne- ; 
laimėmis, kad iškovoti lai
mę. Kiekvienoje kovojo rei
kalingas vadas. .

Knygelėj "Pasikalbejimds. . 
apie Laimę ’ trumpai, bet 
teisingai parodyta, kur yra 
žmogaus laimė ir kaip jąją' 
sugauti.. . ■ .•«

Įsigyk ją šiandien! “Dar- •? 
bininko”.spaudos vajaus 
metu, jos kaina tik 5 centai. 
Įdek. į konvertfį 7 centus pą- ‘ . 
Što ženklais su persiUntimų 
ir užadrėsavęs p- ą s i ų s k . .
‘ ‘ Darbi ninkui ’ ’ ir tą luiyge 
lę gausi iv džiaugsies ją skai
tydamas. ' .

“DARBININKAS”

366 West Broadway,

.. Šo. Bostoii, Mass.

SKLEISKĮTE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką’* nenti' 
meskite, bet duokite kitiems pa- . y 
skaityti. Tokiu būdu, supaiiri* .. ■! 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L, D. S, ir- atremsite mūsų ide. 
jos priešą propagandą.



Penktadienis, lapkričio Ž5. iasži
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LIETUVOS KAIMEDAfiBIfilfiKAS
'(TheWorker) 

Pnbllihed everyTUE8DAY and FRIDAZ
——*>7—k—

8AOT JOSEPH’M LITHUAMIANR. C. 4SSOOUTION O? LABOR
Kotered ai aecond-clajsa raatter Kept 12,1915 C the poert Office at Boston, Mas*. 

, • under the Act of March B, 1870

Aecttptance for malllng at spėriai rate of postage provkled for in Sectlon 110B 
, Act of October 8,1917, authorlied on July !2,1918

BUB8CRIPTION RATE8 :
Demestlc yearly ................8A0G
Foralgn yearly. .$5.00
Domestic once per week yearly. ,$2.00
JTprelgn once per week yearly.... 12.50

DARBININKAS
B66 WĖST BR0ADWAY
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PRENUMERATOS KAINA i 
Amerikoje metami ..............54.00 
Užsieny metami ................|5.00 
Vien) kart Mivaitėje metami.., .?2.00 
Užsieny 1 kart navaiteja metanu. .$2,50

SOUTH BOSTON, MASS, 
TBLEPHONE SOUTH BOSTON 0620'

KODĖL PROTESTUOJAMA

Tautininkai nusiskundžia, 
kad Vilniaus pammėjiniois-' 

; kilmėse, Spalių. 9, katalikų 
. organizacijos išnešė protes
tų prieš Lietuvos vyriausy
bę. Ištiesų. gan keistai: at- 

£ rodo, kad darant protestus 
prieš Vilniaus grobikus —»■ 
lenkus, tenka neigiamai pa- 

į ‘ minėti ir Lietuvos vyriausy
bė. . Rodos normaliai turė
tų būti taip: peikt lenkus ir 
išnešt, pilnų patrijp t i z m o.

i užuojautą esamai Lietuvos 
■’ - valdžiai. Jei yra kitaip, tai 

turi būti svarbių tam prie*
! ' žasčių. Kodėl taip daromą Į 
f Kur skauda, ten ir. pirštai,

■ sako patarlė. Katalikams
■ _ skauda, kad tautininkų vy- 
‘ riausybė be jokio reikalo 
f. ‘ varžo jųJ tikėjimo pareigas.

persekioja jų organizacijas 
ir neleidžia atidaryti savo 
luuversiteto, — jie to negali 

’ užtylėti ir prie kiekvienos 
viešos progos prieš tai pro- 

; testuoja. Ypač jiems skau- 
, da tas, kad tautininkų vy

liausioje paneigdama katali- 
. . kų. teises pučia į lenkų dū

dą ir .štai kaip. ■ Visiems ži-' 
noma, ir tautininkai... patys 
tai pripažįsta,. kad lenini 
tikslas ir. siekimas yra per- 

ystatyti pasauliui L i e t u v ą

L

kaipo supągoiiejusių šalį. Ir 
mes . ir patys lenkai ’ žino,' 
kad tai neteisybe, bet lenkiš
ka intryga nesiskaito su

- - ■- • r‘ - ' . . L
faktais ir išvelka aikštėn 
kiekvienų nepalankų mums 
dalykų. Dabar kai tikslus 
tikėjimo slopinimas Lietu
voj eina visu s m a r k u m u, 
lenkai trina iš džiaugsmo 
rankas,; kad ’• nesusivokianti 
Lietuvos-, vyriausybe taip 
apsčiai, pila vandenį ant jų 
malūnu ir nesiimamai pade
da . lenkiškai - propagandai 
plėstis po visų Europą. Tau
tininkų vyriausybė tai. mąto> 
ir net spaudoj pastebi, o vis 
dėl to yąro savo , darbą. Čia 
atrodo, kad .tikėjimo neapy
kanta tautininkuose taip di
dėle, kad ji viršum visus ki
tus jausmus ir net politinę 
orientuoto. Į.tai žiūrėdami 
katalikai negali atsistebėti, 
kaip galima toliau eiti tokiu 
kėliu, kurs. veda Lietuvą 
prie izoliavimo, (atskyrimo) 
nuo kitų kultūringų Eūro- 

' pos: valstybių. It kaip čia 
neprotestuoti?. Viešas pro
testas. skaudus dalykas, bet 
kąi ligonis turi daug karščio 
ir pradeda jau klejoti, jam 

• reikia kiurių vaistų. -K.

DAR APIE SOVIETŲ MENĄ
j . Komunistams ’ nepatinka

4‘Parbininko” straipsnis .a-
■pie. soviehį pieninkus. Ten nėra ne mažiausio

” buvo pasakyta, kad sovietų ,
menas (piešyba, tapyba ir t. 

i t.) neturi laisvės, nes meni- ' 
. mukai savo kūryba privalo 

j . tarnauti" komunistų propa- 
į- gandai ir negali pasirinkti.

. j tokių piešimo bei tapybos, te- 
| , mų, kokias, jiems pakiša jų 

dvasios įkvėpimas, bet.tikto- 
kiašį kurias komunistų vj>

, riausybė jiems įsako. ’ Bol- .
Ševikų spauda tvirtina, kad 
nieko panašaus nėra; kad 
dabartinės Rusijos meninin
kai patys laisvu noru plati
ną ...socialistinę idėjų,’ savo 
kūryboje ; kad seno v i š k ų 
.tradicijų menininkai turėjo 
išsinešdinti iš. Rusijos ir da
bar ■ ūžsiehy badauja; kad 
moderniškieji sovietų meni
ninkai tai milto ir negali 
sekti tii meno idėjų, kurias 

’“D-kas” gilia; Jie sako, kąd!
“ D-ko ’ ’. rašė j as mažai ką -tė- 

f * žino apie sovietų meną, o jei 
* žino, tai tiksliai meluoja.
i ’ Be abejonės, ne visk tik 
t munis žinoma,. kas dabar 
I Rusijoj darosi, nes tik ina- 
I žas : priespaudos . atvaizdas kų - 
f prasiveržiii pro bolš v v i k ų rūsių koinuiiistiuns dėl dųo- 
| /' cenzūrų, bet ir iš tų mažų ži- nūs kąsnio.

nelįų mes galim sudaryti to- 
:kį sovietų meno vaizdų, kad

■ »

reikalo. Kaip tik priešingai, 
patiems Sovietų’ 'užtarėjams 
prisieina . daug iškraipyti 
teisybes, kad tik toji- sovietų 
meno, vergija neatrodytų to
kia žiauri rr nekiiltūringa. 
Bet ir pridengdami teisybę, 
komunistai, netyčia jų pasa
ko. Jie pripažįsta, kad trą- 
dicinio . meno • palaikytojai 
ture j o išsikraustyti iš Rusi
jos. Kodėl? Aišku, kąd dėl 
dviejų.priežasčių: jų menas 
netiko, komunistų propagan
dai ir j ie nenore j o išsižadėti 
savo idėjų dėl duonos ir ap-_ 
sirinko verčiau badauti už
sieniuose negu’ parsiduoti. 
Jaunieji menininkai tai ma
lė ir dėl duonos kąsnio par
davė savo idėjas ir pasikin- 

, kė tarnauti ”bog.o m a ž i Š- 
kam'' sovietų menui, piešda
mi popų karikatūras.. Ar 
šiaip. dalyką imsim, ar taip, 
įšvado susidarę) tokiu: talen- 

i: tingėsiu ir kilnesni nieniniin 
• kai iš-Rusijos išsikraustė, o 
- pasiliko tik būrys meuiiun-

— amatninkų, parsida-

Vasarai praėjus, — 8enus rftpei-|Ka dabar daryti? Bereikia 
sugalvoti cukraus ,ar ką pa
našaus namie išsivirti!

Nuo šiokių bėdų yra šio
kį toki rodą. Vienos bėdos 
tai visi gerokai prisibijo. 
Toji būda jei namus aplan
kys, tai jau ir ašaros. Ši bė
da viešnia •— tai liga. Sirg
ti šiuo metu kaime visiškai 
“neišsimoka.’’ Kur kas ge
riau. vien atsisveikinti su 
šiuo pasauliu. TuO'inet ir 
gyviesiems nebėra jokio kla- 
pato, o. jei miršta žmona, tai 
A^rasvgatts^diųį------ tar-rtė- 
taip svarbu, — bet gaus sil 
pasogal... Kas serga, jam ir. 
taip nemielas gyvenimas. 
Gydyti.— tai tikra ubagystė..

■ Kad taip yra, štai pavyz
džiai : šlubuoja jaunas vyras, 
šeimos galva, ištįsus metus, 
vargsta prie, arklo ir tt., bet 
nesigydo, kad atliekaino lito 
nėra. Dantys skauda, .krri
tine ir f t; — tai dėl to nie
kas nebepaiso.'. Jei jau kas 
staiga krinta ir hebepaeina 
“- tai jau tikras skandalas : 
nū darbininko, nė pinigų gy
dymui. ‘ 
..“■Nuo maro, bado... ir li

gos neturte. —i gelbėk, mus 
Viešpatie!

Yra dar ir antra bėda, ku
li žmogų aplanko, dažniau-, 
šia sužpaties.žmogaus žinia 
ir sutikimu, bet kurios da
bar žmonės bijo nė kiek, ne
mažiau, kaip;.skaudžios ligos 
— tai skolos. ■ Jau senas mu
sų priežodis sakoi l skola.ne 
rona ■— neužgys;”: ; Taip, 
skola negyja, bet dažniausia 
didėja, platinasi. Skolos sle
gia,, vargiiia, net išveja visą 
šeimų ’ iš gimtos pastogės. 
Skola padaro žmogų, betur
čiu,, bedarbiu, tikru proleta
ru. Neveltui daugelis, pate
kę skolos vergijou,...sako: — 
“Geriaus sausos' duonos plu
ta, nebaidyta sriuba, ir bul
vių iki soties; — nekaip sko-.
linti keletu ‘desetkų litų ir - elgesys vadinasi atlaidų pa
pirkti. karvę” “Skolinti
dabar, šiurpulingas žodis. mums norint,- išmoka Dievui

Yoūrdūšodklai
PATEIKSIME

Sekmadienį
Lapkričio-Nov. 27d.,1932

Bažnytinėje Svetainėje >
Windsor Street, Cambridge, Mass.

Čiuz vejant, — Gamta/bėgą pri-l 
darius, •— Kas dabar su žalmar
ge? — Ko už vis labiau .visi bijo?

Vasarėlę mes Liet u v o j e‘ 
turėjome, tikrai nepaprastų: 
Buvo karščių, kokių kelioli.- 
fea metų tur būt Lietuvoje 
nėra buvę. Buvo ir labai vė
sių savaičių. Bet tai Viskas 
niekai, pamanius kaip tris 
savaitės per sustatytas ru
gių gubas lietus, krapijo ir 
kįrste kirto..

Ūkininkai sėdėjo gličioje 

sielvarto daržinė j e ant šieno 
dribsoj'o. Bet it daržinėje 
nekoks malonumas buvo be 
visokiausių rūpesčių.— žiū
rėk: — lašt ant kaktos ar. 
kur nor ant ausies.. Ir nau
jausi šiaudiniai daržinių sto
gai negarantavo, kad sausai 
galėsi pamiegoti!. O perkū
nėlio būta - nenuola .i d a u s; 
baimes įvarė ir drąsiausiam, 
į lunkas. -.

Gubos stovėjusios porą 
savaičių patamsėjo; dar sa- 

' vaite — ir žaliuot pradėjo. 
. Šieno kūgiai pūva, kiti ku
pečiai vandenyje pluduriuo- 

. ja,.. Visi sustojo ant kojų.-t— 
bėdą, stovi už vartų! Dar 
pavasario rūpesčiai nepraė
jo ’— Štai gamta' nebejuo- 

• kais didelių bėdų -pridarė. 
Netilc sužeidė rugelius gubo- 

, se, supūdė nemažai šieno, 
■sutrukdė porai savaičių vi
sus darbus, bet kliuvo ir 
vasarojui nemažai, ypač 
ankstyvesniam, ,ir • ■ apipūdė 
sudaigino, Ir kas netikėti
na — sudaiginome piaūtus 
žieminius ir vasarinius kvie
čius. kalkių1 bulvės labai nu- ' 
kentėjo. • . '; ” ■ ■. ■

Štai vėl trečia savaite kai 
prablaivėjo oras.. Visi ėmė 
iš nauja linksmiau.šypsotis. 
Visi prie vasarojaus skuba, 
plauna, kluonan . gabena, 
daugiausia • jau visai sausų, 
lietaus visai, nenemačiusį. 
čia vėl paguoda nusiminu
siam'ūkininkui. • .

O. kaipgi šiandien su žal
marge ? Ji. pieno duoda po 
senovei, ir ganyklo je atsitai
sė, išsišėrė ir tt. Taip, rin
koje kiek už ją'duoda ? Pus
antrų metą atgal .jai mokėtą 

•300- litų,' Pa^rasarį bedarė 8Ū 
litų.. O šiandien ? .Šiandien 
— 50 litelių..- Mačiau rinko
je .parduodant karvę mėsai 
už. trisdešimt litų. Pusant
rų metų telyčią — 19 litų. 
Tai bus daug mažiau, kaip 
nesenai mokėjo už vienos sak 
vaites laiko , nuo karvės ati
trauktų veršelį.. ’

.Pamažu, pamažu pripran
ta jr sius kariamas. . Tiesu, 
taip pat ir ūkininkas.; Jis 
stėngiasr prie visko taikin
tis.. Taip,. kiiomęt neūžauga 
duonelė/-— . jis ima i duoną 
bulves, visokių miltų maišy
ti; Tabakas pabrango, pini
gų nėra,. — jis bežiūrint iš
moko jį auginti ir raugyti.. 
Degtine brangi, litų perma-

■ žai jis pradėjo cukrinį a- 
•. lų ir degtinėlę, vaiyti. Tik
■ čia jau. vėl riiuiesiie kliiT’l^ 

K pasitaikė; cųlirus jjabrango.

Klausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Kl, Nesuprantu, kaip reikia ti- 
-kėti-j-atlaidua?--------—_ __—;

Ats. Nesuprasdamas .Taim 
stos klausimo, norėčiau atsa^ 
kyti, kad į atlaidus! tikėtum 
taip gerai, kaip ir į kitas 
Bažnyčios skelbiamasiąs tie
sas. Atlaidai yra atleidi
mas . laikinosios bausmės, 
nuodėme nupelnytosios, ku
ri dar paliekama po nuodė
mės atleidimo. Vyskupas 
Būčys rašo: “Kad atitaisy
tų teisybę ir lygybę, nuode-’ 
nię padarius, reikia, nusikal
tėliui pakentėti tiek, kiek jo 
nuodėmė, yra padarius ken
ksmo.- Todėl už nuodėmes 
užduodama atgaila. Pirmai
siais Bažnyčios, amžiais bū
davo žiūrima, kad atgailos 
skausmas būtų maždaug ly
gus nuodėmės gąminainam 
skausmui. Bet kas yra pa
daręs žmogžudystę, tas ne
gali atkelti, lygios tai nuodė
mei atgailos. Kų gi bekal
bėti. apie žmogų, pradėjusį 
neteisingų karų h“ nešantį 
atsakomybę už . visus žuvu
sius tame, kare žmones ir už 
suiraikintą turtų., • Keatsiža- 
dūdamąs. lygybės ir teisybės 
reikalavimų, Bažnyčia betgi 
duodavo nuodėmių atleidi-^ 
ma ir tiems dideliems nusi
dėjėliams. Prie jų asmeni
škos •. atgailos ji pridėdavo^ 
nuopelnų iš dvasinio iždo, 
kuriais galėdavo atlyginti 
savo kaltę. Tekis Bažnyčios

mūsų bausmių skolų. Ji tam 
'pasinaudoja neišsemiamu iž
du nuopelnų ir atlygintinų 
Kristaus, Paneles Švenčiau
sios ir kitų šventųjų.

KL Jeųm J^riltšto tavpj kitati
kiai arba katalikai neina išpa
žinties,. ar tas Krikšto nepadaro 
negeru?

Ats. Bažnyčia reikalauja, 
kad krikšto tėvai, būtų, tik 
katalikai ir dori žmones, nes 
jei .kūdikis netektų gimdy
tojų, tada krikšto tėvai turi 
paimti jį savo globon ir duo
ti jam gera katalikiškų iš
auklėjimų. ’ Užtat. nevalia 
kviesti krikšto tėvais atska
lūnų, eretikų arba šiaip, 
šiaudinių katalikių Kas 
Bažnyčios neklauso arba, 
dar sumeluoja, tam nuodė
mė. Krikštas, žinoma, ge
ras. .

perspėja, kad ir jie neateitų ’ 
į šitų vietų. Abraomas jam 
atsakė: jie turi Mozę ir pra
našus ; tegul jų klauso. Anas 
gi atsakė: Ne, feve Abrao
me, bet jei kas iš’ mirusių- 

' įų-ateitų pas juos, jie. dūry- 
tų atgailų; Jis tačiau jam 
tarė: Jei jie neklauso Mo- . 
zės ii* pranašų, jie netikės, 
jei ir iš numirusių kas atsi
keltų” (Lūk. 16, 19-31). •

L. D. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

skyrimas.”. Bažnyčia pati,

. Kl. Girdėjau, kad maldaknygės 
nereikia šventinti, o jeigu į škap
lierius jau įrašyūs, galima nėšio-, 
ti ir nešventintus. Ar tiesa?

Ats. Maldaknygės n era 
reikalo šventinti. Žmones, 
įrašytieji į šksplįerius, vie
toj škaplįeriaus (tai yra rū
belio). paprastai nešioja ška
plierinius naėdalikus.“To
kie medalikėliai turį būti' 
pašventinti. Jeigu toks me- 
daiikelis. susinešioja arba jį 
pameti, įsigyjus naujų mė- 
dąlįkų reikia duoti, kimigui 
jį pašventinti. Čia reikia 
pasakyti kunigui • kokiiLS 
škaplierius nori prijungti 
prie šventinamojo medaliko. 
(‘ ‘ Matters Liturgical,y p. 
554)., . • • • > ;

šiuomi pranešu, kad L. D. S 
Čonnėcticut apskrities metinis su- . 
važiavimas įvyks gruodžio 18 d. 
1 vai. p. p. bažnytinėje svetainėje, 
41 Capital Ave„ Hartford, Conn..

Malonėkite savo sekančiuose 
susirinkimuose gausingai išrinkti 
atstovus ir parūpinti naudingų 
sumanymų mūsų brangios organi
zacijos gerovei; .

Padarykime ši suvažiavimų 
veikliausiu,, skaitlingiausių. Ka
dangi suvažiavimas įvyksta vieno
je iš veikliausiųjų mūsų kuopų 
globojo, tad ir mes visi neatsiliki- 
me. širdingai kviečiame ! ■ . ’ ■

B. MIČIŪNIENĖ, '
Apskrities Raštininkė

JONO KMITO EILĖS

■ Puikiausi Drama, Įrodanti 
Viršgamtišku Jėgiį- Veikimą 
švč. Marijai Tarpininkaujant;

Pasirodo Panelė švenčiausia. 
Laikomos iškilmingos šv. Mi-. 
šios. Procesijų eilių, eilės;,

. Milij onai baisiausių ligonių, 
. besiartinančių, prie gydančio

jo. šaltinėlio,. Tūkstančiai pa
sveikimų palaikų. Šimtai pa- 

. - sveikimų,.
Visa tai gabiausiai supinta 

į garbingų krutamu paveiks" 
lų veikalų,, kurį pamatysite.

Vaikams 4 vai. p. p. — 10c.
Suaugusiems 7 v. v.- — 25o.

Paveikslus rodys
■ J. Urbonas,

Kl. Mūsų laikais yra. daug pa
klydusių. Jei ; Dievas parodytu 
stebuklų ar jie neatsivertų? .

. . Ąts. Tikintieji ir dabarti
niais laikais, mato daugybę 
stebuklų. Užtat garbina Vi
sagalį Dievą., Kurie nėra ge
ros iTąlios ir nenori atsivers-' 
Ji, tiems ir stebuklai - nieko į. 1 ■ ,
'begelbės? Prilyginime apiu 
negailestingų turtuolį .i.r 
vargšą Lozorių, .štai ką sa
ko Šventas ItaŠtąs': “Atsiti
ko, kad elgeta milo ir buvo 
angelų’ nuneštas į Abraoūm 
prieglobstį. Mirė taip pat 
ir turtingasis ir buvo palai
dotas pragare.. Būdamas 
kančiose, jis pakėlė savo a- 
kis ir pamate iš tolo Abrao
mą ir jo prieglobstyje Lozo
rių. Tuomet jis sušuko: To
re Aliraonie,' pasigailėk ina? 
nęs iv. siųsk Lozorių savu 
piršto galo pamirkyti į van
denį,, kad atgaivintų mano 
liežuvį, nes kenčiu kančias 
šitoje liėpšnoje... ... ........

leve; siųsti jį į piano 
namus, nes aš turiu 

irolius... juos jis. te-

Tai gražus mūsų išeivijos ’ 
žymaus poeto kum K. Ur

bonavičiaus eilių rinkinys.
Knyga, gražiai atspausdin- 

ją ii* turi 191 pusi.. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “DarbU 
įlinko” spaudos vajaus-me- . ' 
tu, gražiais drobes, viršeliais 
kaina tik 75. centai; popie
rių viršeliais 50 centų;

Dabar y tą .geriausias- lai-, 
kas įsigyti šią taip brangia . 
ir naudinga eilių Įmygu,

Jono; Kmito Eiles yra mū- . 
. literatūros papuošalas. N.u- 
pigmūnas padarytas, kad, 
duoti, proga kiekvienam įsi
gyti Jono Kmito Eiles, mi
nint . šio Garbingo poeto 40 
metų literatinįo darbo su-, 
kaktuves. . *

Šia knyga išgy rė visa rim* . 
tesnįoji spauda. Viši gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam* 
sta. jų įsigyjęs. ' -

Užsisakydamas rašyk r ...
*'DARBININKAS” .

366 West Broadvvay, ‘
So. Boston, Mass. ’ • .

tave,.
le.vo 
penki

“DARBININKO" SKAITY
TOJU DĖMESIUI

“Darbininką?* J priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku . 
ponus už prenumeratas ir kny 

........ . gus už pilnį jų vertę. Hukiipę. 
. .Meldžiu11932 m, kuponų siųskite;

“DARBINiNKO1’ ADM., 
$66 W. Broadwty> ; 
South Boston, Mass. :



Penkiadienis, lapkričio Ž5. 1932
«■*

Kun. K. Urbonavičiaus Jubi 
liejaus Minėjimas

Lapki-ičio 21 d., be jokio 
apsirikimo, turi būti įverti
nama kaip lietuviško nuošir
dumo švente. Tai buvo Jie- 

. . na, kurioje trykšte triško 
pagarbos, meilės, padėkos 
spinduliai ir nušvietė bosto
niečių veidus didžio džiaugs

mo šypsena. \ ‘ ‘
Iš viso to reišlanio, žo

džiais nei rastu nenusakomo, 
viso to gyvastingo spindulia
vimo priežastimi buvo rašy- 

. tojasTjį^^ūjomčaiminkas^km 
K, Urbonąvičhis ’ •— Jouas 
Kmitas, kurio liteiatmei 
darbuotei šiemet sukako 40 

: metų.

linto, jog jie apie iškilmių 
tikslą sužinojo tik prieš pat 
lapkričio 20 d., kai “Darbi
ninkas” viešai apie viską 
pranešė, Jubiliatas, nors ir 
norėjo sustabdyti parengimo 
darbą, bet jau per vėlu...

• JlTBILIATAS tržKLlTP- 
” , TAS NETIKĖTAI . .

•Garbaus veikėjo darbo su
kaktuvėms bostoniečiai su 
klebonu kun. P. Virmauskiu 

. priešakyje rengėsi ganą il
goką, laiką. Soutli Bostono,:

. Cambridge ir. Švč. Marijos 
kolegijos chorai bene du mė
nesiu ar daugiau rengėsi’ Ju- 

.. biliato garbei ren g i a.m ai
Damų Šventei. .
., Chorų vadai Brolis J. Ba
nys,: M; I. C., p. p. M. Kar
bauskas ir M. Karbauskas,■ 
Jr., visas- pastangas . dėjo, 

. kad jų vadovaujami chorai 
gerai pasirengtų parinktai

- programai atlikti.* ■'
■ Jubiliejaus minėjimo rem 
giino komitetas, kurį sudarė 
South Bostono katalikiškų 
draugijų atstovai ,atliko vi
są technikinį pare n g i ni o 
darbą, tuomi parodant savo 
.ypatingą meilę, pagarbą ir 

. .. padėką kun. K,' Urbbuavi- 
. t Čįui. • • ;• ’ . ■ a . ■

Nors iškilmėms rengtasi 
-• ir smarkiai, bet viskas taip 

vykusiai nuslėpta nuo Jubi?

IŠKILMINGA PRADŽIA

Jiibiliejaus minė j i m a s 
pradėtas So. Bostono para
pijos bažnyčioje iškilmingo
mis šv. mišiomis, kilnų ne- 

17kruvinąaukąatiiašavo pats
Jubiliatas. -

Jubiliatui mišiose patar
navo diakonu kun. K. Jen- 
kus, subdiakonu kun. Pr. 
Virmauskis. ’

į savo tautos darbininkų ei
les, Šis kun. K. Urbonavi
čiaus pagerbimas yra pri
minimas visai visuomenei 
apie reikalą skaityti, remti 
ir platinti savo lietuviškų 
katalikišką spaudą, kurios 
reikalais Jubiliatas visą gy
venimą sielojosi. Taip, mes 
geriausiai pagerbsime kum 
K, Urbonavičių,, jei eisi
me tais keliais, kuriuos jis 
mums rodė per 40 metų ša- 
vo tikybiniais ir patrioti
niais, eilėraščiais, savo apy
sakomis, savo straipsniais, 
savo gyvii gyvenimo pavyz
džiu. Tad, minėdami gar- 
■biojo kun.' Urbonavičiaus 
jubiliejų, stokime visi kaip 
vienas į Bažnyčios ir Tau
tos darbą:., kas galime, ra
šykime; kas tam neturime 
gabumo ar pasirengimo, 
dirbkime kitokį darbą, bū
dami katalikiško ir lietuvi
ško veikimo apaštalais,,.

■ .L
I

Ofsteriai 21c
pAll’e PiHiHry . ‘ <U
Dvll d SeasiHiing pakelis Vv

Štickney’s 14c

■ GILUS PAMOKSLAS
Mišių metu pamokslą pa

sakė Kunigų Vienybės pir
mininkas kūn. K. Vasys. 

. Pamokšlinihkas savo gra
žiame pamoksle trumpai nu
švietė Jubiliato nuopelnus 
Bažnyčiai ir Tautai. Kun. 
K. Vasys pareiškė mąž daug 
tokias mintis:

Jubiliatas tikrai vertas 
šiandie jam' reiškiamos pa
garbos. Ji&_vertas didelės, 
garbės. Per 40 metų jis nau
dojo plunksną, nurodyda
mas lietuvių tautai kelią į 
gerovę Ir žadindamas bei 
kurstydamas ■ pasiry ž i m ą 
dirbti ir gyventi ne tik sau, 
bet ir savo mylimai Tautai, 
būti ištikimiems savo Baž
nyčiai... Jubiliatas nereika
lauja- jokios garbės,- kuri 
jam visai nereikalinga. Ta
čiau šis . parengimas turi, ki
tokią prasinę. Jis primena 
mūsų . jaunimui, kad geri 
darbai susilaukia. įvertini
mo, jis suteikia j auniesienis! paskui savo vėliavas, tvar- 
paskatinimo energijos stoti j kingai dalyvavo iškilmingo

se mišiose. Tikrai. tos~ drau
gijos išreiškė meilę ir pa
garbą savo numylėtam va
dui Jubiliafui.;IRKEYSp.’*-Ii ■ W j

^7 Kietiųsi jauni minkšti . kalakutui 
nuo .geriausių faunų. Dar geresni 

į.’ ir už pereitų .inetų. Užsisiikyl; d:i- 
bar nuo A? & P Krautuvės;

'27 c svaras

; • ” . • - Geri, Na tire JlassabliųseCts • ’

Ančiukai ^210
• . '. Geros, Riebios. ' .

. svaras 21c
’■ : šviežiai.Užmuštos—parinktos Kepimui

ikS 27c ^-1*'23csvaras

121c
svaras 15c
. svarai OC

Vienu Sbrti,'.visų’ar pusę svarus l»c

Žąsys
Vištos

. Švieži Hams /• s™ras
Pork Loins Del Kepimo khmips

. Švieži Šolderiąi
VealLegs Vien

A & P MEAT MARKETS

GRAŽUS GIEDOJIMAS
Mišių.metu parapijos 

choras stengėsi geriausiai 
sugiedoti bažnytines . gies
mes. . .

Solistas P. Petraitis jau
smingai baiitono balsu su
giedojo giesmę “Jei širdį 
tau skausmas kaip peiliais 
suspaus.” Solisto jautrus 
sugiedojimas šio įspūdingo 
kūrinio pakėlė, bendrosios, 
maldos dalyvių širdis į 
Aukščiausiąjį, prašant gau
singų malonių Jubiliatui. - .

! DRAUGIJŲ PAGARBA
Katalikiškų draugijų vai- 

dybbSj pasipuošusios drau
gi j ų ženklais, •. žygiųodamos.

'• DAINŲ.ŠVENTE; \-
3 vai. p. p. Dangaus Var

tų parapijos svetainėje pra
sidėjo Jubiliato garbei ren
gtoji Damų Šventė. ■

Erdvioji sale prisirinko 
pilnutėlė kun. . Urbonavi
čiaus nuoširdžių , gerbėjų, 
atvykusių pasigėrėti lietu
viškomis dainomis ii daly
vauti bendroje džiaugsmo 
puotoje. .

Programa pradėta jung
tinio choro sudainuotomis 
dainomis: Jaunimo Dailia, 
Kur bėga Šešupė, Lėk Sa
kalėli, Karvelėli. Dirigavo 
Biųlis J. Banys, M. I. C,
Artistas P. Petraitis,.. at

vykęs iš Paterson, N. J.į 
sudainavo tris dainas-: Pra- 
ščiokėliš, Mudu Vięiiu ii’ 
Ugdė Motušė. .

Vietiniai J. Petrusenčiū- 
te ir- J. Antanėlis sudaina
vo du duetu — Nesek bitu 
rožes ii Oi dainos.
.Švč. Marijos kolegijų

choras, Brolio J. Banio ve
damas, sudainavo savo vado 
sukomponuotas . d a i n a s

Sveikinimo Daina ir Už 
Tolimųjų Laukų, kurios a- 
)i specialiai parašytos kun. 
X Urbonavičiaus gąrbeh

Solistė M, Grybaite su
dainavo 3 dainas : Nuplas
nok, Mano . Gimtinė ir Ži
nau aš 'dainą.

Smuikininkas A. (Žydą- 
navičius pagrojo smuiku so
lo čigonišką šokį; jo duktė 
p, Žydanavičiūtė jam akom- 
jonavo ir vėliau padainavo 
vieną dainą.

So Bostono choras, p. M. 
Karbausko vedamas, sudai
navo 3 dainas: Užmigo že
mė, Anoj pusėj ežero ir 
Kaipgi nemylėti. . •

Programos pirmajai da
giai pasibaigus, kleb. k un. 
P. Virmauskis perskaitė ka
talikiškų draugijų pasveild- 
nimo adresą, kurį pats kle- 
jonas parašė. Sveikinimo 
adreso skaitymo metu Ju
biliatui sukeltos ovacijos. 
Po sveikinimo adreso p. Cū- 
niene nuo iškilmės rengėjų 
įteikė Jubiliatui. 40. rožių 
pintinę ir draugijų dova
nas. ; ■ •' ■ • \
. L. D. S.-pirmininkas kūn. 
J; Švagždys darbminkij var
du . išreiškė Jūbiliatųi. dar
bininkišką padėką už atlik
tuosius. darbus ir . linkėda
mas sėkmingos dai’buotės 
ateičiai.

Programos antrosios . da
lies pradžioj e pasirodė 
Cambridge choras, p. M. 
Karbausko, Jr. vedamas, 
sudainuodamas tris dainas : 
Vienas^žodiš, Vakaro ■. ilge
sys ir Pasakyk mergele.

Solistas P. Petraitis, pa
sirodydamas antrą kartą, 
sudainavo sudėtingų s n e s 
dainas.:’ Tų Graži, Visur 
Tyla 'ir Pasiilgimas. Ka
dangi publika savo gausin
gais plojimais nepaleido ar
tisto nuo- scenos, tai . malo
nusis . dainininkas priedui 
sudainavo Kur Bakūžė Sa
manota. Čia tenka . pažy
mėti, kad P. Petraitis ypač 
antroje dalyje pasirodė tu
rįs ne tik gerą išlavintą, ba
ritono balsą, bet ir sugebąs 
žavinčiai artistiškai išpildy
ti aukštos’ muzikos kūrinius.

Vietiniai A. Grabijoliūtė 
ir. J. Antanėlis sudainavo 
du duetu: Oi, Berneli, Vien
turį ir Vilniaus Kalneliai.

• Švč. Marijos.. . Kolegijos 
choras sudainavo dar tris 
dainas. .

Pagaliau vėl 'visas • jungti
nis choras,. Brolio J. Banio 
vedamas, galingai. ir j aut-, 
riaij sudainavo šias tris reik
šmingas dainas: i Lietuviais 
Esame Mes Gimę, Atsisvei
kinimas su Giria ir. Vilnius.

Jubiliatas dėkoja visiems, 
neprisipažindamas v e r t u. 
pareikštos pagarbos ir su
teiktos garbės. Pareiškia 
giliai įvertinąs Naujosios 
Anglijos, o ypač. v bostonie
čių lietuvių nuoširdumą. 
Dėkoja iškilmių rengėjams, 
vietos klebonui; ypatingai 
dėkoja ŠVč. Marijos kolegi
jos direktoriui, kurs pirma
sis iškėlė kun. K. Urbona
vičiaus—J. Kinito jubiliejų 
Amerikos lietuvių visuoriie- 
nėje; dėkoja choristams ir 
jų vadams, pasidžiaugda
mas jų dainavimo žadinimu 
dirbti, veikti ir kurti t 
.. Nutyla garbusis Jubįlia- 
tasj vėl gausingi plojimai, 
jungtinis - choras -sugieda 
Tautos himną ir —. Dainų 
Švente užsibaigia.... 7

SVEČIAI
Ypatingai gražų įspūdį 

a.tsįlankiusienis į D a į n ų 
Šventę sudarė dalyvavimas 
ŠvČ. Marijos, kolegijos auk
lėtinių su savo vadovais — 
auklėtojais kun. Dr. J. Na
vicku .ir kun, A. Bubliu. 
Kun, A. Bublys bene pirmą 
kartą turėjo progą atšilau* 
kyti į šią apylinkę, .

Be vietinių kunigų, į Dai
nų Šventę atsilankė kun. J. 
Švagždys, kun.. K.. Vasys, 
kun. P. Juškait.i s, kūu-. ’ J. 
Vaitiekūnas, kun; J. Plevo- 
kas. Matėsi profesionalų 
bei biznierių gražus būrys. 
Buvo ir keletas kitataučių.

VAKARIENE

S

JUBILIATO KALBA...
. Nuaidėjus galingosios pa
siryžimo dailios “Vilnius” 
aidams, . pasirodo scenoje 
kun. K. Urlxmavičius, gau
singosios publikos pasitik
tas/ atsistojimų ir triukš
mingu rankų plojimu.

: Jubiliatas suj audin t a s. 
Veidas pilims -ypatingų jau
smų ; išsiveržimo i lažyfmm 
Publika seka jo kiekvieną 
žingsnį, akylai gaudo jo žo
džius. . • ‘

BLAIVINI. 7 SUSIVIENYMO OENTBO 
VALDVbA

Kun. 3, J, Jakaitis—d ’iiB. vaikis; Kun, Jonas Bakantis—pirm.; 
Kum J. Ma^lulionls—I .-fs vlce-plrm.; Pr. Maukus—Il-asis vice- 
plrm,; V. J. Blavackas- 4t„ 7 ,Mott str,; Worcester, Maw„ O. Si* 
dabrienė— ižd., 6 Cot non ’ealtli Avė,, Worcester, Mase., K. Rai
nys.Ir J. Svlrsku ’o fclobbėjar; Kun. Fr, J. JuSkaltis—redakto
rius, 432 IVindsor k _ ^ambridgė, Mase.

BLAIVININKŲ ŽINIOS
BLAIVŪS DARBI-'

< . NINKAI
Anglijoj trumpu laiku įsi

kūrė Abstinentų Darbininkų 
Sąjunga, kurios pirmininku 
yra Artūras. lĮendersonas, 
buvęs Anglijos užsienių rei
kalų niinisteris. ir .dabartinis 
nusiginklavimo konforenci*

alkolizmo. klausimuose/ kad 
galėtų kitus nuo svaiginimo- 
si. sulaikyti.

KURSAI VAISIAMS 
SUNAUDOTI

L. . Šveicarijoj įvyko 
trijų dienų kursai,, kuriuose 
buvo nagrinėjami klausimai, 
kaip geriau sunaudoti vai
sius. -. Trečia diena.buvo pa- , 
skirtą sup'žindinti .klausy
tojus su pa, asčiausiais be-
alkolinių vynų gamybos bū
dais. , Klausytųjų buvo 110 
i /iriausių.pro-fesi,jų. • ■

nAbjJSIOd MiidL IJ u S 
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ

SUVAŽIAVIMAS

— Dr. SaIt’cr,.iRiidanieĮi t o 
narys ir Sąjungos • reikalų 
vedėjas — J, Hulson, būvi"* 
pąrlaii nar
PRIEŠ VYNO GAMYBĄ

Pietų’Afrikoj,-kaip ir ki
tuose . v5m10gi.11 kraštuose, 
vyno produkcijai pasiekus 

. aukščiausią laipsnį, o suvar
tojimui . dėt krizio . pamažė
jus/ vyno gamintojai, sušau
kę kongresą Štęlenboš ’e pa
reikalavo visiškai laisvos vy
no prekybos. rn,,čiau vietmis 
žemės ūkio n; mis parei
škė, kad toki< .. lisvės jis
neduosiąs ir nuroač, jog. rei
kia gamybą pakreipti ta lin
kme, kad. daugiau būtų ga
minama bea Ikolinių. sunkų 
ir iš viso mažinti nIkolinių 
vynų produkciją. Gc^vsniam 
vynuogių sunaudojimui p.a-

.. tarė skelbti Italijos ' pavyz- 
’Da.inų Šventei užsibaigus, džiu tam tikras vynuogių 

parapijos svetainėje, tik ką (dienas, per‘.kuriąs šita link- 
atnaujintojė, Įvyko vakarie
nė, parengta Jubil i a t u ų 
choristams ir šiaip sve
čiams. .

Darbščios, šeimininkės pa- 
rūpino skanius valgius.. i

Salėje viešpatavo ypatin- 
ga nuotaika. Klebonas kun. 
P. Virmauskis- pasidžiaugė 
praėjusia- iškilme ir jos par 
sėkmėmis. Jis ypatingai 
linkėjo jaunimui,, susiburu- 
šiani į krūvą, išlikti ištiki
mam kun. K. Urbonavičiaus 
nurodytiems idealams ir 
per nuolatinį gražų bendra
vimą būti savo Bažnyčios ii 
Tautos pažiba. •

Kolegijos direkt o r i u s 
kun". Dr. J. Navickas nuro
dė/iškilmių prasmę ir linkė 
jo, kad.; Jubiliato didysis 
darbas liėtuVvbei visados 
rastų atgarsio jaunųjų šir 
dyse. ' . .. /

K. Urbonavičius ir vaka
rienėje dar, prabilo,. d a r 
kaitą išreikšdamas s a v o 
džiaugsmo. . ir dėkingumo 
•jausmus.

Po vakarienes choristams 
suteikta • progą gražiai pasi
linksminti-. .- . .

me būtų Varoma ir propa
ganda.
ABSTINENT ‘ " R AŠY

TOJĄ
Kaip biografai ;</ , pran

cūzų. Įžymus rašytojas Mau- 
passant buvo visiškas absti
nentas;

PRIEŠALKO. KOB 
PASKAITO

.. Ciuricho Uni vėrsit et o Te
ologijos Fakultete įve stos 
nuolatinės priešalkolinės pa
skaitos remiantis tuo, kad 
kiekvienas kunigas turi pir-

•;<?, pą-
ųų ir

ma patsai gerai nusimanyti

ratai, kurie šių. metų vasa- 
s.' rą buvo skaityti Ft^leraci- 
' jos ir L; D. S., seimuose. Vi

si Dainų Šventėn atsilankiu2
5 šieji gavo. veltui po minėtą 
3 knygutę, kuri, visados pri

mins apie buvusias iškilmes.

j UBlLIŪi AUS- .ATMI-
‘ N IMAS •’ ■•/;•

Šiam reikšminga m jubi
liejui paminėti/ katalikiškos 
draugijos išleido 36 pusią- 
pili knygutę “.Jonas Kini- 
tas, ” ' Knygutėję -Įelpa .Tū- 
hiliato paveikslas, jo gyve
nimo trumputė, biografija, 
iškilmių įrengėjų padėkos 
žodis-iv Jubiliato du re Vė

PAIEŠKAU VARGONI-
hiiiki'

prie' neUiciek-s; Lietuvių Kat’aiiRų 
parapijos, Aiassaehusetts valstijom 
jo,. kuris neblogiausiai supranta 
Bažnytinę (Grego riaimkų). muzi
kų, sykiu ir • lietuvių, daineles. 
Turi būti uolus ir -nebaltus lietu
vis pąriotas ir pavyzdingas ka
talikas/
, Kreikitės į
“Darbininko” Administracija

Adventų pirmą, sekmadie
nį, lapkričio 27 dieną, 10 v. 
ryte, Švč. Marijos Bernai
čių Kolegijoje. įvyks pirmas 
Naujosios ■ Ai iglij os Kol egi- 
jos Rėmėjų suvažiavimas.

Tai pirmas šios rūšies, su
važiavimas Rytinėse Vals
tybėse. Vakaruose, Chica- 
g()j, kas metas. įvyksta Ko- 
leg m Rėmėjų <ū‘g‘a ’ei- : 
jos seimas, Tjiiai.. su\. o- 
ja .daug ats ir katama-• 
škoj.o. lietuviškujO auklėjimo 
priętelių. / Sudedama net 
daug aukų.;. V'./* tai pa
kelia darbuoto^ 
skatina, juos į 
spartesnį di
' Mums Naujoje Anglijoje 
toksai susitarimas irgi rei- .. 
kalingas. . Tai įvyks šiame 
suvažiavime. Seimas nusta
tė, šiems metams- darbuotei 
planus ir hiunis tenka juos- 
vykdyti; Patsai didžiausįš 
šiais. metais Kolegijos Re-. 
mčjų darbas bus katalikiš
kosios spaudos platinimas. 
Šiuo klausimu siivažiavi- : 
nie ii* teks daugiausia tar
tis. ž;-'- \

Suvažiavime bus paskui- 7 
tos. “Apie Spaudą” kai- .
bei. . Tonas Vaitiekūnas, ’■
Provick-nce parapijos klebo- ; 
nas. “Apie Katalikiškąjį 
Auklėjimą” kalbės • kolegi
jos tikybos mokytojas kini. : 
Aleksandras .-Būbįys, M. I. 
C. Bus. ir ugiau kalbėto
jų ir šių milu ių reiškėjų.

Suvažiavimas prasidės 1Ū 
v‘i 1.. šv. Mišiomis, taip kad

’ /. ū gyven ’htieji, iv 
nai. . . . V‘avę i -;

t ų • t ą. d ieną ‘ išklausyt i • sy. 
Mišiit Tuoj po . šv.. Mišių 
prasidės posėdžiai.; Šuva- 
šlavimui pasibaigus bus su
teiktas palaiminimas su 
šveitriausiu.. . :

Kuu> J, XarickitSy
•Kolegijos Rėmėjų Pirm-

LDS. Kuopų Susirinkimai
NBW HAV ONN.

LDS. 28 kp. ..s. susirinki 
mito .įvyks sekmadieni spalių 30, 
1 va), po pietų, ..bažnytinėj svetai
nių, 339 G-recn St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles; . Valdyba.

WATĖRBURY, CONK. ;

..Rpulią 30 <Ų t vai po pklų p 
vyks LDS. .5 kuopos susirinkimui 
sens, mokyklos kambar • n-\ 

grcss Avė, x i visi. V u yba

u;
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HARTFORD, GONN.
Šv. Jono Ev. draugijos su

sirinkime lapkričio 6 d. da
lyvavo daug narių. Priim
ta daug nutarimu kurių į- 
yykdymas paliktas metiniam 
susirinkimui, -kuris įvyks 
gruodžio 4 d. Šiame susi
rinkime visų narių dalyva
vimas būtinas. Kurie neda- 

• lyvaus,. turės užsimokėti 1 
‘ dolerį pabaudos..

Lapričio 26 d. yi*a rengią-

t

Jaet hn s: balins, įvyk- 
siaiitis mokyklos svetainėje. < 
Visiems draugijos nariams i 
įžangą veltui, bet kurie ne- ] 
ateis, tie tūles užsimokėti 1 i 
dolerį. . Nenariams įžanga 
25 centai, moterims ir mer
ginoms veltui. Moterys ne
palikite vyrų namie, o mer
ginos iš anksto kalbinkite 
vaikinus, kad būtų pasiren
gę ir kojas. išmiklinę pasi
linksminimui. .. Visi, dalyvau
ki! • Šv. Jono draugijos ba-

I) r-jos Ko respondentas;

SO. WORCESTER. MASS
! L. D. S. VAKARAS
I. .PAVYKO

. : L. D. S. 108 kuopa lapkrL 
čio..Į3 d., Aušros Vartų pa-

| rapįjos bažnytinėj svetainėj, 
į surengė muzikajį ir kumštV- 
I nių vakarą.
i Žmonių . prisii-inko tiek, 
! kad niekas mekuomet neti- 
i kūjo tokios daugybės.
■ Vakaro vedėjas Glavickas 

■ -j savo gražioj kalboj atidarė 
:. vakaro programą, pabrėžda

mas darbininkų prganizaci- 
jos svarbą ir. jos nuveiktus 
darbus, kurie yra gana svar- 

• ’ būs mušu lietuviu bintai ir
i ■ . .

• • ' Bažnyčiai. Pirmiausiai pa- 
; sirodė - boksinhikai: Jack 
; Bain ir AUeek Balver, kurie 
į kumščiavos per 4 romidas. 
į 3-ine ir 4-me rolinde. buvo

labai karštos muštynės. Sa
koma, jog teisėjų balsai.pa
sidalino pusinių sprtmdžiaut, 
kas laimėjo. Po boksininkų 
tęsėsi mli^ikalč programa, 
kurioje- jiavieniai -ir įvairios 
grupės darė ne tik artistiš
ko, bet savo gražiais, balsais, 
pntailant muzikos instru
mentams, .operos įspūdžio. 
Laimi gražiai pasirodė se
kantieji: M. Mazgėlįs su 
smuiku; J, Pįgagą — smui
ku ; S. Kaminskas ir S. But
kus; J. Šimkus nuo semti 
jaunnėgįamas^kuTTo pasiro- 
dymas buvo labai tiiukŠmin- 
gai sutiktas: J. Glavickąitė 
labai gražiai paskambino gi
tarą, iš jos daug galima ti
kėtis, nes didelė pažanga da
roma jos gražiame gitaros 
vartojime; J. Matačinskas 
su fsavo smuiku ir dainomis 
prijuoldiio publiką; A. Ba
ravykassii armonika pagro
jo keletą dalykėlių. Į vaka
rą atsilankė L. D, S. 7 kp. 
pirmininkas muzikas J. Že
maitis ir kun. V. Puidokas 
su “spyČiaisd’ . ' • !

J. Žemaitis kalbėjo apie 
spaudos . reikšmę ir specia
liai ragino įsirašyti laikraš
tį ‘'Darbininką.”

Kun. V. Puidokas kalbėjo 
apie darbininkų organizaci
jos ‘svarbą ir naudą patiems 
darbininkams. Vakaras bai
gėsi gana Vėlai, visi linksmi 

' ir patenkinti; Skirstėsi. į na
mus. . : * B.

SERGA .P.
Sunkiai apsirgo Ai Siau- 

raitie.nė, bet po pavokusios 
operacijos grįžo į n a m u s, 
Gedimino g-v 6.

Tariau gi pradėkime varto- didumo, kaip “Messęnger of 
t f netikusį’ maistą, tuo jaus the Sacred Heart.” 
pamatysime, kai p. mūsų kū
nas. j)rades “ šilpnėt ir tuo- 
jaus apsirgsime; toks mais
tas kartais net gyvybei yra 
pavojingas. Ir spauda yra 
ne vienokia, kaip tas mais
tas,. Spauda yra tai maistas 
proto, lygiai kaip ' maištas 
p*a būtinai. reikalingas kū
nui palaikyti.: Turime la
biausia vengti tokios spau
dos, kuri veda mus į kreivą 
kelią ir kuli ggli užnuodin-* [y 
ti mūsų protą, kaip tas ne-* 
tikęs maistas.

Šiandie.ym <lanS . tokiij! «*»•«» ’’•« nutarta vėliau. . 
Jietuvhj, tairie, nieko nepai-.j ' Ila«tul: as.
sydami. maitinasi tūom ne-’ 
tikushi proto amisfu užsi- 
nuodino, y —
spaūdos vergais. . Todėl y- 
rą dedamos pastangos sulai
kyti tą užsikrėtimo ėplde- 
miją4 ‘ .

' Štai geram . tikslui / yra 
rengiamos; paskaitos lapkri
čio’ 27 d., Šv.. Pranciškaus 
parapijos salėje. Kalbės į- 
žymusiš publicistas didžiai 
gerbiamas kim. Kazimieras 
Urbonavičius,, kuris šiemet, 
mini literatinės darbuote# 
40 metų sukaktuves. Ant
ras gi spaudos reikalais kal
bės. Juozas B. Laūčka, L. 
D. Š. centro sekretorius. To- 

’ dėl gi pageidaujama; kad 
kiekvienas dalyvautumėte 
šiose prakalbose ir išgirstu
mėte mūsų įžymius kalbėto
jus, kurie plačiai nurodys 
katalikiškos spaudos ’ reika
lingumą. Taip pat bus nu
rodyta plačiai- apie kėnks- 
mmgūmą blogos spa u d o s* 
Todėl turėdami gerą progą 
išgirsti ir pamatyti kun. K. 
Urbonavičių, . pasinaudold- 
mę, nes tik .retkarčiais ga
lime susilaukti to'kid į^*- 
maūs kalbėtojo; "

■ F.- A. Kran cevirius.

Studentai turės klausimų 
dėžutę, kur sudės klausimus, 
o klebonas kum P. M. Ju
ras juos aiškins.

Kiekvienam susirinkimui 
išrinkta studentė-tas, kurie 

s tam tikrą užduotį atliks, pa
sakydami prakalbą. Kitame 
audrinkime Gerčiūtė sakys 
prakalbą apie KasČiušką ir 
P. Mikulis apie seną Lietu
vos istoriją ir dabartinę jos 
būklę. •.

■ . Pradžia gera ,daugiau yei-

WATERBURY, CONN
VILNIAUS VADAVIMO 

SKYRIAUS SUSI
RINKIMAS

■ f. . ■

Vilnimis Vadavimo vieti
nio skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvvks šį sekmadie
nį^ lapkričio 27 d.,. 2:30 vai. 
p. p., senos mokyklos svetai
nėj. Visus narius prašome 
atsilankyti ir atsivesti dau
giau naujų Vilniaus Vada
vimo dirvoje darbuotojų.

MIRE

. - • i pasauliu atsiskyrė gerai
žinoma vietos gyventoja 
Izabelė .Pimenė, pasirgusi, 
tik 2 savait. Dideliame nu
liūdime paliko veliones vyr- 
ras Kazimieras, duktė Ade
lė, sūnus Jonas ir sesuo 0- 
na Baronienė. Duktė Ade
lė. išbuvo 3 metus vargoni
ninke, dabar'mokosi Ply- 
mouthe mokytoja. Sūnus 
lanko hįgh school.

Jei:, giminės ..ar- pažįsta
mieji norėtų kokių plates
nių žinių, tegu kreipiasi to
kiu. adresu: . K. Pinas,. 38 
B.ennington St.,. Lavyence,- 
Mass. ' -

S.'Čeikaitskas.

GAMBNDGE, MASS.

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

'Ofisas:.
SĄNBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RWQ0D, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta:
.32 Wąlmrt Avė. ;

Tel. NoHvood 1315-W

! MUZIKOS MOKYKLA
■ Turtingiausias- vaikas jaustus 
1 biedniausias,. jeigu neturėtų mu- 
Į tikos mokslo. Kodėl ne leisti, savo 
į vaikų dabar, pasimokyt kokių in« 
, atrumentų. ir iąvystyt jo talentą, 
į Muzikos' mokykla atsidarė

T. į 43 E.MėrrimacSt, Lovvell, Mass. 
’ Turini geriausius muzikos . moky- 
I tojus, kaip p-lė N, Markus ir. kiti.

' ■ į ■ ‘ . /Tek 3500 y '
Vakarais atdara-..

■ $

Štai inąn teko būti gražio
je vakarienėje pas p.p. Be- 
niulius. Dalyvavo apie 20 
asmenų,. Čia pasirodė, jog 

bridgeivateriečiai ir pasnin
ką pripažįsta, .ir kunigus 
gerbia, \ *

Vakarienėj dalyvavo kun. 
J. Švagždys, kun. J. Skalan- 
dis; iš So. Bostono dalyva? 
vo klierikas A. Balfrtišiūnaš 
su savo tėveliais ir broliu 
studentu, Pr. Galinis, J. An
tanėlis, A. Klinga, ponai Ja- 
kubenai, S. Čižius; iš North \ 
Abington buvo Medžiai su 
dukrele, Šatai ir kiti asinė-/ 
nys; .'

Tėko nugirsti, kad lietu
vių batų dirbtuves vedėjas 
yra malonus žmogus, nese- 
nai vienam" klierikui pado- 
vanojęs kelias poras batų. 
• Taigi, atrojo, jog Bridge- 
watęr lietuvi ai visai. gerai 
laikosi. :Viešnia,

S; J. Vembrės, pirmininko, 
Kosto Jutkevičiaus, vedėjo, 
Onos Sabonienės. Jono Ki- 
šiuno, Petronės Jūtkeyičie- 
iiės, pagelbininkių, jau se- 

1 nai darbuojasi berenkant į- 
vairias dovanas gyvais ir 
negyvais daiktais — ir ga* 
įima sakytu labai daug yra 
jų surinkta. Jie bus išlei
sta už beveik pusę kainos. 
Kiekvienas galės, mėginti 
laimės!

Taigi, širdingai kviečia
me lietuvius iš visos apy
linkes (dalyvauti, jfėniose, 
pasišokti, ir dar tiesa,j pa
sidžiaugti iš. lietuviško gra- 
>onaus< Vlado Arento ir Go. 
daromų komedijų ir jūok- 
darvsčių.. •

IŠKILMINGOS LAIDO
TUVES •

Lapkričio 21 d, čia labai 
iškilmingai palaidota ilgų 
metų parapijos našlaitna- 
mio bei būslaicnį^nžlūrėto- 
ja Viįdbrija Kazlauskaitė. 
Liūdnose pamaldose dalyva
vo kun. J. Vai antie jūs, kun. 
J. Kazlauskus, kun. J. Kil
pas, kun. E. Gradeckis iš 
' Lartford ir kun. P*. Karto
nas iš New Britam, * Conn. 
Solo gražiai1 pagiedojo p. S.' 
Sapranienė. Amžūią. atilsį 
Viktorijos vėlei.

GRAŽI PROGRAMA
Lapkričio 13 d., Šv; Juo

zapo .choras, A, Aleksio ve-? 
damas, išpildė labai, grąžų 
teatrą-koheertą. ' Vaidilos 
(Andrikiūtė, Ulinskaitę, Ze- 
lonaitė, SnieČkiūtė, Bara
nauskaite, Verbickas, Mar- 
eelynąs, Lazauskas) puikiai 
veikalą “Meilė kliūčių nebi
jo” atliko, choras bei solis
tai (Radvilas, Sapranienė, 
N. Aleksis, sesutės S.tulgin- 
skaitės) savo balsais visus 
džiugino..

SPORTAS ’
Šioje ..rityjė .dabartiniu 

laiku daugiausia veikią tai. 
“Bqwling Allęys” sporti
ninkai.. . Šiame sezone žai
džia : ■ Politinis klubas, cho
ras. ir Lietuviai. Katalikai 
Moksleiviai. Jau organi
zuojasi “Basket Bali” ir 
kiti sporto rateliai.

. Aidas.

Kviečia - klebonas kun^ Sj 
J. Vembre ir F erų, rengimo 
Komisija.

BRIDGEWATER,MASS.
Nors žmonės, ir kalba, jog 

Bridgeivater lietuviai bedie
viai, jog nenori matyti kuni
gų ir jų nekenčia; nors ir sa
ko, jog, jei kunigų nekoįiosi, 
tai ir darbo Bridgeivatery 
negausi, tačiau nėra taip 
baisu. ■ ...

PRANEŠIMAS
Atsidarė, naują muzikos krautuvę; 
Parduodu pijanus, radios,. smui- . 
kas ii* visokių gaidą, lietuviškų ir 
angliškų.: Taipgi ir roliulnus pla- 
yer pijanams. . . ’

KKiNDERIS, ,
43 R. Merrimąė St, Lowell, Mass. ■

.. Tol. 3500-
Taipgi parduodu geriausio pa? 

dirbimo oil burners. ...

j Victor Radio
»ui t t n ««*

NOVENA•
Nekalto Pras. No vena pra

sidės lapkr. 30 d. ir tęsis, 
iki gruodžio 8 d;, Lietuvių 
bažnyčioje įvyks Noveną ry
tais ir vakarais. Pamokslus 
sakys kun. A. Petrauskas, 
Mari j onaš. N ovehų pamal
dos įvyks prie .Šy Teresės,. 
Šv. Pranciškaus, Šv.. Anta
no. .Prie Švč. Panos Mari- 

1 jos Nekalto Prasid ė j i m o 
mes privalome uoliai, mels
tis.

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

Proga Jums

F.-Manasąitė Serga .Šv. 
Vincento • ligoninej; pada
rius operaciją sveikata gėrė
ja. Kądangį Manasaitė yra 
veikli vyčių kuopos narė, 
nariai kuopos pasiuntė labai 
gražių gyvų gelių bukietą-

Ė. Endrųlienė po sunkios j . yu^aręa pasiūlyti centrui 
ligos grįžo jau į namus, (kad • štlldenta oįgailizaęija 
Harlenį -16, ji- -labai.. .g«m;būsl} ' pa^dinta

Taipgi prašymas bus, mokslus sakys . misijonie-

STUDENTŲ VEIKIMAS*
Lapkričio 13 d. neseniai 

įsisteigusi studentų, k u d p a 
turėjo savo susirinkimą.

i . Sveikinimai iš Thompso’o 
buvo perskaityti ir maloniai 
priimti. v .

Harleni 16, ii* 1 
jaučiasi. M. Sinkevičienė, 64 
Ward St.,. serga miesto ligo
ninėj. . Padarius operaciją, 
jautėsi . blogai, bet dabar 
sveikatos būklė gere j a.
M. Šablhiskąitė, 13 Aehmen 

Avė., po- lengvos operacijos 
pasveiko ir: po trumpo .būvi
mo- miešto ligonėj .grįžo- pas 
tėvus,. ; ■ ■ ■

M, Valantukeyįčiūs, 14 S. 
IVai’d St., turėjo gana sun
kią. operaciją miesto ligoni
nėj;, nors jau ir grįžo* į my 
inus, bet vis dąr tebėra- dak
taro priežiū ro j. G.

40 VALANDŲ ATLAIT AI
Penktadienį, lapkričio 25 

d., rytą mūsų bažnyčioje 
prasidės 40. vai. atlaidai ir 
tęsis iki sekmadienio1. Pa-

WESTFIELD, MASS.

LAWRENCE. MASS.

tai.
kad studentų žurnalas, nau
jai išleisiamąš, tūrėtų mažą L C. Bus daug svečių ku- 
formatą, kad būhj panašaus !nigų. <

rhis kuli. A; Petrauskas, A

CHARRON’S i
PIANAI—RADIO8 | 

ŠALDYTUVAI j 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos I 

mažiuos |
20 TRUMBULL STRIKT | 

WOB0KSTKR, MA88.
Tol 4-9430 į

lengvos Iilygx»—Be Nuošimčio Į 
■ i

NEPAMIRŠKITE LAP
KRIČIO 27 D.

Spaudą galima prilyginti 
prie maisto.- • Sveikas mais
tas yra reikalingas palaiky-' 
ti mūsų kūne gyvybę. Kaip 
mes valgome tinkamą ir 
švarų tamista, tai. ir jaučia
mės. sveiki ir turinio jėgą.

• Infarufueijų kreiglilUs } vietinius agentu* arba ■

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST., BOSTON ’

Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd Kabin * Laivais 

: BERLIN ./ ’ STUTTGART 
GĖk. von 8TEUBEN . . \ DRESDEN.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

7
 DIENOMIS ■ -
Į LIETUVĄ

■ ' ■ —P A T O 6 Ų Š— ■

Kalėdiniai Išplaukimai
: IŠ NEV YOHKO

, Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8 . Gruodžio. |6
. .. Puikus geležinkeliu susisiekimas ■

iš BREMERHAVEN i
. -LIETUVĄ -'. ' :.

PARAPIJOS BAZARAS
Gal būt paskutinis iš 4 

šiemet rudens sezone pada- 
darytų surengimų, tai bus 
didžiuliai, parapijos fėrai— 
bazaras, kurie įvyks lapkri
čio (November) 24, 25, 26 
d. gruodžio (December) 2, 
3 d. Šv.Kazimiero draugi
jos salėje, 22 Wiliam St. 
Įžanga suaugusiems 25 cen
tai, vaikams 20 centų. Pir
mą. dieną — Thanksgiving 
salė bus atidaryta nuo 4-*- 
12 vai., kitose dienose nuo 
(>—12 vai. kas vakarą šie
met bus daromas ‘ ‘ laimikio 
bilietas” — door price ti y. 
prieš užsibaigsiant tai die
nai bus traukiama laimėju
siam dovana $2—$5.00 ver
tės. . ■ ' •' ’ r

Laike fėrų, išėmus gruo
džio 2, 3 d., gros apylinkės 
lietuviams gerai žinoma ir 
mėgstama p. . Petro Žikc- 
VičiausL—5 žmonių orkes
trą iš Waterš. Point, Conn.

Perai šiemet, numatoma, 
bus pasekmingi, kadangi 
komitetas iš,:. klebono kun.

eoltociracncaca IIIC3

PUIKUS MODELIS

MODELR-74

i

s

£ 
BI

MODEL R-78
A ten tube. Supdrheterodyiic BI-ACOUŠTIC Sųperheterodyhe. 
with (‘ B ” Amplįfi c a t i o n, - ‘ B ” Ainplif ięation.
Automatic Volume ■ Coritrol, m -
Micro Tone Gontrol, Triplc

- ™ •? t Automatic Volume Gontrol.
. Hųjh Efftcieney .Tnode-Ra- ToneEqualilel. -.........   ;
. diotrons, Improved 8° u ’
Loudspėakcr. Chassis and Extended Musical Range, 
condenser. rubber-inounted, ToneControl.
Eayly -English Tablo Medei 
Oaįinet, walnuūvenered.

BOA158, 2 RCA-46, 1 RČA-
: 82.’ -. • -

Height, 20 inch. ; w i d t h 
d.epth 111/4 Height, 43”; width,28U’.;. * 

.. depth,14”.
Didžiausią nuolaidą duodam Už jūsų sena radio, nežiūrint .i o 
stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO.
Už mažų primokejimą jus turėsit naujausio ištobulinunt) ra
dio ir galėsitė gėrėtis puikiais radio prOgramais..
RCA ViCTOR . RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir 
gerumu, nėra lygaus. Užeikit persitikrini kiek męs galime 
jums sutaupyk ..
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas 

. mus jus rasite didžiausi pasirinkįrnĄ .

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilnų kainų jų vertės,

Geo. Nasilonis
377 Broadway, So. Boston, Mass. |

Improved Dynamic Sncaker.
’ Radiotrons: 4 RCA-56, 3 Radiotrons: 5 RCA-56, 

RGA-58, 2 RCA-46, 1 RCA- 4 RCA -58,2 RCA-46,
™ 1RCA-82. "‘‘f ’

141/16. indi.
inch.

iI

i
■ i
.t •

i

i



Penkiadienis, lapkričio &5. 10sd *■9

Jmi Kmitai Bostone Katalikiškųjų
VIETINE 8‘Ž INI O Si Draqgįjg Pasveikinimas Jubiliejaus

KUN. J. VAITIEKŪNAS 11. 0. S. PIRMAI KUOPAI 
KALBĖS GRUODŽIO

4 DIENĄ
Dar nieks neužmiršo kun. 

J. Vaitiekūno puikios pra
kalbos, kurių jis paša k ė 
spalių 9 d. Bostoniečius už
žavėjęs kini. J, Vaitiekūnas 
;skelbs Dievo žodį per visas 
ketverius šv. mišias antrų 
sekmadienį Advente, gruo
džio 4 d., §v. Petrolietuvių 
bažnyčioje, f . .

Toji diena bus tai Spau
dos Diena So. Bostono lie
tuviams katalikaihs.

Prisirenkime prie jos ge
rai. • ' \

Prišiminkiine sau, kų sa
kė apie katalikiškųjų ^^"Įtmunas yri

L. D. S. Pirmos kuopos 
mėn. susirinkimas įvyks šį 
antradienį, lapkričio 29 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje, 492 E. Seventh 
Street

Visi nariai prašomi gau
singai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Kuopos Valdyba.

GERAS DARBAS
Dvasinių gėlių bukietuo

se rašoma yra ir gerų dar
bų paaukojimai bei jų in
tencijos. .

O gero’ laiki-aščio-knygoš 
[išleidimas, skaitymas ir plą- 

rTi*a tikrai didelis ir
d? Tėvas J. Bružikas peT|Sventas daifas! - 
misijas. .... ..

Šv. Tėvas Pijus X sako.: 
j p‘Nėra garbingesnės misijos 

už laikraštininko inišijų. 
[Mano pirmtakūnai laimin
davo krikščionių karžygių 
ginklus, aŠ gi džiaugiuos, 
galėdamas palaiminti krikš
čioniško; laikrašt i n i n k o 
plunksną.” '. . .

Tai gi, nuo šio laiko. į sa
vo. dvasinių gelių bukietų 

rašų įrašykime ir katali
kiškosios . spaudos platini
mo- darbų.

ADVOKATAI ■

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.
.Tel. So. Boston 0948 - \

GYVENIMO -
Parkway 186-1-W

muilini

* Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentus.

817 E St. (kampas Broadway) 
South Boston, Mus.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
, ADVOKATAS

. ' “Darbininko0 Name-.
• (antros lubos, Room 1)
366 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 3357
Bostono Ofisas: .

.60 State St.4 Room 326 .
Tel. Hubbard 9396

Gyvenimo: 33 Rosęmont. Street,

Tel. S- B. 0441.

PR. J. KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvzay, So. 'Boston. ;

Room 3.
Gyvenimo vieta: 39 Green St.,

Hudson, Mass.
Tel. Hudson 622. ...

Iškilmėse
* . Parašė Įiunigtui Pranais Virniaiiskia.

Jau metų keturių dešimčių 
Garbingai švenčiam Jubiliejų. 
Visų brangiausių asmenų, r 
Mes Jonų Kmitų numylėję.

poetas, vadas, — tėvas mums, 
Pamokslininkas koks esi!
Blogi, geri —vaikai mes Jums; 
Protinio maisto visiems neši. .

' Kalbi, rašai ir tintų kloji, 
' Kantrybės, takto pavyzdy!

Pasišventimu mus mote moji,

juvo- pirmasis studentas* 
migęs Boston Collęge.- Į 
advokatus priimtas 1875 m, 
25 metus išbuvo valstijos 
legisiatūros sekretoriumi.

HARvSoPREZIDEN- 
TAS PASITRAUKIA

ir taip garsų Harvardo* var
dų.

Lowell prezidento parei
gas eis įki bus išrinktas jo 
Įpėdinis.

Harvardo ūniverši t e t o 
prezidentas Dr. A. Lawren- 
ce Loyvell atsisakė nuo sa
vo pareigų.

Harvardo prezidentu Lo- 
vvell. išbuvo 23 metus, per 
kurį laikų jis gerokai iškėlė

DAKTARAI
Katalikiškosios akcijos karžygy! ' / ~ ~

• , . Kuo širdingiausį tau ačiū turim,,
; Šimtai, dešėtkai mūs visų.

Organizuotai pagerbti norim
Tave kilniausį iš parinktų. . . .

Saldžiausios širdies, RožanČinė, Marijonai Vaikeliai Mažyčiai, 
Kęstučio^ L. D. S., Pranciškonai. Choras, Altaristai, Sodalietės, 
Moksleiviai, Blaivybė, Dukterys, Federacija, Vyčiai, 
Susivienijimas, Joninė, Kazimierinė, Fetrinė, Sąjungiatės.

Valio! Gyvuok sveikas! Nębijųs nė mirti! 
Suderinęs žmones, prablaivink laikus.’ ..

.. G}’venti nesipriešini: nes trokšti dirbti. ■
.. (J, veski laimėn Lietuvos vaikus !

Jau mėtų keturių dešimčių
’ Garbingai švenčiam Jubiliejų.

. • Visų brangiausių ašmenų, •
‘ . . K. URBONAVIČIŲ pamilėję.. . >l.

CURLEY SULAUKĖ 58 M

Lapkričio 20 d. mayorąs.
James M. Ciirlev sulaukė 58 
metų amžiaus.' •'

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 
BEVEIK 70 METŲ

VALANDOS^

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Šubątomis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 
. .. Pirmadienių vakarais nuo "7 iki 9 tik dėl depozitų. .

. Depozitų nuošimtis eina ..nuo trėeio Trečiadienio kiekvieno 

menesio. Dividentai mokami trečią Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių mėnesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome 

Travėllers Cheąues. .’ . ’ •

SOUTH BUSTOM SAVINOS BANK

ĘJnMni’iiHHmniiiuiiĮiiiiiiHHiHitriiiiiinumiiiiitliiiiiHiiO 
, . I Tel. Šo. Boston 3520 i

ADVOKATAI ŠALNAI
. ; 366 Broadway, 

. South Boston, Muss

3

MOKSLEIVIAI SUKRUTO

PRALL BROLIAI
/ PENTORIAI IR DEKORATORIAI ™

Į DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI
' Į PATARNAVIMAS GERIAUSIAS © 

j 46 ARMANDtNE ST., . ; . DORCHESTER, MASS.
’ L ’ ‘ TeL.Talbot 0354

i.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD VOKĄ TAI

.. Echyar.R. Copl.en
Ąlbert Adelson. „

Benjamin Chesky
OFISO VEDĖJAS

. . Jonai J. Romanu
18 Temont Si., Boston, Mm

810 Kimball Building
Telefonas! Cnpitol 9880- 

o f i s o valanda s.
9 vai. iki 5. vai.

DRAUGUŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOSl 
BO GL0Bx MOTINOS iVč. '

Urmininke — Ęva MarksleM, 
625 E.-. 8th St, So. Boaton, Mass.

Vlce-pirmlninke— Ono Siaurlenfi, 
443 E.- Tth St, So. Boston,. Mass. 
TeL So. Boston 3422-R

Prot, Rašt — Brone ClunlenS,
29 Gould St, W,ast Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-IV

Fln. Rėžt — Marjoba. Markonlut* .
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkrcay 0558-W ,
Jždjjolnkž -- Ona BtanlUllatŽ , 

i#į 8U BĮ., Ba Boiton. ifaža.
TVarkdarĮ — Ori* Mi^irdian#

JŲ512 Colpjnbl* RA, Bo, Boaton, Mus.Kmąj® Globia-E.
1426 Colunribla Rd., 8a. Boston, Mjuh

Draugija wvo Mmlrlnldmu* laiko kis
MAgr* £M»n?|9kt kbkvUoo min^o, 
7:80 W. rakate, r»batnytlnBJ tve- 
tainflj.

Visai® draugijos reikalai® kreipkite 
pas protokolų rsžtinlnltf.

TeL Šb. Boston 0828 ¥
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KA SPARĄ V1OIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston, 
■ O/ifo Valaitdot:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo .1:3O licl 
5 Ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarai® Ir 
nedfildlen.lalB, taipgi aeredoml® tm«

. 12-tos dleniĮ uždaryta®.
Taipgi nuimti ir X-ray

UŽDARYTIEJI BANKAI IŠ
MOKĖS DU MILIJONU

DOLERIU
Massaidiūsetts .raišti j o je 

užsidarę 7. bankai. šiomis 
dienomis prieš Kalėdas iš
mokės apie du milijonu do
lerių savo 70,000 depozito- 
rių. . . .

Aukščiausių 4 pro c e n t ų 
(25) depozitoiųams išmokos 
H^(^f6n~Trūst Co.. ' " ~ ~

Šie išmokėjimai daToihi 
aiikščiaiisiajain; teismui su- 
tikus.

GUB/ELYRiNKIMAI
NEKAINAVO -

verčiamas paskirti į moki
nių lankytojos vi etų tokių- 
•merginų, kuri moka kalbėti 
žydiškai. ,

Lapkričio 21 d. mokyklų 
komitetas pagaliau surado 
tokių moteriškę—Iren e Do- 
ii'pvąn iš Jamaica Plain. Ji . 
mokanti gerai žydiškai kal
bėti. , ,

Tel. B. B. 2805-R, 
LIJ&TUVIS

ŪPTOMETRISTAS
' . nuojų akli

priskiriu akinius 
kreivai sklis gUtlė> 
linu Ir amblljonK 

koše (aklose) akyse sugrįžimuSvle- 
Bį tinkamu laiku.

J. L. PAMAKARNI8, 0. D.
447 Broadway, South Boston'

Lietuvis Dantistas

OR.S.A.GAIVARISKI
(GALINAU8KAS) .

414 Broadvvay, So, Boston
Tel. So. Boeton 2300

Ofisas atdaras nnb 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:80. Iki 5 t3O po plot ir 
nuo G Iki 9 vakare, šventa dieną 

pagal, susitarimu

Praėjusių savaitę parapi
jos svetainėje įvyko moks
leivių. susirinkimas. Stei
giamajame seimę . ^dalyvavę 
atstovai (Iz. Leščinskaitė, 
O., Žukauskaitė, V. Jaske vi
rius, A. Jurgelaitis, J, -Ta- 
mulynas, B/. Pranckūnaitė, 
Kleponis)’ pranešė apie įvy
kusį seimų ir.jo nutarimus. 
Susirinkusieji nutarė grieb
tis darbo. ;

Į kuopos valdybų išrink- 
Ita M, Grendėlis — pirm., P. 
[ Antanėlytė vice-pirm.,
A. Gaputis — sekr. ir ’V. 
Marcinauskaš — iždininku. 
Valdybai pavesta parūpinti 
kuopos 4 veikimo programų, 

[Kitas susirinkimas įvyks 
• artimiausiu, laiku. . •

Susirinkime: dalyva ves 
kun. K. Urbonavičius pri
minė jauniesiems apie išei
siantį laikraštį, kviesdamas 
visus pratintis -lietuviškai 
rašyti:..’ 

k.D.i7iiŪiNŪ(KDDUK-

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso vjilaudos nuo 0. Iki 12, nuo 
1:30—6 Ir. liuo 6:3Q—D vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
NedSliomls nuo 9 iki 12 vai. diena 

(pagal sutarti)

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

’.X-Ray
Tel. South Boston 2712 .

496 E. .Broadwąy, 
South Boston, Mass.

l] iv. JONO EV. BĮ,. PAŠALJPINŽ8 
DR-JOS.VALDYBA

' Plrjpinlnka®— M. tlob®
M ML Ida WL, Dorcbester, Mėa®. 

Telepbone Columblja 543? 
Vlce-PirmlnlnkM — J. Petcė.taka®

24 Thomaji Park, So. Boaton, Mas® 
Prot. Rkštlnlnkaa — J.' GBneckl® -

6 Thoma® Park, S o. Bopton, M®a» 
Fln. Ražtinlnkaa — II. Seiki®

256 K. Ninth St., Boston, 
Iždininką® A. Naiftfžltyna® •
. 885 E. Broodvi'ny, So. Boston, Ma» 

Maršalka —- J, Zalkla
7 Wlnfleld St., Sa Boaton, Mas®. . 

Draugija laiko ®U3irinklniu® kas tredl®
ned5ldleni kiekvieno mCnealo, 2 to!
po piety. Pavapi jo® ®alfij( 492 B.- 7tb 
8L, 80, ęvrtott,. Maa®.

Profesionalai, blr.nU-rlal, pranioiliū 
kai, kurie skelbiasi ‘‘Darbininke," tik 
nii verti skaitytoju paramoa. 
Via! garaliikltfi® “Darbininke," -

Kitiems dviem metams 
vėl išrinktasis gub. Joseph 
B. Ei y raišti j 6H sekretoriui 
pranešė,; jog rinkiinų. agita
cijai . jis pats nieko neišlei
do, vadinasi, jo išrinkimas 
gubernatoriumi jam nieko 
nekainavo.

Jo nelainiingas oponen
tas respublikonas Young- 
nran pranešė, jog agitacijai 
aukų jis nė kiek negavo,.ta
čiau išleido savo pinigų $8,- 
474.24. • ; '

PASKYRĖŽYDIŠKAI. 
KALBANČIĄ

| INSURANCE Į 
5 Apdraušk namus; rakandus į

I. automobilius pas
J. S. MESLIS

1253 Broadway, S, Boston, Mass,| /.
Į . Tel, Šo. Boston 2613 i-- ...

PRANEŠIMAS
K; J. VIESULĄ SAKO

Dabar laikas apdrausti sživo auto- 
inpbHius dėl ateinailčiiį mėtų. AIū- , — 
sii Įstaigoj galimą gaut Insurance ‘ 
ant išmokėjimo. Mos pristatom. • 
Platrs- dykai. '

KAlfDy DOVANA ’
PasiŲskife savo giminėms .Lietu
voj Kalėdų" dovaną — pinigais. .5 
Mes persiunčiam pinigus į Lietu-'?71 
Vžį ir visą pasaulį. .

|
•E

ir visų pasaulį.
KREIPKITĖS ■ ■ '

BROADWAY TRAVEL
BUREAU

366 West. Broadway, 
Šo Boston, Mass.

. Tel. South Boston 0620

■ Tel. Porter 3789 |

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSTS) 

Lietuvis Gydytoja®
Ofiso Valandos: 2—4 ir T-:-#- 

278 Harvard Street,
J kamp Inman arti Central Sq, 

i . Cambridge, Mmi.

Bostono mokjrklii komite
tas per kelis metus • buvo

THANKSGIVING DAY;
BALIU S

Rengia So. Bostono Lietuvių 

Piliečių Draugija

: KETVERGE, LAPK. 24, 1932

Lietuvių Saleje 

E ir Silyer Sts„ So. Boston

Šokiai nuo 7 iki 12. nakties r

Kviečiame jaunimą' ir ‘ suaugu
sius atsilankyti ir. linksmai clrau- 

.giškžii vakarą praleisti;
Kviečia Rengėjai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taišpiį visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fendors ir bodies- ir 
apipentiųam. aTisbm ignitionš ir 
generatorius. . Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadipaši;

STEVE’S REPAIR SHOP- 
565 Eighth St., So. Boston/Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
•: STĖVE JANELIUNAS, Sav.

MUZIKOS MOKYKLA
Lietuviai! Kurie norite pamo

kinti savo berniukus ar mergai
tes muzikos, pradėkite leisti da
bai’. Mokinu, sayo studijoj, taip
gi cinu ir į namus. Namie esu ? 
vakarais ir sekmadieniais. Tele
fonas South Boston 1963-J.

| VALENT. PALTANAVIČIUTfi 
912 Ėast Broadway, ■- 
South Boston, Mass.

I GRABDRIAI

IŽDININKE .
Iš Lietuvos laikraščių pa-, 

tirta,, jdg’ Vytauto-’ Didžiojo 
universiteto studenčių atei
tininkių “Giedros” draųįi- 
jės iždininke iši-inlda stud. 
Petrė ’Vaisiauskaitė, kuri y- 
ra LDŠ. centro iždininko A. 
Vaisįausko duktė;
. Tenka ‘ pasidžiaugti,. jog 
mūsų ' energingojo veikoje, 
duktė seka savo tėvelio pa
vyzdį, gražiai- darbuodama
si, visuomenė je. .

MIRĖ SENIAUSIAS 
ADVDKATAS

Lapkričio 21 d. mirė Ed- 
ward A. ‘AicLaąi^llin, 79.- m. 
amžiaus, vienas seniausių 
Massacltusetts advokatų. 4 is

A. J. WEST. M, D. I
LIETUVIS. Į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j

'. Valandos:
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8. vak.i

478 Gallivan Bduleyard Į
DORCHESTER, MASS. Į

K. Telefonas Talbot 0847' |

i JUOZAS M. RILIS Į
Į LAIKRODININKAS Į 

h Parduodu.. įvairiausios rūšies | 
ą auksinius ir sidabrinius dkįk-| 
Itus. Taipgi ir pataisau. . 
3

366 W. Broadway
I SO

5
iX

BOSTON* MASS. į 
inihmimiiitmkiiiutMibnlmuiiHHiimfel •

PATARNAVIMAS DIENA 
IRNAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
. GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

877 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

Telephone Universi ty 8831-

LIETUVIS GRABORIUS
PRIE GERO GYDYTOJO 

REIKIA KREIPTIS 
deiei pagydymo. vt®okhj 
kraujo, nervų Ir chronlž- 
ky ligų. Kurį® kėndlat* 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų ®.rb* 
Šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt. kreipti® tuojau®. 

>< Atminkit, pa®ltelr*vima®, 
patarimai dykai visų SJ mČnt’sĮ.
Dr.GraRj.SŽT&į 

Vėlasdos: Antradieniai®, ketvlrt® 
dieniais ir iežtnJlenlai® 19—12 r> 
te, 2—5, 7—8 vakare; MkiuadU* 
ntal® 1Q—12 tiktai.

Laidotuvių reikale visuomet ir, visiems 
maloniai it tinkamai patarnauju/ Ga
lite kreiptis bite laiku, dienų lir naktį, 
o aš. visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimų. į kitus 
miestus jokio atlyginimo, nereikalauja.

P. J. AKUNEVICH
r (AKŲNEVKIVS)

1048 Intervale St, . 258 We§t Broad\vay,
Montello, Mass. Šot . Boston. Mass.
Tel. Brookton 4110 ’S; Boston 4486
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
} MARGUMYNAI

Ląpkričio 13, 16 ir 17 d. 
New Yorke Waldo-f-Ast'O- 
ria viešbuty įvyko Univer
sitetų konferencija. T šią 

; konferenciją buvo pakviesti 
dalyvauti“ net 32 valstybių 
universitetai. Buvo pakvie
stas ir Lietuvos Universite
tas. SuVažiavo daugumoj 
Universitetų prezi(lentai bei 
Rektoriai. Gyviausia ir, į- 
domiausia paskaitų bei dis- 

—kusi j ų J^tivo-^esija-lapkričia 
17 tikybos klausiniu. Visi 
prelegentai ir diskusantai 
be išimčių prirodinėjo rei
kalingumą tikybos Univer
sitetuose. Apie tai teks sa
vu laiku plačiau parašyti.

Į—Kongreso rūmų Washingtone kambariai valomi ir prirengiami posėdžiams. 2.—Nesenai užbaigti 
sujungimo prūdai Lockport, III., sujungiant didžiuosius ežerus su- Mississippi upe. Pavasari bus pra
dėtas laivij susisiekimas. 3.—Prancūzas Joseph. Avenol,. išrinktas Taptų Sąjungos naujuoju gponraliu 
sekretorių.

a t

. P-lė Emilija. Mickūnaitė 
sulyginant neperilgai studi
javusi Romoje tapo Lietu
vos Operos- pirmaeile artis
te.. Šiomis dienomis ji dai
giuos.. Chieagoje. P-lė Mic- 
kunaitė Amerikoje . gimusi 
ir. augusi. "

. “Lietuvos Aidas” ir kita 
Lietuvos tautininkų spauda 
vis dar tebešaukia, lyg kad 
būtų pavojus mūsų tautai 

’ bei valstybei dabar gręsian- 
s tis: iš katalikų.universiteto.

Tuo tarpu tautininkų;;dau- 
i gumas patys sakosi esą ka- 
! talikai. Užuot tiek daug ra

šant bei kalbant prieš kata- 
į likų universitetą, reikalinga 
Į būtų daugiau rūpintis Vii- 
į . niaus bei Klaipėdos reika

lais. Be to, iš sugrįžusių iš 
. Lietuvos kai kurių asmenų 

tenka sužinoti, kad geltoiio- 
į ji spauda ir patvirkimas 
| gana sparčiai veisiasi...

Albeįi. Eirmin, pašto vir
šininkas kreipiasi į Bro.ok- 
lyno žmones, prašydamas, 
kad Kalėdų dovanas siųstų 
dabar užrašydami “Not to 
be, oįvened until Chiisimas.” 
Nelauktų paskutinės dienos, 
nes atsižvelgiant, , kad Broo- 
klyne -yra' 2,600,000 gyven
tojų, paštui būna neįmano
mas apsunkinimas. ’■

nikinius klausimus suregu
liuoti ir formalumus atlikti 
pavesta "Spaustuvės vadovy- 

- bei. ‘ ■ ” ■
.NUTARIMAI

Išklausius spaustuvės ma- 
nagerio J. P. Mačiulio ra
porto? įr turint galvoj “ Kii- 
higų Vienybės rekomend,a- 
či jas bei katalikii visuome
nės darbuotojų pageidavi
mus, padaroma ■ sekanti nu
tarimai:

1. “Vytauto” , spaustuvę 
inkorporuoti ir išleisti akci
jas — po $5. /

2. Kadangi spaustuvei nu
matyta platesnė programa, 
tad nutarta pakeisti spaus
tuvės pavadinimą,, s.u t ei- 
kiant ^sekantį naują vardą: 
Lietuvių Universalis Biūrasi 
angliškai: {cLithxiąnian LJn1- 
versalBūreaų.”

3. TUojaus įsigyti Linoty- 
pe mašiną ir .bendrai page
rinti visą spaus t u v ę b e i 
krautuvę. . t . •.

4. Įsigijus raidžių rinki
mo masiną^ organizuoti iš
leidimą savo laikraščio, ku
rio nekantriai laukia mūšų 
visuomenė..

5. Išvystyti turistų skyrių 
ir bendrai informacijų biu
rą.

Hyacyntas Zielinskis ir 
Marija Ainorienė susituokė 
lapkričio 19. dieną. Liudy
tojais buvo. Domicėlė ir Ju
lijonas Valantinai,

Antanas Gilius ir Marija 
Bergeron susituokė lapkri
čio 20 dieną. Liudytojais 
buvo Jonas Gilius ir Lucil- 
le Bergeron.

VIEŠA PADĖKA
' 4 ‘V.. J. ’į Draugi jos 3 sky

riaus vardu reiškiu padėkos 
žodį visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie su
rengimo vakarienės. Ačiū 
visiems aukotojams, biznie
riams, kalbėtojams, daini
ninkams ir muzikantams. Y- 
patingai dėkoju šios draugi
jos dvasios vadui- ir rėmėjui 
klebonui kun-. N. Pakalniui 
už jo didelį prielankumą ir 
paraiką ir už taip gražų pa
mokslą ir prakalbą/

B. B-rundzienė, pirm:

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA .

nės merginoms tolimesniam 
laikui,. Ir. sporto šventės 
pasekmių .pirmiau, nebuvo 
galima pranešti, nes Elizą- 
-betlias ii‘ 41-ma Vytauto 
kuopa stovėjo'taškų skaičiu
mi beveik lygiai, taigi ir 
laimėtojai priklausė nuo 
šių dviejų: lenktynių.
.. Bet šį kaitą 41-nia kuo
pa buvo gerai prisirengus 
ir išlaimedami maiši) lenk
tynėse pirmą ir antrą vietą, 
tapo laimėtojais ir sporto 
šventės. 41-ma Vytauto kp. 
gavo 69 taškus; pareitų 'me
tų čempionai,1 Eliz iperito .42 
kuopa gavo '6’4 ‘taškus, o Ba- 
yonnes 67 kuopa pasiliko 
trečioje vietoje su 19 taškų.

Reikia pastebėti, kad 41- 
ma kuopa užsitarnavo lai
mėti šias rungtynes, nes per 
pastaruosius tris metus ne- 
uuilstamai dirbo ir dėjo, vi
sas pastangas, kad jas lai
mėjus.: Na,' ir kuopos triū
sas nenuėjo veltui, nes pe
reitais metais laimėjo’ antrą 
vietą,’ o šiais metais tapo 
apskrities Čempionais.

M.

ŽENGIAM PIRMYN!
į v Pereitą penktadienį, lap- 
; . kiičio d., “Vytauto” spaus- i 
į . tuvės raštinėj įvyko Spali- 
į cloš Komisijos posėdis, pįr- 

•į . mininkaujant ,kųn. N. Pa- 
< kabliui, kuris atidarydamas 
•' posėdį gyvai apibudino 

. ; Spaustuvei ruošiamų ateitį 
į . ir “Kimigii Vieiiybės’’.nuši-

■ t statymą'bei rekomendacijas, 
į kurias, posėdžio dalyviai šit 
r džiaugsimi priėmė. ■

‘ V Klebonas kum S. Remei- 
I . ka raportavo apie'Lietuvoj e 

.? veikiančias, bažnytinių reik-
• mėlių firmas,, su kuriomis 

į / tarėsi dėl užmezgimo preky- 
j burių santykių, su mūsų 
[ krautuve, Iš. kun. Remeikos 
; pranešimų paaiškė j o, kad. šii 
J Lietuva prekyba galima ir 

- kad tuo reikalu pirmieji
žingsniai jau padaryta. Tek-

• Šių-ir kįtųjnriarimų vyk
dymui yra numatyti. ir įga
lioti . atatinkami asmenys, 
kurie apie savo atliktus ir 
dirbamus darbus raportuos 
sekančiame Spaudos Komi
sijos posėdy, kuris įvyks lap
kričio 25 d. Rep.

Vakarinė-Lietuviii Kalbos 
mokykla . žengia pirmyn. 
Mokiniai noriai renkasi. Pa
mokos būiia antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 vai. 
iki 8 vai. vakare, Apreiški
mo parapijos mokyklos kam
bariuose.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.
Vilimo ir Marijos (Juze- 

fovičiūtės) Junevičių įti
nus, gimęs spaliu 31 d. ap
krikštytas . vardu Robertas 
Emanuelis lapkričio 20 die
ną. Krikšto tėvais buvo M. 
ir. T. Juzefoviuiai.

Lapkričio ^0 ,d. Moterų 
Sąjungos vietinės kuopos 
pastangomis įvyko Margu
mynų Vakaras-. Programo
je dalyvavo vietinis yargo- 
niiikas su choru ir vafg. 
Dulkė su savo ansambliu. 
Daugiau , tokių “margumy
nų!”

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybės lietuvių, pa- 

rapij os, lapkričio. 26 dieną 
įvyks prieš Adventinis Ba
lius, savo svėt., 205 Adams 
Št., visiems yra žinoma kai
po gražiausią, vieta tarp lie
tuviškų -‘parapijų Ameriko
je. . Privažiavimas labai pa
togus. Svetainė didele ir 
graži. .. Bus gėrimų ir už
kandžių., Orchestras gros 
visokius Šokius, kokių kas 
norės. Atsilankę bris užga
nėdinti. Visi, parapijiečiai, 
vietiniai ir kaimynai kvįėr 
čiąiri pasilinksminti ir pra-

ŠOKIAI PASISEKĖ 
Šeštadienį, spalių 29 d. L. 

Vyčių 41-ma'Vytauto kuo
pa turėjo surengus šokius, 
kurie buvo gana pasekmių-, 
gi. Nors tą patį vakarą 
buvo, daug parengimų toje 
apylinkėje, bet vyčiai su
traukė didoką skaičių jau-| dėti Adventą švęsti, 
nimo.

SPORTAS 
. Sekmadienį, spalių 30 d., 

Bayonne, N. J. įvyko L. V, 
’New Yorko ir Nek Jersey 
apskrities sporto šventės 
užbaigtuvės. Kadangi šią 
Vasarą, sporto šventės laiku 
(birželio 12 d.}, pasitaikė 
labai blogas ir lietingas o- 
ras, todėl ir buvo priversta 
atidėti bėgimą maišuose 
vaikinams ir bulviui lenkty-

Kviečia
Kun. I. Kelmelis, 

Klebonas.

ROGHESTER, N. Y.
VYČIAI GYVUOJA!

Šeštadienio vakare, lap
kričio 5 d,, Šv. Jurgio para
pijos svetainėje įvyko.Vy
rių jaunimo didelis *- Maska
rado Balius,”-į kurį atšilau-

ke tiek daug jaunimo,.sve
čių ir senesnių žmonių para- 
piečių, kad nebuvo užtekti
nai vietos pasišokti arba ap
sukti.

J alinimas labai džiaugėsi 1 
matydamas tiek daug susi
rinkusių senesnių žmonių 
parapiečių, kurie prisijuokė 
iš t juokingai apsirėdžiusių 
maskuotų žmonių ir pasišo
ko polkučių prie, geros ir 
linksmins. orkestrus,’ taip 
pat j nuoširdžiai parėmė sa
vo Jaunimą ir jų darbus. 
Valio jums, tėveliai ! .' Nuo
širdžiai ačiū j imis visiems I

Jeį jaunimas mato, kad 
jų darbai yra remiami, tai 
jie dar daugiau ir dar sinar- 
kiau darbuosis musų para
pijos . gerovei, dėl vienybės 
ir santaikos savitarpyje ir 
dėl lietuvybės dvasios palai
kymo. Remkime jaunimą ir 
ateityje!

Vyčių jaunimas nuošir
džiai .dėkoja; mūsų Dvasios 
vadui kun. J. Bakšiui, už jo 
didelę pagalbą ir paramą 
vyčiams, įr, taip pat, vi
siems, mūsų tėveliams, auk
lėtojams ir visiems senes
niems parap., kurie atsilan
kė į Vyčių “Maskarado Ba
lių.”

Vyčiai, taip pat, nuošir
džiai dėkoja savo gerbia
miems nariams: yarg. K. 
B'aziui, Pranui Jurgėlioniui, 
Pranui Kumparskui, Pra
nui Kalinauskuįj Įz. Kovai
tei už jų didelius nuveiktus 
darbus ir pagalbą padedant 
ruošti šį didėlį balių. Di
džiausia garbe priklauso įr 
mūsų Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos .Sesutėms, kurios 
daug kartų padeda ir pagel
bėja vyčiams jų įvairiuose 
parengimuose ir darbuose.

Kuomet įvyko iškilmingas 
‘‘Maskuotų Maršas,’tai 
sunkti buvo išrinkti dovanų 
laimėtojus, nes. beveik visi 
buvo gražiai ir. juokingai 
apsirėdę.... ..

Pirmas dovanas laimėjo 
“Lietuviškos vestuves/’ ku
ri oš padarė didžiausią ir 
gražiausią įspūdį į visus su
sirinkusius žmones, kuomet 
visa jų giupė maršavo . sve
tainė j e su. visais savo paly
dovais, P-ąs J, Žilius, su sa
vo armonika, buvo jų muzi
kantas. . Jiems buvo paruoš
tas specialia stalas ir ant to 
stalo buvo tikra, '‘lietuviška 
babka” ir tt.. Na, patys ga
lite įspėti... “Bracė, ir. aš 
ten buvau ir linksminaus ir 
savo jaunystės, dienelės pri
siminiau..,”-
; Šios ‘ ‘ apsmėdžiusios ’ ’ mo
terys buvo “vestuves^po
nios Ręimėrienė, Čapinienė, 
Vilimienė, M; Vėželieiiė, L. 
Vėželiene, Žukauskienė, 
Švedienė, Prahskūnaitė, Va- 
Ickonaitė, Jį Stįrnienė,. Le- 
vonavičienė, Stašąičiūtė, P- 
nas J. Šiliiis buv<« jų “muzi
kantas/’ ■ ...

Antrų dovaną laimėjo p-lė 
Ahielia* . Kazlauskaitė, kuri 
buvo gražiai apsi'rėd ž i ii s i 
kjaipo “Atnerica’š šweėt-

Telephone: STAGG 2—0706

DR. DIADAS K. VENCIUS
-DANTISTAS - 

X—RAY
Namu Telefonas; MIclilgan 2—4273 BROOKLYN, N., Y.

VALANDOS: 
Nuo &—12 13 ryto, 2—8 vak. 

/Šventadieniai* susitariu 
499 GRAND STREET 

fkampat Uiilon Avė.)

heart of 1856.” Trečia do
vana atiteko p-iai Ida Gudi- 
nas-Hoekenos, kuri buvo ap
sirėdžiusi kaipo “flirte.” 
Ketvirtą dovaną laimėjo J. 
iPranskūnas, kuris b u v o* 
4‘pusnuogis, ” vaizduodamas 
‘ ‘Amerikos prosperityy! ” 
Penkta dovanaJ -a t it e-k ė < 
“slaugei” Juozui Šukiui ir 
jo “įnyliinąjam kareiviui?
Petrui Barinskui. “Slauge”.- 
Juozas Sukis mus visus 
“prigavo,” ries jis tikrai at
rodė kaipo slaugė.

Štai jaunimo komitetas, 
kuris sunkiai dirbo šio va
karo gražiam pasisekimui: 
Pr. . Jurgelionis, Pr. Kum- 
pąrskas, Pr. -Kalinauskas, J. 
Devonis, P. Piktinas, Jr., J. 
Č. Mbrkūhas, J. Steponaitis, 
A. Kumparskaįtė, J, Gude
lytė, B. Jokšaitė, O. Skilin- 
škaitė, Iz. Rovaitė, J. Dobi
las ir kiti.

Šv. Jurgio parapijos Vy
čių jaunimo valdyba yra se
kanti*: . . . '
. Dvasios Vadas Kuii. J. 
Bakšys. •

Pirmininkas — Pr. Jur
gelionis. ; • •

Vice-pirm. — Jonas Oel- 
kys Morkūnas^

Rast. Iz. Rovaitė. , 
Ižd. — Pr» Kalinauskas. 
Finansų rast.— Pr. Kum- 

parskas. •
Narių yra 60. Vyčiai nuo

širdžiai.-prašo visą lietuviš
ką Jaunimą prisirašyti prie 
vyčių kuopos. ..

Vyčiai dabar sunkiai dir
ba, ir mokosi gražią ir links
mą komediją: “Palan g o s 
Ponaitis,” kuri bus vaidina
ma netolimoje ateityje. Bus 
daug, daug juokų... Neuž
mirškite visi ateiti!

Vyčiai, taip pat,, ruošia 
linksmus Naujų . Metų suti
kimo šokius t V isi, ne’ii ir 
jauni, neužmirškite sutikti 
naujus ir linksmus metus siX 
.vyčiais, kurie Ąu’ės geri?- ii 
Auksiną, programi;!

J. c. M,

GREAT NEGK, L I..N. Y

Telephone: STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
‘(MnOUOK)'

LIETUVIS DBNTISTA8
221 8, 4th St, Irooklyn, N. Y.

. X-Sp<n<fulty DfafinoM 
Ga*o Aneaietika 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakarė. . 
Penktadieniais ir Žventadlenlalg 

--------- t iken altams.---------- -

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

i KLASČIAUS

i GUNTON PARKAS
X • .’

| piknikams, buliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mamš smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Mąspetlie; Jau . laikas ugslsa- 
jkyti salę žiemos sezonui.
I kamp. Mašpėth ir Betts Avė. 
J JONAS KLASČIUS..Sa< . !
| Maspeth, N. Y. į

. 'f. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
G RABOR I U SIR

BALSAMUOTOJAS ;
iti'dhhidą Visose 9nko«e' .

Notnry Public-
5441 — 72-nd Street,

Arti Grrtrid St. ,
MASPETH, L. L, N. X.’

———
Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS.

Graborius ir BalsamnotojM
660 Grand. St., Brboklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
- -. (Levandauskas)

GR A B ORIUS
107 Union Ave.,Rrooklyn, N.Y.

. Spaliiį 29 d. iki lapkričio 
1 d. įvyko rekolekcijos, Šv, 
Aloyzo .airių bažnyčioje, kur 
klebonu yra kun, Daiiovan.

Rekolekcijas vedė kun. P. 
Lekešis. Jis pasakė gražius 
pamokslus rytais ir vakiv. 
raįs. •••.■. ’ ’

Taip pat kuii., P. LękešU 
pakvietė nusijbnięrių Tėvą 
Bružiką pasakyti pamokslą.

Žmonės per visas tris die
nas gausiai lankėsi ir naudo
josi Dievo malonėmis, '

.Telephone Stagg 2-4409 
NOTART PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B ORIU S 

402 Metropolitan Avė. .
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
i Bažnyčią '• • .

Paršamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams ,

Tas, kas, būdamas jaunas, netiri 
r ė jo aukštų idealų, iŠ tikrųjų nėra 
buvęs jaunas;—Prof. St. .ŠalkaUa- 
Iril.

Dėkojame kun. P. Leke- 
šiuį.už triūsą įr gražius dva
sinius pamokinimus ir Tė
vui . Bružikui už turininga. :

f. ■ .• , • . * *

pamokslą. . R? X*

ProCeslęnnĮnt; biznieriui, pramaniu- 
kai, kurie skelbiasi "Darbiulnke ” tik
rai- verti skaitytojų paramas. -

Visi caralukitOs "Darbininke.*

df fl I. Z, A U K 11S, b otoį^ratas 
Hetliind .4te . Broohlyn

t -Tol. Evorgm'n (V-4614 /
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