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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS! DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS,, ŠVENTŲJŲ METŲ SAUSIO-JANUARY 23 D., 1934 M., No. 6.
I '■ . t. 'r —.-.J-'- .■ ■■

KAINA 5 CENTAI . ..

"DARBININKO” VAJOS
KONTESTO DALYVIŲ STOVIS ū

• Šio menesio 21 d. kontesto. dalyvių stovis buvo s.e 
kautis: . ; .

• Š< Pranciškaus pai’,, Lavrrėnce, Mass. , 
; Šv. Juozapo parapija,-Loveli, Mass. ..

Leonardas Kumpa, Montello, Mass. ;:.
■ K Nadzeika, Naslnia, N. H. . . .......

. Šv, Jurgio Parapija, Nor\yood, Mass. ..
K. P; Tamošiūnas, Hartford. Cohn.
.J. Pundžius, Montreal,. Canada. .. .
Ona Romanskiūte, Bridgeport, ConiL ....
Ė. A. Kondrptas, Philadelpliia, Pa....... .
Šv, Kazimiero Parapija, Provįdence, R.

- -------Afarijona Uždayinytė, Xor\vood, Mass.
AI. Žukauskaite, Amsterdanų N.-Y. .. -
Šv. Juozapo Parapija,. Scrąnton, Pa. ..

’ ■* ‘Laikė vienos savaitės daug- permainų jvyko. LaW- 
rence’as.iš karto, stojo pirmoje vietoje ir tuomi nustūmė 

. LoivelPį į antrą vietą. Susilaukėme laike tos savaites 
daug naujų pajėgų. .. ...

. Galime sakyti, kad dar tik konfesto pradžia ir da- 
, lyvių stovyje, dar bus daug permainų; Laukiame dau

giau talkininkų. .. So. Bostonas bruzda, bet dar kol kas 
.. neparodė savo pajėgų. Worcesferis rengiasi kovon už 

pirmenybę.
Turime tris mėnesius šia-m Kontestui. Dar nepervė- 

lu užsiregistruoti. Prašome tų. kolonijų, kurios dar nėra 
užregistruotos, kad jos neatidėliojant stotų darban, nes 
vėliau bus sunkiau pasivedi pirmiau užsiregistravusius.

Vajaus Vedėjas.
. L. D. S. NARIAMS.
Laike vajaus nariai moka Centrui po 25 centus į 

mėnesį.
Nariai, kurie sumoka Centrui tris dolerius iš anksto 

už visus metus, gatipą dovaną LIETUVOS ALBUAI4* 
* ’■ ~—   ------ - -

Baisi Ekspliozija Cambridge

t 380 balsų. 
?.’ 195 balsų.’ 

. 175 balsus.
103 balsai. 

.,. 67 balsai. 
.. 61 balsas. 
... 55 balsai. 
.:. 49 balsai. 
.,. 49 balsai. 
. I. 41 halsas. 

< . 37 •balsai. 
... 37 balsai. 
. . . 37 balsai.

Sužeidė Lietuvį

KATALIKU SKAIČIUS 
PASAULYJE

ŠIAURĖS LIETUVOS ŪKI
NINKAMS LABAI SUNKU

VAŠKAI. ^-r<Na ūkininr 
kų reikalai labai blogį.’ Del 
pavasarinių liūčių žemėsnių 
laukų ūkininkai . netik ne
derliaus skolas negali grą
žinti, bet ir pavasario sėjai 
vasarojaus. sekios neturi. 
Kaip girdėti ir. visur aplink 
Šiaurės Lietuvoj ūkininkai- 
prikūlė tik .pusę to, kiek 
1932. metais. . *

Žemės ir kiti mokesčiai 
clažniaiisiai prteyaita. ieško
mu Štai kaip yri Vasarą ir 
žiemą policijos kiemas kas 

- trečiadienį, t. y,, varžytynių

wr*P7*

VATIKANAS,-Sausio 2L 
-^-Svėntiijų Metų, komitetas 
skelbia,', kad katalikų skai
čius visam pasauly, užima 
pirmą ja. vieta tarp visų ki
tų religijų.

Iš visu pasaulio gyvento
jų katalikai sudaro 19 nuo
šimčių. Konfucijaus sekėjai 
—16 nuoš., musulnibnų—13, 
indusų -^.1.2, budistų ■— 10. 
protestantų — 9, o kiti ma
žesnį nuošimtį.
. - Žiemių Amerikoj yra 52p 
513,320 katalikų. Oia jie su
daro 33 nuošimčius.visu gy-. . , • ■ . .a
ventr ’. ' ' ■ | 'lamomis <?sti užverstas ūkio:
.. l>į<S Amerikoje _ ir gyvuliais,
050.5Š5 ' katalikai, arba 971 d<* stok<®
nuožhnėiai visų gyventoju, j Metą kartų vefeiojanu, kol 

:201,8!5!k9(»feT^1U,ViUiB?S1.IM^t' 
’ • ei ar nuperka tam tikros r u-

.šios biznieriai.
Atsitinka,, kad tik vienoj 

seniūnijoj per mėnesį ešfi 
po keliasdešimt ūkio inven
toriaus apyrašų. Ne vienas 
ūkininkas, inventoriaus ne
tekęs, kito išėjimo nebema
to kaip tik savo ūkį perleis: 
ti į kitas rankas, kol dar ne
aprašytas. Nėhuostabu. kad 
Vaškų it aplinkinių mieste
lių rajonuose prisiperka u- 
4<ių žydai, o paškhm juos iš
nuomoja Mimams.

—A.-4 • '

Europoje - 
katalikų, arba 43 nuoš.

Afrikoj — 5,387,678 ka
talikai — 4 nuoš. .

Azijoj —- 17,038,874 kata
likai, arba 3 nuošimčiai visi;

KARŠTIS PAS 0R.ZAUR
Sovietų atstovas Lietuvo

je, p Karštis padarė, vizitą 
pas Lietuvos. Užsienių Rei
kalu Ministeri Dk Zauniu.

3,000 Klaipėdos 
Lietuvių Balsas

J. E. ARKIV. SKVIRECKĮ 
PRIĖMĖ IŠKILMINGAI
ROMA. — Gruodžio 21 d,. 

1933 m, Lietuvos cbarge d’- 
affai res pri e . V at ikano, p.. 
Graužinas surengė iškilmin
gus pietus Popiežiaus vals
tybės sekreterrirti, Kardino’ 
]ui Pacelli. Svečių tarpe bu
vo Lietuvos arkivyskupas 
Šk H reckiš, N'iceos arki vys
kupas Pįzzardo, Mon.s’igiio- 
ras Nardone, . šv. Sosto at
stovas Lietuvai monsigno 
ras Arata,. kunigas. Rėklai
tis, Belgijos ir Portugalijos 
ambasadoriai Vatikanui su 
žmonomis, San Domingo 
ministeris ir Popiežiaus gi
minaitė Markizą Persichetti 
Ugolini.

Pietį’ metu linkėta svei
katos Popiežiui. Kardinolas 
PaeelTi pareiškė, kad jis 
maldauja lietuvių tautai vi
sokios Dievo palaimos.

daugumai tenka patirti di* 
džiausiu skriaudų,- valdymo 
aparatas naudojamas lietu
vių slopinipuū.

Lietuviškame krašte per 
įvairias, ūkiško veikimo’ Į 
skraiste prisidengusiąs or* Į 
ganizacijas varo pragaišo j 
tingų priešvalstybinį darbų,, j 
kurie pasėkos, gali skali---- ;
džiai atsiliepti į ūkininkus. -T

Todėl lietuvių visuomenę; s ', ■ 
sušunka galingu balsu: ga- I 
Ua skriaudų lietuviams. ’ j 
Krašto valdymas negali bū-, v f 
ti tokių žmonių rankose, ku- ■ j 
rie. neširūpiiui gyvaisiais” 
krašto, reikalais; . . '
, .Lietuvių visuomenė rei- į 
kalauja : - :

sudrausti tuos gaivalus, 
kurie nežiūri : krašto reika
lų, bet pasiduoda kurstymui 
i š svetur, .. vei k i a iš svetur ■ 
gaunamais nurodymais,-ne
ša nerimų į mūsų kraštų.
Lietuviu kalbai visose vie- •. " 

šojo gyvenimo srityse tūri ’ . 
būti- suteiktos teisės, kurios..- , 
jai priklauso. . ,

Mokyklose turi, būti at- . -‘s 
sįatytos teisės lietuvių kai- j • 
;bųį jy. lįpttmm ankįejįibttrr

Kad būtų apsaugotas šio 
krašto piliečių ^darbas nuo; ? . 
svetimšalių darbo konkii-’’ ,j 
rencijos. ‘ • • .. į •’

Kad autonominės įstaigos 
darytų daugiau pastangų ; ,

Re ii’akta ja ti et tiria m s prk 
Hausaiiriiį teisių .Klaipėdos 

Kraite.
KLAIPĖDA. — Gruo

džio 28 d. Klaipėdoj įvyki* 
lietuvių . susirinkimas. Da
lyvavo daugiau kaip 3,000 
žmonių. Susirinki mas iš- 
Idausė kelis pranešimus a- 
pie krašto padėtį ir iškėlė 
šiuos nenormalmnus Klai
pėdos krašte..

. .Lietuvių teisės nuo am
žių lietuvių gyvenamame 
Klaipėdos krašte ‘ yra min
džiojamos. > -i •

Lietuvių kalba nei. krašto 
administracijoje, nei teis
muose nei šiaip viešo pobū
džio įstaigose neturi , tų tei
sių, kurios jai kaip valsty
bės kalbai priklauso.

Per mokyklas varoma 
jaunosios kartos nutautini
mo darbas, mokytojai’ varo 
priešvalstybini darbą kraš
te.

Lietuvis k ai gyventojų■ ..'

KETURI VYRAI1UŽSINUO-lETUffl PUSVALANDIS 
PER RADIO DIJO DEGTINE

VĖL UŽPUOLĖ VYDŪNU
Iš Tilžės. gavom žinių, 

kad ten Vydūnas vėl buvo 
užpultas. Kai tik. vietos lai
krašty “TUsiter Zeitung'’ 
buvo įdėti keli kiršinantys 
prieš ? Lietuvą . rašiniai, jį 
gatvėse kartais imdavo vo- 
kietininkai užkabinėti, bet 
nežymiai. Tačiau gruodžio 
23 d. prie , j o visai smarkiai 
prikibo Adenas vyras ir visu 
balsu gatvėj ėmė šauktu 
“Tu, lietuvišką kiaule!. Pra
keiktas lietuviškas šuo! 
Kam tu taip biauriai rašai 
prieš Vokietiją!“ Ir tuojau 
smogė jam į nugarą ir spy
rė į koją. . Paskui puolikas 
pats pabėgo.

KUN. GOUGHLIN APIE 
DOLERIO VERTĘ

DETROIT. Sausio 21 
d.—Kun. Charles E, Cougli- 
l'in, savo kalboje per radio 
pareiškė, kad Kongresas tu
ri1 sau pasilikti teisę nusta
tyti dolerio vertę, .nors pil
nai galima būtų pasitikėti 
sąžiniškiunui. Prezid’e u t o 
Robsevelt ir iždo sekr. Mot-- 
ganthau, bet yra pavojinga 
tą teisę pavesti, vienam as
meniui..

Jis pareiškė, kad piniguo
čiai norėtų dolerio vertę nu
statyti 60 centų, bet jo nuo- T u .
mono, kad doleris turėtų bū- tikęs pv Karosą Kalinė, tu- Sovietų Rusija mananti ar- 

«. py ti įkainuotas .. nedaugiau įėjęs pasikalbėjimą, ir apie timoje ateityje stoti minu
I ,mo tubjūti rezignavo. Įkaip 44 centai. . . jį rašo sekančiai? “Atrodo Tautų Sąjungon,

Sekmadienio vakare, apie 
9 vai., sausio 21 d; Cambrid- 
ge, Massachusetts Avė., ne
toli Albanv St. įvyko baisus 
sprogimas dvej uose urvuo
se, kuriuose yra požeminės 

: dūdos. • Sprogimas buvo toks
stiprus^ kad p. Jonų Buiot 
ką, gyvenantį arti tos vietos 
.išmetė iš kėdės, kurioje jis. 
sėdėjo, daug langų išbirę jo 
ir sukėlė panikų apylinkės 
gyventojų tarpe.

Sprogimas įvykęs dėl ga 
zų. kurie užsidegę išnešė dū
dų dangčius. Pašaukti gais
rininkai dirbo per kelias 
valandas pakol užgesino.

Iš priežasties sprogimo, į 
. rytus nuo Massacliusetts

• Avė., elektros vielos buvo
nutrauktos ir daugelis na
mui liko'be šviesos. .

REZIGNAVO Iš PARTIJOS 
CENTRO

WASHINGTON, D. C.—
■ Prezidentas1 Rooseyelt pa-

; : reiškė, kad netinka Demo-
. kratų partijos vadams užsu 

iminėti advokatūra ir kartu 
būti' partijos valdybos na
riais. Po jo pareiškimo tuo-

1. jaus du partijos vadai atsl- 
1 .? statydino.

. / . Partijos atstovas . Robert
, . Jaekson iš New Hampslųra

15 . valstybes ir Prank G. AValk- 
į er, Demokratų partijos iž-
Į dininkas po tokįo pareįški-

. S rrtA 4u*i n va

• ■ ’ . * ' * .1 ' • ; *

Jonas Karosas 
Jau Laisvėje

KAUKAS. — Jonas E.. 
Karošas, plačiai amerikie
čiams žinomas, tautininkų 
valdžios buvo apkaltintas 
Lietuvoje .už “šnipinėjimą 
svetimos valstybės naudai ’ ’ 
Kariuomenės teismo buvo 
nuteistas sušaudymui. Vė
liau jam niirties4)ausfnė bū
vu. pakeista visam gyveni
mui kalėjimu.

nepergeriausiai, bet ir nevi
sai blogai. Žinoma nenutu- 
kęs, bet .vis žmogaus pavida
lą turi. Nebuvo progos daug 
kalbėtis. Sako, esu naujagi
mis, tik skirtumas, kad nau
jagimis turi motiną ir atei- 
tįj o aš neturiu motinos ir 
turiu praeitį. Nežino kaip 
ir kuom versis ir jaučiasi 
kaip “ptička Božija” (Die- 

Šiomis dienomis prez. A. vo paukštukas).
Smetona p. Karosui bausmę -----—------ — ..

(r s.«"sovietai STOS TAUTŲ 
. Būdamas kalėjime J. Kn-!. SĄJUNGON 

rosas.išvertęs- lietuviukai-. ’ —-—r*’. •
bon keletą knygų. BERLYNAS. — Gauto-

Vieiiris amerikietis, .susi-’'niš žiniomis iš. Varšuvos,

ti įkainuotas ... nedaugiau
jį rašo sekančiai? “Atrodo Tautu Sąjungon,

NORAVOOD. — Trys vy
rai: Petras Razaddnskas, 
Alexander. Ramaskoškis ir 
Anton Olsen . gyvenantieji1 
1326 Norfli Street, AValpolę 
mirė, <> ketvirtas Al bert 
Stėinberg, gyvenantis 42 
Dedu St., So. Nąrw.ood ran
dasi ligoninėje ir jam grę- 
sia mirtis; Jie visi užsinuo
dijo. degtine. Pirmieji du 
ar tik nebus lietuviai. Poli
cija energingai ieško dau
giau tos degtinės, kad ap
saugotų kitus.

Policija rado dalį tos deg
tinės ir ją analizavo, bet ne
galėjo nuodų atskirti. Nuo
dai greitai veikia. Išgėrus ’kaiai 
tuojau pradeda sirgti,' nu-* v ‘ 
stoją sąmonės ir miršta.

Policija tvirtina 
nuodingą degtinę pardavę 
Stevėn Barron; gyvenantis 
20 Wold Avė., So. No.r\vood, 
Mass. Policija padarė, kratą 
jo namuose, bet. degtines 
pas jį nerado. ' .

PHILADELPHIA, 
—“Darb.” No. .3 buvo pra
nešta, kad lietuviai gaus 
uogą pasiklausyti, lietuvis 
<ų dainų ir kalbų iš. stoties 
WPEN \Philadelphią)'.

Lietunška programa bus 
gįrdžiama kas vakarą nuo 
7:30 iki 8 yak, išskiriant 
trečiadieniais, neš tą vaka
rą būna mio 7:15 iki 7:45; 
sekmadieniais nuo 9 vai. iki 
;9 :30 vai. vakare.

Philądelphiečini ’ ir apy- \ 
linkės lietuviai prašomi pa- 
ireųiti šį savo .kalboje pus
valandį, pareikšclami savo 
pasitenkinimą atvirute arba 
laišku, pasiųsdami į stotį 
WPEN, 22 . and AValnut 
Sts.? Philadelphia, Pa., c-o. 
Lithuanian Program.

Matyt, daug kas iš Bosto
no ir apylinkės bandė gau
ti tą stotį, bet nepavyko, 
nes “Darbininko” redakci
ja gavo keletą laiškų ir as
menini atėję klausė kaip di
delė toji stotis ir prašė pa
duoti ‘ ‘ kilocycles. ”

Taigi į visų klausimus .at: 
sakome:

WPEN yra tai Mdlliani 
Pen . Broadcasting. Station,

• -Pinladeli^ia, Pa.? 1500., h- 
loc.ycles, apie. 200 metr.es, 
250 watts stprumo.

praBĮTmas
Mass. Maine ir New Ham- 

pslure Moterų . Sąjungos 
Apskričio. su važia vi mas į- 
vj’ks vasario 4, 1934., Auš
ros Vartų Parapijos svetai- 

! nėję, 15 Tliglifield Rd., 
Worcester, Alass. Sesijosl prasidės 1:00 Vai po pietų.

T.' Rašt. T. Vovsiaekas gojo.
■ ‘ ° • .z ■ ■

Pa

č'ių reikalingus įstaigoms 
valdininkus ir specialistus.

Kad egzaminai, reikalingi J,
užimti kuriai nors vietai ■
krašte, būtu atliekami Lie- ■ >
tuvos respublikoje. . t

..Pastebėjus, kaJ.be vats- ■’
lybės priežiūros veikiančios 
kredito organizacijos paten- ' • 
ka į parėjuniĮ ir išnaudoto- ' 
jn įtakų ir kad dėl to utį.- ‘ 

I kenčia krašto kredito ūbi- •* 
lietuvių visuomene

i prašo Vyriausybę daryti žy- *
gių, kurie apsaugotų krašto 

kad tą'gyventojų reikalus nuo dL

N, A. APSKRIČIO L, D,
SUVAŽIAVIMAS.

'dėlių nuostolių.

KONGRESAS DĖMIA 
PREZIDENTĄ

WASTITNGTON, D. C.— ,
f- 

pri- • c 
ėmė Prezidento įteiktą biTių 
dblėrio klausimu 360 balsais: 
prieš 40. šiuo įstatymu vai- ■ .. 
dzin i . duodama teisė paimti .’ 
visą pinigini auksą. nųsfa- 
lyti, dolerio vertę tarp 50 ir 
60 centų ir įsteigti dviejų ., 
milijardų dolerių foųdii, ku- : 
ris bus vai1! ujamas palaiky-

l.s*? nuii dolėrio nustatytos vei> ; 
Vės. • ' . ‘ ’ '- ' V • ’ ' į

šųi savaitę. įstatymas bus . • • 
svarstomas domite, kur ma-

įvyks sekmadienį, vasario
18 d., š. in.; 1 vai. po pieta. 
Šv. Petro parapijos švvtaV 

įnejė,. 492 E. 71 Ir St;, So.
■ Boston, Mass. . ‘
į Visos kuopos nuoširdžiai 
prašomos išrinkti atstovus, 
pagaminti naujų Įnešimų n 
juos. įduoti atstovams atvež
ti suvažiavimui. - .

L. 1>; S. N. Ai Apskvirnr ntnna, |)Us priųntah. ■’ >.
. Valdybą ■ ’ . ir-patiektas Prezidentui pa-

Piniu VI. Paulauskas si rašyti šios savaites pabūt*

T

metr.es


Antradienis, Sausio &3 d., 1934. DARBININKAS Į

VIETINĖS ŽINIOS
FED. SUSIRINKIMAS

Ef Antradienį sausiu 23 d., 
vai vakare, bažnytinč-

gje salėje įvyks A. L. R. K. 
t^ederacijos 3 skyriaus, sd- 
LySirinkimas.
p Draugijų atstovai kvie- 
jbčmrni dalyvauti. Bus pasi- 
^taFimas apie Lietuvos Nėr 

. jį.priklausomybės minėjimą, 
F kuris įvyks vasario 11 d., 
^Mun'icipal Bldg. svetainėje 

• . ,ir kiti svarbūs klausimai.
Kviečia Valdyba.

Juozas Babravičius ir Lie- 
tuvosVice Konsulas p, P, 
Daužvard'is. '

VYČIU VAJUS

_ DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras huo 10 iki .12 vai 
ryto, nuo 1:30 Iki 5 :30 pu pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal šualtąrimų.

APVOGĖ THOMPSON, GONN.

. f

L. D. S. 1 KUOPOS
‘metinis susirinkimas įvyks 
^ketvirtadienį, sauš’io 25 d., 
'šių metų, 7:30 vai, vakare, 

'"parapijos svetainėje. . Visi 
nariai kviečiami ateiti, lies 

r’yrą daug svarbią reikalų iš-

L, Vyčių senos ir naujos 
valdybą pasitarime, įnešta 
paskelbti nauju narių vają. 
Įnešimas patvirtintas/ i: 
tuo remdamiesi skelbiame 
naują narių vają, prade
dant sausio .28 d. Vajus tę^ 
sis iki balandžio 30 d., 1934.

Vajaus metu narią duok
lės sumažintos nuo $2.00 iki 
$1.20 metams. Norintiems 
priklausyti į Vyčiu organi
zaciją yra gera proga.

Lietuvių gyvenimas bei 
lietuvišką organizaciją liki-

JllIIIUlĮtlIKIlItlKtUKKHIII.Illl.KlIKIIIOIUIIIlllllimuinuitS 
= TėI. So. Boston 0828 . g
i LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. GASPER Į 
| (KAŠPARAVlilFS) .f 
1 525 Ė. Broadway, S. Boston | 
i . Ofini) Vula'nilfjis
= Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki f 
Ė G ir nuo (Į įki 8 vai.. vakare. Ofi- Į 
|sas uždarytus subatos vakarais iri 
i nedeldienials, taipgi seredomiš nuo g 
= • 12-tos. dieiiiį uždarytas. |
| Taipgi'nuimu ir X-Ray |

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
WL Broadvvay, So. Boston

Sausio 19 d.? nežinomi 
piktadariai įsilaužė į. Jono 
Oyt-rkos, gyv, 33 Story St-. 
namus ir išnešė visus ge
riausius. drabužius iv kito
kius vertingus daiktus. Va
gys, matyt, ieškojo pinigą, 
bet nerado. . Apvogė dienos 
metu ajfįe 2 vai. po pietą. 
P-nai Overkai buvo darbe.

Šiais laikais piešimi; ir 
vagysčių skaičius didėja. 
Patartina apšišaugoti.

Nelaikykite pinigų namuo 
se, .Nuo sausio 1d. daugelis 
bankų jau apdraudė smul
kiuosius depozitorius, bet, 
kad ir kitose bankose nėra 
tokio pavojaus laikyti pini
gus, kaip, namuose.

SKAUDI BAUSMĖ
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Valdyba.

joną Kongregacijos genero
lo kun. Ą. čikotos, M. L C.,, 
kuris žada kolegiją apląn- . 
kyti šio mėnesio pabaigoje 
ar ateinančio pradžioje. Į- 
vaij’ią minčių prisiklausyta. 
Galutinai viską surengti iš 
rinktas komitetas, suside
dantis iš penkių asmenų,

MISIJONIERIŲ SEK- 
CtlOS SUSIRINKIMAS.
; Sekmadienį, įvyko. Misi- . 
jonierią sekcijos susinnki- 
mas. Susirinkimą atidarė 
šios Sekcijos dvasios vadas 
kun. Dr. Biskis. . *

Pirmininkas j. Kuprevi
čius pakvietę kun. Dr. Bis- 
kį trumpai pTabiltį į susi
rinkusiuosius. Savo kalboje 
Dvasios Vadas išaiškino 
šios sekcijos prakilnumą bei 
naudingumų ir išaiškino bū
dus, kuriuos būtą galima 
pavartoti skaistykloje esan
čią sielą naudai.
. Toliau sekė įvairūs ra
portai. Paaiškėjo, jog pašto 
ženklelių rinkiką skyriuj y- 
ra pririnkęs labai daug" pa- . 
sto ženklą- ir žada išsiųsti 
Mįsijonieriams; Sužinota, 
jog gana daug pasauliėčią, . 
ypač studentą tėvai, prisi
rašė prie šios misijonierią 
sekcijos.

Kitam susirinkime pasi
žadėjo priruošti paskaitų a- 
pie Lenki j os ti kybin ę padė
tį, Pranas Aukštakalnis.

DALYVAVO “DARBI
NINKO” KONCERTE. 
Sekmadienį, “Darbinin

ko” metiniame koncerte da
lyvavo Kolegijos direkto
rius kun. dr.. Navickas, mo- . 
kytojai kun. di1. Biskis, jo
nas Pilipatiskas, Petras Ba- 
raūšlcasį Jonas Banys, M. 
Į. C. ir studentai B. Iva- . 
nauskas ir B. Voveris.

Sugrįžusieji labai džiau-. 
giasi galėję.dalyvauti “Dar
bininko” koncerte. . .

Antana.y Mažakna,
J (L.Kj

ĮVAIRŪSSKB.RIMAI

Juoza^zo Gudaitii, mire 
sausio 10 d., palaidotas iš
kilmingai iš žv. Petro baž
nyčios Nonvoodo kapuose; 
sausio 13 d.

Mes nubudę giminės nuo* 
širdžiai dėkojime kleb kun. 
F. Virmauskiui ir kūn. K. 
Jenkui už dvasinius patar
navimus ir iškilmingas pa 
maldas bažnyčioje; Nor- 
wood0 -ldeb. kun. S.P. Knel- 
žiui už palydėjimą į kapus 
ir maldas; Lowellio kleb. 
kun. F. Strakauakui už da
lyvavimu šermenyse ir mai* 
das-ir taip pat jo mamytei; 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese* 
rims už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse ; pp. A. 
Strakauskienei, Drabavičiij 
ir Taraštą šeimom, p-lėm 
J. Narinkaitei ir A. Ausikai- 
tei už dvasinius bukietus, 
pp. Zaletskąm (graboriam) 
uz malonų patarnavimą lai
dojant; p. Onai Staniulytel, 
p; Vasilienėi, p. Jakimavi* 
čienei, p. Žukauskienei ir  
kitiems, kurie kokiu norj> 
budu mums padėjo nuliūdi
mo valandoje, palydėjo į 
kapus, išreiškė užuojautą 
ir tt. dar kartą dėkuojame.

Nuliūdę Seserys ir Bro 
lis, Nukryžiuoto Jėzaus Vie
nuolė Sesuo Monika, Juoze 
Gudaitė, gyv. 3 Dunham 
Park, So. Bostone, Pranciš
ka ir Jonas Gudaičiai, Lie
tuvoje.

STUDENTŲ KUOPOS . 
PLENUMO SUSIRIN

KIMAS,
Sausio 1?3 d.- įvyko Felik

so Kudirkos Studentą kuo
pos plenumo pirmasis nau
jąją metą susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė kun. 
Dr. Biškis sukalbėdamas 
maldą, .

Po pereito susirinkuno 
protokolo ‘ perskaitymo, se
kė Sekciją ;raporta'i. Rapor
tai priimti. Bendrai, iš ra
portų paaiškėjo, jog darbas 
yra varomas pirmyn.

Svarbiausis šio susirinki- 
• mo klausimas buvo svarsty* 
. mas apie prisirengimą tin
kamai prid priėmimo Mari-

CAMRRIŪGE, MASS.
r^Clvuodžio mėn. 22 d. auto
mobilis . pertrenke; Joną Si- 
vvolskį, . 56 metą. amžiaus, 
Syv. 75 Silver Street, Šo. 
Bostone ir jį sunkiai sužei
dė. šeštadienį, sausio 20 d. 
automobilio vairuo t o j a s 
WiHiain J. Marsh teisme 
buvo nubaustas du šimtu 
doleriu ii teisė valdyti au
tomobili ą jam atimta dešim
čiai. metu.

Skaitomo Kontestas.
Sekmadienį, sausio 21 d., 

parapijos mokyklos salėje p j 
'vyko parapijines mokyldos 
vaikų kontestinis skaitymas ; 
lietuvių kalboje.

Kleb. kum P, Juškait'is. iš 
anksto buvo pakvietęs teisė
jais kūn. K. Urbonavičių, 
kuh. F. Strakauską ir A. R. 
Kneižį, kurie ir. dalyvavo.

Koiiteste dalyvavo 21 pa
rapijinės mokyklos moki
nys.

Skaitė iš “Studentą Žo 
džio” No. 5, 1933 straipsne
lį “Motina.”
Geniausiems trims skaity

tojams p. S. Bugnąitis davė 
.dovanas; pirmą —■. $5.00, 
antrą — $3.00, trečią $2.00. 

> Teisėjai 'išklausę visą val
ką skaitymą išsprendė pir
mą dovaną $5.00 duoti 6 
skyriaus mokinei Paulinai. 
Jankauskaitei; antrą — 8 
Skyriaus mokinei Emilijai 
Palainiiutei ir trečią —. 7 
skyriaus mokinei Bronisla- 
vai Liepaitei.

Viešą pagyrimą gavo Al
fonsas Burokas, Alberta 
Malinauskaite,. Veronika 
Kuklevičiutė.

Kiti skaitė blogiau, bet 
reikia pasakyti, kad jie tą 
straipsnelį prieš tai nebuvo 
matę ir jame yra gana daug 
sunkiai ištariamą žodžių .

Vakarą pradėjo kleb. ku
nigas F. Juškaitis, pasaky
damas turiningą prakalbėlę 
Programos vedėju buvo p. 
Zavadskas. .

Tą vakarą rengė L. D. S. 
8 kuopa.

Ofiso valandos , nuo 9 iki 12, nuo 
.1:30 iki G; ir nu(> 0:30 Iki 9 v. v, 
Seredomis. nuo 9 Iki 12 v. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 yni, vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 12 yal. dienų.

(pūgai sutartį)

gūsio lietuviu, jaunimo. Kad 
tą jaunimą pritraukti prie 
lietuvišką katalikišką org., 
kad j am įžiebti lietuviu 
meilę, tai reikalingas mūsą r 
vadą ir tėveliu, paragini- i 
mas ir pamokinimas. . . L

Brangūs tėveliai, ar jūs 
žinote, kur j ūsą -sūneliai, 
dukrelės dalyvauja,, kur lei
džia savo jaunystės žydin
čias dienas? Nesuklysiu pa
sakęs, kad daugelis nežiną 1 
kodėl i Todėl, kad savo vai
keliu nuo jaunu dienu ne
lenkiate prie sąv-ęfe, nėši-rū- 
pinate ją likimu.

. Dar nevėlu. Sukrųskime ! 
į darbą, raginkime savo sū- 

' iielius - dukreles rąš y t i s .
9rie idealinės jaunimo or
ganizacijos, ypač Vyčiu. :K- 
su tikras, kad paragintai 
jaunimas stos į Vyrią eiles 
ir kovos x už Vyčįą obalsį: 
4‘Tautai, jr Bažnyčiai.” Ta
da jus džiaugsitės tuo. jau
nimu, nes jis liks tikrai lie
tuviškas ir neš jums naudą 
ir garbę. “Darbininko” No.
2 skaitėme straipsnį “Atsi
gimęs Vytis.” Tikrai “Vy
tis” atgimė, pilnas lietuvif j 
ką gražią, pamokinančią 
straipsnių. . .

.Sekmadienį sausio 28 d. 
kviečiame visą, katalikišką 
jaunimą ateiti į Vyčiu me
tinį susirinkimą, susipažin
ti daugiau su Vyčių idea
lais, pasiklausyti gražią. pa
mokinančių kalbą, nes atsi
lankys jaunimo mylėtojas, 
kim. J. Vaitiekūnas^ Kvie
čiame-

š Tel. Porter 3789 ' |

| JOHN REPSHIS, M. U. I
Į (REPflTB) |
Į Lietuviu Gydytoju Į 
j Ofiso. Valandos: .2—4 ir 6—-8 Į 
| 278 Harvard Street, į
Įkąmp, Inman arti Central Sq,I 
f dambrid^e. Mus |

’ J. B. LAUČKA RAŠO Iš 
■’/’ • • - TĖVYNĖS. ■ 

. ' Viename iš laišką rašytą 
kleb. kun. F. Virmauskiui, 
sausio 5 d. 1934, stud. J. B.

> Laučka rašo:
M‘ , “Kalėdą atostogas pfaleį- 
\daū pas Tėvelius. Už poros 
•^čdenų važiuoju atgal į Kau- 
’ną kur laukia studiją dar- 
'has?r

1 ■ .• ■* . ■

- . Praleisti šventes Lietuvos 
provincijoje gana įdomu. 
Ypač reikšmingas sutikimas 
N. Metą. Vakare parapijos

• ̂ naudojamoje salėje- įvyko 
-»gausingas susirinkimas su

įvairia programa, o 11:30
« < vai. vakare visi skubėjo j 
-1 bažnyčią kur įvyko atatin- 

karnos pamaldos, klebono
^ pamokslėlis ir palaiminimas 

. Švenčiausiuoju. Bažnyčion 
-‘susirinko apie 1000 mieste-

Z’T Iįq jt kaimo gyventoju. Baž 
j - nyčios altoriai buvo gražiai 
| Kapšvięsti..elektra visa tai su-, 

darė labai įspūdingą • nuo- 
'* taiką. Taip buvo mano te-

■ nviškėję, Vabalninke, taip 
-buvo ir daugely kitą Lietu
-vos miestelių”
- --. “Esamoji krizė .atsiliepe 

į į įvairius papročius.
* Prifeš trejis metus miestelio 

‘‘ labiau pasiturinčią gyvėn-
■ toįų stalai būdavo nudėti į- 
Į. - Vairiausiais valgiais ir ge- 
j - rimais, kuriais buvo vaišina-' 
į \mi vizituojantieji .svečiai 
! ~iper Kalėdas ii* Naujus Me- 
i ■■■ tus.. šiemet visai kitokis vai 
j. Y zdas. Pasitenkinta vis a i 
į -"kukliai ir Švenčių džiailgs- 
| mas daugiau paminėtas, šei- 
į ■ ’ mos būrelyje, dideliame su- 
; ’’ sįkaūpime. Tokios Kalėdos 
į 7f tikrai labiau atliko tikrąją 
J jų prasmę ir vertę.”
* ’*• South. bostoniečių myli-
< ■ mas Juozas baigdamas pri- 
į sirnipė ir orą: šiuo laiku o- . . • - i re
į ' ■ ras Lietuvoje labai -gražus | rupijos kunigai: kleb. kun. L 
Į ir keliai rogėmis labai geriJ F. VirmausĮds, kun. K. Ui’-p61111^ . 
tŪkininkai džiaugiasi -turi’!boii.avičius ir kun. K. Jeii- . . . . ..
f ‘geros progos susivežti išldr- kus. .. ’ . L ^ekmadieių po pietą Gio- ( Amra4ieirį Bostone bus

‘ . \štą-mišką,” Per 300 žmonių linksniai ver Clevelaml mokykloje baisavuna.l.* Balsuotojai pa-
. /\. “Tiek Lietuvos “naujie-' ir naudingai praleido laikų, susirinko keli šimtai' ŠvJ reikš sa-’o .įmomonę dėl le- 

. į nSlių,L Naują Metą pra-« Vakaro pelnas apie $50 piy Ymbrazie j au,s parapijos,}galizavima ■ ‘‘taverna” (ša-
1 džioje.” ‘ . . .skirtas Seserims. .' įDorchesteryjepavapi jiečiąjiumą). Šie baisa viniai kai4

būną. ’ ktin.' J,' ĮL ■ Įlarrigan, [1 ’ • ■. • \ ’ , '• 
kuliam sukata, 40 mc-tu ku- į ri.adedail(. iįataHdao' n,ė- 

įiugavimo. . • • į —() 2 d. Kew?Vovko MėL
b

; džioje.”

Apkurtintas 
Dusulys Kataras 

3? BR0NCHIT1S
ir kitos ligos akiij, ausį, nosies, 
gerkl5š Ir-plaučių pagydomos mo-. 
ksiiškal ir protingai per 

|Ui.Grailj,32Z&i.
balandoj; AntradleniaU, ketrlrt* 
•llenlali Ir Šeštadieniai* 10—12 ry 
te. 2-5, 7—8 vakar*; *ekma<U«: 
rilals 10—12 tiktai.

GRABORIAI

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS 
į 494 E, Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437. J

• Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

ŽMOGŽUDYSUŽMUŠTAS 
KALĖJIME

ropbljtan Opera dainuos 
Bostone visą eilę operą. Jie 
bus Bostone visą savaitę.

Vidūrnaktį iŠ Sausio 22 į 
23 d. elektros kėdėje Char- 
iestowno. kalėjime užmuštas 
Alimed Osmah, 39 metu am
žiaus, kiniam teismas skyrė 
mirties bausmę už nužudy
mą Elenos Keriutės, 9 metą 
amž. lietuvaitės (JNorwood), 
gruodžio mėnesyje, 1932 me
tais, ■■

Jis bus43Jąas, kuriam į- 
■ vykdyta- mirties bausmė Šio
je. valsį ylčje, y

Aukštesnio teismo jury 
rado John J. Doyle, 23 me
tą ir' Edvardą Wetzonį, 17 
metą, kaltais užpuolime O- 
nos , Kašiubienės. Teisėjas 
Jobu 'E. SV’if t'nuteisė Doy- 
le nuo 6 iki 8 metą kalėji
mu ir VZetzonį nuo 4 iki G 
metų, kalėjimu.

Adamski ir Jemiings iš
teisino..

WHIST PARTY IR ŠOKIAI
NAUJAS APIPLĖŠIMO 

BŪDAS
Sekmadienio vakare, Bosto
ne buvo pirnių kartą išban
dytas ir nepavyko.

A rtliur Buckley, važiavo 
automobiliu Lagr.ange gat
ve ir netoli Briar gatvės 
West Roxburyje pamatė 
žmogų gulinti ant šalygat- 
vio.

Jis sustabdė automobilį, 
manydamas, kad žmogus sm 
žeistas, pribėgo prie jo. Tas 
staiga pašoko ir p. Buckley 
pakišo revolverį p.ašonėn, 
reikalaudamas, pinigą.

Buckley .vieton pinigą, 
m e ,rank£ išmušė užpuo- 

7 ;^°S I likui revolverį iš rankos,
: i smakrų, spy- 

Kiburienė,; rg. cįar j-un į blauzdą ir kaip.

kortą losimo ir šokią vaisa- hanskienė, Kįimoniūtė, Ma-j kartų jam spyrė į pasturga- 
ras- jauskaitė ir kitos. Garbėj^-.

Dalyran, visi trys Šios PU.eng5joms .ir višie[^ UžpųoUkixs pribėgęs prie
1 : savo automohiliaus, įšoko irRap. : , _ ’ uimidume sau..

R—kas:

KAZIMIERIEČIU 
VAKARAS ‘

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas. dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

Rengia Pasijoniecių Sese
rų skyrius ‘našlaičių ir sene
lių naudai, vasario 7d., 1934 
m., parapijos salėje, 7th St., 
So. Bostone,. 7:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti. Tikiėtų ga< 
Įima gauti “Darbininko’.- 
A dm. Įžanga įtik 25c.

Rengėjai.
“Geras katalikiškas laik

raštis yra nuolatine misi>

Popiežius Leonas XIII.

JUOZAS M. DIUS Is J
j LAIKRODININKAS I

i Parduodu įvairiausios rūšie* .
j auksinius ir sidabrinius daik I
Į tus. Taipgi ir pataisau • .

S66 W, Broadway =
80. BOSTON, MASS. !

AGENTAI
INSURANCE

• ' (Seserų Vienuolyno Rėmėjui , 
• • I desi-

Ketvirtadienį,. sausio 18 r*us’ kur y i* a kelios; v 
d., Šv. Petro parapijos sa-; labai kuklios ir darbščios Į j-aįr^ sudavė 
Įėję, įvyko Šv. Kazimiero moterys: : pp. Kiburienė,i rg. cĮar ■;
Seserų Vienuolyno Rėmė ją Gailiumenė, Žulonieiiė, Ko- i tas apsisuko bėgti tai dar

; Apie mūsą pigą ir grąžą patarnavimą, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome. 
JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 

Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broadway, So. Boston, Mass,

- Tol. So. Boston 0304-W ' .

Apdrausk .namus, rakandus 
automobilius pas 
J. S. MESLIS

455 W, Broadvvay, So. Boston 
( ‘ Tol. So. Boston 3612

"Vasario-, 10 d. Amerikos 
Lietuviu Demokratų Sąjun
ga turės Buiigaknv Party.

*• Svečią tarpo būsiąs ai d i stns

: Lniiuingiaųsiėms kortuo- L v svečią. pagerbti savo kle-į.11/08.’^iestuj 30;000.00' dole- 
tojams išdalinta apie 50 do-1 u ‘ 
valių. -

Tą vakarą, kaip jau minė
jau, -rėngėSv. Kazimiero

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADR]

LIETUVOS UUKTERę DBJO8 
PO GLOBx MOTINOS ŠVČ. 

’irmininke Eva Markslenė, ■ . 
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Vlce-pirmlnlnkS— Ono Siaurlenfi, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston ,8422-R

Prot. Rašt. — Bronč CiunlenC,
. 29 Gould SU West Roxl)ury, Mass.

Teli Parkvvay 1864-W .
Fln. Ėatt — Marjona MarkOnlutl .

83 Navarre St., Rosllndąle, Kasa.
Tel. ,Parkway 0č58-W ,

’ldlulnkC — Ona Stanlulluti .
105 We«t flth St., So. Boston. Mauta.

Tvarkdart — Ona Misrlrdlėne
1512 Coiumbia Rd.,.S0. Boaton. Masa.

kasos Globia — E. JąnUŠonlenŠ 
. 1426 Columbln Rd,» So. Boston, Mase

DrautUa savo susirinkimus laiko kM ________ ____ -
antrų litam Inkų kiekvieno taBneųld. | tiedtfldlehį. k lok vien o mėnesio, 2 v*l. 
t:30 VM. vakar*, pobalnytlnCj *y»Į ę 
talnlj. ’ St, So. Buwton, Maaa.

uhlu draogljo* rolkalali kreipkite 
pa* protokolų raitininku.

!
i
Į

K. SIDABRAS "
Važiuojantiems į Ir iš Lietuvos parū

pina pasportus ir • parduodu '.
Laivakortes.

Apdraudžiu bakšus, namus, rakandus 
ir t t. .'

342 W. BroadVay, Š. Boston, Masš. 
Telefonas South Boston 1798 -

*V. JONO EV. BL. PAtALPINt 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. ėetraųskajs,
24 Thotnam Pa r k So. Boiton, Ua»

Vlce-plrm,-*—V. Medonis,
1430 CoIunibia Rd., S. .Boston, Mum

Prot Raitininko* — J. Gllneckh
' 5 Thoma* Park. So Boston M**

Fin. Raštininkas — l’r. Tulei kis, 
109 Bo\veu St, So. Boston, Maus.

ifcdlnlnkiiB — A. NautHiOuai
885 Ė. Brondvvay, So, Boston. Ma»

Martulka J.. Z»lkl«
7 Wlnfield St, So.' Boiton. Hm 

Draugija laiko kuslrlnklmua ka* tr«Čl»

| po pietų, Parapijos ittllj, 492 B. TU

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes į ir 
iš Lietuvos ant patogiausią ir 
greičiausią laivu. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus. ’.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Į N S U R A N C E

Apdraudžiama Namus, Rakan- 
. dus, Automobilius ir 1.1,. .

BR0ADWAY TRAVEL 
BURBAU

K. J. VIĖSVLA, sav,
.366 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.
Tel, šouth 0p20

. t
■ H



Antradienis, Šausią 23 d., 1934.
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Literatas Byloja
Jis vadinasi literatas. Pa

saulis perskaitęs jo raštus, 
o jiį į platųjį pasaulį rašy
tojas gaila daug siunčia, iš-, 
koliojo ir praminė jį egois
tu. Sako, jis rasas patenkin
ti savo užgaidoms, dėl gar
bes,.

Tie naudojasi Svetimu dar
bu, o iš savęs nieko gero’ne
išduoda. Jie visuomenės na
šta ir ateities tamsuma. Tre
čia rūšis pakenčiama, nes

Viena skaudi teisybė yra / 
Ui, kad per pastaruosius de
presijos metus, beveik dvi
gubas skaičius žmonių lan
kė kino teetruš, palyginant 
su ’kiUvs metais Kad ir-jų
jų dėĮciitikaū sunkiai už
dirbtas, bet jį lengvai iš
meta prie teatro langučio.

—Ž^nogusvper^dienty gatvėse 
išvaikščiojęs, beieškodamas 
darbo, vakare jaučiasi kaž
kokių teisę trijų valandų 
poilsio, nepaisant to, kad- 

. ant rytojaus toks mažiau 
pietų valgyti,

Gal teko pastebėti, kad 
žmonės, kurie labai atsidavę 

. visokiom pasaulinėm apei
gom, dažniausiai kritikuoja 
mūsų bažnytines apeigas. 
Jie maloniai pakelia kepu
rę, kai . sutinka moteriškę 
bei merginų,, bet jie tyčioja
si iš kataliko, kuris praei
damas Dievo Namus drąsiai 
pakelia kepurę/ šiandien 
kritikas imponuoja pasau
liečiams, bęt ateis , diena, 

. . kai tasai tvirto tikėjimo ka- 
/ „ tulikas pakils daug aukš

čiau už anuos gudruolius.

Širdperšos
kurie nenori ir tie. kurie Į.Ky pi'ivžasidų nega-
negali, Pirma rūšis, tų, ku-p.^;ino/ Baznumsmi jie yra 
rie gali,, vi šame tinka ir jų gilios Širdies, kas juos.pa- 
nuopelnais džiaugiamės. An-Į teisina. Leonas Lieusa, 

tra rūšis tai parazitai, ku- (L. K.)

D AR B T N I N KAS_ ,
Vieni, geresnėse sąlygose 

gyvendami ir geriau už lite
ratų mokėdami kalbas, skau
džiai pasijuolda: 
išmok kalbasi”

Kiti -įsikandę į atskirus 
literatų.raštus - 
“Nežinai literatūros taisyk- 

Kad bent jie. patys 
būtų gerai išstudijavę, sa
kysime, G..'; literatūfos va
dovėlį. Tačiau... negalima 
truputį, pagerbti ■ literato 
nors už pasiryžimų.

Juk atviras laukas. Kiek 
yra geriau mokančių lietu-L? T 
viri kalbų už patį rašytoją, 
bet nerašo ! Turinčių dau
giau, laiko už literatą, bet 
neva užimti! ' .

Mūsų draugas norėdamas 
■mėnesį atsikvėpti,• liovėsi

Tačiau visiems patikti 
negalima; vieni gerbs, kiti 
peiks. Literatui taikomus 
šmeižtus kenčia ir kiekvie
nas kitas luomas.

Kilniausio tikslo sieke Ii- lių!” 
teratas, bet ar manote, kad 
jį skaitanti publika tai su
prato ir jo darbą — visuo
menės švietimą ir geran nu
teikimą . -— įvertino ?! - J1 
per giliame kritikos ėžer 
paškendūšį, kad til^ vos no
sis kyšo virš. vandėns., Bet 
tada dar gauna kvėpuoti ir 
taip pratęsia savo dienas 
dar aštresnei rašytojų kriti
kai. .

Ir visaip kritikuojamas.

“Pirmiau

prabįlsta

rašęs. Bet pasaulis, neradęs 
jo straipsnių įprastoje vie
toje, prikišo: . “.Užsnūdo!” 
Gal reikia, kad jo plunks
na kas savaitę . Čirškėtų po 
popierio lakštus? Rašyk —- 
Visuomenei negerai, nerašyk 
—visuomenei ir gi negerai. 
Tai kada jai bus gerai?!
/Leiskime. literatui tarti 

teisingą pasiteisinimo' žodį.
Ūkininkas į tą patį laukų 

kasmet nesėja tų pačių ja
vų. Jis keičia rugius su avi
žomis ir t, į. Net viena me
ta, palieka beveik tuščia sto
vėti — tegul pasilsi žemė, 
teįgyja naujų jėgų, teat- 
gauna išeikvotų trųšumą. It 
literatas taip padarė. Mate 
jis, kad jo žodžiai nebešva
rūs, be vaizdingumo, kųry-

Z 1

Vadovybe

Verteje Teikia
Vadovybę Pardavime

• . r? ■' .. 3. ■
binės galps išsisenčjusioB. 
Pailsės, mane. Apsidairys> * 
gyvenime, stebės žmonės, 
pasiskaitys gerų aiitorių 
žodžiu, bandys pčašalinti 
trukumus — nors iš ..anksto 
žino, kad nepasiseks, pilnai 
spragų užpildyti., ■

, Meta literatas teisinęsis. 
Juk daug besiteisindamas, 
gali giliai įklimpti ir išmin
tingam pakaks teisingo žo- - 
ždžias.

Literato garbe nepastovi. / 
Jis rašo. Kas nors skaito. ; 
Bet vaisių pumpurėliu kaip 
ir nematyti. Prieš jo rašy 
mų buvo tuščias medis; pa
rašė, bet medis, vistiek berg- 
ždiaš. . į . ’

Tai, kad būtų naudos iš i 
jo raštų! O jei jos. nėra, į 
kur akstinas toliau rašyti'? ! 
Geriau uždekime gedulo vai- ! . 
nikų ant jo karsto ir para- ■ 
šykime šituos . ant jo pa- ; 
minkkrT žodžinsr - genijus 
gimsta, pasaulyje dirbti, bet : . 
pasaulis nepastebi jo ir jis 
išnyksta tyrame ore.. * 

; Literatas seniau rašė, ra
šys ir .ateityje, nors ir pa
saulis daugelyje atvejais ne- ,, 
gerbia autoriaus ’janr gyvam 
tebesant. Taipgi, pasaulis ; 
nemato Roi naudos iš jo ra
štų, tik jiems išvydus Švie
sų. ■ •

Taip, taip, • literato užind-i 
kesnis šitame gyvenime no 
aiiksas. Tik jam mirus gal 
kur. nors ant lentynos, rasis 
menkuose apdaruose knyga, 
nešanti jo vardų ir bylojau- . 
t'i už jį. Gal...

Kazys Adna 1

Kiekvieno žmogaus nuo
monė vis kada nors bus ge
ra ir praktiška. Juk ir laik
rodėlis, kai sustoja ir iiėvei- 

. kia irgi du kart į dienų pa-
- rodo tikrąjį laiką. . .

Ar negirdėjai tinginį.pa-. 
. siteisinantį, kad jis . daug 
gero padarytų jei būtu tur
tingas. Bet istorijos tiesa 

. tame, kad visi šių dienu 
. moksliški ir praktiški nuo

pelnai bei išradimai,, tai vai
siai "neturtingo,, bet darbš
taus, darbininko — mokslin
čiaus. Mums tik lieka nau
dotis ir pasimokyti, kad m 
turtai, bėt darbštumas yra 
tikrai pelninga dovana.

Nėra galingesnio ginklo 
prieš bedievių šmeižtus, 
kaip spauda. Buvo laikai 
kada švietė mintis/, jog 
plunksna galingesnė už kar
dų, bet kai Šiandien ginklų 
forma pasikeitusi, taip ir 
mes tų senų aferizmų padai1 
linkime ir juomi vėl kariau
kime —. spausdintas žodis 
galingesnis už kulkų.

KARTĄ

CHEVROLET 
LAIMI PIRMĄ VIETĄ 

TAUTINĖJE AUTOMOBILIU 
PARODOJE IŠ EILĖS 

SEPTINTĄ

CHEVROLET
Prancūzijos žmonių skai

čius šiais laikais laikosi lyg- 
švaros. — nei didėja nei ma- į 
gėja. Viciio statistikos tyri
nėtojo nuomone — toji, gar
bingoji praeitimi, prancūzų 
tauta pamaži nyksta. Dėlto,

. . kad neprisilaiko Dievo įsa-1 
kymų. ir gamtos reikalavi- .

. mų.. Ar kitos tautos .-pasinio- 
' . kys iŠ šito skaudaus pavyz- 

džio?

UT/jARODYK Amerikai vertę ir Amerika 
-L pirks.” Tas yra pamatas Chevrolet sy- 

stemos ir kaipo rezultatai Chevrolet užėmė 
pirmą vietą Tautinėj Automobilių Parodoje 
per paskutinius septynius metus, ir užėmė 
vėl pirmenybę per 1933 metus — Įsi kartą 
plačiau kaip ^kad buvo visoj istorijoj.

Chevrolet giliai atjaučia publikai, kuri pa
darė tą rekordą tokiu pasekmingu. Tas pa
rodo, kad vertės vadovybė ir patikimas pū- 
blikai einą kartu. Ir todėl Chevrolet drąsiai 
žiuri ir į kitą tokį pasekmingą metą. Dėlto, 
kad Chevrolet Amerikai niekad nedavė tą . 
kas randasi 1934 karę.

Naujas Chevrolet turi" “Knee-Action” ra
tus, kurio važiavimas yra geresnis,, naujas

PASAULIO DIDŽIAUSIA

AUTOMOBILIŲ IŠDIRBYSTE

motoras, kuris sudaro lengvai 80 mylių, j 
valandą, ir padidina ekonomiją 12. nuoš., 
nauji rėmai 1500 nuoš. stipresni; sunkesnis 
ir ilgesnis ;• žymiai pagerinti . brekai viso
kiam ore važiuojant; didesnis ir erdvesnis, 
šešių ęylinderių motoras, Syncro-Mesh gear 
shift, Starteratpr, Octane Selector ir Fishei 
Ventilatorius. Mes padarėme tiek daug 
visokių pagerinimų, kad dabar užima pirmą 
vietą Tautinėj Automobilių Parodoj, ir mes 
drąsiai sakome “Važiuokite jus tik 5 my
lias ir jūs niekados nebūsite užganėkinti šu 
kitu ženios kainos, karu.”
CHEVROLET MOTOR- C0.. DETROĮT, MICH. 

Division o f Gcnerąl Motors.

“Chevrolet Agentai Visur-—Mntykit Artimuosius”

. .Yra trys atskiros rūšys 
. žnTonintie, kurie gali, tie,

MATYKITE 1934 CHEVROLET AUTOMOBILIŲ PARODOJE 
MECHANICS BUILDING, 111 Huntington Avė. 
Sausio 21-mą iki 27-tos — -.40 vai. ryto iki 10 vai. vakaro

• VABALNINKAS.

Šventųjų Metų atminčiai į . 
Vabalninko’ Tretininkų vaL 
dyba, gruodžio 23 d. 1933 
m., surengė 'neturtingoms 
tretininkėms Kūčių “aga* 
pę” ■ kurių metu Kam M. . 
Kirlys, Vabalninko Tret. > 
kongregacijos Direktorius, 
Susirinkusioms į vaišes pa
sakė atitinkamų kalbų.. ir 
pasidalino: Dievo piragais. < 
Atsilankiusios buvo labai? 
patenkintos.
’ Tą patį vakarų buvo ir 
Angelaičių bendros kūčios. •. 
Jų įnieijatoriumi ir stam
biuoju išlaidų padengėjuml 
buvo kun. Kaz.. Kuzmins
kas; prisidėjo Kan. M. Kir
lys ir kun. J. Riliokas. Val
kų, vien miestelio, dalyvavo 
apie 150 Angelaičių. Juos • 
sveikino dvasios vadas1 kun. . 
Kuzminskas, Amerikietis 
ponas J. Laučka ir užbai
giant Kan. M. Kirlys. Vai
kučiai sakosi ilgai atminsiu 
šių šventųj ų mėtų Kalėdų. 
sutiktuves. Puotų užbaigą 
visi dalyviai ėjo į bažnyčių 
puikiai elektros apšviesta, . 
čia trumpai sugiedoję Šven- • ' 
čiausiojo garbei visi kupini j 
džiaugsmo ^skubėjo namon.

Dalyvis. •

Vabalninkas. Gruodžio 26 . 
d. 1933. Pono A; Sklėnio sa-;. 
Įėję įvyko Vyrų Pavasari* 
ninku susirinkimas, kuria
me tarp kitko buvo AmerL . 
kiečio Stud. J. B. LauČkds 
labai įdomi paskaita, supa
žindinant Lietuvos jaunam 
litis su. Amerikos Jaunuolių, j 
Lie.tūvių-Katalikų veikimu. J

1 Susirinkusieji labai dėkingi 
!.gbrlk svečiui už atsilanky- 

. i mų ir gražia? malonių, ko- | 
iliaiičią švenčių’nuotaikų pa- t 
įskaitų.- • .?. | .

i
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ĮTINKA MASKVAI, BET 
■ NE WASHINGTONUT
L*

Komunistų organas pa
duoda sekamą žinią:
’ ^‘Darbininkų ir intelek
tualių bendro fronto komi- ] 
;tetas, kurį suorganizavo Ly- 
įa kovai prieš Tkarą tr TEa- 
fizmą, sudarė sekamus rei
kalavimus ir priduos prėzi- 
dentui Roosevėltui ir armi
jos ir laivyno sekretoriams:

“1. Daugiau jokių pinigų 
neturi būt skiriama karo 
reikalams. Mes reikalauja
me viešų darbų, o ne karo 
darbų. Griežtai atmest ar
mijos ir laivyno ministerijų 
rėikalavimus pinigų karo 
reikalams. Vietoj bilionus 
dolerių išleisti karo reika
lams, mes reikalaujame, 
kad tie pinigai būtų paskir
ti bedarbių apdraudos pa
laikymui.

2. Tuojaus turi būt pa
naikinti visi karo kontrak-

(tai dėl budavojimo karinių 
laivų ir t. t.

3. Tuojaus turi būt pa
leistos kariškos organizaci
jos, kaip Citizens Military 
Training Camps ir t. t.

• 4. Reikalaujame, kad tuoj 
būtų ištrauktos karinės spė
kos iš svetimų žemių ir van
denų,”

Į Tas viskas labai .gerai, 
■ įbet kodėl tų reikalavimų 
jtiėpasiuntus Sovietų Sąjun- 
. gos vadui Stalinui ir karo 
mįnister i u i Vorošiloyui (( 
Ten jie pritiktų daug ge
riau negu Dėdės Šamo ka
riškos pastangos. Sulygina
mai, Amerikos kariuomenė 
yrą. dešimts kartų mažesnę 
ųž sovietų raudonąją armi
ją. Sovietų respublika yrą 

) militariškiaušia valstybe pa- 
[ šauly* Dar Trockis yra pa- 
reiškęs/kad geriausias bol
ševizmo progreso būdas tai 
militarizac i j a. Bolševiz
mas sakėsi privestas prie 

; panaikinimo kariuomenės ir 
• karib o privedė prie railita- 
! rizaeijos. geležinėmis replė- 
4 mis Suėmusias visą gyvėm- 
į mą. Štai ką sako šveicarų 
! advokatas Auberf, ilgą lai
šką, studijavęs vidujinį bol- 
| ševikų gyvenimą:
’ “Toje proletariškoje šą

jį lyje — darbininką ir vals- 
rliečiu valdžioje buvo panai- 

kinti generolų ir puikiniu-

•i

$

Vitaminų yra keletas rū- niuose, šebalbonuose, pupo- 
šių. Kol kas žinoma tiktai | se, piėne, vaisiuose ir daržo- 

vesb. . Kitų vitaminų šalti
niai veik tie patys,' kaip, 
pirmųjų: grūdų ašakos, vai
siai, įvairios daržoves ir t.t. 
Neturi vitaminų mėsa .(a- 
part tik vitamino E), pik- 
liavoti' miltai ir numalti grū 
dai ryžių,, kukuruzų (kor- 
nų), skmbylai, baltasis cuk
rus, želatina, taukai ir t. t. 
Stoka vieno ar kito vitaini-. 
no, veda prie vienokio ar 
kitokio negalavimo. .

(Bus daugiau)

|Sveikątą*Brangus Turtas)
stokos proteinų., Bet tai bu
vo vitaminų stoka. Tą patį 
galima pasakyti ir apie Fi
lipinų salų gyventojus, ku
rie seniau misdavo daugiau
siai baltais ryžiais irt rūks
tančiais kas Dietai sirgdavo 
polyneuritu. Dabar rudi ne- 
nuinalti ryžiai ir šebelbonai 
apsaugoja juos nuo tos Ii-/ 
gos, kuri, seiliau buvo ma
noma, paeinanti nuo tūlų 
bakterijų.

Ne tik žmonės serga poly’ 
neūritu nuo maisto, neturiu 
čio vitaminų, bet tai įvyksta 
gyvulių ir paukščių pasauly 
1897 metais Holandų medi
jas, Dr. Eijkmanas, savo 
valdžios . pasiųstas į Java, 
salą pirmas patėmijo, jog 
jo naminiai paukščiai serga 
raibąją: liga. Pasirodė, kad 
jie buvo šeriami, iiuinaitais 
ryžiais, kuriais maitinosi ir 
vietos gyventojai. Pradėjus 
duoti sergantiems jpailkš- 
čiams rudų, nemaltų ryžių, 
ar bent jų ašakų (sėlenų), 
liga pranykdavo. Vėliau ji
sai tyrinėjo kalinių padėti 
27 kalėjimuose Javos saloj. 
Jisai patėmijo, jog apie pu
sė jų serga polyneuritu. Pa
keitus baltuosius ryžius ru
daisiais (ne numaltais) — 
ligą veik išnyko, kaip bema
tant.

Čia Dr. Eijkmanas, kaip 
irDr. Takaki, atrado vaistą 
ligai pašalinti, . nors patsai 
nežinojo, kas tasai vaistas 
yra. Jisai manė, kad .anglia- 
vandžių (skrobylų) pervir
šis leidžia bakterijom veis
tis, o šios pastarosios pri
dirba nuodų, kurie.būna Il
gos priežasčia. Apie tai, kaė 
vitaminai, esanti ryžių žie- 
vukėse, pašalina kalbamąją 
ligą, jisai nei nemanė. Dr. 
Eijkmono prityrimas Japo
nijos saloj tapo užmirštas 
daugeliui metų, kol kiti 

. maisto. problemų tyrinėto
jai nepriėjo prie, tokių pat 
pasėkų savystoviai veikda
mi.

šį Skyrių Veda Amerikos Uątųvių Daktarų. Draugija,

1 vitaminai

Arba dietos įtaka Žmogaus 
sveikatai

ne

kų laipsniai, Bet netrukus 
.titais pavadinimais jie vėl 
buvo grąžinti. Tokią amžina 
melagystė žodžiuose. Bolše
vikų vadai pagražino pa
garbos atidavimą ir rėUca- 
mija griežčiausio valdinin- 
tiškojo pagerbimo. Kari
ninkai nešioja kardą ir pen
imus, Buvo sudarytas or- 
derias raudonosios vėliavos. 
Raudonojoj • armijoje atsi
rado nauji karininkai, ku
rie bastosi su lakiruotais 
batais ir pirštinaitėmis, pa
sipuošę ir išdidūs. Pulkuo
se įvesti šefai taip, kaip ir 
prie monarchijos... Bolševi
kai šaukia taikos, tuo tarpu 
dabar, susirūpinę sudaryti 
skaitlingą oro laivyną. 
Šiam laivynui duotas “Ul
timatumo”... vardas. Bet 
dar yra ir ypatingiems rei
kalams ‘kariuomenės dalių 
skirtų. Jos tarnauja prie 
tankų, automobilių, vidaus 
apsaugai ir jos sudarytos\iš 
vienų komunistij, kurių pa
klusnumas' yi’a puikiai iš
mėgintas. Kariuomenės da
lys. “čou” saugoja Kremlį, 
“Č. K;” Lubianką (bolševi
kų kalėjimą) ir suburtos į- 
vairiiiose Maskvos punktuo
se. Ant namų stogų sargy
ba pastatyta,. kampiniuose 
namuose grupės kulkosvai
džių. Visi tie sargybos pun
ktai sujungti telefonais.. Jei

■ pasirodydų koks sukilimas, 
• tai jis netrukus būtu nuslo-
■ pultas kulkų lietumi. Dieną 

ir naktį saugojami telefo
nai, telegrafai ir. artilerijos 
sandėliai. Nė . viena vyriau
sybė, turbūt, neapdirbo taip 
stropiai pamokinančios už
duoties sąjūdžio paglemži
mo gatvėse. Ir kariškame 
statute raudonosios. armijos 
yra ištisas paragrafas trak
tuojantis apie kovą gatvė
se.” .

■ ■ ■ ■ . i.

Kadangi raudonoji sovie
tų armija yra stipresnė: ne: 
gu buvusį caro kariuomene; 
kadangi ji skiriama ne vien 
išoriniams karams, bet ir 
darbininkų, paglemžimui, — 
taigi ar ne tiksliau būtų pa
siųsti tas komunistų. rezo
liucijas ne Washingtouan, 
bet Maskvon ?; . . . K.

Dr. A. Petriką, 
/ Brooklyn, N. X

(Tąsa) .;
. Maistas vartoj ,a m a
vien gyvybės kūne išlaiky
mui, bet apsaugojimui nuo 
ligų ir jų gydymui,-Prakti
ka mums parode, kad neti
kęs maistas jas, bent tūlas 
jų, išgydo. Žmogus negali 
misti tyru, sterilizuotu mai
stu. Apie trisdešimts metų 
atgal Dr. Jacobi, to Laiko 
didžiausias vaikų ligų spe
cialistas (pediatristas), san 
protavo, būk visoki kūdikių

ja. Dirgsnių (nervu) siste
ma suįra, o vėliau seka gal
vos skaudėjimas, konvulsi
jos ii* klajojįniaš)* ; .

Kodėl negali žmogus mis
ti cheminiai tyru maistu, 
nors jame , ir būtų visos rei
kiamos kūnui medžiagos? 
Todėl, kad tokiame maiste 
nėra vitaminų. Kas tie vita
minai, , kol kas dar niekąni 
nepavyko ‘ išaiškintų nors 
jie jau atrasta apie 20 metų 
Tik apie juos žifioma,* kad 
jie panašūs pręteįdam (bal
tymam) ir kad jie randasi 
valgiuose ar bent jų dalyse. 
Vitaminai prie maisto taip 
reikalingi, kaip kibirkštis 
reikalinga mašinoj gazoliną 
uždegti : be kibirkšties gazo
linas negali savojėga jukti 
mašinos ratus, nes nėra 
kam jos uždegti.

Vitaminų svarba buvo pa- 
lėrnyta daug ankščiau, negu 
jie tapo atrasti. Pav., se
niau Japonijos laivyno jū
reiviai, ir civiliai. gyvento-. 
jai, dažnai sirgdavo polyne
uritu arba, kaip paprastai 
vadina, “beri-beri” liga. 
Tai biauri dirgsnių įdegimo 
liga, pasireiškianti dažniau
siai rytų šalyse ir kitur, km 
tik žmonės daugiausiai min
ta numaltais (baltais) ry
žiais. 1882 metais Dr. Taka
ki, Japonijos laivyno vy
riausias medikalis inspek
torius, patėmijo, kad Angli
jos laivyno jūrininkai. ne- 
aerga “beri-beri”. Jisai pra 
dėjo studijuoti jų dietą; Pa
sirodė, kad Anglijos jūrei
viai gauna pieno,; kada tik 
galima, Šviežios mėsos, dar
žovių ir vaisių, o Japonai 
minta daugiausiai numal
tais ryžiais; Pakeitus dietą, 
išnyko kalbamoji liga iš Ja
ponijos laivyno. Dr. Takaki 
surado ligai vaistą; maisto 
permainoj,. 1 b e t. negalėjo

maištą reikia sterilizuoti, 
nes bakterijos, per maistą^ 
pagamina visokias ligas. Pa 
sigavę tą mint į maisto pra
moninkai tuoj pradėjo dir
bti tą sterilizuotą maistą ir 
skardinėse (kenuosė) par
davinėti, reklamuodami sa
vo skelbimuose, būk tai esą 
tyras maistas, prirengtas 
sulyg Dr. Jacobi patarimų. 
Pasėkos, tos propagandos 
buvo tokios, kad tūkstančiai 
šios šalies kūdikių susirgo 
škorbutu (scurvy). Betyri
nėdami daktarai tą ligą su
rado, kad vaistų jai nėra, 
tik maistas:. žalias (nevir
tas) pienas, apelsinai (oran 
žiai),. citrinos (lemonai) ir 
kiti vaistai bei daržoves. 
Kodėl kūdikiai ir suaugu
sieji pasveikdavo nuo to 
valgio — to laiko daktarai 
negalėjo išaiškinti, (Škor- 
butas tai nėra vien dantų 
liga, kaip daugelis mano, 
bet viso kūno negalavimas. 
Dantys genda, kliba, net iš
puola; dėsnoš tinsta, putino 
ja, kartais pasireiškia net 
žandikaulių gedimas. Po o- ______

■ da pasireiškia tamsūs subė* moksliškai išaiškinti," kode, 
gūsio kraujo plėtmąi. Ko- tai įvyko.. Jisai sanprotąvo, 
jos ištinsta ir pavandeniuo- būk liga pasireiškianti dėlė!

F r, Raimundas M, Šaulys O. P.

SOCI ALINE EUGENETIKA
- ARBA

VAISINGUMAS IR SUSILAIKYMAS

Sunkioj kovoj už būvį
O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!
Ten tavo bočių praeitis,
Ten irgi tavo ateitis!

Jlaironis.
—---------—0000.0“----- . .

4'.r Lietuva‘.moką nugalėti, bet ne keršyti.;,
P; L. K. Kęstutis. '

' , : ’ . —-—-ooooo--------  .....
Greičiau ugnis užšals į ledą, negu lietuvio krūtinėj 

uŽgęs Vilniaus meilė. '
• ■’ . . Lietuvos savanorių sūkis.

Aišku, reikia turėti drąsos įrodyti, kad vai- < 
singumas ir susilaikymas yra dvi galingos jė- j 
gos moterystėje gyvenantiems, Bet prieš visus 
šių laiku įmoralinius blogumus, prieš neomal- 
tuzijanizmo taip vykusiai skleidžiamą propa
gandą, prieš tą užsigrimavusią žmonių giminės 
žudytoją reikia kalbėti aiškiai mūsų inteligen
tijai, gimdytojams ir besiruošiantiems kurti ti
krą šeimos židinį. Čia reikia vartoti Bossuet’o 
metodą ir kalbą, kurią jis vartojo nuo sakyklų. 
Del baimės, kad nebūtų įžeistos skaisčiųjų au
sys, nekovojamą prieš korupciją.

Tat cituoju du kompetentingus liudininkus, 
EdūarcĮ'ą Jourdan ir Paul’į Bureau/ du anti- 
maltužijanistiškii kovų karžygius Prancūžijoje, 
kurie savo raštais ir gyvu žodžiu drąsiai puola 
prieš tą mūsų laikų, devingalvį slibiną — neo- 
maltuzijąnizmą.

Viršminėtasis Eduardas Jourdan garsioje 
savo konferencijoje, kurioje dalyvavo ir kardi
nolas Amettė, šitaip išsireiškė: “Niekas negali 
mūsų dispensueti kovoti, kad ir prieš labai sub-

• tylų klausimą; nei gėdą,; nei tokio klausimo 
. gvildenimo papratimo trūkumas...; jeigu amži

noji neomaltųzijaiuzmo istorija-jau -yra statis
tikose įrašyta,, tai to judėjimo moralinė istorija

I dar turi būt padaryta.” . . . .
; ‘Šiais laikais; didelę žmonių . dalis veržiasi 
, prie kūniškų smagumų ieškojinio, reikalauja iš

šeši : Ą, B, C, D,, E ir G. 
Kiekvienas jų turi skirtin
gas užduotis dietoj ir ran
dasi skirtingame maiste, 
nors tūli maistai turi dau
giau vieną . vitaminų rūsį; 
Pav., vitaminas A randasi 
freskos kepenų aliejui (eod- 
liver oil), svieste, pienę, 
kiaušinio tryny, daržovių 
lapuose ir tūlose šaknyse, 
k. t. morkose.

Vitaminas B — grūduose 
(jų žievėse, ašakose), žir-

Pašelpinių Draugijų Dėmesiui
Pradėkime naujus metus rengęs draugijoms ir jų na- 

gerai.. “Darbininkas” pa- riams patarnauti per visus 
skelbė naujų prenumeratų .1934 m. jei kas to patamą- 
ir L. D, S, narių vajų. Gera 
proga visiems tapti jo skai
tytojais., v .

Mūsų pašaipiuos draugi
jos yra .kviečiamos talkon. 
Pasirinkite ‘ ‘ Darbininką ■' 
sivo draugijos organu ir 
jus padarysite dvigubą nau
dą sau ir savo nariams. .

. “Darbininkas” kviečia 
talkon draugijas ir jų švie
sius narius, ir siūlosi joms 
talkon — organu.

Sąlygos visoms draugi
joms prieinamos. ■'

Štai jos: $15.00 metams 
už talpinimą draugijos pra
nešimų, valdybos vardų ir 
adresų ir susirinkimų į kiek 
vieną numerį arba $10.00 
metams už talpinimą vieną 
kartą į savaitę.

Vadinasi draugijos už 
mažą atlyginimą gauna pa
tarnavimą, kuris yra nau
dingas ir reikalingas kiek
vienai draugijai.

Pavyzdžiui, narys suser
ga ir jis turi pranešti drau
gijos valdybai apie savo ne
laimę, tai jis kaip bematant 
susiranda adresą organe 
“Darbininke” ir visas rei
kalas užbaigtas. Kitaip, jis 
turi klausinėti kur tas at
kilas valdybos narys gyve
na ir pakol suranda turi 
daug vargo ir sugaišta daug 
laiko. •

“Darbininkas” yra pasi-

vimo norės.
Be to, draugijoms kurios 

turi “Darbininką” organų 
ir skelbimų kainos mažes
nės. - Taip,- kad per metus - 
di’augijos, kurios turi “D- 
ką” organu keliariopaį at
siima ką jos išmoka. .

“Darbininko”
<. Administracija.

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras,’ 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, ■— sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.”'

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar Įmygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas. ■

REMKIME SAVUOSIUS
Profesionalai, bĮzah-rlfitL pramonin

kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik* 
rai verti skaitytojų paramos.

Vinį i!arfllnktt$fi “Darbininko.”

dijosapie gimdytoji} charakterių, ypač psichi-gyvenimo vien tik smagumų, nesirūpindama a- 
pie pareigas ir gyvenimo naštą. Lust ohne Lašt nių, transmisiją sūnums; 2) Bijometrikos stu- 
—'tai vokiečių neomąltūžijanistij šūkis. Bet lie- dijų laimėjimai ir 3) Paveldėjimo taisyklių iš- 
ka dar; didelė dalis tų, kurie nori sutaikinti sa
vo gyvenimą su Dievo ir Bažnyčios įsakymais, 
Visokiais būdais pateisindami savo antikoncep- 
cijonalinius veiksmus. Apie šiuos pastaruosius į j am ųe intelektualinės įtakos, 
mes ir kalbėsime.

Visiems yra žinoma, kaip šiais paskutiniais linę genetiką. Sekančiuose savo veikaluose, 
metais toli nužengė ‘ eugenetikos studijos, arba kaip: “Hereditary Genius” (1883), “Injuries 
tas mokslas, kurį Galton Francis aptarė kaip i n to Human FacUlty”. (1883) ir “Natūrai In- 
“mokslą, kuris, socijaliniii direktyvų pagalba, heritance” (1889), jis rinko savo tyrinėjimų 
tyria faktorius, galinčius pagerinti arba paga- vaisius, ypač apie psichinių ypatybių paveldėji- 
dint? busimųjų kartų charakterį, kaip fiziniai, mą, ir įrodinėjo kokią begalinę įtaką turi kiek- 
taip ir psichiniai.” Taigi ką galime pasakyti a- viena karta į sekančią. Šitų savo studijų plati- 
pie eugenetiką ir jos aplikacijas, žiūrint kfikš- nimui, jis -1904.m. steigia Londono universite- 
čioniškosios moralės akimis ? Ar eugettetikos tė “Research Fellowship” 
duodamosios normos kaslink prokreacijos su
tinka su katalikų morale ? Į tai atsakyti, reikia 
žengti, žingsnį atgal. ' ; /

Antroje pereito šimtmečio pusėje,, bijologi- 
niai ir bijomętriniai tyrinėjimai bei studijos a- 
pie paveldėjimą atidarė mums beveik naują 
mokslų akiratį. NiW eugenetikos reikia skirti 
genetiką, kuri tyrinėja gyvių ir augalų rūšių 
tarpusario kaitaliojimąsi ir transmisiją. Pagą- 
los, iš eugenetikos kyla soeijaliūė eugenetiką, 
kuri turėdama prieš akis teigiamuosius ir nei
giamuosius. eugenetikos rezultatus n airių kar
tų įtakoje, apsiima, socijalinių faktorių pagal
bą, , neutralizuoti blogų ypatybių .transmisijos 
Žala ir pravesti gerų ypatybių transmisijos nau
dą.; . . \ ‘ .

Reikia pažymėti, kad eugenetikos kilimui bu- 
(Įvo palankios trys studi jų rūšys: 1) Galtono siu-

dijų laimėjimai ir 3) Paveldėjimo taisyklių iš
radimas.

Galtonas, gimęs 1822 m. Birminghame, buvo 
IK. Darvino pusbrolis. Toji giminystė neliko 

1865 m. Galton 
Macmillan’s Magazine rašo apie eksperimenta- 

šiais paskutiniais linę genetiką. Sekančiuose savo veikaluose,

viena karta į sekančią. Šitų savo studijų plati-

iv: “Research Scho- 
larship,” paskui “Eugenics Labovatory“ ir pa
galios, garsaus bijometriko' Karolio Pearson o . 
vadovaujamas, “Morai Edueatiou League” ir 
“Eugenics R e vi e w,” Galtonas mirė 1911 m.

Didelės įtakos turėjo . į „šias studijas, ir bijo- 
jnetrikos liūmejhnai. 1815 m. Quėtelet‘as įrodė, 
kad matematiškų klaidų teorija gali būti pritai
koma kai kurioms bijoluginems problemoms. 
Skaičiavimų pritaikinimas. prie charakterių 
studijos, prie jų transmisijos iv jų tais) mo, prir 
vedė prie, organizavimo naujo mokslo bijo- 
metrikos.. . / ' . ' ‘ • ’•

Bet dar didesnę turėjo įtaką Tėv. Gregori- 
jaus Meiidėl, augusįijono išradimai bijologijos 
srityje'npie paveldėjimą. T. Mėnde) ghnė 1822 
m. Buvo Bruno augūstijomi vienuolyno abatas. 
.Jis darė įvairių rūšių žirnių, tyrinėjimus iv pri
ėjo. išvadą, kad gimdytojų chavaktovis tam tik-
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

gerybių, kurios sode buvo, 
kad reikėjo užkabinti tą Vią 
na medį Aštokis kvailas 
nebūčiau; kaip tas sodau- 
ninkas,” manytų sau Jau

? 4 (Tęsinys):
Istorija. Kiekviena tauta 

ir valstybe turi savo ištdrr- 
ją, kurioje aprašoma svar
besnieji jos gyvenimo įvy* 
kiai. Ypatingai istorija vU 

■ sados su pasigerėjimu apra
šo gyvenimus ir veikimų,, tų 

... žmonių, kurie ypatingai sd- 
yo veiklumu ir ikfikimybe 
savo tautai ir valstybei iš- 

. . - . plėtė jos rubežius ir padarė 
ją tvirta galinga. Ko dides
ni yra tauta ir valstybė, tb 
platesnė yra jos istorija.

‘Valstybės istorija yra ra
šoma tam, kad skaitantieji 

' ją užsikrėstų joje telpan
čiais gražiais, garbingais pa 
vyzdžiais pirmiaus gyvenu
sių žmonių, nuveiktų pana- 
Sius jiem darbus savo tau- 
tos ir valstybes naudai. To
dėl kiekviena valstybe rūpi- 

. naši, kad jos piliečiai, o y r 
patingai kareiviai būtų ge
rai apsipažinę su savo vals- 

. tybės'istorija. Kad jie žino
tų apie tuos žmones karžy
gius, kurie kovose pasižy- 

. niūjo savo narsumu, ir nu
veikę savo tautos priešus iš
plėtė ir sustiprino savo val
stybę,

Katalikų Bažnyčia,, kuri 
yra milžiniška Kristaus Ka 

- raliaus Valstybė, taipgi turi 
. savo istoianu Jos istorija y- 
ra ganaspmtiųir taip sena, 
kaip sena yra pati žmonija.. 
Joje aprašoma yra daugybė 
karžygių, kurie savo ištiki-, 
mybe, meile ir paklusnumu 
savo Karaliui ir vedami tos 
meilės, užkariavo i didelius 
plotus pasauly ir tokiu bū
du išplėtė Kristaus karali
jos rybas.

Kaip tą ištikimybę, mei
lę ir paklusnumą suprasti i

■ Įsivaizdinkime sau šitokį: 
Buvo turtingas karalius, 
kurs turėjo labai dideli, gra 
žų sodą. Tas sodas buvo pil
nas visokiu vaisiniu medžiu, 
gyvulių, paukščių; prūdai

pilni , žuvų. Tam sodui rei
kalingą buvo priežiūra. To-5 
dėl karalius pakviečia vieną 
savo pavaldinį ir jam sako: 
“Štai Žiūrėk, matai tą so
dą? Aš tave paskįriu jo pri
žiūrėtoju, sodininku. Visu 
kuo tame sode augančiu ga
li naudotis. Viskas tau pri
klauso. Tik vieno medžio 
vaisių prisakau, tau neužką- 
biuti, nes to medžio vaisiai 
yra nuodingi. Jeigu juos 
valgysi, tai nuinirsi.”

Išsykio žmogelis džiaugė
si ir jautėsi laimingu, gavęs 
tokį aukštą paskyrimą. Bet 
laikui bėgant jis pradėjo 
saii galvoti: kam gi kara
lius turėjo uždrausti jam to 
vieno inedžio vaisius valgy- 
•tr.HKo daugmus jis taip gaK 
vojo, to. daugiaus jis jautė 
nepasitenkinimą. Atsir a d o 
ir maištininkas,. kurs pavy
dėdamas tam žmogui tokios 
aukštos tarnystos, prade j o 
tą žmogų gundyti, kad jis 
neklausytų savo : karaliaus 
įsakymo. ‘ ■

. “Neklausyk ką tau kara
lius sakė. Valgyk drąsiai 
šio medžio vaišius, nes jie 
labai gardūs. Valgydamas 
juos, būsi toks išmintingas 

t ir galingas, kaip ir patsai 
t karalius.” Žmogus paklaust 

gundintojb, pradėjo •• skinti 
ir valgyti uždraustojo me
džio vaisius. Karalius suži
nojęs apie to sodininko ne
ištikimybę ir nepaklusnu
mą, prašalino jį nuo užveiz- 
davimo. Prašalintas nuo ka
raliaus tarnybos, žmogus 
turėjo kęsti skurdą ir badą. 
Klaidžiojo po tamsias gi
rias tarp visokių pavojų, 
būti plėšrių žvėrių sudras
kytu.

Skaitant arba klausant 
tokio pasakojimo, ne- vie
nam galėtų, ateiti mintis*. 
“Koks neišmintingas turėjo 
būti tas sodauninkas. Ne
jaugi jam nepakako visų tų

Pagailo to nelaimingo 
sodininko karaliaus sūnui 
ir jis sako savo tėvui: “Tė
ve, leisk man eiti ir surasti 
tą nepaklusnų sodąunįnką. 
AŠ jį išmokinsiu tave mylė
ti ir būti tau ‘ paklusniu?: 
“Gerai, sako karalius: ,Eik, 
surask jį ir sugrąžink jį ma 
no tąrnyboių o aš jam viską 
atleisiu.”

Ir daugeliui vėl perbėgtų 
mintis: “Koks tai geras tas 
karalius, kad tokiam nedė
kingam tarnui taip greit at
leidžia. Koks neapsakomai 
geras turėjo būti tasai ka
ralaitis, kurs ėjo ieškoti ne
dėkingo sodauninko, kad su 
grąžintų ji savo tėvo tarny
bon. O, kaip aš tokį karalai
tį nudėčiau, jeigu man taip 
atsitiktų!

Tas gerasis karalius yra 
Dievas, Jo Sūnus yra Kris
tus. Tuomi sodu yra . žeme, 
ant kurios gyvename. O tuo 
mi sodauninku yrą kiėkviė- 

i nas žmogus.
Kiekvienas išmintingas ti

kintis žmogus supranta, 
: kad protas, sveikata, turtai 
s kokius jis turi priklauso ne
> jam, bet tam Karaliui Die-
> vui, Kurs paskyrė jį kaipo 
i administratorium prižiurę- 
. tojum ir bile miliutą gali jj 
i nuo'. ądminištratoria v i m o

prašalinti, jeigu Jo įsaky
mus neišpildys. . .

Tad jeigu mes esame, kai
po administratoriai to viso 
ką mes turime ir jeigu Die
vas reikalauja, nors maža 
dalelę mūsų1 turto palaiky
mui tų įstaigų, kurios mus 
mokina Jo įsakymus; Kaip 
Jam tarnauti; kad pelnytų 
Jo malonę, tad pagalvokime 
kiekvienas sau ar verta dėl 
tos mažos dalelės rodyti, to
kį nedėkingumą Tam, Kurs 
mums viską davė ?

Štai pavyzdžiui skaitome 
istorijoje, jog Kainas ir A- 
belis degino Dievui aukas’.

P i. J V- i' ' J

■ w. G.MCGLINGHEY
*

■ Pirmutinis Graborius

■ Lietuviams

i
-

i- , ■ ‘
Montello, Mase.

■. 1. i.
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/ ■/ ■ Dėl Moterą Patarnauja

I •' . Moteris.

■ TėI' 1308R'

jo parodytą Dievui paklus-L 
numą ir meilę.

Skaitome apie pranašą E- 
Iiją? kurs sykp būdamas al
kanas užėjo \pas vieną ne
turtingą našlę, ir paprašė 
jos valgyti. Našle turėjo tik 
saujelę miltų ir lašelį alyr 
vos. “Štai sako visas. manoJ 
turtas. Jeigu tau atiduosiu, 
tada neturėsiu kuo vaikų 
pavalgydinti.” Bet pranašas 
ją subara, sakydamas: ‘Nei 
tavo miltai, nei alyva; sa
kau tau, duok man valgyti.' 
ir našlė daugiaus nepriėsta- 
raudama padaro pranašui 
valgyti. Ir kas pasidaro d 
Sandeliai, kuriuose buvo 
miltai ir alyva pasidaro 
sklidinai pilni. Paskui: naš
lė sėmė miltus ir alyvą, ir 
niekados negalėjo išsemti.

X
Broleliai mano! Nebūki

me žmonėmis menko tikėji
mo. Žinokime, kad tas pats 
Dievas, Kurs buvo Abrao
mo ir Elijo laikais ir šian
die tebėra. Tas Pats Kris
tus, Kurs penkiomis duone
lėmis ir dviem žuvelėm pa
sotino tūkstančius žmonių

1 tyruose, kurie klausė Jo pa-1 
• mokinimų; šiandie sėdėda

mas dešinėje Savo Dangiš
kojo Tėvo žiūri į mus, al
mės jam pasirodysime išti
kimi; Būkime tikrų kad jįs 
neduos, mums badu numirti,, 
jeigu mes paaukosime, kelis 
škatikęlius bažnytėlės palai- 
kimui, kad ir šiais sunkiais j 
laikais. ...

. romis, jo paties formuluotomis, taišyklėniis, pa- i 
. reina į vaikus. J oks charakterio iškiypimas. nėr i 

rą be priežasties. Viskas eina tam tikromis tai- j 
.syklėmis. Tos. jo išrastos taisyklės buvo študi- 

. jozų. atrastos tik po 30 metų. Pirmieji jų pase
kėjai buvo*. Correns, Tchermack, Batesoii, Da- 
venport, Baur etc/ Taigi jeigu motina turi tam 
tikrą charakterį, jis gali būti perduotas tam ti
kram skaičiui vaikų, žiūrint, ar ir tėvas turi to
kį pat charakterį. Charakteriai gali būti perci- . 
ramieji arba dominuojantieji. Taigi matome, 
kad viskas paeina transmisijos ir paveldėjimo 
keliu, tam tikromis pastoviomis taisyklėmis. Be 
to, tolimesni bijologiniai tyrinėjimai mus. pt*i- 

’ vedė prie kitos eugenetikos studijų rūšies, t. y., 
kad gimdytojų charakteriai pereina į vaikus 

. kai kurių sėklinių ląstelių elementų . pagalba.
Taigi jeigu motina ir tėvas turi tose sėklinėse 

. ląstelėse tam tikras ypatybes/ tos ypatybės- pe- 
. . reina jų vaikams: proporcingai tiek, kiek patys

tėvai yra jų paveldėję; Tokia paveldėjimo for
ma yra tikroji to žodžio prasmėje, nes paeina, 
tiesioginiai nuo tėvų sėklos. Tokie paveldėti 

‘ charakteriai yra sėkliniai; Bet yra ir kitokių 
. transmisijos formų.' Pavyzdžiui, alkoholikų 

'■ . gimdytojų .įtaka vaikams. Kai kurie, motinos 
charakteriai pasirodo vaikuose todėl,, kad jie 
maitinosi mot irios krauju ir per tam 

: tikrą laiką sudarė jos organizmo dalį. Motinos 
. turimieji nuodai pereina vąįkui ir vaikas turi 

j ,. ’ tam tikrą patologinį charakterį. Cią jau negaln 
’ ma kalbėti apie paveldėjimą, bet tik apie ligos

transmisiją vaikui; Šildo charakteriai, yra Įgim-
. ti,.bet tai nereiškiu, kad vėliau jie gali Imti, per- 

J y duoti transmisijos keliu. Iš tokių individų gali 
k gimti sveiki vaikai. Bet reikia priminti dar ki-

Abelis, kurs ganydavo ave
les, pasirinkdavo pačias gra : 
žiausias aveles deginimui 
ant aukuro. Gi Kainas, 
kurs buvo artojas, sėdavo 
grūdus, parinkdavo pačius 
prasčiausius grūdus degini
mui aiit aukuro ir tai darė 
nenoi'ėdamas. Todėl Dievas 
Abelio auką priėmė, o Kai
no atmetė. Dabar klausi
mas : ar Dievui buvo reika- 
lingi tie dūmaų kuriuos jie 
degino ? Aišku, kad ne. Bet 
kadangi jie.tuomi parode 
jam savo meilę, tad Dievas 
jų tą auką priėmė,

Toliaus skaitome apie A- 
braomą, kurs turėjo tik vie
ną sūnų Izaokį. Sykį Abra
omas išgirsta balsą jam sa
kant : “ Abraomai, kelkis 
imk savo sūnų ir nuvedęs 
ant kalno sudegink jį ant 
aukuro.” Abraomas nieko 
nelaukęs ima savo sūnų I- 
zaoką ir vedas į paskirtą 
vietą, kad jį užmušus sude
gintų Dievui, kaipo auką. 
Kada viskas jau buvo pri
rengta ir Abradmąs jau ren 
giasi įsmeigti pŽilį savo sū
naus krūtinėn, tada Dievo 
pasiųstas angelas sulaiko j b 
ranką ir apreiškia, jog Die-

> vas nenorėjo sūnaus kraujo, 
tik norėjo ištirti jo paklus-

• numą. . Už jo parodytų pa
klusnumą Dievas prižada 
padauginti jo giminę ir, 
kad iš jo giminės ateis lau
kiamas Mesijas. Tai gausus 
atlyginimas. Abraomui .už

Bet dėl tayra kilę ’ daug diskusijų ir abejo
nių mokslininkų tarpe, ypač dėl pozityvinės ar- i 
ba selektyvi nes eugenetikos. Daug lengvesnis 
išrodo negatyvinės eugenetikos pritaikinimas 
gyvenime. Ji užduoda visiems reprodukcijoje 
laikytis tam tikrų normų, pa v.: apsivesti jau
niems, tinkamai kombinuoti moterystei! stojan
čių charakterius, vengti skirtingų rasių mote-: 
rystės, gimdymams dubti ilgais intervalus, mai
tinti kūdikius savo krūtimis, gimdyti tam tik
rais metų laikais etc. Bet ir čia kyla abejonių.
* Visa tai įrodo, kad nėštumas negali būti da- 
leidžiamas pripuolamai, abieju kaprisams ir 
instinktams. Taip pat čia prisideda soči jai inės 
sąlygos. Taigi negalima paslėpti fakto, kad ir 
negatyvi eugenetika turį savo inkoguitų ir abe
jonių. ■ • ' • • ■ .

Todėl vieni eugeiiistai tvirtiną, kad visuome
nė turinti absoliučią teisę uždrausti rasei žalin- 

l.gų ypatybių transmisiją ir patiekia ekstreinis- 
leisti arba limituoti • rasei žalingų ypatybių tinęs priemones: gydytojo priešvesiūvinio iiu?

_ provokuoti <hjimo būtinuiną, nuolatinę kriminalistų ir psi-

tą faktą. Kai kurie nuodai, motinos maitini
masis, aplinkuma etc. veikia į vaisių negatyviai 
ir tada toks vaiko charakteris jau bus indukty- 
vus, bet jis gali būti paveldejamas.

Iš čia matome, kad eugenetikos. studijos dar 
nėra taip toli, nužengusios kad galima . būtų 
tvirtinti iš kur ir kokiu būdu paeina charakte
rio paveldėjimas. Tai tik žmogaus eugenetikos 
studijų pradžia.

Taigi duodamos eugenetikai problemos: ko
kiu būdu galima būtų sulaikyti rasei žalingų 
charakterių transmisiją? Kokių atveju reikia 
uždrausti moterystę ir kokiu ne ? Kaip galima 
būtų provokuoti rašei naudingų . charakterių 
transmisiją ? Tokie bandymai aut gyvulių ir 
augalų davė mums teigiamų rezultatų, o kokie 
bus ant žmonių?

Reikia pastebėti, kad viena yra . eugenetika 
negatyvi arba 'preventyvi, . antra pozityvi arba 
korektyvi. Pirmoji-— negatyvi apsiima neda-

transmisiją; antroji — ‘pozityvi 
naudingų ypatybių atsiradimą. Todėl visas so
či jaliliis gyvenimas . gali būti ėugėnetiškų nor
mų aplikacijos dirva. Bet kaip toli gėli siekti 
tų normų aplikacija ! Čia jau reikl i tam tikrų 
rubežių. Taigi tam tikra, prasme yra- opozicijų 
tarp higieniškų ir augenetiškų normų. jEIigiėnos 
pareiga yra. gynimas, individo ir visuomenės 
nuo aktualių ligų priežasčių; eugenetikos gi — 
busimųjų kartų apgynimas. Higiena užlaiko ir 
gina ąfėinančionis kartoms žalingus individus; 
luo tarpu eugenetika bevely j a ateinančių kartų 
sveikatą ; ji uždaro; atskiria netinkamus indivi
dus, draudžia moteryste etc.

Kokis gi broleliai butui 
mūsų tikėjimas, ir kokia bū 
tų mūsų ištikimybė tam 

I Kristui, Kurs čia Misų baž-. 
[ny.tėlėje pasislėpęs Šv. Eu- ’ 
karistijoje teikia mums Sa
vo malonės, apšviečia mūsų 
prętą, pagilina mūšų išmin
tį,. kad mes gerintis prade
dam suprasti savo tikėjimą; 
pagel bsti m u m s arreniti 
piktos dvasios atakasuž- 
puolimus. Ir mes, kada Jo 
tarnas kunigas paprašo au- 
kii. tos. bažnytėlės palaiky
mui jį visaip niekintume, 
arba kad išvengt savo pa
reigų " atlikimo landytume 

Į po kitataučių bažnyčias? 
Jeigu mes nemylėsime Kris 
tų savo bažnytėlėje, tai mes 
nemylėsime J o ir kitur nu
bėgę.

Tad laikykimės savo tau-, 
tos laivelyje ir važiuokime 
juo kaipo garbingi pasažie- 

,Iriai, o ne kaipo kokie ne
protingi sutvėrin lėliai. Kai. 
nuvykę į tą savo Karaliaus 
sostinę galėtume drąsiai su
sitikti su savo Karalium ir 
būti maloniai priimti į Jo 
pokylį ii- pasodinti už stalo, 
kaipo Jo svečiai. Būjtimc

tikri, kad tų visų patyrsi-. 
me, jeigu tik sąžiningai at- 
iksime savo pereigas. .

(Bus daugiaus) •

NEPAMIRŠKITE GIMINIŲ Į* 
LIETUVOJE

Veik kiekvienas iš mūsų 
turime giminių <ar artimtf * 
draugų Lietuvoje. Alės mėg
stame jiems nusiųsti dova-u(. 
•nų, bet dolerinį kritus, pim^M 
gaiš ne tiek daug tegalime^? j 
jiems padėti. .

Viena iš geriausių dova-^ 1 
nų mūsų giminėms Lietuvo-IL Į 
je yra užrašyti jiems “Dai-r t. 
binihką” visiems . meUūną* ■ 
Tas tik kainuoja , keturi do- f 
įeriai laike vajaus. Už ke- į 
turis dolerius “Darbiniu- ; 
kas” per ištisus metus lan- • 
kys jūsų mylimas gimines,^ 
ir draugus du kart į savai-* į 
tę, primindamas jiems, apie-; 
tavo gerą širdį.

Tamsta irgi gausi dova-,,( 
ną. Kiekvienam, kuris pri-f 
siųs prenumeratą metams,- 
mes duosime dovanų LįetU-nį 
vos Albumą arba joiio Kmi- ” : 
to Eiles su drobės apdarais.

aUIh,

^wbrip>/6l
MfELifli

stato labai didelius reikalą-01 
vįmus;'

—Na, būtent, ko jau jis / 
nori ? .Z'

—Jis reikalauja, kad jo' 
busimoji žmona būtų gražų,, 
turtinga ir kvaila!

—Kodėl, i”

GEGUŽĖS N UOTA1KA.
Ji: Jei aš tikrai sutikčiau 

su tamsta pasivažinėti auto
mobiliu, tai tamsta padoriai 
elgsies?

Jis: Aišku!
Ji: Ir nemėginsi manęs, _ ■ >»

Į bučiuoti ? * ' —Kodėl, būtent, kvailai
Jis: Duodu garbes žodį! , —Paprastas dalykas: jei-
Ji: Hm.. hm., . bet pa

sakyk man, tamsta, kam ta
da nori su manim pasivaži
nėti?

STUDENTIŠKAI.
—Ponia norį už šį mažą 

kambarėlį $3.00? Bet tai la
bai brangu! Visai užtenka 
$2.00! — siūlo jaunuolis..

—-Ne! Už $2.O0 negaliu!
— atsako ponia, —Dabar 
toki dideli mokesčiai ir, be 
to, daug jaunų nuomininku 
pabėga, nesumokėję nuomos
—Už tat, ponia, aš tams-’ 

tai ir siūlau pigiau, nes aš 
į nesumokėsiu, tai Janista tu
rėsi mažesnius nuostolius!...

TĖVUKAS IR ANŪKAS.
Senukas, užėjęs į departa- 

inentąj teiriaujasi:
—Atleiskit, ponuli, čia, 

todos? tarnauja, Petras Tin 
ginėlis? Aš atvažiavau iš 
provincijos esu jo tėvukas 
ir horėčiaii pašimatyti...

eilinių ligonių segregaciją; bijdloginį moterys- ^Labai- gaihų... Tamsta 
tės tvarkymą neomaltužijaiiizmo pagrindais, atėjote per Vėlai j Jis prieš 
kitaip vadinamais.- gimdymų kontrole ir .net,Įpoį valandų išvyko. Sake 
kai kuriais atvejais, priverstiną individo steri
lizavimą. Bet kiti eugenistai, priešingai, tvirti
na, kad visuomene negali turėti tokių absoliu
čių teisių ant individo, ir labai palengvina tas 
jų. patiektas Formules;, ypač, kad dar tiek maža 
tėra žinonios normalių ir patologinių charakte
rių transmisijos, taisyklės,- kad mokslinių tyri- ____|
liejimų.neaiškius vaisius aalėtumė tuoj pernešti įtiks, senberniu? 
praktikom

‘ . .(Bus danginu)

gižiuosius į Jūsų . lakiotu* 
veš...

gu ji bus turtinga,, bet ne-.. k 
graži, tai Jonas jos neves, d' A 
jeigu ji nebus kvaila, tai ji^ ’ 
už jo neteks,.-.

Gėrb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb. skaitytoju ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos * 
profesionalus ir biznierius, kuriem* 
skelbiasi “Darbininke,” Nuėję-* 
daryti kolų biznį pasakykite, kad' * 
matėte, jo skelbimą “Darbinin
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar-' 
buliuke” apsimoka.
NUGA-TONE SUTEIKS WMS^ 

NAUJĄ SVEIKATĄ1
NUGA-TONE sutvirtina* viso-' * 

kius organus žmogaus systemoje, ”•* 
pataiso apetitą, sureguliuoja virš > 
kinimo aparatą ir vidurius. Su.-*** 
teikia -naują spėką raumenims, - 
nervą sj-slėmai ir padaro ją tvir* 
tešne. Pagelbsti kur kiti vaistai . 
nepagelbėjo; pasekmes tą gerų ‘ . 
vaistą pasirodys tiktai i keletą 
dieną po vartojimui.

Nuga-Tęne parduodamas tiso- 4 
se raistinyčioso. Žiūrėkite, kad. 
gauftimė.te tikrą -NugatTone, uė« t \ 
priimkite pavaduotoją.1

RĖIKALAVL 
MAL

—Įdomu, kodėl tas.donas
■neapšivedą! Nejaugi taip ir

—Matai, jam sunku išsl- .
Ip.inkti žmoną, nes moterims ..

DIDELI

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

salimo krutiuije, tai geras iiMtryniuast 
su ANCHOR. Pain-Expellcriu visos 
krutinės ir ■ p* to apdengiant krutinu 
SU'flaneliniu ar vilnoniu, audeklu. ^iW-' 
kis ■gj-dymaais patiuo.uoja susikimšimu - 
krutinėję visokią glitumu, ir skrepliu.

Neapleiskite-perialitnuskrtitinė hes 
thėtiat jie priveda prie pavojingu lūpi, 
kaip plikių ušdegitnas, influenta. gri
pas ir kt. Tuojatis išsitrinkitę Pitftv. 
Exnelleriu. Visose vaistinis* kaina SSc. 
ir 70c.—skirtingo didumo lankutis. . 
Tikt# tikrasis, turi Inkaro Vaisbalcnklį,

PAIN-EXPELLER

4
i 

A ■
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KOLONIJOSE

KATALIKU SEIMELIS
Naujos Anglijos . Katali

ku 9-tas Seimelis įvyks Va
sario 22 dieną, 1934 metais, 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, SŲ James Ąve,, Nor- 
wood, Mass. Visos: katalikiš
kos organizacijos, parapi
jos, Federacijos skyriai, pa
šaipiuos draugijos, chorai 
ir visos kitos, kuopos prašo
mos išrinkti kuodąugiausia 
atstovą į šį Seimelį, nes yra 
daug svarbiu reikalu, kaip 
tai : lietuviu kataliku dienos 
Jdąusimąs, kataliku spau
dos reikalai, kataliku akci
josir kitų reikalą. Atstovai 
turi turėti mandatus su kle
boną ir .vaidybų parašais. 
Kitą visą Seimelio tvarką 
praneš vejiau Naujos Ang
lijos Federacijos apskričio 
Dvasios Vadas kun. P. Ju
ras ir kun. S. Kneižis.

. Federacijos Apskričio 
.valdyba:
‘ Dvasios Vadas kun. P. 
'Juras, Pirmininkas V. J. 
Kudirka, Raštininkas D, 
'Averka, Iždininkas S. Čei- 
’kauskas.

darbo laiką vedė derybas su 
darbdaviais kaslink pakėli
mo algų, bet ligi šiol nepri
eita prie jokių rezultatų.

Antroje pusėje sausio mė
nesio dalykai pasikeitė. 
Viena iš didžiausių AV. IL. 
Douglas Shoe^ Co. Brock- 
tono batų dirbtuvė sausio 
18 d., pranešė, kad pradeda 
dirbti ir dirbs pibiąnaiką. 
Šaukė visus savo darbinin
kus tuojaus stoti į darbą.

Kitos dirbtuves, kaip: 
Diamond Shoe Co., dirba 
pusėtinai- Field and Flint 
Shoe.Co., dirba 5 valandas, 
į dieną, bet dirba skubiai, 

į Reikia tikėtis, kad turi dais 
bo dauginus. Tas pat ir su 
kitoms diibtuvėmsi . . -

•Reiškia- darbai pradeda
gerėti?

Janas Marcys.

MIRĖ
JUOŽAS M. GRIGAS.
Sausio inėn. 11 d., Čia pa-, 

simirė plačiai Montello lie
tuviams žinomas p.. Juozas 
M. G rigas, 28 metų amžiaus 
Ibis dienas . tam atgal jis 
susirgo plaučių uždegimu.

Kartu su Kastantu Bar
če viriu p. Grigas turėjo mė
sos produktu viiolesale. Jie 
jiristatinėdavo savo pro- 
[duktus ne tik Brocktone, 
Į bet Stoughtone, Rocklande, 

17 d., ŠV; Roko Abintoue, Tauntone, Midd- 
lėborro ir (juincy, kur jis 
visur buvo žinomas ir my
limas. . •

Jis baigė Brockton Higli 
Sėhool 1925 metais ir du 
metu lankė Bostono Uni
versitetą. Buvo veikėjas lie
tuviu organizacijose. Kran
kliu Repuhlican Klubo jis 
buvo pirmininku. ■

Jis paliko nūliudime žmo
ną Viktoriją, sūnų Juozą 
M., Jr., tėvus Petrą J, Gri
gą, brolį Mykolą JI ir sesu
tę Aną J. Jis. priklausė prie 
Šv. Roko lietuviu parapijos 
iš kur buvo, palaidotas sau
sio mėh. 13 d* . .

M0NTEU.9, MASS.
Žr. Koko pa r. sportininkai

. perorganizuojami..
r Sausio
J?ar. svetainėje įvyko šv. 
„Įtoko: parapijos sportin in- 
:kn susirinkimas.• * • ; ii.. .

. Susirinkime dalyvavo jam 
ni ir seni sportininkai? Su

sirinkusiu j u buvo, apie 50 
asmenų. . Susirinkimą vedė 

Akuiu J. Petrauskas. Įžangi
nę kalbą pasakė klebonas

,r Susirinkime. paaiškėjo, 
:<rkad Šv. Roko par- jaunieji 
^sportininkai yra susibūrę į 
r-kfiprų būrelį ir turi sau už 
^.obalsį: “Tikėjimas, ir Spor- 
irtas.” Jų būrelis,: tai yra ša- 
;ika Vardo Jėzaus draugijos. 
“ Jie lošia . bąskętb'all, . base- 
■’ ball ir hockey.

- Jų-tikslas būti gerais ka
talikais sportininkais. Jiems 
vadovauja senas sportinin- 

<,kas P. Kubilius. -
Savo ratelyje jie turi par 

^sižymėjusiu jaunų sporti- 
^ninkų: T. Pileskį, Vaičiū- 

>ętįą ir kitus.
Senęsuieji sportininkai 

tur būti žengs panašia kryp 
timi, tik turės atskirą savo 
valdybą. Sausio 24 d. Įvyks 

yšv.. Roko par;. svetainėje 
. / valdybos rinkimai.

t. Geiieralis visą sportinin- 
Y kų vądas yra kun. Juoza

pas Petrauskas. .

DETROIT, MICH.

jį M.

DARBAI.
"■ Batsiuvių darbai Brock- 

tone per šias pereitas kelias 
"savaites buvo visai, sjismu- 

v. kę. Kai kurios dirbtuves bu
vo. uždarytos per .8. savaite.-/ 
ir daugintis.. Kitos dirbo po 

./kelias.valandas i dieną.
♦ ‘ . ...

*, Priežastis pablogo.jusįo 
’ <larbo nežinoma. Visaip ’spč-
* Įjoja, bet tikrą žinią nieks
* nežino.. ’ • . ’ .

Batsiuviu linijos .vadai 
•’ per’ šį visą sumonkėjusio

MOTERŲ SĄJUNGOS 
54 KUOPOS 

susirinkimas, įvyko sausio 
4 d. Šv.. Jurgio par. mbkvkr 
los svetainėje.

Naujai vaidybai užėmus 
vietą, pirm. J. Mediniėnė 
padėkojo senajai valdybai 
už praeitų metu darbuotę.

Naujoji valdyba pasiža
dėjo dirbti bendrai, Moterų 
Sąjungos gerovei,.

Valdyba: pirm. J. Medi- 
nįenė, tire pirm. P. Balkie- 
nė, fin. rast. M. Medonienė, 
prot.rašt. korespondente M, 
širvaitienė, iždininkė, H. 
Štepaniauskieiiė, iždo globė
jos,- M. Aukščiunienė ir P. 

. Mikalauskiene. Atstovės . į 
Spaudos draugiją: M. Či- 
žaūsldenė ir P. Gustąitienė.. 
Indą globėja: O. Banionie- 

! ne. Prižiūrėtoja : P. Vaičiu-

DĖL. ŽIEMOS PATOGUMO
SU EKONOMIJA
MES REKOMENDUOJAME

.Jūsų Kaiinjpiai Žino

DEL g-eroš šilumos mes rekomendūojame Ne\v Eng-. . .
land Coke namu apšildymui šiai žiemai, Ne tik šis I 

MAIŠYTAS kuras duos gerą šilumą, bot sutiiupvs pini- I
. gą, dėlto kad duoda daugiau šilumos nuo tolio. . Mes žino- • ’

me, kad pamėginę vieną syki Nevv Engiami -Coke; jus su
tiksite su tais, kurio vartoja, kad tai v.ra švarus kflras, 
ilgaidega ir mažai priežiūros reikalauja. Ir atminkite tą •• Gurami uotas Kardu 
kad prie kiekvdepo parduoto tonp New England (\>ke yra • .
pinigu grąžinimo garantija,Šaukite šiandien, .. ;/

Engiand
k COKE Z

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE STREET, BROCKTON, MASS.

Tel. 1151. .. • • ..

COtfc

U

$13.00 banko. | Ją dukrelė Verutė Lietu-! 
vaje • g\rVeno pas savo dėdę 
i Šeštoką, policijos virši- 
ninkąį Trakų apskr* kuris 
netoli Ukmergės ■ turi. Lai-! 
biškiiĮ dvarą. .

Kuri laika p-lė Verute 
viešėjo pas savo kitą dėdę 
pulk. Andrešiuną, Panevė
žyje. P-nia Andrešiunienė 
yra mokytoja Mokytojų- Se
minarijoje. taigi ir p. Veru
tė turėjo progą susipažinti

jos tiiri
Jaunametūs ture j o “ paidy ” 
tfpcią dieną po Kalėdą, 
dalyvavo ir ka'ikiirios Są- : 
jimgietės. Vedėja kvietė na
res dalyvauti jų susirinki
me, lies mergaitėms priduo
da daug energijos darbuo- 
is. ■ '

Pranešta, kad dar vis ser
gą Apš vietos narė P. Daily- 
dienė. Narės prašomos ap- 
ankyt'i ją savo namuose.

Spaudos draugijos atsto
vės raportavo, kad užgirta 
ta pati valdyba. O. Banio
nienė turėjo gražią suma
nymų spaudos klausimu. 
Lankėsi iš Grand Rapids 
kun. Lipkus ir . džiaugėsi 
draugijos darbštumu ir pa-, 
teikė daug gražiu minčių.

Ponas. Usoris turėjo knj> 
gą :š Lietuvos, kurioje yra 
Ilipęs Šv. Jurgio par. choro 
paveikslas.

Moterą Sąjungos kuopą 
kaip kitais metais, taip ir 
šįmet rengiąsi prie Užgavė
nių vakarienės ir visą pelną 
skiria parapijai.

Įvyks sekmadienį, vasa
rio 11 d. 7 :30 valandą vaka
re. Įžanga 3?5c., vaikams: 15 
centą. Bus ‘4 buf f et lunch. ’ ®‘ 
j aunamečįų programas ir 
šokiai. Valdyba, apsiėmė pa
sidarbuoti.

Valgius aukavo Šios na
rės: Medinienė, Petrauskie
nė, Stepanauskienė, .Širvai
tienė, Medonienė, Aukščiu
nienė, Uždavinieųė, Bart
kienė, Balkienė, R. Stankie^ 
nė, Bridgvaitienė, Russel, 
Shamulienė, Čičauskienė, 
Miknaitienė, Zapolskienė, 
Banionienė, Mikalauskienė 
ir Kremblįenė.

Prašome Sąjungiečią at
silankyti į ateinantį susirin
kimą pasitarti apie vakarie
nę k et virtadienį, vasario 1 
diena..

niem.
. J aunameči u vedę ja: Cęn - 
tro pirm. M. Čižauskienė. 
Mergaites. išsirinko globė
jas: H. Stepanauskienę ir 
1 < ITždąvinieiię. Pde Uždą- 
vinaitė pranešė vedėjai, kad

gas. Visą, vajaus darbą 
dirbs vardu Šv.. Jurgio pa
rapijos. Komisijon įėjo J. 
Balutis, J. Kavaliauskas, J. 
Aidukonis; K. Barauskas, 
[j. Versiackas ir V. J> Ku- i ; ■1 ■ • ‘
dirką. Norwoodas yra tik
ras, kad laimės vajaus koii-. 
teste pirmą vietą. 3. Rūpin
tis Krikščionių darbininką 
reikalais ir duoti vi sur ir 
'visuomet gerą k ri kščionišką 
pavyzdi kitiems Tik teisin

si! mokytoj avimu Lietuvoje.1 gurnu ir krikščioniška meile 
Ji lankėsi pas gimines ir | datbininkai galės susilaukti 
kaimuose. ... I geresnės ateities. 4. Skaity-

Su savo giminėmis Lietu-į ti katalikų akcijos klausimu 
voje aplankė Įdomesnes vi e- į paskaitą, kurią prisiuntė L. 
tas Kaune, Klaipėdoje, Pa-i D. S. seimo išrinktoji komi- 
langoje, Nidoj, Juodkrantėj sija. 5. Išpildyti Naujos 
ir net užsieny j: ■” Latvijoje1 Anglijos Katalikų Seimelio 
ir Vokietijoje. /paskirta “Darbininko” kvo

Ji gėrisi Lietuvos gamta J tą 50 doTierių. Tas bus grei- 
ir žmonių mandagumų. . tu laiku ; padaryta. Visuo-

Balutieneį iždo globėjosB. 
Adomaitienė ir U. Pažui O: 
kieno, Tvarkdarys J. Avižų 
uis. Kaimietis.

HARTFORD, CONN.
Saiisi«A£ d. įvyko Šv. Jo

ne Evai^| draugijos ' susi- 
riiikimas^Į Naujoji draugi
jos valdyba užėmė vietas.

Iš .apyskaitų pasirodė, 
kad draugija turi, pinigų 
$11,000.00, o jos visas tur
tas siekia apie $14, 000.00.

Keletą svarbią nutarimą 
j padaryta, o vienas laba? 
skaudus, nes vienas narys 
nubaustas $10.
DARBININKŲ VAKA- 

' ' RAS. •
Sausio 26 d., 7 -30 vai. va-

Jei labiausiai patiko Dot- met darbas gerai pavyksta-,' ^ai.e
navos žemės Ūkio Akad.e^ jei turį gerą vadą. NoinvoršĮ. įkalbami pąvmks- 
mija. Ten sutiko ir amen-ldas toki vadą turi tai kle-; ai’< V ,^ai r viK" 
kiečiam s gerai žinomą vadą f ponas kun. S. Kneižis. Jis?l}J.oS‘ ’Ę*'-’." ’ anus^‘ 
kan. prof. F. Kemešį.. Į rūpinasi darbininkų ir spau' JleluSiT / 1S Peiei 4 ^asal 4

Kan. F. Kemėšis per jąĮdos reikalais; visuomet duo. >VL\() i^ftuoje n nu i ma- 
sveikino detroitįečius. ir ža- icla geru patarimu, ir suma V 1( o1T)(‘są<s X1<\ae,n, a~ 
dėjęs kada nors , atvvkti A-: nvmu/ * /mus- Girėno, laidotuves
meinkpn. . ( . . /.6. Valdyba 1934 metams: ^Hme. pmnga suaugusioms

Prof. . M. Biržiška irgi? Dvasios vadas’kini. S. JCnei .(“? Vaikams 15 e.
prašęs pasveikinti dętroi- žis, pirm. V. J. Kudirka, vi- Paveikslus rodys Parapi- 
tiecius. ( ;cė-pirm; G. Tvaska, prot, jos mokyklos svetainėje,

i Verutei Kaunas laba;i pa^ .raštih. K D. Akstinas, fin.. 339 Capitol .Ave.
tiko. Esąs gražus ir švarus, rašt. J. Aidukonis, ižd. M. Kr. Korespondentas. 
nors ir nedidelis, miestas ii 7“ ——. ——?——— —
turi gražų valstybinį tėatrą, ĮDOMIOS KNYGOS 
Ji saviesiems parvežė iš Lie T .
tu vos visokią dovanėliu. Ji ~
savo tėveliui parvežė D. L.i šiandien katalikiškoji 
Kunigaikščio 
m. mirties sukaktuvių mi
nėjimo Albumą, __
telpa ir Detroito Šv. Jurgio 
par. choro paveikslas.

įjos narius, toji Draugija., 
'kas metai savo n,ariama .: 
j siunčia naujausias ir'įdo- \ 
iii taurias . knygas.. Metinis 
nario mokestis yra o . 
dabartiniu kursų $2.80, am- . 
Žinojo nario — $35.00, da
bartiniu kursų $49.00, tilvj’o- 
jo nario-$50.00, dabartinių 

i kursu $70.00, garbės nario 
$100.00, dabartiniu kursu.

“$140.00 (Suprantama, kad 
daliartiniii kursu reikia fiio- 
!<eti brangiau, nes dolerio / 
vertė.yra nukritusi, o kny
gos spausdinamos Lietu- 

’vojj:. • •. ;C*?
Metiniai nariai veltui 

gauna tik vienais metais 
knygų už $2.00, o amžinieji, 
tikrieji ir garbes nariai gau
na voltui už $2.00 knygų vi
są savo amžiui, Ar tai nepa-. 
i ogu?
Kaip įsirašyti į. išVį Rast- 
. miero Draugijos nariii,

Amerikoje yra. Šv; Kazi
miero Draugijos atstovas. 
Jo adresas; Re v. S. Stonis, 
147 Moiitgomery Plaoe, Pa- 
tersoiĮ N. J. Jei pasiryžai’•• ž 
Įsirašyti i narius, nusista- 
tvk Į .kokius narius rašysis, . 
(į amžinuosius, tikruosius 
i r . garbės, narius gali dali
mis išsimokėti), nupirk nio- . 
ney. oi;dcF iii* čeki, parašyk 
aiškiai savo vardą,. pavarde - 
ir adresą, Įdėk viską Į voką 
ir pasiųsk -Šv. Kazimiero 
Draugijos atstovui aukščiau: 
nurodytu adresu ir greitai 
gausi įdomiausių ir naujau
sią katalikišką knygm Tik. 
pasiskaityk kokias knygas 
šiais 1934 metais šy. Kazi
miero Draugija duos savo 
nariams.

. L.ŠVENTĖSE.su ŠVEN
TAISIAIS. ' Tai viena ge
riausią meditacijų knygą. 
Parašyta kąn. Chaigron, iš
versta i lietuviu, kalba kun. 
M. Vaitkaus. 
Kaina Lt. 3.

2, MARIJOS 
Lietuvos poetą 
lią vainikas. 
Tyrųolis. 
50 centą.
3. MAŽASIS TOBULY- 

B ĖS KELTAS. Vaikelio 
Jėzaus šv. Teitesės gyveni
mas iš jos raštą. Iš prancū
zu kalbos vertė P. Jakas. 
Pusi. 146. Kaina Lt. 1.

■ L Vaižganto GYVUIuĖ- 
LlAl. Didžiojo Lietuvos ra
šytojo kun. Tumo-Vaižgan
to. Pusi. 152. Kaina Lt. 5.

5. KUNIGAIKŠTIS IŠ 
DOVYDO. NAMŲ. Kris
taus laiku apysaka. Parašy
ta Ingrahamo, versta M.

Pusi. 175.

ŽIEDAI, 
Marijos ei- 

Parinko A. 
. Pusi. 45. Kaina

nai pamirštame a ieną labai 
svarbą dalyką. Mes vis kal
bame apie. kat. laikraščius, Į Genio. Apie 300 pusi, Kaina 
o pamirštame knygas. Tei-i Lt. 3. .

r l T\TT\ r*zTTT AT T- T’V

) Vvtauto 500 >Pauda katalikams yra gy-
vv.... ...i- ' - ■ .

kuriame ūkiškoji spauda yra neišsb
-^.platinusi, tenai katalikų po-jsybė, kat. laikraštis turi la-1 6. DIDŽIŲ ŽMONIŲ

vybės. klausimas. Kur kiltą

zicijos yra ’ praJaunėtos. Te-Įbai svarbią reikšmę ir dido- 
: nai bedieviškoji ir neutraleįĮę įtaką, bet kartais katali- 

išrauna iš žmonių į kiškoji knyga gali turėti db 
širdies tikėjimą, nusilpnina

• 1 dorovę, tuo sugriaudama tas 
?c ’ Igražias kataliką Įstaigas, o.

kartu pakeisdama ir mūsų 
■tautos šaknis: Apie tai yra

Tė
vas Pijus N, tą patvirtina 
ir gyvenimo faktai. Todėl 
kiekvieno kataliko, pareiga.

Lietuvoje svečiavosi .;—ar tai kunigo ar pasaulio-
/ Padala sVarbtu nutari-įkalta, 

seno ar jauno, kurio kruti- 
piojė yra nors kibirštėle ti
kėjimo ir tautos meilės, pa-

P-lė V. Usorįutė žadėjo j spauda 
savo kelionės Įspūdžius pa- Į *jrį 
ti aprašyti “Darbininke”. 1

Kapsu. Aguona. Į

JAUNYSTĖ. Parašytą 
Kous. Hali, versta M. Gn^ 
nio. Apie 200 pusi.. • ĮCainit. 
Lt. 2.
7. MOKYTOJO PAŠA-

’Koresp. NORWOOD, MASS.
GRĮŽO IŠ LIETUVOS.
Neseniai grįžo iš Lietuvos 

’p. Ūsorių dukrelė Verutė, 
kuri T 
ir mokėsi lietuvių kalbos. 
Ji . ten išbuvo apie 16 mėne^ 
šlių.

P-uai Ūsoriai yra pąvyz-| 
dingi lietuviai ‘ katalikai. 
Per daugelį metų buvo Šv. 
Jurgio, par. komitete ir jau 
dntri metui kaip yrd pirmi^ 
•ninku IĮ K. S. R. dr-još.

Sausio 14 dieną Įvyko
D. S, 3 kuopos metinis susi- 
rinkimas, kuris buvo labai

iškalbingai Įspėjęs 
L

1. Pliki ausyti pri e Fede
racijos. Į skyrių išrinkti at
stovais: J. Tvaskieiie'.ir M. 
Ddniulenčius; 2. Platinti 
“Darbininką”. Išrinkta ko
misija užrašinėti ‘ ‘ Darbi

spaudą, ją platinti kitą tar- 
[ pe ir remti, aukomis.
| Kalbant apie katalikiškos.

įlinką” ir pardavinėti kny-spaudos platinimą, nies dav-

desnės. Katalikiška knyga 
nagrinėja dažniausiai vieną 
minti, ją nuodugniai svars-Į KO JI MA L- Vertė Viktori- 
to, o kaitų įrėdo, į Įdomiau-Į ja Pląušinaitė. Pusi. 109. 
sius literatūrinius rėmus, ko Kaina Lt. 1.
negali/padalyti, laikraštis. 8.- KAUNO KALENDO-

. Visas keblumas, kaip jų į .. . 
gauti Amerikoje t čia nėra : rpąt visi 
dideliu knygynų, o eSan- Kazimiero 
.čiuosc. knygyliuose dažniau-rius ir skaitykite katalikiš- 
siai gali užtikti tik senesnes p.j spaudą. .
laidas i r tai ne visų? Vienok p Skrajūnas.
tas nėra sunkus dalvkasJ-------- -r—.------ ;---------------
1‘raktiskiansias ir Perskait« "Darbininku- >n«.
iHUutaias būdas š-auti' bs‘ duokite kitiems i». .
rikoje lietiiviškų gorų kny- j ’icaityti. Tokiu bidu .supaiin- 

:<rų yra Šv. Kazimiero Oran- ‘ disite kitus su "Darbininku" ir 
gijos įvestoji sistema. Įsi-' L- S- ir atremsite mūsų Idt. 
vašvkit į Šv. Kazimiero Dr- j jos įriežų propa^and^ '

RIUS 1934 metams.
rašykite^ į šv
Draugijos na<

L.%25c5%25a0VENT%25c4%2596SE.su


Antra dienia, Sausio ,23 d., 19Š4. b 1' fe fe i fe i fefeAfe '
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Rytinių Valstybių Žinios
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Waterbury, Corin. stumtu SU8irmk,mM “Darbininko” Vajus jkunigui Valantiejus ir Kil
pas, daktaras Selenas, Hap- 
pys, Lasky, Mikas Sherb- 
.nas, komp. Aleksis, ir daug 
I kiti), vaikinų ’ ir merginų.
j Tie visi “triksai” tęsėsi per ...
i kelias valandas. Paskui bu- ty to jų, kurie nenori tikėti, 
vo užkandžiai ir prakalbos,1 kad mes kiekvienam, kuris 
kurias pasakė klebonaą Va- užsimokės metinę premmię- 
lantiejus ir komp. Alėksiš. ratą duosime dovanų LIĖ- 

Jonas Grebauskas, priiV : Vakaras buvo labai vyl^ęš ir TLrVOS ALBUMĄ. Kada 
ceton Universiteto studen-j reikia reiliŠti didį..džiaugs- ’ nieš numažinome prenųme- 
tasr žymus basketballmin-pną, kad tiek naujų narių rūtos kainą buvo daug kul
kas. Jisai atostogų metu to- prisirašė. Kaip šerifas sakė,, bų, Žmonės negalėjo supra
šė su lietuviais studentais, Vyčiai dar mano ilgaj gy-’sti, kaip šiais laikais, kada 
Svastika Club prieš Wa-Ivuoti. Linkime tat ne tik doleris nupuolęs, mes galA 
terburio Vyčius. , W.aterbury’o Vyčių kuopai J. tume “Darbininko” kainą 
■———— --- :— -------— Ibet bendr

Pereitą sekmadienį W 
terburyto Studentų. Organi
zacijos^ kuopa turėjo savo 
paprastų mėnesinį susirin
kimą* Susirinko tarp 50-60 
studentų ir. alumnų arba 
sendraugiu* Visų nuotaika 
buvo kuopuikiausia. Edmun 
das Jenušaitis, pirmininkas,

Atvažihvo iš New Britai- 
no daugiau kaip 50 jaunr-r 
mėlio busū ir . savo priva
čiais automobiliais. Buvo 
malonu žiūrėti kai susirin
ko tiek daug senų ir jaunų 
ir kai visi, kaip viena di-

lietuvišku šeimyna, thrėjo“^a&tijrakaita 
linksminosi, nes po losimo ■ !: '
buvo šokiai, Grojo jaunasis 
lieturiškas orkestras, vado
vaujant Norbertui Aleksiui. 
Vienu žodžiu, tokie vakarė
liai juokiasi iš žiemos šal
čių, audringi} vėjų ir nedar 
bo šmėklos. Dabar varino ja
me į Nashua, Nėw Hamp- 
sliire pas kunigą daktarą 
Bružą, o kunigo. Simonaičio 
basketball komanda iš Eh- 
zabetli, New Jersey čion at
važiuoja, sausio 27. Be tų

NENORI TIKĖTI;
Dar yru tokiu mūsų skai-

Lietuvių Darbininkų' Są- < 
jungos, tikriname, kad .. lai-! 
mės;

KĄ TAMStAI REIŠKIA, i 
“DARBININKO” VAJUS? 1

Jei nesi nuolatinis ”Darbininko”; 
skaitytojas. . į

Laike vajaus Tamsta gali | 
“Darbininką” sau užsipre
numeruoti metams už tris > 
dolerius,. užsienyje už ketu- i 
ris dolerius, Tuomi sutau
pai vieną dolerį, nes tik va
jaus metu “Darbininko?r, 
kaina sumažinta vienu dole- 
riu, Prie to dar. gauni visai 
dovanai Lietuvos Albumą.

Gab prisirašyti prie L, D. 
S.- ir gauti b “Darbininką,” 
kaipo narys, jei užsimokėsi 
savo. metinę, duoklę $3.00 
laike vajaus. Dauguma kuo- 
pu yra panaikinusios: nario 
mokestį kuopai. Kitų kuo-; 
pų nariai tebemoka 5c. į 
mėnesį kuopų reikalams. 
Platesnių informacijų apie 
įsirašymą į L. D. S. galite 
gauti pas kuopų valdyba* 
arba centre.
Jei ėsi nuolatinis “Darbininko” 

skaitytojas.

Gali dabar prailginti sa
vo prenumeratą metams už
mokėdamas tik tris dolerius. 
Tamsta irgi gausi dovanų 
Lietuvos Albumą arb.a jono 
Kmito Eiles tvirtuose r dro
biniuose apdaruose. ; 
Visi “Darbininko” skaitytojai.

Gali stoti vajaus kontes- 
tan ir rinkti “Darbininkui” 
prenumeratas ir L. D. S. 
narius. Už kiekvieną skai
tytoją, kurį gausi, ar narj 
prirašysi, bus skaitoma tam 
tikras skaičius balsų. Tas, 
kuris, pasibaigus vajui tu
rės daugiausiai balsų,. gaus, 
visai dovanai laivakortę: iš 
Amerikos. į Lietuvą ir at
gal jantras turįs daugiau
siai balsų .gaus dovanai.ra
dio aparatą; o trecias lietu-: 
viškų knygų knygynėlį.

Ar dabar visiems aišku, 
kad “Darbininko” vajus tu
ri didelės reikšmės kiekvie
nam lietuviui. Jei kas neaiš
kų prašome paklausti. Mes 
paaiškinsime.

VAŽIUOJAME!

Laimėjęs “ Darbininko ” 
pirmą dovaną, važiuosi Lie
tuvon kaip ponas; Poniškai 
ir grįši, nes laive turėsi, at
skirą kambarį su . atskira 
maudyne ir privatišką ve
randą. Kelionė bus pilnai 
apmokėta iš Amerikos į Lie
tuvą ir atgal.

Kas tokios dovanos neno
rėtų?

Visi turite lygių Šansų
Brolis dabar laimėti.

sulig mūsų draugijos nusta
tymo. Jisai kalbėjo labai į- 
domiai apie tabaką. Paskui 
jisai atsakinėjo > į įvairius 
klausimus. Po to. buvęs su
sirinkimas; Paaiškėjo, kad 
prisirašė keli nauji studen
tai ir studentės. Paskuiku
nigas Kripas pranešė, kad 
nuo movies vakarėlio, ku
riuos rodė supi1 ak ai belėmis 
kunigas Aleksiūnas iš Mas- 
peth, Long Island, liko pel
no penki doleriai, o kunigas, 
svečias davė jam pasiūlytą 
penkinę mūsų kuopai kaipo 
dovaną. Visi tai priėmė di
džiausiais aplodismentais.

terburio Vyčius.

Waterbiiriečiai nugalėjo 
. smarkųjį Švento Andrie

jaus. pąr.. (New Britam), 
liur. klebonauja kunigas An
tanas Vaškelis ir vikariau- 

. ja kunigas ' Petras Karto
nas, basketbollininkų rate
lį. Tai buvo smarkiausios 
rungtynės Waterburyj. Lai
mėjo 37-36. New Britalnįe- 
čiams, vadovavo gerb. lietm 
viai jauni advokatėliai AI- 

' girdas Povilaitis ir Kazi
mieras Kobilius. Nors visi 
New BritainieČiai yra arba 

Jbuyo universitetuose bei Ko 
leg'ijose ir Higli Šęhool’ėse 
žvaigždės, kaip tai Pord- 
ham Universitete, New Bn- 
lain High School eje ir ki
tur,.. bet visgi Waterburie- 
čiai, vadovaujant Juozui
Švežiii juos galutinai su-1Josimų bus daug ir su bart- 
klūpdė; milžiniškos minios fordiečiais, new liavehie- 

~ .Čiais, bridgeportiečiais ir ki 
Altais kitataučiais.. Manome,

, v. . T ! J.kad Waterburv’io, palaiky-1 Jam' raštininkė Pauliūtė 
Visus losimus.. < ir Jonukas. . Jdarni tikrąja Lietuvos Vv- Palabl^s toimaliską padė

kos laišką.
Po to kalbėta apie Prol- 

ler skating party” su už
kandžiais, kur i e . atsibus 
Chase Bark rinks’ese. Plan- 
giūtė smarkiai darbuojasi 
ir žada vasario mėnesyj tai 
pykdyti. r .

Paskui buvo nauji rinki
mai. Garbės pirmininku iš
rinktas vibhbąlsiai. advoka
tas. Kliarencas Balanda., di
dėlis lietuviško jaunimo 
priėtelis. Garbės iždininku 
daktaras Aukštakalnis, b jo 
padėjėjas Stasys Aukšta
kalnis, Dvasios Vadas kūn. 
Kripas, pirmininkas Ed
mundas Jenušaitis, raštto 
ninkė. Pauliūtė, vice pirmi
ninkė Plangiūtė ir kuopos 
korespondentė “ Studentų 
Žodžiui” Jaudžminiūtė.

Reikia pripažinti, kad šį 
valdyba yra kuopuikiaust 
ir daug žada šiems metams. 
Kitą susirinkimą kalbės a- 
pie teisės advokatas Balan
da, o pasirenkant Plangiū- 
tė. Reikia pripažinti, kad 
šis susirinkimas buvo kuo- 
pasekmingiausias.' Susirin
kime buvo išdalintas nau
jas “Studentų žodžio” nu
meri^, kuriuo visi džiaugėsi 
ir užgyrė.

akyvaizdoje, Šv. Juozapo $
Salėje, Waterbury, C t Iki-'
Šiol yvaterburiečiai laimėjo
VlOLlCj IVOUUUO.. . JL1 fj VUUMIi?. .

Lesūnaitis žada ir ateityje c^am’ tikrąją Lietuvos Vy- 
laimėti ir palaikyti water- čiu dvasią, nugalės juos vi- 
buriečių garbę. . sus.

Iš Bristol’o Padanges

Aną dieną gavau, nuo Lit-į Tenais yra gabių lietuvių 
huanian Catįiolic. Crusaders vaikinų ir .lietuvaičių, kurie 
(Lietuvos Katalikų kryžuo-j yra gerai išsinąokslinę ir pa
čių) malonų ‘pakvietimą sižymėję gerais darbais 
dalyvauti jų metiniame ba-ikaip tai, Juozas Čižauskas,. 
liuje - vakarienėje su sp- kuris yra Justine of Peace, 
kiais. Tai buvo Red Mens Navickas, didelis biznierius, 

•Hali, Brist oi, Conn.. Reikia turi gasoline stotį, atomobi- 
viešai pagirti tuos lietuvius liaus ir valgyklos biznį, kits 

. jaunuolius ir jaimuoleSy ku--turi savo bowling alleys, 
rie be kunigo, be savo para- slaugės, stenografistės . ir 
pijos vieni drąsiai, laisvai mat panašiai. Malonu šuži- 
pasiskelbia ..amerikonų tar-[ noti kaip lietuviai visur, 
pe save lietuviais ir. katali- prasimuša ir glaudžiasi į 

. kais.. Tai, BristolieČiai, tokią prakilnią draugiją, 
jums•• reikia pripažinti tik- kuri save skaito pirmose 
Jų lietuvišką ir katalikišką ’ vietose katalikais ir lietu- 
dvasią. Ir linkime jums tęs-‘viais ..Ir, kuri reikalauja, 
ti savo gražų ir pavyzdingą kad jos nariai-ės eitų in 
susiklausymą po Bažnyčios ęprpore prie Dievo Stalo 
vėliava; Jie priklauso prie nors kelis kartus į metus, 
mūsų Č. L; C. (Conn. Lith- Lietuviai, tai gražus darbas, 
iianian Catliolics) ir yra ir užsitarnauja riešo ir di- 
viena iš stipriausių kuopų, džiausto pagyrimo žodžių.

,—_—__---- -— ---- —— i bet bendrai visoms "Vyčių sumažinti. .
: Atsilankė į Waterbury [kuopoms visoje Amerikoje, 
kunigas Kartonas iŠ New į Tai gražiausia jaunuolių 
Rritam. Jisai mišias laikejorganizącija. Visas lietliviš- 
prie šoninio altoriaus laike'kas.. ir katalikiškas jauni- 
ląįdotuvių, vienos įš geriau
sių ir mylimiausių Water- 
bury parapijiečių, a. a. Onos 
Vilkaitienės.. Buvo penke
rius šventos mišios. (Vienos 
iškilmingos, o keturios skai
tytos) . Iškilmingąsias laike 
klebonas kunigas Valantie
jus.- asistuojant kunigui 
Kripui ir kun. Kartonui, o 
prie Šoninių altorių skaity
tas laikė kunigai Kartonas, 
Gauronškas, Kripas ir Ra
žaitis. Labai buvo pavyz- 

1 dingos lailotuyės, kurių tik
rai užsipelnė’" a. a. Ona Vil- 
kaitięnė. Lai jos siela 'ilsisi 
Viešpatyje, Kurio Bažnyčia 
taip gerbė ir mylėjo,, netik 
ji, bet ir jos giminės ir liū
dinti šeimyna^ 1,

Waterbury’o Parapijos Apyskaita
Šiomis dienomis, kunigas r. Gal gerasis Dievulis šiais 

Valantiejus . išdavė, metinę metais dar labiau sustiprins 
Švento Juozapo Parapijos mūsų visų sveikatą ir Savo 

. apyskaitą- Paaiškėjo, kad Išganingomis Malonėmis 
. geriau negu pernai ir, kad mums lietuviams katali

kams padės išbristi ■ iš tų 
sunkiųjų laikų. Žinoma, 
Dievas vis žiuri į žmogų 
kad j’is netingėtų, kad turė- 
jtų geros valios. O Dievas y- 
r.a pažadėjęs: “Ramybe 
žmonėms geros valios’’. Tu
rėkime tiktais geros valios 
link Dievo ir artimo ir dirb 
kime, o. pamatysime, kad 
■viskas bus mūsų žinioje ir 
galėję.

daugiau paskolos gauta 'ir. 
išmokėta. Tai dėka geriems 
parapijiečiams, kurie prisi
dėjo kiek- galėdami,, ypatin- 

. gai, kurie be nuošimčių pas- j 
kolinu parapijai iki 10 tūk
stančių. 'Tai palengvino pa
rapijos naštą' ir klebonas y- 
ra tiems. labai dėkingas. Jei 

. gu daugiau sektų anų pa
vyzdi ir paskolintų parapi
jai, kad ir •'•mažesnėmis su- 

. injinis pinigų, tai klebonas 
. pasirašytų ir Hartfodo Vys 
kilpas pilniausiai užtĮkrin- 

' . tų ž-monėnis. jų aukotų pini- 
. gų saugumą. Kiekvienas 

centelis skaitosi. ir kai yra 
daug tokių',, tai greit suside
da didelė .suma,

“Į kiekvieną katalikišką 
šeimą privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis/ -

P opi e šia s P i jūs. XI.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Pniniusi

. Mes sumažinome prenu
meratos kainą, kad kiekvie
nas lietuvis galėtų “Darbi- 
ninką” užsirašyti. Mes at
sižvelgėme į dabartinę mūsų 
darbą žmonių būklę,

Ku Lietuvos Albumais y- 
ra kita istorija. Mes jų ga
lia didį: skaičių gavome iš 
vienos ištaigos už prieina
mą kainą. Ta knyga toki 
graži, taip naudinga kiek
vienam lietuviui patriotui, 
kad mes nutarėme, l aike 
mūsų vajaus, duoti tą gra
žų ALBUMĄ dovanai kiek
vienam metiniam prenume
ratoriui, ar jis būtų senas 
mūsų skaitytojas,. ar Miau- 
jas.-

Manėme, kad, jų mums 
užteks, visiems, bet dabar 
pradedame abejoti ar, vi
siems ištekti duoti LIETU
VOS ALBUMĄ. Paskuti- 
niorais dienomis tiek daug 
gavome naujų .'prenumera
tų ir taip gausingai; mūšų 
senieji skaitytojai naudo-' 
jasi vajaus palengvinimais 
prailginti savo prenumera
tas, kad greit galime visus 
ALBUMUS išdalyti. Duo
sime LIETUVOS ALBU
MĄ kiekvienam metiniam 
prenumeratoriui, kol jų tm 
rėsime, bet perspėjame, 
kad tiems,,, kurie vėliau už
sirašys, gali Albumų nebe
gauti. Tad pirmesnieji, ku
rie heatidėlto užsirašyti 
arba ątnaujinti “Darbinin
ką” arba prisirašyti prie

feld Follies New York — 
Broadway. Ji tenais dai
nuoja duetus, rodos, su 
Pepper ir Everett Marshall. 
Džiaugiamės, kad lietuvai
tėms vienoj e ir kitoje srity
je sekasi. Ji yra graži' ir 
gabi lietuvaite ir kai Water- 
buryj gyveno, tai visuose 
teatruose b u v o žvaigždė. 
Niekados nepamiršiu, kaip 
gražiai ji atliko savo rolę o- 
perėtėje “T Tėvynę,” Wa- 
terbury Vyčių metiniame 
seinie. Nesistebiu, kad jai 
sekasi. Ji yra. važinėjusi 
per yisą Ameriką nuo Mia- 
mi iki Chicago ir Ne\v Yor- 
ko. Jos tėvai geri katalikai 
ir lietuviai.
lošia su Vyčių IVaterbnry to 
baske! ballininkais, o sesuo 
Mare |>rie didžiojo choro 
darbuojasi ir; rodos, galėtų 
sekti savo • vyresniosios sė- 
sers imvyzdį.;.Bet ne visiems 
ir yisoms.leihta sekti vyres
niųjų brolių arba seserų pa- 

= . a tohj gavo nauja vieta Zieg- vyzdžius.

mas turėtų spiestis prie Vy
čių . ir parodyti senesnie- 
sie.ms,. kad jie gyvį ir kad 
senių sapnai pildosi, kad. 
lietuvių ateitis Amerikoje 
užfilriiiita. Tą linkime iš 
širdies- kiekvienai lietuvių 
kolonijai.

Vyčių obalsis šiems me- 
•tams nuo seimo buvo! 
“Works, not Words” arba 
‘i darbai, ne žodžiai. ’ ’ Tai 
puikus obalsis ir ištikrųjų, 
jeigu visi, jauni ir seni, 
stengtųsi tai užlaikyti, tai 
mūsų ateitis Amerikoje bū
tų 6. K. '

naujųjų vyčių “ini- 
TIATION” WATER- 

BURYJE.
Pereitą pirmadienio va

karą, Švento-Juozapo nau
joje salėje, įvyko naujų Lie
tuvos Vyčių -Waterburto 8 
kuopos narių “initiation” 
—priėmimas. Tai buvo me
tinis įvykis, nes sykį į me
tus tai . atsitinka, šįmet 
daug naujų narių buvo ir 
buvo kuo gėrėtis ir džiaug
tis. Vakaro vedėju buvo 
gerb. šerifas Jenušaitis. 
•Jam pagelbėjo komisija iš 
Pauliaus Kauneckio, Vinco 
ZanaviČiaus, Juozo Mažei
kos, Petro Butnoro, Marės 
Mažeikaitės, Marės Ofintai- 
tės, . .Patricijoj Jesulaitytės 
ir Kliaros Kalvai t y tęs. At
silankė' per Šimtas narių, 
senu ir svečių. Buvo matytį

Žmogus tik tiek žmogus, kiek jis valios turi.
■•■■■■• . . . ' Šv. Augustinas.

ė

M ALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

‘LMALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais, celuiloidd apdarais $1.50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais ,75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)--.— '

Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą.
. Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos ir kitoins iškilmėms. ‘.

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
' “D AR B ĮNINKĄS”

366 Broadvvay, - — So. Boston, Mass.

i

3
i

KALBĖJO APIE IAE-
■ y..' TŲVĄ. • .

■ ’Anį ‘ vakarą AVliterbūry to 
Mattatuck Muziejuje temo
je “Ėar Away Lithuania”, 
kalbėjo p-lė Elzbieta Kirk. 
Salė buvo prikimšta ir visi 
įdomiai klausėsi jos įdomios 
kalbos. Ji Waterbuiyj pra
garsėjusi kaipo nenuilstanti 
keliauninkė ir yra mačius 
beveik riša pasaulį. Ji mi
nėjo, kad Lietuva, nors, ma
ža Šalis -ir mažai težinoma, 
nes prie jos gana sunku 
prieiti, bet žmonės teisingi 
ir švarūs, tik suvargę. Ji 
labai džiaugėsi savo atsi
lankymu į Lietuvą ir išsive
žė geriausius. įspūdžius apie 
ją ir jos žmones.

Pereitą vasarą Miss Kirk 
keliavo į Lietuvą drauge su 
daktaru ir Mrs. Stanislo- 
vaičiais, Jį Lietuvoje kalbė
jo per radio angliškai ir to
ji. kalba ir jos paveiksiąs 
tilpo “Mūsų Vilniuje” Nr. 
21-22.

Kiek laiko atgal Water- 
buryj Women’s Profesšio- 
nal and Business Club'.(kur 
priklauso Wąterbųrv'o sine- 
toiiėl.ė) kalbėjo viena lietu
vaitė, p-lė Tareiliiitė. Ji y- 
ra vaistininkė ir turi gra
žią modemišką vaistinę. 
(Waterbury lietuviai turi 
net septynias vaistines .vi
sose miesto dalyse). Vieti
nis laikraštis, išgyrė jos kal
bą ir minėjo, kad daug su
sirinko. : jos klausyti. Taip 
tat lietuviai ir. jų dalykai 
pamažu,, bet tikrais neabe-. 
jotinais žingsniais žengia 
pirmyn. 4

Gavau žinią, kad nesenai 
Avateiiiuriete. liet uvaif ė. J uit1 
Baranauskaitė (Juditli Ba
ran) gi

Stiklas po stiklo: Jurgis 
tapo girtu. .

Telefonas; Plaxi 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graboriuiir BabamiMtojM 

423 S. PACA STREKT, 
BALTIMORK, MD
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Įįražios Lietuvių Pastangos
SUhieagos lietuviai, pirmi 
romane tinkamai . pagerbti 
Bariu ir Girėną '—pastaty- 
ro jiems paminklą. Tas 4ai’- 
Hh eina pirmyn ir jau da
rot užtikrina, kad toks pa- 
Kįnklas Chicagoje bus tik- 
K pastatytas. Sausio 10 (L 
Ryko paminklo statymo ko- 
Kteto ir fondo globėją šų- 
Rtiūkimas. Fondo pirm.
Kxns. A. Kalvaitis pranešė, 

d paminklo, fonde jau yra 
j^21 dol, 44c. Aukos plau
na iš įvairią Jung. Vaisty
tą ir net ir iš Kanados liC' 

koloniją. Net Urug- 
fcįjuj0 (Piet. Anierikoj) gy- 
Ecmanfis lietuvis siūlosi pa- 
fciiniiiti paminklo projektą, 
fcaįgi, visuose pasaulio kra
buose lietuviai susidomėjo 
iiųo paminldu. . .

p Apsvarsčius, daug įvairią 
Reikalą, nutarta pirmiausia 
surengti, vakarą vasario 11 
peną ir pavasarį gegužinę 
^imihklo naudai, o taip pat 
jirganizuot auką rinkimo 
^ajų. Asmenys, aukoję po 
25 dol.,. bus laikomi garbės 
aukotojais. Aukotoją knyga 
h* komiteto protokolą kny- 
»a, paminklą pastačius, bus 
pasiųsta. Vytauto Did. mu
ziejui .Kaune, Į Dariaus- 
įlirėno skyrių, kaipo ženk
lai, kaip Amerikos lietuviai 
įėmė ją skridimą 'ir kaip 
juos pagerbė amžinam at- 
{riininnii. Be to, tame mu
ziejuje bus ir kiti šią did
vyrių daiktai ir. skridimo 
rėmėją knyga.
L Todėl visi, tautiškai susi
pratę Amerikos lietuviai tu- 
fctą ..vieningai suprasti tą 
bendrą tautinį reikalą ir 
įiagal savo išgalę aukomis- 
jukelėmis, ir darbu prisidėti 
prie šio paminklo -statymo. 
Juk šis paminklas bus kar- 
įu ir lietuvybės paminklas 
Amerikoje: jis amžinai liu
dys, kad būta šiame krašte
drąsiu ir gabiu lakūnu Da-h P. JURGĖLA, k-to šekr.

riaus ir Girėno ir taip pat 
buvo kam istorinis i ją žygis 
bei mirtis pagerbti. O juk 
visas milijonas Amerikos 
lietuviu įgalėtą pastatyti la
bai didingą paminklą šiems 
didvyriams Reikia, kad 
nors žymi dalis amerikiėčią 
lietuviu stipriai pajusti] pa
garbą šiems dviem didvy
riams ir savo pareigą jiems 
pagerbti. Paminklo fondui 
priimamos, net ir mažiau
sios aukelės. Chicagoje bu
vo surengta 1933 m. spalių 
m. 8 j. Aviacijos Diena ir 
spalių m., 28 d. viešoji rink
liava gatvėse. Šie milžiniški 
darbai davė paminklo fon
dui net apie 33 šimtus dole- 
'rių! T Aviacijos Dieną atsi
lankė keliolika tūkstančių 
lietuvių, o rinkliavai pasi- 
4aubavo apie 700 lietuvaičių 
ir apie 150 vyrą. Vieningai 
ir uoliai dirbo įvairiu pa
žiūru veikėjai patriotai: 
katalikai, tautininkai,. sau- 
dariečiai. Tas rodo, kad tai 
yra visą srovių lietuvių dar
bas, kurį tokia daugybė mū
są tautiečių remia. Prie tų 
darbą daug, prisideda Da
liaus ir Girėno giminės, y- 
pač K. Dariūtė-Stulpiniėnė 
(Dariaus sesuo) ir P. Mi- 
kolaitis (Girėno giminie
tis). Gražios pastangos. — 
energingas darbas — ir ge
ros pasekmės.

Malonu pažymėt, kad jau 
daugelis kolonijų prisideda 
prie to bendro darbo. Aukos 
nuolat eina iš visur. Tik ne
žinia kodėl, iš kelių koloni
ją dar neatsiųsta pelnas, 
gauthš įš gedulo vakarą, 
surengtą Chicagoj stato
mam Dariaus - Girėno pa
minklui, Reikėtų pasisku
binti: didesnė, fondo suma 
savaime paragins kitus ne
atsilikti. Tautiečiai! pasi- 
sienldm šią žieihą gerokai 
išugdyti Dariaus-Girėno pa
minklo fondą!

5,000 Birthday Balis to Honor President january 30 .
And .to Help Finance Fight on Infantile Pairalysig

T Telephone: STAGG 2—0700/ VALANDOS:
’ ““ ““ “ ‘ Nuo 9—12 IS ryto, 2—S yni:.

. SvculatllenM}} siifti/arun •
499 GRAND STREET .

(kampas Union Avė,) 
B R O O K L Y N, N. Y.

GETTING READY FOR THE BIGGEST BIRTHDAY PARTY IN AMERICAN HISTORY į

[ BROOKLYN, N. L
IŠ DARIAUS - GIRĖNO 
f FONDO VEIKIMO. ? 
; ‘ Penktadienį, -sausio 12 d. 
iūn. N. Pakalnio klebonijo
je 207 York St., Brooklyn, 

. JL Y. įvyko Dariaus - Girė
no Fondo susirinkimas, ku
liam pirmininkavo kun. N. 
Pakalnis.
■- Pereito srisiruikimo pro-i,.ai ir sefclntį skl.iflSma. Gt 
tokolą perskaičius įskelta - - r \ ’
klausimas. apie pereitame 
|fiusirinkime išneštą rezolim 
’.ęiją? kashnk rėmimo sekan
čio skridimo. Kadangi ši re- 
•ąoliucįja savo orighialėje 
•forrnoje nebuvo spaudoje ' 
»paskelbta, tai kai kui'ie lai- 
kraštini padarė savo išva
das apie šį .komitetą, kas ne- 
'atitinka tikrenybei. Rezo- 
’Mucija sekančiai skamba: 
V; “ Kadangi visiems lietu
viams labai svarbu, kad 1- 
c Vyktų antrasis- sklidimas iš 
Aiherikoš į Lietuvą, kaipo 
užbaigimas a; a. Dariaus- 
Girėno misijos, 'ir kadangi 
pageidaujama, kad Šis sku

rdimas būtų .taųtiškaĮ ^idea
liniu žygiu, o ne bet kurios

J. grupės ar partijos reikalu, 
f j Didžiojo Nevv Yorko Į)a- 
t; riaus • -. Girėno Fondas nuta- Transf iguration svetainėj e, 
j ria remti . luošiainą Jaiues- Marcy Avė., ir ĖEoopcr St.,

Janušausko skridimą į Lię- Brooklyn, ; X, _ Y. Bilietą

tuvą ta išlyga, kad šis-Fon
das turės savo atskirą iždą, 
iš kurio pinigai bus įteikti 
lakūnui tik tada, kai pasiro
dys, jog tasai skridimas tik
rai įvyks.

Taigi šiame susirinkime 
ir nutarta paskelbti tą rezo
liuciją į spaudą su paaiški
nimu, jog Fondas ; remia 

i paminklo statymą, lygiai

kad* atrėmus- kaikurią. laik
raščiu užsipuolimą ir kriti
ką, šis Fondas laikysis savo 
išneštos rezoliucijos, kas- 
link rėmimo sekančio skri
dimo ir rems James - Janu
šausko skridimą tik tada, 
kada pasirodys, 

. skridimas tikrai
jog tas 
įvyks, ir 

ta.pgi, kad tas skridimas 
bus “tautišku - ideališku 
žygių, o ne bet kurios gru
pės ar partijos reikalu/’ 
PARENGIMAS FONDO 

’ NAUDAI.
Seka raportai, pranešama, 

jog * ‘ Vergijos G riųvėsiuos ’ ’ 
veikalas, kurį apsiėmė pas
tatyti Mirgos Dramos rate
lis, sekmadienį, 28 d. jau be 
veik pilnai prirengtas. Šis 
veikalas, b u s perstatytas

I dėsniais, lietuviai ir vokiu- mas įvyks sausio 28 d. š. m. 
čiai turį lygias teises, bet 
praktikoj krašto valdžia at
sidūrė -vokietininką rankose, 
kadangi iš seniau, dar prie 
prancūzų, jie buvo pasirū
pinę T vi šaš vi etas paski rti 
vokiečius valdiiiiiikus, . daž
nai. net no Lietuvos pilie
čius. Klaipėdiškiams • lietu
viams buvo sunku kovoti su 
įsigalėjusiais vokiečiais, tuo 
labiau, kad, ei n ant aut ono- 
mija, centrai inė Lietuvos 
vyriausybė beveik neturi 

[teisės į krašto vidaus tvar- 
kką kištis. Todėl taip ir atsi
tiko, kad Klaipėdos krašt Py 
nors iš Lietuvos valstybės 
neatidalomoj . daly, spren- 
džiainas vaidmuo pateko i 
nė Lietuvos piTiečią rankas. 
O kai Vokietijoj įsigalėjo 

. Hitleris, tai tie vokiečiai 
valdininkai atvirai pradėjo 
varyti nacional šoėialistišką 
propag a n d ą, agitūodam i. 
prieš Lietuvą.

Del . tokio vokietininku 
elgesį o k i 1 o n(‘ pasilenkini i no 
ir neramumą. Negalėdamas 
toliau pakęsti tokio įžūlaus 
vokietininkų akiplėšišku
mo. ardančio krašto ramybę 
ir tvarką, krašto gubernato
rius Nevakas gruodžio 16 d. 
1933 išleido parėdymą, e’i- 

__ nant kuriuo lig 1934 m. lie- 
|pos 1 d. iš Klaipėdos krašto 
turi išsikelti 103 vokiečiai 

___  _ _ J [valdininkai, Vokietijos pį- 
atsk'irą valstybę, tai jo susi- piečiai, daugiausia mokyto- 
jurigimas su Lietuva nebu- jai. Pirmoji vokiečių parti- 
vo taip atliktas, kaip to no- ja, būtent, 32 žmonės, turi 
rėjo patys klaipėdiečiai, su [iš krašto išnykti ligi 1934 
ginklais rankose sukilę sa-[metu sausio 18 dienos., 
vo ateities, ginti. Valdęs šis visai teisėtas ir seniai 
kraštą praneūžą komisaras lauktas gubernatoriaus žy- 
Petisnė. meilikavo su vo- gis labai . nepatiko .vok'iefi- 
kiečiais, duodamas jiems ninkams, bet užtat padarė 

pastangų atiduoti jį leii-' vilties, kad kraštas gali bū-Į smagaus įspūdžio visam

Every community in the nation wl1l. honor President Roosevelt when hė becomes 52 years old on Tues- 
day, Jam. 30, by giving a Ibcal bąli to help endow an extension of the nation-vyide work of the Warm Springs 
Foundation for Infantile Paralysis in which the President is so deeply interested. Upper left, the President 
and his mother, M r s. James A. Roosevelt, who bought the first box sold for the New York bąli in the.Wal* 
dorf-Astoria, upper centėr, Colonel .Henry L. Doherty, chairman of the committee of leaders arranging the1; 
observance of the P.resident’š anniversary; upper right, the official poster tontfibuted to the movement by 
the famous artist, Hovvard Chandler .Christy; lower picture,. c’hlld patients at Warm Springs sharpenlrig up 
knives and appetifes for the largest observance of the President's birthday ėver heid at that Health center. 
The cake, yveighing 344 pounds and said to be the largest birthday cake ever made, was presented to the 

‘ chlldrenfor their party by Chairman Doherty.

kaina nustatyta po 75 cen
tus. Po veikalo nutarta tu
rėti šokius, kuriems gauti 
gerą orkestrą.

Šiam parengimui išrinkta 
komisija iš P. Buksnaičio, 
inž. Bardziliausko, P. Kizio 
p. Brangaitienės, p. Dumb
lio, p. Žoko ir K. Vilniškio. 
Apie šį parengimą nutarta 
garsinti lapeliais (plaka
tais), per radio, laikraščiu 
korespondencijomis ir iš 
bažnyčią , sakyklą. Taipgi 
nutarta parašyti’ atsišauki
mus ir į visas, apylinkės 
draugijas. .

• KONCERTAS. ■
Koncerto komisija, kuri 

susideda iš K. Vilniškio, V.. 
Žalnieraičio ir p; Bajoro iš
davė savo raportą, pažymė
dami jog svetainės galima 
gauti, tik reikia paskirti_dįe 
ną, kada tą koncertą rengti. 
Susirinkimas nutarė jį ren
gti apie balandžio 15 d. ir 
įgaliavo komisiją kreiptis į 
visus apylinkės chorus, kvie 
čiant juos šiame koncerte 
dalyvauti. .

Pavesta raštininkui susi- 
- rašinėti su p. J aiiušausku 

atsiklausiau t jį apie jo są
ryšį su Atlass. Kitą susirin- 

i kįmą nutarta laikyti toje 
• pačioje, vietoje sausio .31 d.

Žinios Iš Lietuvos
VALO KLAIPĖDĄ NUO 

VOKIETININKŲ.

. Jau baigiasi vienuolika 
metą, kai Klaipėdos kraštas 
prisijungė prie Lietuvos. 
Kadangi jį beveik. trejus 
metus (nuo 1920 lig 1923 m. 
sausio 15 d.), Valdė prancū
zai santarvės vardu ir darė

Linden Hali, Wood Avė, ir 
'l6th-8t., Linden, K J., 2 
vai. , po pietą. ■ .

Šis bus metinis suvažiavi
mas, tad visos , kuopos pra
šomos išrinkti atstoves ir. 
pagaminti inėšimip

S. SiiMlenil. ■

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik. tavo praeitis, * 
Čia tavo , ir ateitis.

Maironis.

Jeigu aš.turėčiau dvyliką 
sūnų, /norėčiau, kad jie bū
tą ištikimi tėvynei. .

; Tol. Bryant 9-7763 f

CLEMENT VOKETAITis!
ADVOKATAS

. 113 West 42-nd St.

• New York, N. Y.

jitiiiitiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiMinmiinHiiMiiiiiiiiiittiiiiiaaiiii;

KLASČIAUS

i CLINTON PARKAS
: Piknikams, baliams, konrertarirts, 
; šokiams ir visokiems pasilinksiim- 
šilimams smagiausia vieta Brook- 
pyne-Maspetlie. Jau laikas užsisa* 
Įkyli salę žiemos sezonui, .
Į ki mp. Maspeth ir Betts Avę. 
j JONAS KLASČIUS, Sav.

Maspeth, L. L, N. Y.

Tel; Evergrcen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABOĖIUS 

----- IR-— 
BALSAMUOTOJAS 

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

kams arba padaryti iš jo ti ir neatiduotas Lietuvai, krašte, tikrųjų klaipėdiečių 
- ------- l—\ .kaip tai yra numatyta Ver- tarpe. Galą gale -buvo su- 

41-os Vytauto kuopos perei-- salio sutarties 99-tam strap- laukta laiko, kad pradėt bė 
tą metą iždininkė iv buvus sny. Todėl prancūzą valdy- saiko įsipolitikavusius . vo- 
.finansų raštininkė Adelė mo metu vokietininkams pa-1 kietininkus drausti. Nors 
Buzaitė. Ji susituoks su Įvyko • smarkiai, sustiprėti, vokiečiai dėlto kelią didėli 
Juozu Eimučiu, irgi buvu- tuo labiau, kad į kraštą pa- triukšmą, bet tas dalyko, ne
šiu kuopos nariu kaip ir skubomis buvo sutraukta pakeis. Seniai jau buvo lai.- 

; Apreiškimo choro daininin- daugybė valdininką iš Vo- kas išvalyti krašto adminis- 
kti, Kuopa džiaugiasi, kad kieti jos, nieko bendro su traciją nuo ne Lietuvos pi
ji pasižadėjo ir ateityje pa- Klaipėdos kraštu neturėju- liečiu. Būtu gera, kad ši ge- 
silikti vytė ir aktyviai da- siu. Svarbiausias tu vokie- ra linija būtą Varoma ir to- 
lyvauti kuopos veikime. Vi- čią uždavinys buvo palaiky- liau, nes iš viso Lietuvoj 
si vyčiai dalyvaus abiejose ti ir sustiprinti krašte vo- gyvena ir verčiasi daugiau 
vestuvėse.------------------------ kietybę. Per 1923 m. sausio kaip 4000 Vokietijos pilie-

. ■ A. J. M. m. 8—15 d. sukilimą klaipė- čių, iš kurią puse yra Klai- 
-------—- ----- diečiams lietuviams p, a vyko pėdos krašte. Taigi, 103 tre

Vyčiai vedasi.
Šiais metais subruzdo Vy

tauto kuopos nariai vestis. 
Sekmadienį, sausio 14. d., 
Apreiškimo bažnyčioje ap
sivedė daug pasidarbavęs 
kuopos hąrys, Antanas Gri
galių su pna Mailaite. Abu 
iš j ą. yra buvę veiklūs Ap-. 
reiškimo choro nariai. Vy
čiai linki jiems geriausios 
kloties naujame gyvenime.

Sekmadienį, sausio 28 d. 
Apreiškimo bažnyčioje pri
ims Moterystės Sakramentą

LIETUVOS VYČIŲ NE5V panaikinti prancūzu okupa- miamieji tešudafo vos 2.5% 
YORKO IR NEAV JER- eiją, ir suardyti tuo būdu visą esančią Lietuvoje Vo- 
SEY. APSKRIČIO ME-. svetimųjų statomas pinkles, kieti jos piliečių. Tad vokie- 

. TINIS SEIMELIS., tačiau vokiečiai, veikdami
. --------- ipei, santarveS valstybes, pa-

Sekmadieilį, sausio 28 d. siekė to, J____
Lietuvos Vyčių New, Yorko 
ir New Jersey apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks L. 
Vyčių kambariuose, Daviš 
Avė. ir Duke St., Kearny, 
n. j.

Šiame seimelyje’ bus ap

ti ją, ir suardyti tuo būdu visą esančią Lietuvoje Vo-

kad kraštas buvo 
Sujungtas su. Lietuva, gau
damas labai plačią autono
miją. Autonomijos turinys 
yra. surašytas Klaipėdos 
konvencijoj, ir statute, ku- 
riuos Lietuva sudarė su An- 

Šiame seimelyje’ bus ap-jglija, Prancūzija, Italija ir 
tariama daug labai svarbią j Japonija, kaipo svarbiau-
dalyku, taipgi bus rinkimą} 
valdybos. T šį suvažiavimą 
visos kuopos prašomos pri- 
sįąsti • savo', ūtštoms. Ka
dangi posėdis prasidės. ly
giai. 2:30 vai. po pietų, tai 
atstovai prašomi nesivėluo- 
tį, . ■ • ’ '' ■

,4. J- Jlaząka,. 
Apskr. pirmininkas,

Tek Stagg 2—5043. . Notary Public =

M. P. BALLAS, INC. I
BIELIAUSKAS J

Graborius įr Balsamuotojas 1

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.|

Tėl. Stagg 2—0783 Notary Public !

JOSEPH LEVANDA j
(LĖvĄNDAŲSKAS) | 

.GRABORIUS .j 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y|

čiams nėra pamato skųstis 
vokiečiu persekiojimu Lie
tuvoj, tuo labiau, kad Lie
tuva nori atsikratyt tik nuo 
svetimų piliečių, tuo tarpu 
kai Hitleris, ištrėmė iš Vo
kietijos.. .< 
piliečių.

Telephone Stagg 2;—4409
NOTARY PUBLIC =

ALEKS. RADZEVIČIUS |
GRABO RIUS I

402 Metropolitan Avė. i 
BROOKLYN, N. Y. I

Priešais Apreiškimo parapijos | 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Vos-Į 
tavoms, Krikštynoąis ir viso- | 

kioms pokyliams. |

sioniis. santarvės valstybėm 
mis, 1924 metais. .

Autonomija kraštui ‘sutei
kia plačias teises, kurias 
vokietininkai Stengiasi. vi
saip išnaudoti savo reika
lams, būtent, kraštui vokie
tinti ir ruošti dirvą grąžim. 
t i jį prie Vpkiętųos.. Todėl, 
nors . einant autonomijos- ■ * • .: •J

apie 100,000 savą (| Tol. Newtown 9—4464 1

1ANT.J.VALANTIEJUS
Į GRABORIUS. IR I

ji. BALSAMUOTOJAS Į
is Apdrauda Visose šakose I

: Š NOTARY PUBLIC i
| 5441 — 72-nd Street I

11 Arti Grand SL- ‘ • Į
1= MASPETH, L. •!., N. Y. I

Tsb.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
N; A\. ir ’N. J. Moterą Są

jungos apskričio suvažįąvh

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Avė., Brooklyn

S • Vėl. KverumM «—(614 .
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