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GERB. SKAITYTOJI) 
DĖMESIUI

. Kitame ‘‘Darbininko” numery
.. tilps Fr. Raimundo šaulio, O. P 

ąvarbus straipsnis, “ ‘Opiuoju’ 
tautines bažnyčios klausimu.”

DUBLINAS. — Airija 
sausio 20 d. rinko savo par- 
amentą — tautos atstovus. 

Rinkimai, kaip jau žinoma, 
oaigėsi prezidento De Vale
rą ir jo partijos laimėjimu.

Airiai ' balsuoja skirtin- 
giau negu kitose, respubliko
se. Kiekvienas balsuotojas 
pirmiausia pasisako už ką 
jis noii balstrotif O po to pa
reiškia savo pritarimą 1d- 
tiems kandidatams, kurie 
jo nuomone yrą geriausi.

Paimkim, pavyzdžiui, Du
blino apylinkę, iš kurios 
renkami 8 atstovai. Balsa
vimo valdininkas suskai
čiuoja, jog pavyzdžiui, pa
duota 80,991 balsas. Šį bal
sų skaičių dalina į devynias 
dalis (8 atstovai su 1 prie
do). Padalijus gaunama 
9000 balsų. Kiekvienas kan
didatas, kurs gavo 9000 bab 
šų, skaitomas išrinktu atstos 
VU.' ' ' ' ■

Jeigu kuris kandidatas 
gavo daugiau 9000 balsų, tai 
jo perviršis atiduodamas 
tam kandidatui, už kurį 
balsuotojai pasisakė antrą 
kartą, vadinasi toks kandi
datas, kurs balsuotojų nu» 
mone yra geriausias antroje 
eilėje.- -

JAUNOMS PORELĖMS 
DUODAMOS DOVANOS

AMERIKIEČIŲ UETUVIį) 
ĮSTEIGTA B-Ve GAVO

KONCESIJŲ
„KAUNAS. Šiomis die- 

.' nomis burmistras? inž. Grau- 
rogkas, kad Kaimo mieste 
veikiantį RotuŠė-Panamu- 
ne ruožtų busų linija ati
duota Amerikos Lietuvių B- 
vei, amerikiečių lietuvių įs- 

.. teigtai. Ligšiol tos linijos 
koncesiją turėjo žydų kom
panija. Amerikos Lietuvių 
B-vė pasiūlė geresnes sąly
gas ir geresnį patarnavimą. 
Vadinasi, ir Kaimas nors 

'. . tiek bus lietuviškesnis.

KARALIUS LEIDO RODYTI 
ŠVENTA DROBĘ

ROMA. — Italijos kara
lius EmmanuėĮis išreiškė sa
vo sutikimą, kad Šventųjų 
Metų laike būtų viešai ro- 

k dodftrįfmitoji drobe; kurio
je buvo suvyniotas Kristaus 
kūnas, nuėmus nuo kry- 

. žiaus? . .
Per ilgus Šimtmečius šį 

drobė buvo karaliaus namų 
nuosavybė. .

SENATORIALPERDAUG 
NAUDOJASI VALSTYBES 

PINIGAIS

s

.41

WASHINGTON. Senato 
sekretorius metiniame pra
nešime patiekė žinių, jog 
per praėjusius metus sena
toriai už valstybės pinigus 
savo reikalams sunaudojo 
tokius, daiktus: 500 tablečių 
aspirino, vieną bpnką bro
mo zelcęrio, vieną pakelį so
dos tablečių, tris svainis bi- 
carbonate sodos, dvi bonkas 
gerklei plauti skystimo, tris 
pantis mediciniško alkolio 
5 galonus; .barzdai trinti 

j skystimo;.
: Be to, senatoriams nepa
tinka Washingtono. vanduo, 
todėl jiems pristatoma nū- 
nerališko vandens,.... kurio 
bonka . kainuoja . 25 centus.

. ■'.... Per praėjusius metus, sena- 
. toriai suvartojo dauginus

■ - kaip 25,000 bonkų minera-
liškb vandens.

Senatoriams skut a in o s
■ barzdos ir kerpami plaukai 

. uždyką —- sąskaitas apmo
ka valstybės iždas. Kirptis 

?. plaukus senatoriams lęidžia- 
. ma vieną kaitą į savaitę 

(gali'kirptis ir dažniau, bet 
' už tai valstybės iždas nemo

ka), .barzdą.skųst leidžiama 
vieną kartą j dieną. ?/ . /

KAIP AIRIAI BALSAVO
SOŪTH BOSTON, MASS., SAUfcO-JANUARY 31 D., 1933 M„ No. 8

HiSfiiS tWIM5

1.—-Lenkijos naujasis ambasadorius Amįikoje —Stanislatis Patek. 2. — Amerikos 
Antros brigados orlaiviai, sugrįžę iš. Nijaraguos, kur amerikiečiai jūrininkai malši
no sukilėlius. 3.— Planas žiūrėjimo vietas, iš kur bus matomas ir.priimamas paradas 
kovo.4 d; naujojo prezidento F. D; lioo|evelt, garbei. .< . ;
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GERBIAMI) KUNIGŲ 
DĖMĖSIU!

Kunigą Vienybės Bostono Pro
vincijos susirinkimas Įvyks pir
madienį, vasario 6 d.t 2 vai. po 
ąiėtą, Šv. Juozapo parapijos kle
bonijoje, Lowell, Mass.

Kun. K, Urbonavičius, piną.
Kun, A. Bružas, sek?-,

MILIJONINIAI AUDROS 
NUOSTOLIAI

VYSKUPUI LAIMINA N TiYDKIETIJOK RESPUBLI- 
ESKIMAIĮ VANDENI KONAI DEMONSTRUOJA

KUNIGAS IŠRINKTAS 
MAYORU

SUKLAUPĖ BERLYNAS. — Vokieti
jos respublikonę . geležinio 
fronto organizacija sausio 
29 d. turėjo| didelę, demon
straciją, kųiąoję dalyvavo 
?»er 100,000 įismenų. ■

Respubliką šalininkai 
griežtai pasisakė'prieš faši*

; ROMA;— Fašistų Sąjun
ga Novaros mieste išleido 
atsišaukimą į jaunus italus, 
ragindama juos vestis. Jau
noms porelėms, kurios susi
tuoks šiais, metais pėr pir
muosius 6 mėnesius, duos 
dovanų po 50 dolerių- Ro
moje numažinta gelžinkelių 
kainos net 80 procentų jau
navedžiams..
Visose Italijos dalyse duo

damos dovanos gausingoms 
šeimynoms, ir j a u n a v e- 
džiams.

LIAUDININKAS PASKIR
TAS TRIBUNOLO NARIU

CHURCHILL, Kanada. 
—. Cape Eskimo mažo uosto 
Hudsono įlankoje eskimus 
katalikus .aplankė Jo. Eksc. 
vyskupas Turųuetil, kurs y- 
ra vadinamas “eskimų vys
kupu.” ' Jo Ekscelencijos 

-buvo^ ^pranešta;
perradio.

.; Skirtą laiką prieš vidu
naktį į pakraščius -sūsiriiv 
ko eskimų būriau Nuo kraš-’ 
to pastumta nedidelė. valte
lėj kuria j a vyskupas paim
tas iš jo didesnio motorinio 
laivo.

Eskimai, .. nesulaukdami 
vyskupo pasiekiant kraštą, 
kad. greičiau jį pasitikti ir 
pamatyti; subrido į vande
nį. Vyskupas iš Valties ėinė 
juos laiminti. Tadą jie iki 
vieno kaip buvę ’ vandeny 

• suklaupė.
. Vyskupas Turąųėtil yra 
Hudson įlankos teritorijos 
apaštališkas vikaras. Vizi
tuoti teritorijos tiliineiuo- 
siiis naudojasi savo motori
nių? laivu “Tlierese,” ku
riuo dažnai voš prašliaužia 
didelių ledynų protarpiais 
Laivų; vykti per ledynus, vi
sados yra. pavojingą..

tomas Vokietijos kancleriu.
Vokietį j os didžiau s tuose 

miestuose tą dieną įvyko 
daug panašiu susirinkimų, 
kuriuose respublikos. šali
ninkai griežtai pasisakė gin
sią respublikos konstituciją.

Socialistų vadas Hoelter- 
nian, kalbėdamas ’Mahn- 
heimę apkaltino, prezidento 
Hindenburgo sūnų už iširi
mą, Bruening vyriausybės.

HITLER TEBEŠTURMUOJA
BERLYNAS; — Vokieti

jos fašistų vadas Adolf Hit- 
ler vis dar nepasiduoda sa
vo priešams.

Jo priešai buvo pranešę 
spaudoje, jog Hitler atsisa
ko nuo. savo reikaląvinuj 
tapti valdžios kan c 1 e r. i u. 
Tuo jau. Hitler atsišaukė, jog 
jis hųo' savo tikslo neatsisa
kė. ■ ... • •• ; ■ ;

Kalbama, jog .Hitler • ta
riasi: su kitomis partijomis, 
norėdamas nuversti esamą 
Sclileichėr vyriarisybė ir su
daryti tokią. vyi’iausybę, ku
ri turėtų parlamento pašilų 
kejimą, '- '• . 7-?, -.

SIAURINĖJEAIRIJOJE 
STREIKAS y

/KAUNAS. — Socialistų- 
‘ iaudinįnkų vaitos, b u v ę s 
’ jietuvos pasiuntinys Ame
rikai, Jonas Vileišis prezi
dento. Smetonos paskirtas 
Vyriausiojo Lietuvos Tribu
nolo nariu.

KONGRESO NARIAMS 
SUMAŽINS ALGAS?

PRANCŪZIJOJ NUVIRTO 
BANCOUR VYRIAUSYBĖ
PARYŽIUS. — Sausio 

28 d. Prancūzijos parlamen
tas (tautos atstovų Susirinki 
mas), svarstydamas valsty
bės biudžetą, 390 balsų prieš 
193 išreiškė nepasitikėjimą 
esamai prenuero Paul. Bau- 
;c6ut vyriausybei. .

Bancoųr .vyriausybę išsi
laikė tik 40 dienų. Ji bu
vo sudaryta, kai parlamen
tas išreiškė nepasitikėjimą 
premierui Horii'ot dėl jo no
ro sumokėti Amerikai Pran-

AVASHINGTON. Kon
gresmenas Whitiug, demor 
kratas, sausio 28 d. pasiūlė 
numažinti žemųjų rūmų at
stovams algas.
/...Iki .šiolei ?. kongresmenai 
gaudavo .10,000 dolerių me
tinės; algos, ■ Whiting .siūlo, 
kad kongresmoųoų metinė
algą būtų 7500 dolerių. . I cūzijos. skolą.

T

Naujoje Anglijoje praė
jusi (is savaitės gale siautu
si audra padarė milžiniškų, 
nuostolių, kurių apskaičiuo
jama net per du .milijonu 
dolerių.

Apie 350 šeimynų neteko 
pastogės, nes jų gyvenamie
ji namai, buvę netoli pajū
rio, buvo išplauti vandens, 
išardyti. Daugiau 50 na
mų visai sunaikinta.

Į gelbėjimo darbą stojo 
Raudonasis Krvžiūs, polici ją 
,]a, gaisrininkai. . •

Bostono apylinkėje dau
giausia nukentėjo Revere ir 
Winthrop gyventojai.. Ma
žiausiai 200 šeimynų turėjo 
palikti namus. Revere mie-

tūkstančių dolerių ■ nubsto- 
li’L.

PARYŽIUS. — St Ge- 
jiiez miesto gyventojai savo 
mayorii išsirinko kleboną 
kunigą Jourdan, vienuolį.

Ganagobie mieste gyven
tojai miesto tarybos nariu 
išsirinko kun. Loreiizi.

žMONį
PHILADELPHIA, Pa

Italijos sūnų Amerikoje 
organizacijos vado Silvest
ro namus nežinomi piktada
riai išsprogdino. ’

Sprogime mirtinai užmūš- 
ta Silvestro žmona ir sužei
sti jo keturi vaikai. Sil
vestro nelaimes metu nebu
vo, namuose.. Jis atvyko 5 
minutėms vėliau po nelai
mės ii* vietoj savo namų at
rado i ik griuvėsius... ’ . *•

S d vestro su savo šeimyna 
tik ką buvo atvykęs iš Ita
lijos, kur praleido 4 mėne
sių atostogas.

.Silvestro, advokatas, yra 
Mussojini draugas ir fašis
tinės valdžios rėmėjas, tad 
manoma, jog sprogdinimą 
įvykdė, fašizmo priešai. -

50.000 KOMU NIS T U 
SIUNČIAMA Į KAUKAZĄ

MASKVA; -— Komunis
tų komisarai,.: besirūpinda
mi vykdyti anh’ąją piafi- 
4ietką, - griebiasi įvairiausių 
priemonių.
. Komisarų virŠini n k a s 
i(draugas” - Stalinas /nu
sprendė nusiųsti-į šiaurės 
Kaukazą - 50,000 > ištikimų 
komiinistii, kad jie ten. per- 
imtų ūkius ir padarytų kol
chozus; .....

Šiaurės Kaukazo ūki ui li
kai ištisais .kaimais ištremti
į Šiltoą .clel. neištikiniybės1 grėsė daug ginčytasi deCpro- 
Stalihui, o jų žemė atidųo- hihieijos įstatytuo vykdymo 
dama Stalino ištikimiems išlaidų, .kurios sausio 27 <1?
.pąkMiliams. ■ .'. ' - -.|d

VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ
PASITRAUKĖ •

BERLYNAS. -- Genero
le. von Schleiclier vadovau
jama vyriąiisybė atsi staty
dino. Ji valdė lik 50 die
nas.

Gen.. Sclileicher ■ norėjo 
.vaid yti. be pa t ? a men to, bot 
su tuo nesutiko ; rezidentas 
Hiridenburg ir tr.o būdu tu
rėjo pasitraukti.

Naujo kanclerio vietai 
kandidatais minim’ buvęs 
kancleris, von Papei i, 11 it Jei 
ir kiti.

FORDO DIRBTUVĖSE 
STREIKAS

BELFAST, Šiaurinė Ai
rija. — Geležinkelių darbi
ninkai savo masiniame Susi
rinkime , nutarė.. paskelbti 
streiką, nes nesusitaHa šii 

darbdaviais, dėl algų. Sau
sio 30 d. į streiką išėjo apie 
5000 darlpninkiĮ/-

POPIERIO FABRIKAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje pastatytas' 
mas popierio fabrikas. *5! 
Petrašiūnuose, netoli 
no. Vieta labai tinkama, 'na 
aplinkui auga gana žalicl 
medžiagos, prie fabriko 
eina gelžinkelio šalia, Faia 
riką pastatė švedai pagal 
tartį, padaryt,^ 1930 m., kadi 
met jie paėmė degtukų to™- 
.nopolį Lietuvoje,!, už ką pd 
ęižąęiėjo* paskolinti 6d. milS 
jonų. litų ir pastatyti popiį 
rio fabriką. Jie paskolino 
L i du va i tik 40 mil. litų, baį 
numušė nuošimtį nuo 6 ik^ 
4.75 proc. O popierio fab*- 
riką . užbaigė statyti šių mfr 
tų pradžioje. ;

. Fabrikas jau visiškai įren- 
griis ir pradėjo darbą—kol 
kol kas dviem' parmainosy 
1 o valandų į parą, bet grei
tu laiku numatoma paleisti 
mašinas trim permainom, po 
24 valandas į parą. Rus 
dirbamą visokios rūšies po
pietis — rašomasis, spaus* 
dinamasis, stori kartonai ir 
net rūkomasis —- p a p i r o- 
sams daiyti;' . . •

Lietuva labai džiaugiasi 

'Nors popierio ir pirmiau 
ten netrūko, bet jis buvo 
gabenamas iš užsienio, ža
lioji medžiaga būdavo išve: 
žarna iš Lietuvos, .paskui, jau 
grįždavo atgal popierio pa
vidale. Dabar jau net kiek 
vienas * mokyklos rnokinyj 
vartos savo krašto išaugto 
to medžio ir iš jo savo kraš* 
to pagamintą popierį. • • ;;

Tai did,ėlis j. laimėjimai 
Lietuvai. Teisingai fabri
ko : valdybos pirmininkai 
Galvanauskas pareiškė, kai 
popietis, dabartiniame kuį 
t Gros laipsnyje, yra netna 
žiau svarbūs ir reikalingai 
Lietuvos kraštui kaip i; 
kasdi eninė ■ duona. ,

ISPANIJOS KAULĮ K A 
DARBININKAI ORGANI

ZUOJAMI
DETROIT, Fordo 

dirbtuvėse kilo darbintokii 
stręi kas.. Tuojau visoje A-. 
merikoje buvo uždarytos be
veik visus Fordo dirbtuves. 
Sausio ;27 d. apie i5t)J)00 
darbininkų neteko darbo.

Dėl Įvykusio streiko, Hen
ry Ford drąsiai apkaltino 
savo kbnkuvėntus,:' au.tnn'o- 
bilių ' išdirbėjus,. kurie, gir
di? nni’i sutrukdyti išleidi
mą naujo Fordo.- ’

PRORIRIGIJA APKARPYTA
AVASTIINGTON; — Kon.

MADRIDAS. — Ęatoli 
kų. socialis institutas pato 
gerą pradžią katalikų dai 
binihkų .' organizavimui. 

, tvirtą organizaciją. '
Ispamjoje pvįskaitoma i 

pie 4,820,000 darbininkų; 
šio' skaičiaus 489,000. yt 
sėdalistų. rankose; 3 320,(X 
stoji kąlistų ir 16,000 kom 
nistų. Tad apie. 825,01 
darbininkų siiorganizuc 
aut niurksią! iškų pamatm 
• Neorganizuotų darbini 
kų yra apie i milijonai, k 

į rie gali būti suorganizuoti 
tokias organizacijas, • k 
rinms rūpėtų krikŠčioniŠl 
principų įgyvėndin i m a 
Šiais darbininkais šviesu 
katalikų vadai ir susirū; 
no. ■ 'apkapotos. 1 ,685,000/ dcilėrių.

K
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jdjpt. filiją, lenkmfįy 1865. W’». altorius įtaisyti. • Gąl kienę, 1701 Stąnliope St., 
<n. Ęūsų eąpo vald^ia Bijp--atsirastų krizas ■gerašir- X. Y. ir | as Ur. Stunibrie- 

_ * tiŠkib fili jų panaikino, ,ba^ džių, kurie .susidėję galėtų uę G() Nu; man St., Brook-
apie tokius atsišaukimus. nytėlę nugriovė ir pastatė įtaisyti šoninius altorius,

* . / cerkvelę, kuri IšsfoVęjo"iki! iies dabar " Liėtuyoje šonį-
1026 Tik* 1926 metais d.hiiits altorius ir įpigražim
M. vyskupas Kukta iš būvu- gojima įtaisyti už 150 dole

rių/ Taigi kėli ar kėlios, su-

uiOš lįLjetiivos
AUKIMAS.[ 8R0

AMERIKIEČIUS
gerai žinau, kad jų nei vie
nas nęimaskambėjo pro A- 
merikiečiųįbrolių lietuvių 
pūsis vęįįūįi. Taigi tikrai 
pasitikilb Mk1iy piano atsi
šaukimas nepraeis be atgar
sio. / / ■*. r • ■

Jo, /Kaišedorių ’vys- 
kųpas..Kukta,.paskyrė ma- 
iię nųp Visų šventų193g iri 
į Bijutiškio parapijų (Vte 
iios apsk.) klebonu.. Ątya5- 
žiavęš. čia ‘radijų bažnyčių 
tik kų pastatytų, bėt dar vi
daus darbai nebaigti. Va
dinasi bažnyčios statymo 

lį Iliėvo ; gai’bei^arbgrdarbairrfehem^T Netrukus 
^ centais paTemsite. Tie-. ’
i, dabar;. Amerikoje yra bažnyčioje tik . tuščios—pll 
įkils laikai, bet -geros va-
| žmonės ji* geram: tiks- vargomj, jau nekalbant apie 
^visada /suranda keletu Intus -reikalingus bažnyčio

je daiktus.. Meistrai• tuo- 
j^Sfan pačiam, per ilgus! iaus -baigs■ darbus, bet ir 

ptu^ gyvenant Ainerikie- jiems nėra kuo užbaįgtį. ino- 
lietuvių tarpe, buvo ne-Į Wb Ile® dabartinis kriris į 

tžai progų su tokiais at-Į.v^suš atsiliepia.
laukimais, bei. prašymais Bijutiškis, senais laikais 
įripažinti ir juos paremti,'yra buvusi. Dubingių parų-

danifls gerai Amcri- 
tolių* lietuvių gyveni- 

jų gyveninio sųlygris, 
|i žinodamas jų geras 

išdrįsau atsišaukti 
už broliai Amerikiečiai 
rdamas finansinės pa- 

t bei pagelbpsdči Bi- 
kio neturtingos •• patupi- 

bažnyčios užbaigimo, pa 
dainas, kad jūs broliai 
Akysite mano prašymo 

plig/savo,išgales šį prą-

visi darbai bus baigtį. Bet

kos sienos;. nei altorių, nei

B. vyskupas Kukta iš būvu- 
sios Bijutiškiu Sijos pada
re. parūpijų, iš corkvles pa- ridėjęgalėtų tokį altorių į- 
darp laikme bažnytėlę, 1929 
in/migriauM cerkvelę ir pa
dėtai pąnąatas ■’ naujai baž
nyčiai. Dabar vietoje cerk
velėj stovi naujų graži nie- 
įliiič bažnyčia.
; Bijutiškiu parapija, ypač 
tas kampas j Vilnijos kraš- 
ta, iš senų. laikų yra labai 
sulenkinta. Taigi dabar y- 
ra dedamos visos pastangos, 
kad kaip greičiau jų sulie- 
tuvmti. —AmeriMečiaLbrd- 
liaį savo centais ■ galės ne 
vien bažnyčioje kų nors įtai
syti, bet ir bijutiŠkiečįų lie
tuviškų, dvasią pakelti. ‘ 
. Išdėstęs parapijos istori
jų . ir būklę, širdingai pra
šau jūsų broliai ir seselės, 
kurių daug pažinau ir jūsų 
tarpe darbavaus, būdaihas 
Amerikoje, paaukoti nors 
po“ keletu centų dėl Bijutiš
kio neturtingos. bažnyčios

taisyti.ii’ tokių aukotojų bft- 
tų galimą ir vardai įrašyti 
ąnt tam tikm l^itelės al
toriuje. ■
- - G-erb. aukotojams dėl Bi
jutiškio bažnyčios; altorių, 
kurie skirs; kokių aukoję, xia- 
tankumui, kad žinotų kam 
priduoti ir per ka siųsti, 
nes ne Idekvieniun yra pa
togu ėiti į paštų, paduosiu 
keletas kunigų, šiąiĮ) žmonių 
rir-laikraščiiy-i^dakeiyų*ųicL 
rėsus per kuriuos . kiekvie
nas galės pasiųsti a r b a 
jiems perduoti, tai. bus šo
kanti: Redakcijos ilDvau- 
go/j ^DarbĮnįnko’ J ir ■ ‘ Gar
so, 51 Keyv Yorko apylinkę-’ 
į e pas kim. J, Šeštokų, -32 
.Dominick St., New York 
City, Kewarko apylinkėje 
pas kum Ig. KėĮmėlį, 207 
Adams St., Xc\vark, N. JM 
Brooklyne pas p. Pr. Ražic

lyn, N. Y., Maspethe. pas 
kun. P. Lekešių, 82 Periy 
Avė., Alaspcilų N. Y., Ymi- 
kerį pas’p. A. Rįngaiįiejię, 
103 JelTerson. Ht., Yonkers, 
N. Y‘, Nashua pas kun* Dr. 
A. Bružų, 119 Temple St., 
N. H,, I^ennsylvanijoje • .ir 
berautuose: pas kum »L Ku 
rų„11.6 Theodore St,, Scran- 
ton, Pa.į Chicagojė Mm. L. 
Draugelį, 2334 So. Oaldey 
Aves vakaruose, kur ilgiau 
teko, gyventi, pas kun. Čes- 
uų, 1011 Douglas St*, Šiuos 
City, Io\va, So. Bostone pas 
kun, P. Virmaūskį, 50 W. 
6tli St, So. Ębston, Mass., 
Ohio apylinkėje pas p. A* 
•Aleknų, 693 Douglas. Št., 
St., Akron, Oluo.

Taipgi ir kihy miestų lie
tuviai, kurių neįvardijau 
dėl vietos stokos, kur mali 

. teko būti ir su daugeliu su
sipažinti, malonės kokį cem 
tą paaukoti, jei bus nepa
togu tiesiai į Lietuvą siųsti 
įduokite. arba pasiųskite, iš
vardytiems ašmenims,..o jie

i'- ■ k
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Masina iš kurios išeina atspaustas laikraštis “Darbininkas”
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Pasaulinio- banko yice-pre-. 
ridentas Leon Brazėr, kuris * ni 
numatomas minėto, banlm 
prezidento vietai,, neš dabar- 
tinis prezidentas amerikie- 
iM-MfĮtarah- pasįtrauksįųs.

savanorių j Utenos—-333 sa
vanoriai; Biržų — 296 sa
vanoriai ir 7 Tauragės .apy
gardoj— 285 savanoriai,.

Žemės dar negavusių sa
vanorių daugimpria: yra 
Šiaulių (-355) ir Raseinių 
(104) apygardose, Mari
jampolės apygardoj savano
rių, žemės dar negavusių,, 
yra 23, Kaimo apygardoj—» 
78, Panevėžio apygardoj —* '
32, Kėdainių — 31, Uloner- 
ges — 35, Telšių 29, Ute
nos — .24, Biržų — 59 ir 
Tauragės apygardoj 31.

CONNECTICUT APSKRI- 
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

i

Tamstų, aukas priims ir jas 
pasiųs kam bus skirta..

Baigdamas ilgų atsišauki
mų ir prašymų iš anksto ta
riu ačiū visiems, kurie ma 
lones pasidarbuoti ir. atiko 
ti.

Klebonas ir komiteto na 
riai: ‘ .

Kii n. Jo naa Z abu l i onis 
T o ui ds Ivanauskas, 
Molis Pečiulis.

P. S. Visų aukavusių var 
dai ir pavardes bus garsina 
mos Amerikos ir Lietuvos 
laikraščiuose. Siųsdami au 
kas prašau pažymėti nuo ko 
ir po kiek. Pinigus 'malo
nėkit siųsti mano- vardu se 
kančių adresu: ė

- Kum Jonas Zabulionis,
Bijutiškis, Utenos, apskr 

Litliuųnia^...

ŽEME APRŪPINTA JAU 9,770 
LIETUVOS KŪRĖJŲ— 

SAVANORIŲ

Šiuomi pranešamą, jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. - • 
ir LRKSA Coniieėtięūt ap
skričiai rengia bendrų gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio men. 4 d. Chater Oak 
Parke, Hartford, Connecti- 

,,cut. Vieta jau užimta. .
Labai prašoma ir pagei

daujama, kad kitos draugL 
jos nerengtų ta dienų, kitų 
išvažiavimų, o visi, kas tik . 
gyvas ir sveikas tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šių milžiniškų geguži- . . 
nę.

Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai rei
kia tikėtis gražių pasekmių.

Visų šių organizacijų 
kuopos iry atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis.,

o-, Rftiu&iai.

PRANEŠIMAS

Paveskite Visus

;pAUDOS DARBUS
Darbininko” Spaustuvei

• . . • • ‘ T • /“ * * • t ‘ ‘ •’ .. ■' ' ‘ • • •. ’ ■ * * . • / • i

Darbus Padarome Greitai ir Pigiai
“DARBININKAS”

Į366 W. Broadvvay

•P.er paskutiniuosius kele
rius metus žeme aprūpinti 
jau beveik visi Lietuvos kū
rėjai savanoriai.. Šių metų 
gale žeme neaprūpintų sa
vanorių yra 8011 Iš viso že 
mės gavo, skaitant ir žuvu
sių karių šeimynas, iš 10.- 
571 Lietuvos kūrėjo savano
rio 9,770. Daugiausia Lietu
voj savanorių yra Šiaulių 
(2,056), Matiampolės (1,- 
981) ir Kauno (1,568) apy 
gardose. Mažiausia Taura
gės (316). Biržų (355) / ir 
Utenos (357) apygardose.

Kūrėjams - savanoriams 
žemė pradėta duoti nuo 
1920 metų. •

Atskiroms • apygardoms 
Lietuvos kūrėjai - savano
riai žeme aprūpinti taip: 
Marijampolės apygardoj že 
mės gavo 1,958 savanoriai: 
Šiaulių apygardoj, kuri sa
vanorių skaičiumi užima 
pirma vietų,'—- 1,701 sava
noris.; Kauno apygardoj -- 
1,490 savanorių; Panevėžio; 
—966 savanoriai; Kėdainių 
—808 savanoriai'; Užmergės 
— 741 savanoris, Raseinių— 
732 sąvanoriai, Telšių—46.0

Moterų Sąjungos: Maine 
ir Mass. Apskričio suvažia
vimas įvyks Vasario 12 d., ’ 
1933 m., 1-nią valandų po 
pietų, bažnytinėje svetainė
je 119 Temple st., NasĮiua,-

. .Visos kuopos malonėkite 
įirisiųstį atstoves, kad suva
žiavimas būtų pasekmingas. 
Yra labai svarbių klaųšįipų’ 
apsvarstyti.: Kuopos prisūi- 
skite raportus apie kuopos 
būklę ir veikimų. . < ‘

Apskričio veiklumas atėi- . . 
tyje priklausys nuo mūsų 
pačių; labai svarbu gausin- 
gumas atstovių, rimti įneši
mai ir patarimai.

T. Mažeikienef 
Apskričio pirm

t---- U-------- --------- ----------------------- - T.,........   ...u------ .....R.. ■ ...------ --

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teisnio dienoje nereikės 
atsakyti, už k$ nebūsi nei baudžia 
mas, nei. giriamas, “ Darbo vertė/ ’

Pagelbėjo Geliamai l&uikai, .
Sako Ponia N$.hva’iowską .

“Per •niM >lft mviu iyrė&u n«v»ra.- 
komiu Fc.’inu y-1*4. SaujMau 15 ai* 

. riw* , pla’-itcriu* Ir mnitis.
. Tači-.u r<t'k.is^,tvi;t’jclbijo. Paga« 

Kati i*’ i'lv i Kinkas Inksto 
Paiu-lAfUIsrio \is.i skausaru pvįry* 
l;n. Aš. esto ;v:sųk.nl sveika, 
«iiu /tein i ’iai gerini vaitui I’itin* 

.. • 7*>:pVlkKut.’’ •’ ■ ' •{ ' ■ S. N..
. I'l'thVn' ii. ril • '

-i

Tel. S.B. 0020 So. Boston, Mass.

Į LIETUVĄ 1
PER HAMBURGĄ

MnUmiihfe,'. patogus ir kitų neviršijaiujiš vi- 
• kinsėših iMiiarnav tinas. SavaUhiltU išplauki* 
■Inai iš Xq.\V Yririiv, ratoaūs ir greitas-aelėžin-’ 
keliu ausisii'kiįnas iš Hamburgo..
-V.mVTINES KAI.VOS. « • 

. (ntnhiuu-ijtj klauskite jiaa vteftnj ligonių arini 

HAMBURG-AMERICAN line
BOYLSTON STliEET, UOSTOJ
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Antradienis, sausio 31, 1933

“NEPATENKINTASIS”

: Gyveno kartą nejaunas mykštė linksmybė, kuri jį 
žmogelis su savo Šeima, nu- linksmindavo darbo metu, 
skurusioj trobelėj? girios pa-Llam rodėsi, būk visas jo 
kraštyje. Šeimyną sudarė, darbas ir trasas atnešus vi- 
tėvas, motina ir trejetas J 

yvaikų^MiriKdarTbuvo' maži; i 
vyriausias vos turėdamas i 
septynerius metus. GrįČįa 
išrodė menkutė, vos teikdam i 
ma pastogės nuo šalčio ar i 
lietaus. Buvo ji pakrypusi ; 
ir, rodos, vienu vėjo papu- 
timų,- tuoj griūtų. . Tačiau 
šią., trobelę nuolat pildė 
švelnūs" vaikučių balseliai ir 
pripildė orą dži augs m u. 
Jiems išrodė, jog' geręsnio 
“paloeiaus” pasaulyje nesi
rado. . . ~

Gyveno jie,, rodos, laimin
gai, be rūpesčių; patenkinti 
visuom kuomi buvo apdova- 

, noti. . Iš apylinkės . matyt, 
jog artimų kaimynų neturė
jo; arČiausias-gi radoši ke- 

. lis dešimtis varstų tolėliau. 
Vienok, šioji šeimynėlė, ilgo
kai pagyveno šioj girioj ir 
apsipratę su gyvulėliais,, ra
do artimos bičiulystės žvę-

• vėliuose ir džiaugėsi paukš
čių -.artimumu.'’

Tėvas buvo žvejys. Greta 
girios, tolokai nuo trobelės, 
čiurleno nemažas* ežeras, ku- 
riuomi naudodamasis, tėvas 
rado sau ir šeimai pragyve- 
nimą. Netik’, kad žuvimis 
šeimą maitytų, bet karts 
nuo karto, -jis veždavo jos 
į turgų, kur gaudavo šiek 

. tiek pelno., . .
Pagal pripratimą, tėvas 

kas rytą anksti keldavos ir 
eidavo maisto ieškotų. Die
ną iš dienos, šis žmogelis, 
atlikinėdamas žvejo pareL 

. gaš, daug turėjo vargti. Ne
kartą jam prireikėjo kęsti 
šaltį, lietų ar karštį ir ne 

.. ■ vieną dieną liko bė pelno. 
, Tačiau, kantriai visą tai 

kentė, kantriai dirbo sava 
ir šeimos pragyvenimui. Kę
sdamas darbo vargus^ sykiu 

: • ir rado džiaugsmo.. Rado 
žvėjys. daug linksmybės va- 

’ karais, kuomet po. kiauros 
dienos sunkaus darbo, nu-j Linksma tada, lyg .nardyto- 
vargęs ir pailsęs, galėjo, pa
miršęs visus vargelius su 
vaikais ir žmoiia prie židi-

• nio pasidžiaugti. Tai buvo 
linksmiausios jo . gyvenimo

■ valandos.
. Tačiau, su laiku ir sėnat- 
vė, šis 'amatas žvejui darėsi 
„kaskart įkyresnis ir ..nemalo
nesnis. Nerado jis to džiau- 

e gsmo, kurs kadaise- kuteno.
. jo širdį, pranyko toji pir- 
iui. Varėsi didelė prekybh.-

Viso to savininku buvo šis 
kadaise žvejys, kurs pirmu* 
tihis apsigyveno šioj vietoj 
ir davė pradžią Šiai užau
gai.

Vesdamas Šią prekybą, 
nivu.sis žvejys pralobo. Pri

sikrovę turtus, apsigyveno, 
karu norėjo, erdvam dvare 
ir leido savo dienas praban
goj ir smagumuose. Rodos, 
dabar nieko netrūko. Tik 
valgyk, džiaugias ir . mie
gok! Žinoma, iš pradžių 
viskuom džiaugėsi. J am 
buvo dangus ant žemės. Ta
čiau, toliau visas tai pradė
jo nykti. Nerado jis to ra
mumo ar linksmybes, apie 
kuriuos svajojo. Gal išori
niai džiaugėsi, linksminosi; 
bet širdyj7 radosi didziausra 
betvarkė. Atsirado darbo 
valdjdi savo nuosavybę. 
Įkyrėjo visi smagu m a i, 
gražianti sąžynė nedavė jam 
ramybės.

Kaip jis dabar ilgėjosi 
tos ‘ bakužėlėSj tos trobelės, 
kurioj viešpatavo . nepeiv 
traukiamas džiaugsmas. 
Kad tik .dabar grįžtų tos 
vakarinės valandėlės, pra
leistos prie grįčios židinio !

1 Rodos,, dar ir dabar skamba 
ja-'.ausyse tie vaikų juoke- 

' liai ir džiaugsmo aidai. Da- 
.bai*-gi, praturtėjus, visi už*

> augę vaikai išsiskirstė ir 
- tuomi šeimyniškus džiaugs 

mus ir lyšius pertraukė.
; Deja, pervėlu... Išmoko 
■ gerą pamoką. Tedžiaugiasį

"j
Antanas J. AUčiūnas.

(L. K.)

stti mažai, beveik jokio pel- 
nor^ Jam rodėsi, jog’ ilgus 
metus sunkiai dirbo, pra- 

' raitą liejo, o vis nepratur- 
iėjcų nedaro pažangos. Ži
noma, kuomet žmogus mato, 
jog jo darbas einą sunkė
jais, tai kam dirbti? Sta
čiai jis niisiminė. ,uAk,” 
rnadėjo jis dejuoti, . “kad 
galėčiau būti turtuolium, 
gyventi erdvam dvare ir bū
ti apsuptas tarnų. Nerei
kėtų ‘dirbti, nei rūpintis. 
Tik. valgyk, džįaugkis ir 
miegok!”

Taip ir atsitiko. Ten, kur 
tas žmogelis kadaise dirbo 
paprastus žvejo darbelius, 
išaugo didelė . žvčjininkų 
stotis. Ežerėlis jau pasida
rė didžiuliu ežeru, daug 
ž?nonių apsigyveno; pasida
rė lyg ] 7 \
fabrikai, kiuriuose žuvys bu
vo rengiamos žmonių mais-

AŠ--G Y VENIMČ SŪKURYJE

miestas. Įsisteigę blizgančiose aukso smiltyse

Seniai, kaip norėjau už
migti nepažadinamu, miegu. 
Geidžiau, kad. .Dievulis pa
šauktų mane . pas save. Ko
dėl? Nusibodo būti šipu
liuku ' gyvenimo sūkuryje, 
blaškomas, tai čia, tai ten. 
Tas Sukūrys jėgingas, galįs 
padaryti tau daug nuosto
lių. ...; •. •' ~ ••

Girdėjau įvairių garsų, 
liejančių iš to sukūrio. Ka 
da tai" jo balsai buvo saldūs 
tartum vynas, svaiginąs..gal
vą. Nuo dienos į diena 
klausant jo balsų, jis pradė
jo meilįagai vilioti mane. 
Tačiau, paklausęs balso,* ap
sirikau. ^Nenoriu prisipa
žinti,, bet tuštūs,jo vylioji- 
niai... ,

Smagu gyvenimo. sukūry- 
je; kai pavasaris karaliauja 
Gamta keliasi iš miego ir 
tau neatsibosta pasaulyje

DARBININKAS

Af

Detroit, Mieh„ Harper ligoninėje pastatyta didžiausią X-ray mašina, kuri skiriama 
kovai prieš vėžio ligą. Jos pastatymas kainavo 50,000 dolerių.

R 
r fl

1933 metams šie žurnalsiją 
skiria ir dovanų: '“Atci-jJ 
ties” pirmųjų keturių šim-*S 
tų. metinių apsimckėjusiu ji 
prenumeratorių kris antrasai 
asmuo gaus nemokamai. poL 7 
1 egz. Putino veikalo ‘-Vai- į 

idovas,” kurio kaina per- ‘J 
| kant yra 4 lt., o ‘‘Ąt, Spin- | 
dūlių” pirmųjų keturių-f 
šimtų metinių apshuokėju- 
šių. pr-rių kas'- ketvirtas as- 
muo gaus veltui po komp- 
plektą (tris tomus) įdo^ 
maus Kari May veikalo 
“Per Dykumą,” kurs per
kant kaštuoja 8 lt.

“Ateities” pr-tos kaina: 
moksleiviams met. 10 It., pu
sei metų 5 U. (Lietuvoje: 6 
lt.), nęmokslei viaras met. 20

• i

Thompson, Conn.
< KOLEGIJOS ŽINIOS
. Šiomis dienomis kolegijo

je naujas, naujųjų metų ju
desys. Rodos, jog kolegistai 
daug gero pelnė iš praėjm 
siu atostogų? jaunesnieji 
skaito lietuviškas.. Įmygąs, 
senesnieji rašo, kiti stropiai 
rengiasi prie besiartinančio 
veikalo; žodžiu, naujieji me
tai daug gero su savim atsi
vežė. Jeigu 'šis nepapras-

lį svarbių dalykų. Sva> 
biausis biivo apie pradėtąjį 
vajų, , gauti naujų narių 
Moksleivių draugijai. Iki 
šiol studentai neparodė la
bai didelės iniciatyvos savo 
darbe, bet pasiryžo toliau 
stipriau stoti į darbą, įdėti 
savo visas pastangas, kad 
šis vajus pasibaigti} geriau
siais rezultatais.

Kadangi Studentų Orga-

sparčiai žengia. Visi, kurie 
nori prisidėti prie jos pasi
sekimo, galį tai įvykdyti, 
tapdami. šios organizacijos 
žurnalo “Studentų žodžio” 
skaitytojais.

Ali tanas Jūselianas 
'■ •” : (L. K.)

■J.
• A

lt, pusm. 10 lt. (Lietuvoje: 
15-lt.). -- M

Adresas abiejų žurnalų: 
Kaimas, Laisvės Al. 3. 1

uAt Spindulių’’ kaina: 
moksleiviams nmt. G it, pu J- 
sei metų 3 It. (Lietuvoje: 4 J 
lt), nemoksleiviams met 1( .. 
lt, pusm. 5 lt. (Lietuvoje 
8 lt). Z- . ' ■

ją, bet kaip gamta miršta,* 
taip ir tu. .

. Žiemą, vai kokios mintys 
bėginėja mano galvoje. Bal
tas . sniegas driekiasi prieš 
tave ir. apgaubia žemę... Vai- 
žduojies spalvotą grabą..Po 
mirties kas? ^Nuliūdusi sie
la.. Tyčia, kaip tik tada, 
gyvenimo sūkuryje t kitur, 
kur džiaugsmas, muzika ir 
daina. Ar viazduotįs mirtį, 
ar bėgti terinam paskui tą 
viską ?..’. Gyvenimo sukū- 

.;rys!
Aš gyvenimo sukutyje. 

Kai kada nežinau ką; daryti. 
Tačiau negaliu sUtoti.,Blašr.. 
kys mane gyvenimo sukū
rys, iki kol Mokytojo balsas 
palieps ateiti... .

. ' Kazys A.dna.

ją? marėse jėgingai atsikeli 
jos paviršiuje ir plauki par 
tenkintas. .

. Vasaros laikas nuobodus 
Tame laikotarpyje manai, 
kad visuomet galėtumei il
sėtis ir ilsėtis. Neblaško ta- 
.vęs• sūkurys. Jis ramus,.

. Nepatenldntas gyVenuini 
.rudens laike. : Gamta išsi
rengia iš žalių, di’ąbužių ir 
nuogą žiūi’i į tave.., Siela 
verda, nenori žiūrėti į fak-

ŠIRDPERŠOS

tas judesys ir tęsis, galime nacija leidžia mėnesini 
tikėtis daug gero. Ypač. da-| žurnalą Studentų Žodį,
bar . Kazio Adnos sapnas\kurio pirmasis wmeris ne
pradeda vj-stytis gyvenime,1 setla' pasirodė spaudoje 
tai yra, 'kad visi skaitys lie
tuviškas knygas ir rašys į- 
vairius lietuviškus straips
nius. ...

• Lietuviškų*' 
tojams ypač patinką apysa
kos apie • knygnešius, < apie' 
uos žmones, • kurie per 

spaudos uždraudimo laiką ™kti, 
slaptai nešioja, lietuviškas 
•knygas. . Gal nevienam te
ko perskaityti apie garsųjį 
k.i lygnešių patriarchą Jurgį 

■Biėlinį. Petras B.alinskas, 
mūsų kolegijos, vienas di
džiausių Įmygu skaitytojų, 
didžiuojasi, kad turi garbę 
šį garbingą žmogų kaip. sa
vo giminę. Garbė tau Pet-

tad per susisirįnkimą buvo 
pareikštos nuomones apie šį 
naują žurnalą; Visos nuo
mones aukštai įvertino “S.

AMERIKOS LIETUVIAI
* ’ '* ■ . .• J ‘ ’

Moksleiviai.
Jūs norite pamatyti tt 

kraštą, kur Jūsų tėveliai 
yra gimę ir aiigę. Jūs nori
te žinoti ką veikia ir kaip 
gyvena to krašto mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsirašydann mokslei
viams skiriamus mėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vy
resnieji -r— “Ateitį,” o jau
nesnieji — uAteities Spin
dulius.”

“SARGYBA”
"SARGYBĄ” skaitydamas ras! šiuos 

skyrius: 1) Mokslo popullarlzacijos ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 8) 
Uk’Oį 4) sveikatos; 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų,. 7) apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros Ir e- 
konomljos gyvenimo}, 8) priegalkolinlu 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 0) 
Knygų pasaulis ir 10) IvairenybSs.

"SARGYBOJE” raSo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. PaCkaus- 
kalte, dr. A. Gylys, dr. Jur. Raulinaltls, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D, Juš
ka ir kiti. . ..

Adresas: Kaunas, . Liaudies namai 
•SARGYBOS" fldnr________ , ■’

Geriausi draugai turi 
skirtis. ■'•'

.Garbinga ateitis» tartum 
niekis,“ o laukti neiškenti; 
bet praeitis manai viskas, 
o realybėje niekas, nes din
gus. ' ;

Dėdė tai dėdė, — ar ?.inai; 
kas dėdė ( Sakoma,—•*‘Kui. 
neva tėvo, ten dėdės kiaušy-; 
f- i,. nes ’ dėdėse . plaukia tas 
pats prąująs kaip metines.

Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ

Kalbant apie pąrnziO’s—• 
ka'p jų yra . visit L taip i.», 
beįidniomen ė j e, ■ o • y p a č 
mokslo^įstaigoje. ? JI* jau- 
Čiąši iuomi pateisimi, kad 
gą Ii smagiai čiulpi sal jų 
itfokdo .pięnjį iš krūčių tos

lipauskas pareiškė norą, kad 
studentai daugiau rašytų, ir 
buvo pareikštą nuomonė iš- 

' ’ z “Studentų Žodžio” 
korespondentų draugiją;

Per sekantį susirinkimą, 
galima tikėtis, susidarys 
bent keletas asmenų,, kurie 
prisidės prie “Studentų Žo- 

. džio” rašytojų Štabo. ■

Pereitą šeštadienio Vaka
re/ įvyko Moksleivią kuoposf 
susirinkimas, 
buvo svarstoma apie dauge-

AMERIKOS L. K. STUDENTU- ORGANIZACIJOS ŽURNALAS;/ - 

LIETUVYBfiS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams prenumerata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro num. kaina 20ę.

"STUDENTy ŽODIS"
366 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON; MASS,

LDS. Kuopų Susirinkimai
Sausio 22 d. redaktoriaus 

J. P. Pilipausko ir organi
zacijos vice-pirm. Bro. Ka 
zimiefo Vengro pastango
mis buvo sukurta nauja 
Moksleivių draugijos kuopa

BRIGHTOtf, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvykt 

penktadienį, vasario 3 d,, 7 :30 v. 
.yak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln. 
St. Ateikite viri. Valdyba

Susirinkime’ Worcesteryje, Šv. Kazimie-

braiv;'os motinos Alma 
M- iier.:

Pažinti Dievas yra žmo
gaus neturalus troškimas ir 
pakol jisai pažins. Jį, tai. ji
sai vis, kaip tasai kūdikis^ 
verks ir . spąvdysis, noriis’ 
blizgučių^ manydamas- tuo- 
mi Savo trpškimą numaldy
ti. ■ '

ro parapijoje. Jų darbas 
labai pasisekė, nes naujai 
sukurta kuopa jąu turi per 
septyniasdešimts narių. Ka
dangi Worcesteryje yra per 
300 studentų, lankančių 
aukštesniąsias mokyk 1 a s, 
tadgi galime tikėtis, jog^šior 

’ji kuopa neužilgo taps mil
žinų ir daug pelnė atneš sa
vo bendru .veikimu.

Matome, jog naujai sū- 
kurta-.Moksleivių^ draugija

PHILADElPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 3-čią dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Neptimitškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

. Klaiki, tamsi,' rami naktis, ' .
.. . Girdi, svirplys syir^lena; . <2 

(Ąptraukėvūk' •' a airis, . ■
... Iš tamsumo d vėliai-' *

• . šviesa norėtii atbiidint, . ’ . .
■ Smeigia spindulėlius,

• .- Miegaą mintis :-iTory atimt,'*
■ ■ • Merkia biąksticnęles.

' /Pilnai suprantu silpnas’ poetas,
' Dargi pasipinto • ’ •

Žinodamas, kad jojo raštas ’ ’ 
Minties-lėlę gimdo.

Gims mirties kųdikis, /
. . Pamokins žmoniją. *

.Baigė, savo darbą.
. Leonas K,

ELIŽASUTfl, IT. J.
LDS. 16 kp. susirinkimai įvyks 

vasario mėnesio 4 d., 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai; ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira

šyti. Valdyba

N. S. PHILADELPHIA. PA.
LDS.103kp. mėnesinis .susirinki 

maą įvyks sekmadienį vasario 5, 
luojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1128 Lemom St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kūrių užvilktos duoklės užsimoki 
ti; Taipgi atsivykite nors po vie 
ną naują narį prie kuopos prira 
Syti Valdyba

B ALTIMORE. MD.
Vasario 5 d., šoktnadienį,. tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 80 kp. susi
rinkimas. rfalonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- / 

vyks vasario 5 d., 6 valandą vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- ....v 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kelt- ■ 
tą svarbią klausimą. Be to, gerą 
proga užsimokžti duokles.

Valdyba

EASTON, PA. .
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks vasario 5 d., tuoj po siimos, 
šv. Mykolo parapijos _ svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyk 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.-

M. Songaila

WOROEŠTEK, mass.
LDS. 10S kuopos susirinkimas į 

vyks vasario 5 <1.,. Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj, po sumos. 
Visi nariai prašomi , pribūti, .neš 
turima svarbią reikalų.

»TASHUĄ,N.H. 4
LDS. 65 kp. mčnęsinis susirinki- 

mas įvyks vasario 5, tuoj po pas- 
ktitiiiių mišių, pobažhytinčj avo- 

taįnėj. Kviečiamo narius ateiti, nes 
yra keletu, svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite irdavo draugus 
prirašyti prie sioą prgamzaėijos.

MONTELLO.MASS.
LD$. 2 kp. susirinkimas įvyk, 31 

vasario 7 d;, šv, liuko par. sVėt. ’ 
Visi nariai prašomi ateiti į 4 sūsi* 
rinkimų ir užsimokčti senai už- * ■ 
trauktas mėnesines-duokles.',:

’ Vl'‘ ‘ ‘ 1 - ■ >'? o. ■

’. sąint clair. pa? ;
LDS. 107 kp. mėnesinis susitin- ; 

lamas įvyksvbriti 5, tuoj pb su
mos. šv. Kaaimiero pavap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti, ir 
n&imokšti mėnesines mokestis ir . 
naujų narių atsivesti prirašyti,

CLEVELAND.OHIO
Vasario 3 dieną, S valš vakaro, 
Lietuvių Salfcj įvyks LDS, 51 kp, 
mčnėsinifl surirhkimM. Gerbiami, * 
ntriri grril0i auririnkti Valdyt*
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LIETUVIU KATALIKŲ 
VIENYBE

jmrr JOBEPH'B UTHUOIAM R. Z4191
Md M Mcond-ciajB mattar Bapt. 12, 1916 w Um pp*t AffUf Hm**, 

Onder th» Act of Manę* *. •
ic« fpr njąlllhi at s»»cįal rate of poaUgR prcri&l ftr l> |«Wį IIH 

Actof Octobera 1&1T, authorlaadoą Juįy « W|

MTB8CRIPTION RATE8:
ittę yaarly .,.,...,....,..,14.00

iHsn wriy......»..,.,.|5.oo
ouo per wetk yearly. .$2.00

pi onca week yearly.... 12.60

PRWWBATOG K4IMA: , 
Am«ri|o>

Vieną ka»t
UžsIotj-Ifcart

DARBININKAS
WEST BĘOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

THLEPUONB SOUTH BOSTON M30

" KATALIKŲ SPAUDOS 
GLOBĖJAS

Sausio mėnesy, 1923 m. žilį žodžių pasirinkimu; kad 
iv. Tėvas Pijus XI paskyrė h skelbiamoji tiesa būti} 

Bv. PimmiSkų Salezą kafali-'matoi Mms skaityti.•/ , . , , - . A U Jei su kuo polemizuoja, tai 
fC. ■ turi žinot kaip sumušti klai-

i Pranciškus Salezas (1567-— - pągįpį.įegmt blogų ra-
4622) buvo Geheybs (Sveica pastangoms, bet to- 

Ipdjos) Vyskupas. Gavęs Se- Uūdu, kad parodytų, jog 
- - . .. . kataliko laikraštininko siela

"i*8 buvo besiren- yra mūri bei kilni ir kad vi- 
|5*giąs likti advo k a t ų, bet pįrnia jįs vadovaujasi 

jausdamas savy, pašaiikimą, aį.tijno mene/f‘ '•
Jfcoj'O į dvasišką luomą, tapo . .

“ ... ■ . . - K rim TVioi-mvizA cenrt rz», o it.

|Lkunigu ir.daugiausiai dar- 
®?havosi Genevos diecezijoj, , .

.kaipo diekanas, pavyskupis ^,2 
L ir vyskupas. Jaūnystėj bu- 

vęs labai karštas ir energin- 
k gąs, bet per ilgą savo cha- 

rakteriaus lavinimą išvystė 
savyje tokį malonų būdą,-tl . v-. . :

I;. kad buvo statomas dvasinio ^° ’į£U laikraštmip- 
fe saldumo pavyzdžiu. Plačiai le^as taip neatstu- 
Kiiuvo žinomas jo posakis:'1111“ nuo Wašeio bei..knr 
^Vdaugiau mušiu pagaiisi su

—i-.. - bi^omskas stilius, nekultū
ringi asmenų kandžiojimai, 
o ypatingai turinio palaidu
mas, kuriame nesiskaitomą 
nė su dorove, nė su padorm 
imu. . Deja, mūsų išeivijos 
■lietuviškoj, raštijoj dar ioh- 

n gražu nepasiekta to laikraš- 
OU. Zjmsriictllio . AVU.iXC AVlCLJ-UilS ' . .

S. - , „-i,- . i tinęs etikos laipsnio, antdarė, elgdavosi labai malo-U . . ;}
Kurio stovi kultūringu tam 
tų laikraštiją, .'pasiteisina* 

ma, kad mūsų žmones mėgs
ta .• riebius, nėkiiltūringu^ 

kąsnelius. Gal būt,-kad ki-į^rąjš auklėjimą ir įgijęs auk

Kaip matome, gražus ir 
kilnus katalikų laikraštinin-

kilnūs buvo jų globėjas. Bet 
taip... vadinama . laikraštine 
etika ne vieniems tik katali
kams privali. Jos turėtų 
prisilaikyti ir visokio plaų-

5
medaus šaukštu, negu su idG 
šuso- bačka.” Bet tasai . Šv. 
Pranciškaus saldumas nebu
vę tai pataikavimas žmonių 
klaidoms ir neprieteklįams. 
Ne. Klaidas; jis puolė visa- 
energija ir smarkuniu, bet 
su žmonėmis,. kui’ie klaidas U eA.. •_ 4 . ..

K“ ■ i
'fe; niai. Jo j pamokslai ir .raštai 
W; buvo tiesiog žavėtini.. Ture- 
[,/jo toki būti, nes jis atvertė

s. virš 70,000 klaidatikių.Šventas Pranciškus . Šąle-^ į į įr mėgsta, bet jau daug, 
zas tapo paskirtas katalikių- daug yra tokių, kuriems tas

•. kos spaudos- globėju dėl sa- 
f.*vo rastų. Jis yra parašęs 

; daugelį dvasinio turi n i o 
r??knygų taip prieinamai vi-

•• šokių luomų žmonėms ir i parašytų tokiu lengvu ir 
mafaniū stiliumi, kad jos 
skaitosi lengvai ir su malo
numu, tartimi kokios apysa
kos. . Prie . to, jis paraše 
daug apologetinių kūrinių, 
vadinasi; tokių, kurie - giną 
bažnyčios mokslą. Jis taip 
pat. vesdavo plačias kores- 
jjondencijas bei nusirašinė
davo su visokių, pažiūrų in
telektualiniais tų. laikų va
dais.- Žodžiu, šv. Pranciš
kus buvo anų laikų. katali- 

s ^kiškas žurnalistas.. . • ' .

Įpareigodamas katalikų 
■ 'SJ. laikiąštininkūs sekti . Šy. 
._•» ‘'Pranciškaus Salezo pavyzdį/

Popiežius Pijus XI taip sa- 
i | ko:.“Jie (lailnaŠtininkai ir 
; < Šiaip jau literatai) hepriyą- 
• įk lo pakeisti tiesos,- ar ją iš- 

.j 5/ kreipti bei sumažinti po ta 
į mriedang^,\kąd neįžąiSitit sa-

e 'vo priėšiiiiirkų,.< Jiet privalo seimelis geriausiai pasisek’ 
lepintis savo, raštų'forma 4r tų. z;

; gražumų,' išreikšdami ’ savo . Visais seimelio reikalais 
mintis aiškiai ir tokiu gra- lęreįpfis.bęi įnešimus siųsti. . ■ ■ ■■ 5 .- • ; ■. : į ■

'.-■.r - .--------- . • - r _ ..;y ••j •r?-..s."z ..... :t ■/.. ••

nepakenčiama* Antra ver
tus. ar gi jau būtų laikraš
tininko uždavinys sekti ne
kultūringą minią 2 " Kaip 
.tik priešingai, reikia ją: kul
tūrinti? K.

KATALIKŲ SEIMELIS
Naujosios Anglijos kata- 

kų 8-tas seimelis įvyks Va
sario 22 d., 1933 m.;Šv. Ro
ko parapijos svetainėje, 20 
Webster St„ Brockton, 
’Mass. ’ •

Visos katalikiškos organi
zacijos, parapijos, pašelpi- 
nės ir idėjines draugijos,, 
chorai, kuoposj skyriai pra
šomos išrinkti atstovus,. pa
lepinti gerų suma n y m ų. 
šiam svarbiam seimeliui. 
Atstovų mandatai pąsifajo- 
mi valdybos atitinkamų na
rių su Dvasios Vadų, .
.Apskrities Dvasios Vadas 
kūn. P. Juras ir L. D. S; 
centro pirmininkas kun. J, 

, Svągldyš. rupinei, A W. šis.

A- Ų. R- K. F«d«ReikąJai <3*uw, D|.

M w I
Federaciją rūpinasi vi*ų 

lietuvių katalikų reikalais 
ji stengiasi padėti visomh 
mūsų organika e i j o m s i r 
draugijoms. Ypač jai arti
mi įr brangūs jaunimo rei
kalai, Kėya buvę Federa
cijos kongreso, kuriame ne
būt buvę .svarstytas mūsų 
jaunimo organizavimo, švie
timo ir auklėjimo reiįalinr 
gumas. Daug pastangų y- 
rą įdėta besirūpinant lietu
vių mokyklų steigimu ir jų 
užlaikymu, kad jas lankan
tis lietuvių jaunimas gautų 
tinkamą mokslą ir religinį 
bei tautinį auklėjimą. Taip 
pat daug prisidėta prie įs
teigimo vienuolijų, mergai
čių akademijų, bemlaičių 
kolegijos, kuriose būtų ruo
šiami mokytojai, veikėjaiir. 
visuomenės vadai. Tuo at
žvilgiu Federacija labai 
daug yra pasitarnavusi. A- 
merikos lietuvių visuome
nei, tuo pačiu ir visai tau
tai. ■ •

Ne svetimi yra Federaci
jai ir atskiri moksleivių' ir 
studentų reikalai. Nėra ki
tos lietuvių organizacijos, 
kuri būtų tiek daug sušel
pusi besimokinančios jau
nuomenės, kiek Federacija. 
Jam tikslui -išleista. dešim
tis tūkstančių dolerhj. Fe
deracijos stipendijantų tar
pe yra visa eilė aukštų vals
tybės vyrų Lietuvoje, žymių 
•profesorių, gydytojų, teisi
ninkų, dvasininkų, visuome
nės vadų ir veikėjų, kurie 
dirba gražų ir jpau dingą 
tautos ir valstybės darbą. 
Jų turime ir Lietuvoje ir 
čia, Amerikoje.

Vėliausiu Federacijos rū
pesčiu buvo, kad atgaivmti 
Amerikos lietuvių katalikų 
moksleivių ir studentų orga
nizaciją. Apie tai rimtai 
buvo tartasi praėjusių me
tų kongreše, priimta atitin
kama rezoliucija^ prie cen
tro valdybos sudaryta ati
tinkama komisija ir, kuįi. 
di\ Jono Navicko rūpesčiu, 
sušauktas studentų seimas 
ir suorganizuota Rietuvių 
Katalikų Studentų Organi
zacijų, kuri jau turi keletą 
veiklių kuopų ir jau savo 
organą, mėnesinį žurnalą 
išleido ir savo v e i k i m u 
džiugina mūsii visuomenę. 
Federacijos centro valdyba 
dėkuoja kun. dr. J. Navic
kui h’ visiems prįsidejų-

siemM prie šio kilnaus nmks* 
eivjįios organisiavimo dar

bo, kurį iieim tik praplėsti 
Visuose « miestuose, kur tik 
ietuviai gyvena ir kur yrą 
moksleivių ir mokslus baU 
gūsių lietuvių katalikų inte
ligentų.

Federacijos apskričiai ir 
skyriai, taip pat atskiri lie
tuvių veikėjai yra prašomi 
rimtai susi U mėti mokilel- 
vjos organizavimu savose 
'kolonijose. — Svarstyki'-etai 
savo susirinkimuose, suda
lykite reikiamas komisijas 
ir pasirūpinki? ė , sudar, ti 
tinkamas sąlygų studentų 
kuėi ų veiku i*.-n, pagelbėk:i - 
te ir globokit; jas. Studcn- 
ių organizavai, reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: J. 
Č. Morkūnas, pirmininkas, 
253 Berlin St,/ Roehestdr, 
N. Y., arba St. Vaičaitis, 
sekr.,. St. Mary’s Collėge, 
Thompson, Comi.

Mūsų visuomenė nemažai 
buvo nudžiuginta pasirodys 
mu mėnesinio žurnalo ‘4 Stu
dentų Žodžio,” kurį išleido 
naujai susiorganizavusi lie
tuvių studentų organizacija. 
Dabar reikia, kad mūšų skat 

1 taneioji visuomenė paremtų 
tą žurnalą, jį užsiprenume
ruojant. Jo kaina metams 

' $21)0. Adr. : W. Broad-
way, So. Boston, Mass.

Tokie tai yi’a mūsų moks
leivijos reikalai. Rūpinki
mės jais. Nuo to daug pa-

........______ ___

reis lietuvių tautinė ateitis 
šiame kyašte,

Federacijos apskričių
- veikhnas

. Didesniuose lietuvių cent* 
rųose yra veiklūs A. L, R. 
JC Federacijos apskričiai, 
kurie kas met sušaukia me
tines’ konferencijas ir jose 
apsvarsto daug s v a r b i ą 
kjaųsiinų.. Praėjusiųjų me
tų gruodžio 26. d. tokią kon- 
ferdaciją surengė Didžiojo 
New Yorku Federacijos ap
skritys. ‘Konferencijoj pri
imta visa eile svarbių rezo
liucijų, būtent: Dėl Lietu
vos vidaus politikoj dėl 
studentų organizacijos, dė. 
Klaipėdos atvadavimo su-

1 . "mi'inmmi'KMiRii

KIBIRKŠTYS
SOCIAUSTAMS ATSIŪA-" 

HE AKYS

i'ijos kolegijos, ekskursijos 
Lietuvon reikalu, katalikiš
koji akcija, naujo laikraš
čio leidimo, klausimas. Svei
kintinas yrą Idalykas, kad 
konferencija plačiai apsvar
stė naujo katalikiško laik
raščio leidimo klausimą. Fe
deracijos centras gali’ tik 
linkėti, kad Neiv Yorko ir 
apylinkių lietuviams katali
kams pasisektų ko greičiam 
šia įsiteigti savo laikraštį, 
kuris jiems yra labai reika
lingas, nes katalikai, būda
mi daugumoje, neturi nė 
vieno laikraščio, kuomet jų 
idėjos priešininkai išleidžia 
ten keturis.

Būtų gerai, kad šieme 
visi Federacijos apskričiai 
sušauktų konfeie.ncijas ir 
jose .apsvarstytų, aktualiau
sius mūsų tautinio ių yi^uo- 
mėninio gyvenimo reikalus. 
Netrukus tokia. konferenci
ja bus Chicagoje.

Sekr etorijutas

»’•

lęreipfis.hęi įnešimus siiiąfi

Šiuo adresu: Rev. J. Švagž- 
dys, -20 Webster St., Brock
ton, Mass.

Federacijos N,.' A. apkri 
ties valdyba: .

]Kun, P. Juras, 
Dvasios Vadas;

K J. Kudirka,

* i aSI čeikaiiškaš,* • 
Raštininkąs;■•.

J, Versiack^ ■
... Iždininke -

KAIP “DIRBA" GPU
(Čekisto pranešimas Trakoje)

Nesenai Prahoje kažin 
koks N. Grommy, buvęs. Če
kistas skaitė paskaitą var
du “10 metų tarnyboje.”

Labai daug čekų laikraš
čių korespondentų toje pa
skaitoje dalyvavo ir paskui 
plačiai ją aprašei. Paskai
ta padarė baisų įspūdį,

Gromovas — buvęs balto
sios Denikino armijos, kari
ninkas. Armijai tmukian- 
ks iš Novorasijsko, jis buvo 
su kitais ligoniais paliktas 
ligoninėje, tūrėjo stotj j rau
donąją armiją, paskum ir į 
ČK. . Iš Rusijos išbe.;ęs pi r 
Murmąnską. Tai dar jau
nas 35-MO metų žmpguą,

..Jis kalbėjo • apię čekistų 
budeliško; “darbo” smulk
mena^ atpasakojo ČK žvė
riškumus Rostove ir kituo
se Pietų Rusijos miestuose, 
o paskum apie šlamės ištrė
mimo stovyklas,

Baisus buvo jo pasakoji
mas apie “paprastus” ii’ 

4 kultūrinius”, kanknumo 
būdus. “Kultūrinis ” — tai 
pakabinimas aplink ■„ juos
menį keturių pūdinių sva
rų; <4p.aprastas” — pūtimas

daną organų įrukimp. > •
Klausytojams parodė, vi

są galeriją čekistų sadisęių 
ir sadistų. Kartais tai Žmo-

nes didelio partinio stažo ir 
revoliucinės praeities. Ros
tove viena- sena bolševike 
GPU požemyje savo. aukas 
piaudydavo žiurkėmis, km 
rias specialiai tam reikalui 
laikydavo. . ‘ •

Paskum atpasakojo žiau- 
runius, kurie sekė 1924 m. 
gruzinų sukilimo malšinimą.

Antroje paskaitos dalyje 
buvo aprašoma Solovių ir 
kitų šiaurės stovyklų “tvar
ka” ir rėžimas —• Gromo- 
vas ten buvo atkeltas iš pie

Socialistų 1 a i k rast i s < 
“Naujienos” visą laiką sa
vo skaitytojams plepėjo a- 
pię katalikus ir jų kunigus 
visokius niekus, primosda- 
mos atsilikimą, nuo mokslo 
pažangos, tamsumą, prieta
ringumą ir 1.1.

Bet štai sausio 24 d. lai
dos pirmame puslapyje 
“Naujienų” redakcija pa
talpino trijų vyrų paveiks- 
lą, padėdama tolų parašą: 
“Trys vieni pačių žymiau- 
šių mokslininkų ^pasaulyje 
— Dr. Robert A,. Millikan, 
vedėjas Califorui jos techno
logijos Instituto; kun. Ge
orge Lemaitre Belgijos ma
tematikas, kuris iškėlė teo
riją apie Visatos plėtimąsi 
ir Dr. Ąlbert Emstein, re
liatyvumo teorijos skelbėjas. 
Kun. Lemaitre teoriją da
bar priima ir Einšteinas.”

Po šio įvykio, reikią tikė
tis, “Naujienos” gal nustos 
pliauškusios visokius prasi
manymus, jog mokslas su 
tikyba nesutaikomi, jog ka
talikų kunigai thmsimai ir 
t. t.

Ši.a proga tenka pažymė
ti, jog kun. Lemaitre yra 
jėzuitas, vadinasi, naiys tos 
organizacijos, kuri yra so
cialistams didžiausiu baubu.

Teisybės naudai būtų pra
vartu, kad “N-nos’/ supa
žindintų savo rkaitytojus. il
su daugiau katalikų bei t.i* 
kinčiųjų mokslininkų, kuriu 
labai daug yra. G .

MICHELSONAS NEzINAS 
KUR KRIKŠTYTAS

statyti, aiškindamasis, kad 
nežinąs kur krikštytas, 1’.
T. nutarė p, Michelsonui įs
tojimo mokestį grąžinti D* 
jo į organizaciją nepriimti*

NAUJOS PIATILIETKOS - 
VAISIAI

Rusijos bolševikų komisa
rams pirmoji piatilietka ne
pavyko. Paskelbė -antrą, 
daug griežtesnę iv žiaures
nę.. , /

Bolšeyiktį komisarai da
bar prieš ūkininkus — “ku- 
lokus” pastatė politinį tero
rą, karo, lauko teismus, Si
birą. Jie įvedė maisto kor
teles, carizmo laikų pasus, . 
priverstiną darbą.

. Vadinasi, bolševikui komi- 
savų išbubnintas. “r o j u s” 
darbininkains yra tikra ką*. 
torga. Pasai išduodami', tik 
komunistams ir jų ištiki- 
kimiems žmonėms, o‘. visi 
tie, kurie .. kada nors nepa
lankiai prasitarė ar pakriti- 
tikavo Boise visi inę tvarką 
ištremiami iš miestų į miš
kus prie priverstinų darbi: 
ir laikomi kaip kaliniai.

Darbininkų opoz.iciji.nis 
judėjimas auga, nepasiten
kinimas didėja.- Rusai dar
bininkai, nusivylę socializ- 

.mu-k.omiuiiznm, aukoja sa- 
vo gyvybę, kad tik pašilmo
suoti. iš bolševiką vergijos.

Ir jeigu šiandien bolševi
kų komisarai griebiasi carų 
laikų liekami, tai aišku, kad 
jie priėjo liepto galą.

“K-vio” redaktorius S. 
Michelsonas buvo įsirašęs į 
SLA. ir net dalyvavo tos 
organizacijos pereitame sei
me. ■

Sakoma, kad p. Michelso- 
nas buvo išpildęs aplikaciją 
įstoti antrą kartą ii* pašte 
beta amžiaus nevienodumas, 
pareikalavus iš jo gimimo 
metrikų, atsisakęs juos pri-

s|įife»ifl,<įG^!į'*'''^eA,ŽS..

L.D.S.NARIŲ-BECARBIU
DĖMESIUI ’

. 44Darbininko” adminis
tracija išmokės L. I). S. na-1 
Hui — bedarbiui už kiek
vieną naują metinę prenu
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga. 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip
kis' į ‘‘Darbininko” admini
straciją, 366 W. Broadway, 
SoA Boston, Ifasš.

LIETUVA MINI 100 METU 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS

štai kelias iš Leningrado 
į Murmanską: aklai, užra
kintame vagone 100 žmo
nių. Čia pat kibiras gam
tos reikalui atlikti. Kelio 
trys dienos. Kiekvienas val
gytojas gauna po 200 gra
mų duonos ir po kąsnelį 
džiovintos žuvies per dieną. 
Vandens visai neduoda. 
Prie įėjimo į stovyklą paka? 
bintą virtinė nukirstų pirš
tų ir rankų — tiems nugąs
dinti, kurie, norėtų susįžei- 
dimu išvengti darbo.
. šiaurės . stovyklose taip 
pat kankina. Nusikaltusį 
verčia baisiame šaltyje lak
styti tarp dviejų sargybinių, 
st$pųčįą A'įepąs >nųo Jantrp 
per kilometrą. ‘Arba taip 
dąro: pririša , nusikaltėlį 
prie medžio Stuobrio,; taip? 
ką d jo imsies galas siektą

medį: viršuj e pritaiso kibi
rą, iš kurio laša vanduo. 
Kai nosis prišąlą prie me
džio, ją atplėšia... Vasarą 
nelaiminguosius pririša prie 
medžių ir palieka uodams 
suėsti. .

Gromovo žiniomis, 1930 
m. SoĮOykose buvę uždaryta 
14 tūkstančių dvasininką ir 
12 tūkstančių Taudona rinįc- 
čių.

Nuosaikus čekoslovakų 
.kataliką laikraštis “Lidove 
Lišti” atpasakojęs, čekisto 
paskaitos turinį, šiaip bai
gia: “Atėjo , Valanda, kada 
liaująs Linkolnąš turėtų pa- 
uaildnti baisią, Rusijoje b. 
vestą vergiją. ‘ Visos \vals
tybes/ kurios •• materialiai 
remia bolševikus, turi žino
ti, kad. jos palaiko* negirdė
tų barbariškumą ir. kad nm 
kaltų atikų kraujas krinta 
iy ant jų galvų;.?’

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai turi prisidėti suda 
ryti■■ “Židiniui” jau devinti 
mėtai leidžiamam literatū
ros, mokslo, visuomenės ir

7 B . . ‘
akademiškojo ayyėnmm inč- 
nesįniain .iliustruotam žur 
nalui kuklias sąlygas, tar. 
muiti Lietu voš kultūros rei
kalams. Jeigu per 1933 .me
tus “Židinio” .tįrąžaš pa
šoktą ligi 5,01X1. pr-riij. tai 
adm-jn pasižada' 1934 ’ me
tams žurnalo pr-tos kainą 
sumažintį per pusę ir: Paila . 
ryti Ji prieinamą kiele ie. 
nam intoligentui,.; kurimt 
artimi savos kultūros relku.* • 
lai..' . •. • w

Prenumeratos kaina* mr 
tams 45 lt. (Lietuvoje 35 H . 
tai), pušim ,2a lt. StndvH' 
t įims i r trinksi c i\ inn js: m< -r 
30 lt., pūkai. Į'5. Ik ;.(‘LiHir--’ 
vaje 25 lt.). Adresas: ?ži- . 
dinvs/” Kaunas, -.Laisves
Al.*3. . ' ; .

J’. ’ -.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

' DETMIT.MICH.
. J—------- •

Generalinis šv. Jurgio pa
rapijos ir visu divją atstu* 
vą>susirinkimas, kurį Sušau
kė, kūli. J. Čižauskas, įvyko 
sausio 22 d., Šv, Jurgio pa*

mpijos liiokyklos svetainė* 
je. .

Susirinkimą atidarę ir . Ve
dė kum J. Bizauskas. Jis 
paaiškinęs susirinkimo tiks
lą patarė, kaip Ipąmet, pa- 
minėti Lietuvos Nepriklau*

Ęomybės šventę vasario 16d, 
Tam tikslui patarė sudaryti 
komitetą. "• . '

'Muy. J. Čižąuskas įnešė 
šio susirinkimo niitaiimus 
užrašyti, kas ir buvo pada
ryta. •:•

Komiteto pįrminiukn iš
rinktas kun. J, Čižauskas 
rašt. M. Aukšcmniėne, .

Įsirėgistaravo šią draugi 
ją atstovai: šv. Jurgio par 
kun. J. Čižauskas, Šv. Jut

• K. Petrokas ir)
*ww

M
gkj dr-jos
J. RaseviHta, jv- Ju®W ptofiaj auomo gy. i’rejy- 

I bės pąy. . vąrg. Vinco Bur
dulio Šeima padidėjo. IMtai 
Burduliai susilaukė gražios 
ir sveikos dukrelės, - Sausiu 
lū d,, $v< Trejybės bažiiy* 
cidjc pakrikštyta, vardu 
Bronislava. Krikšto tėvaią 
buvo art. 0/ Katlmuskaitė 

[ir muz. J. Olšauskas.
Svety

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

— AuksinioObuolioIstorija_
(Graikų Mytologijos Žiupsųe .

Tiri): su paveikslais. Lietuvių
kalbon išguldė Alyva ...... ,25

Trys Keleiviai Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė T; Vyš
niauskas. Vertė P. B. ...... ;25

Trumpi Skaitymėliai—labai

.vairius gyveninio atsitikimus. 
Paraše J, Tarvydas ........ .

Turto Norma—moks 1 j š k i
' pasiskaitymią. Parašė Uosis...

.. Gerumas — aprašymas apie * 
gerumą per Tėvą Faberą Fi-

. lipiną.. Vertė Kun. P. L ....
Tabakas—Nuodai — rūky* .

nip kenksmas; pagal Dr. Ni-
. kolskį parengė S. Kaimietis 

Užkeita Mergelė su Barzda
ir Barzdąskutis .— apysaka..

Kataliku. Bažnyčią ir De- 
. inokfatizmas. — Parašė kun.

Tarnas Žilinskas .. .................
. Apaštalystės Maldos Statu-

. tas. — Vertė kun. P. Saurri-
. sąitis ......................... .15

XXIX Tarptautinis Eucha- 
. rištinis Kongresas. Parašo. ■

kun. Pr. Bueys, M. I. O., ..1.50
. Mūsiškiai Užsienyje. Juo- •• 

kingaš aprašymas kelionės į ,i 
.Paryžių, ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Jvario\Tj. Išguldė

' Magnus. Parvalkiotis -2U
Kelionė Aplink Pasauli'per.

•80 Dieną. —- Apie visas de- ' ■
• rybas be gal ? įdomūs nuoti-.

Idai kelionės p> r įvairius kra- 
štus. Parašė Julius V e. r ne.
Vertimas, J Balčikonis . •. ‘ . 1.00 

Pramoninės Demokratijos 
. Pagrindai.. Parašė Uosis .50

Gegužės Menuo — Kun. P.
ė . Žadeikis . -40

Aritmetikos Uždąvinynas ,.25 
.Vaiką Darbymečiui—Riur 

kį'nelis kalbos .mokslui .35
Petriukas — laiškas vieno

vaikelio. Vertė B. Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas
. Rusijoje ,. . ..

Žaidimu Vainikas ■— Savy
bes vakarėliams ir g.e g už i- 
nems. su gaidomis. Sutaisė M.

. Grigonis ’.. ... .. ... ....
• Laimė — (poema). Parašė 

Vaitkus-.... L . i ....... .25 
. Atsargiai.su Ugnimi. Vertė ...... _ JQ;

. gražūs pasiskaitymai apie į-‘ •

,25

.25

15

,10

.15

.25

Lietuvos Albumas. Su pa* 
veikslais ir aprašymais . , .. . 1.00 
— TrumpaApologetikaarba 
Kataliką . Tikėjimo Apgyni
mas, Paraše kun. V, Zajan- 
causkas ... .. ;. . .............

Dr. Vinco Pietario Raštai. 
Isterijos apysaka 2 tomai ..

Moterystė ir Šeimyna, Ver
te j. Gerutis .; ... ..... ..

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašyta. 
negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais ... .40.

Vaiką Knygelė — 'su pa
veikslais ;. ...... .... .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj • 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas.) ., .... .... .... .15.

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudus Verksmai; Sų* 
darė ir išleido kup.. J. Konce
vičius .... .. .. i.....

Vienuoline Luomą. Verte 
. kun. P. ŠauTusaitis .,

Moterystės Nesuardomybė. . .
J. LesaUskis. Šv.- Kazimiero 
D.r-jos leidinys, Kaune .. .. . .10 

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rucevičiuš......... .20

i Meilė (Poema). Paraše AL 
Gustaitis .. .. .. .. .. .. .10 

■’ šv.. Gabrieliui -Išleido Tė- ..
E vakAlfonsas-Maria C. P, .-. ,15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika; K. J; Skruodys .. .. .25

Lsiskitė Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sxitaisū kunigas '

,'Pranaš .. .. •> .. .... ,25
Mūsą Dainiai. Parašė Ka-

•zjPuida ... ... ; — 25
Andersono Pasakos — su pa

veikslėliais ............ .10
Maldą. Svarbi Išganymo

.35

.50

.25

.10

.15

Ąžuolas. A. Vienuolis, 1. . ,10
Kas šiandien Kalbama, a* 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa- . 
ząngą“ irSocializmą.Parašč —r 
Dr. Povilas Mira .. , .. .. .10

Visas Svietas, Žemė, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies
tai. .Sutaisė ir išleido P. M1- 
kolainis ... .. ...

MALDAKNYGŽS

Maldą Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .................... 1.59

Maldą Rinkinėlis, Juodais 
vilkeliais .; .... .

Pulkim ant Kelią 
biriinko” spauda. Odos apda
ru .. .. .. .. .. .. $1.50 2.00

2K

.15

.10

1.50 .90

. .1,50 ,75
- *‘Dar-

...... .-.CJ
“MŪSŲ IAIKRAŠTĮ” I

Broliui mnerildaSiTi* kviečiam*
užaiaakyti -. "Įa 

f<Mtfsų Laikrąps”- .yrą dld-'m 
žiausias ir įdomiauBiaą iš vi«ąf- 
Lietuvoje leidžiamą savaitriiį^'i 
čįą; geriausiai informuoju LwtŪ* * 
vos visuomenę, apie savo krašto' 
ir plačiojo pasaulio įvykius; 
ad pilnas rimtą ir objektyvią * 
traipsnių, gražiij pasiskaitymą, 
korespondencijų, dainą,, paveiku* " 
lą ir t, t. ’/ A

HMūsą Laikraštis’* šiandien 
plačiausiai , skaitomas Lietuvoj -f*. 
kaime ir mieste, nes savo plačiu * 
.utiniu visus patenkina. Taip pati 

.virS 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvią tarpe, kurią 
didelė daugumą yra broliai ame
rikiečiai.

* ‘Mūsą Laikraštis ’ ’. kas savai 
tė išeina po 12, puslapių, iliųgt * 
•uotas ir duoda savaitines ap- A 
žvalgas iš religinio, Iniltūrinio, ■■ 

f visuomeninio, ekonominio ir po- P 
lifrnitv gyvenimo sričią. -—.— - 

‘(Mūsą Laikraįtį” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras,. Kaina ‘ 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose :— 12 litą.

.. Ar iie gražus pavyzdy, 
mums? Tat inano troški
mas, sykiu su virš minėtom 
jaunom mergelėm, ją tėvais, 
reikšti didžiausio pasigėrė* 
įima ir teikti pagalbos .vi
suose tą jauną sielą darbuo
se. O mūsą Įdėli, kun. K. 
Steigmanui už jo’ pasidar- 
javinią- sutveriant tokią 
gražią draugiją, lai Dievas, 
aimuia visokiomis dan^aub 
gcradėjystėmis,. .

dr-jos — M.’ Varanauskas, 
S. L. R. K. A. 171 kp. - J. 
Čižauskas, P. Tąmelis ir K. 
Petrukas, Sutf. .190 kp. — J. 
Karvelis ir ĄL Jūoennkis, 
Mot/ Sąj. 54 kp; — M. Či- 
žauskienė ir M. Auksčiūnie-j 
nė, Lietuvos Dukt drvjos 
—M. AukšČiūhiene, įšodali- 
cijos — O. Rakauskaitė ir 
V. Čepulionytū, Parap^ eho- 

vaitis, Detroito ■ Kataliką) YOUNGSTOWN, 0H10
.Spaudos Reni, dr-jos— J, . - • .- - '
Ilsaus ir L. Bukšaite, Mal- ^us“ 15 <L .parapijos so
dos Apilšt. V. Mikniaus-1 daličtėš gavo j.alainiiuuiMj 
kienė ii- O. ŠkGlienė, Treti,l’šv. l’rauciškaus liet u v i tj, 
uinkiį kuop. — O. Vaškevi- bažnyčioje, priimdamos įža- 
eieiiė ir J..įtraukus, ŠvJ'd^ ištikimai pildyti drau- 
Varda dr-jos--— t—

Stauskas; darnumo klubo— DieViii ii’ Bažnyčiai, pasi- 
Leo Barkauskas, -Šv. Prąn nndamos sau už globėją. V. 
aiškaus Būni, dr-jos —Pr ’iė^aiis Motini}. Mari j ę. Iš- 
Valatkevieius ir M. Bukšaf W<™s Vadovavo Idmigas 
įįs ' Heręhet,. iš' Cleveląndo,. pa-
. Nutarta- Lietuvos nel)ri- dedant w<'tos klebonui kim. 
klausomybčs šventę panai Steigmanui, / :30 \. ya- 
nčti vasario12 d.,.4:30. vai. pare. prie, išstatyto^ Sve. Pa
vakare.. Pelinis parapijai.! ^ralneiĮto.
Įžanga 15 eentą; vaikams! Labaididelio įspūdžio cla- 
nuo 10 metą 10 centą; jau- re matant tokias jaunas 
nesnieriis dovanai. '

Vaikučius patvarkyti su
tiko komiteto nariai — J. 
Usaris, M. Bhkšaitię ir P. 
Tomelis. -

Rengimo komisijon iš.rin-| 
kta: K. Petrokąs, P. Medo 
uis, J. Kasevičius, iriuz. J; 

•Čižauskas, M. Juocniikis ir. 
M. Aukščiąnienū.

pi r: 
M. Aiiį^dnięnė. r A 

hartfSSun.

SĖK SESUTE
.Aukoją Youngstown’o jaunoms 

Sodalietems)

Sek, sesute,, rūtą savo, 
Brtmging jaunas dienas ta-
Vis darželį apr,a vėk [ vo;
Ir7 Mari jų pamylėk.

•- '

Išravėjus pildąs žoles, 
Gėles gražiai aptaisyk; 
Dirbk su meilė, netingėk 
Ir Mariją apkaišyk.

Gražiai, gėles užauginus, 
Liūdnos dienos tau praeis ;. 
Lni ksma busi tarp žmoni jos
Ir 'Mariją neapleis.

“ŽIDINYS” ; :
Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redapMfe * 
jamas literaturoB, mokslo, vlsučmebia 
Ir akademiškojo gyvenimo JltuštruotiHi 
mėnesinis Žurnalas yra . didžiausiu . 
rimčiausius, įdomiausias ir kiekvienai!’ ’ 
prasilavinusiam žmogui tlnkamlauelMi 
lietuvių Žurnalas. Todfil vlisi paskubėki
te užsisakyti “iidlni.” ’

“židinio" kalnu Lietuvoje: met. 80 L j 
pusnį. 20 lt.; Amerikoje metams 14.60, 
pusmečiui $2.50, « r , '

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisves AL . 
s ■ , ' -. '■

JAUNŲJŲ DRAUGAS

“Ateities Spinduliai.’! 1 :
1930 metą pradžioje pra*. ; 

dėtas leisti Lietuvoje • sim-. \ 
patiškas j aunesni e s i c.m B. 
moksleiviams skiriamas mė- ‘ 
Tiesinis iliustruotas žurnalas; i 
rado didelio pritarimo, ir A- Į 
merikos besimokančio jau*: ! 
nuomenės tarpe, nes ŠiT žūr- 1. 
nalas dvelkia jaunatye ii! j 
optizmu ugdydamas prisįrL j 
Šimą prie doros, tikybos ir j 
tėvynės,' .- ■ r

N'epamirškite ir 1933 M6”, Į 
tams šį įdomų žurnalą užsi
prenumeruoti, ii.es pirmąją M 
keturią šimtą metinią apsi* j 
mokėjusią pr-iią kas ket- < 
virtas, asmuo. gaus nemoka- { 
mai po komplektą (tris to- j 
mus) įdomaus Kai(l May 
veikalo ‘i Per Dykumą, ’ ’ ku- ,. 
ris perkant kainuoja 8 lt. •

Pr-tos kaina: moksleD J 
viams met. 6 lt., pusm. 3 IL j 
(Lietuvoje, met. 4 lt), 116* . Į 
moksleiviams met. .10 lt.j j 

•pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met* j 
8 lt.). . . ]

Adresas: “At- Spindu-* Į 
liai,” Kaunas, Laisvės AL j 
Nr. 3. * '

TEATRAI

Vienuolio pispiita su Rabi
nu. Viejio veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis............

Elgetą Gudrumas, 3Ją vei* 
ksmų komedija.. Paraše. Sei
rijų Juozukas .. .. ... ... ...

Giliūkingas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; paraše S. Tar-. 
vydas . .. .... .. ... ..L.•’.£

Ubagą Akademija ir Uba
gą Balius komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas .. .... ....

Sniegas—tDrama 4-rių . ak
tų. Vertę Akelaitis ... .. ..

Esumas — 3-eia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Paraše kun. L. Vaicekauskas

Visi Geri — 3-jų veiksmą 
vaizdelis; paraše F. V. .; ..10

Patricija,, arba nešinamoji 
kankine — 4-rhį aktų drama.', 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10

Išganymo Apsireiškimai —- 
atėjimas ir gyvenimas, ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas. su gaidomis............. ; .

. Dramos; 1) G ermąnas;. 2) 
Fabiolą 5-kių aktų; 3) Liui’r 
do Stebūlas 4-rii] aktų; para
šė J. Tarvydas ... L. ; . . . .65

Knarkiu Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 

. Vaiką Teatrai.:’ dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2)" Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai* 
mę. Surinko1 S. Ki ,D. ir N. ..

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
IŠtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D..irX.

DAINOS

Jaunimo Aidai, M; Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink* 

tosios kun. ‘A. Strazdo dainos .10 
’ .10 

.10

.15

.25

.25

.35

.40

.10

D'rbk iš.meilės dėk Marijos, 
Kad altorius- jos žydėti], 
Kad kuri Jai pasivedus 
‘‘Sveika Marija” kalbėtu.

K. iSf.uin n keri ei u,s

NEW 8EITAIN, GūNN
Minės, vasario jo p.

Ne\vbritaiiiiečia i m j n ė s 
vasario 16 d., .16 metą Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuves. Paminėjimą ren
gia vet i 11 is V i h ii aus Vada
vimo Šą.jiuigos .skyriaus 
bendrai, su vietinėmis drau
gi'jorni s bei kuopomis ir Šv; 
Andriejaus parapija.,.

Kadangi vasario 16 pri
puola ketvirtadienį, tai pa
minėjimas įvyks sekmadie
nį,. vasario 19 . d., 2-rą Vak 
po pietą, Lietuviu svetainė
je, 354 Park St. Bus graži 
programa. Dalyvaus L. P, 
Varpo (Lovas, vadovaujant 
p. P. Bružauskui ir Šv., Ce
cilijos parapijos choras, va
dovaujant . varg. J. Olšaus
kui. Bus kalbėtojai, kurie 
pasakys apie dabartine Lie
tuvos nepriklausomybes bū
kle. Patartina vietiniams 
lietuviams dalyvauti skait
lingai dalnnuti.

; ‘ P. P. P.

merginas pasišypučiant gy
venti ir dirbti Dievo garbei 
ir tautos gerovei. Kada jos 
suklaupė prieš altorių, tai 

i rodos, vainikas gražiausią 
gėlių, kuris nenuilstančiai 
jaunu, sielą bus pinamas 
Švč.. Marijos garbei. Šis 
vainikas susideda iš žemiau 
pažymėti] mūsą kolonijos 
lietuviu, žvaigždučių:

j^rpL Smilia Raman.
|. 'isfr- asistąHt Ddrdtjiy Po* 
lisky.

2nd asistant Rose Borton.
■ Sėeretary Erancis Ra-

Šv . Elzbietos.’ draugijos man.
vakariene ir*šokiai įvyko 
sausio 21 d. Žmonių buvo 
daug. Vakarienes metu is-| 
iildyta g-rąži .programą; , 

. Dainavo Mikas Kripukas, 
6 metą .amžiaus ir Jonas 
/Kriputis, 3 m. amžiaus., A- 
ju susilaukė daug aplbdis- 
niehtą. ..

Lietuviukai- ^cotvboys”: 
noliai Goberiai ir Pargirs- 
kas. mandalinu. ir annoni- 
kėlėąiis labai gerai pagraji- 
no. 1

A. Teraila .dainavo solo. 
M, Ęripas, Miko ir Jonuko 
tėvas, visą mylimas sulis 
:as, padainavo poią daine
lių. P-nia Bimaiiskiene. pa
dainavo porą dainą prita
riant Goberiui ir Pargirs* 
kini. ./

I Consultors Mare Gužauc- 
■| kas,. E ve Apdretvs, Helen 
| Coiištaneė, Stellą GiVeks,
Helen Slipasky, E ve Polis- ' 
ky, Auna Zaloiik'a, Evelyn 
O’Kinis, Agnės Slipkosky, 
IzabeI • KubHis,.. Roše Orvil- 
la.

Savo paiiioksle kun. flei- 
chėt pažymėjo, -kad motinos 
širdis pilna džiaugsmo, jei 
jos sūnus ar duktė doras, 
geras, klusnus, dievotas; 

į motinos širdis plyšta iš gai
lesčio, jei jos dukrelėj, ar sū
nelis nedoru kėliu eina. At
minkite, kad Dangiškoji 
Motina yra visu mūsą moti
na; Ji mus globoja nenia-

■ 3

tomo,] mums galybėj. Jos 
vardas Marija.!-

Programą apvainikavo .•jo^ paiąokslo ir 
art; Ona Katkauskate gra- -ūiatant Ja^-- jauikis^. .sielas 
žioniis dumelemis. taip gražiai priiinaiiciaš p.a-
.. Visiems daiiiiniiĮkaihs a-- veikslėlius, kuriuos, kunigas 
kompanavo varg. V. Bur- žegiiodunias•'.užkabino kiėlv 
dulis. ' .. f vienai ant kaklo, prisiininč

Šv. Elzbietos draugijos: gyvenimas s\. Monikos, mo- 
vąkaraį visuomet būna pa- Augustino. Nors
sekiiiingi. Gal dėlto, kad į iii ji buvo ištekėjusi už. pagano 
ąnininkės moka su žiąoiie^l OT0* būdama nial-
. mis sugyvent. Ex-pirin. ATe- diuga, ir Nvc. Marijos glu- 
Tonika Pėttiikeviviėiiė, per b°je; meldė- ir. savo vj rui is- 
daug metą ’ buvo, pirminin
kė, įsigijo narią ir visuo
menės pasitikejliiią. Dabar- 
tinė pirm, zlgiiieška Gižiene 
taip pat .yra darbšti ir, visą 
mylųna nioteyis.

. Linkėtina -diLj ai- i r. j os 
.valdybai1 geriausiu pasek- 
jnią. ‘ • • . / ;

.75Priehionū Šv. Alfonso Liguo- . I 
ri. Sulietuvino B. A. .... .. .10

Novena., Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tetas Hugolinus. 
Stroff. O. F. M. Vertė K .. .15

Valgių, Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas., Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .... ...... 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą, Su- t . 
taisė. Dr. A. L. Graieiunas . .1.00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Anghs k ą s . 
žodynas. Kun. P: Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai* 
lioųis .. ....

Delegatą Kelionė Lietuvon 
1916 m. Paraše Dr. J. J. Biel* 
skis . . ..r.'., . . /. ...

Vadovėlis išmokti dai I i a i. 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios, Tarno............ 05

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsą mergai
tėms. Iš vokiško per d i r-b o. 
Kupranas',. .. .Y .. • ’.. ‘.10

Mūšą Jaunuomenės Idealai.. * 
Paskaitą skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
dt, birželio, 1917 m.... .. t / .10 

šeimyniškiems Vakarėliams
1 Pramogėlė.. Svirno Žvyne . . . .10 

IŠ ‘Adomo Mickevičiaus Ras-
’ tą. Mokykloms, parinko M.
' Biržiška... a .... .... .. .. $0 

Mūšiai prie Nemuno ir Au- 
g-ustayo giriose .. .. ... .10

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. .. .. .. .. .10 

’ “Dįevo Karalystė jumyse 
Yra” arba apie gerumo do-. 
rybg. Versta iš lenku kalbos ■ 
ir išleista. Rūpinantis Pi L. .. JO

• Ką Kiekvienas Katal i k a s 
turi žinoti arba mokėti .... ,05

Kovotojas dėl Vilniaus lie- , 
t.uyybės. Kun; J. Ambrazie-.. 
jus ... .. .. ^05

■ •. • >-• i

• ■ . iš lenkiško kun. K. Š. .. . -
.Mūsą Tikėjimas—-išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo .25 
Lietuvos Ženklai. — Išleido .

J. Šeškevičius- ir B-\;ė. Kau
nas ................     • • .20

Ėmęs ir.Kalbęk: Deklama-, 
cijpš,. Monologai ir Dialogai. • 
Parašė’Juozas V. Kovas. ... .20 
•’ Graudūs Verksmai.-*: Vertė . 
Vysk;;A: Baranauskas . ... .10
/ Eurharistikoš Stacijos. Su- 

lirtuviiio Kun. P. Juškaitis
k' -.Kristaus ,Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai..M.aIdos
■ ... *.Gegužės; Birželio i ir • Spaliii
• men. Išleido, kun. K; A. Vąsys

Dangaus Karaliene, Surin
ko kun. M. Gąleyieius; be ap-- 
darų 25c. su apdarais v. .. .50 

; Socializmas "ir KrikŠČiony-
be.'ProT-. V. Jurgučio . . . . .. ,10 

. . žmogus ir Gyvulys. Parašė .
kun, Pi\ Bueys .. 1. .. .. J.5

Žydas Lietuvoje. Pąrašč S. 
.Kaimietis .. . .. ..................  .. .05

• • Maldos Galybė. Istoriškas •'
piešinys IV-to šimtmečio-, kri- • . 
keibnybūs. • -Lietuvių kalbon -

. išguldė P. B, .. .. . , , ,15
.. Apsirikimu Koniediją. At-.

sitildmas iŠ Amerikoniško gy\.; 
’ '. , ‘ veninio. Išguldė L a p š į a u s

Vaikas .-V i.;.-., .05
Jono Kmito Eiles SJ . . . .. .75

‘.Bu apdarą .. , ,.50ll

;:/;V<-'-:';;;v..<^ARBiNlNKA5;
366 W. Broąįvvay,

,15

.25

.15

15

.15

.15

.15

.10

Švodbos Dainos .. .; .., 
Birutes Dainos .. ... .. .'. 
Mūsą Kariuomenės Dainos.

20 dainų dviems ii’trims bal
sams. Parengė A. Vaięiūnas. 
saro-chorvedys . . ... ..

BU GAIDOMIS
. .M, Petrausko

Jojau Dieną ..
Vai aš:pakirsciaų ... .... ...

.Lighe {Latviška) .; . . .i
■ - Už Šilingėlį . ..

Saulelė raudoną ... . ... 
Šių Nakeialy (dzūkiška)... 
Skyniau, skynimėlį.. •.. ... 
Siuntė manę motinėlė .. .. 
Ko liūdit sveteliai? ,. .. ‘

Sasnauskio
. Blaivininkų: Iiymnas . .. ..

Aleksio
Vyčių- hymnas ....

Tąllat Kelpšos
Liaųdięs dainos (chorai

■.- Aš pas fėvelį-Močiutė mano ,15 
Oi tu, lakštingelę-Variage- .

lis tupėjo ♦>. • •• ‘ - ‘ 15
. Kad buvau mergelė-Ir atle-

, kė šakalėlis .. ... ,.15

.10

. .40

. .15
.15

. .25

. .20

. .20

. .15
. .15
•• .15

.10

.,20

So. Boston, Mass

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunąs.—Prof. St. Šalkaus
kis.

.ganymo, ko ir sulaukė -prieš 
savo mirtį; vyr.asį •' priėmė 
•katalikų tikėjimą. Taipgi ir 
savo Simui palaidūnui išimu 
hė Dievo . malonės,- kad iie 
tik atvirto prie Dievo, bet 
dar tapo vyskitpir ir dideliu 
kovot o jn už Kataliką Bąž- 
nyėitp .. ' ’• '. • ■

Telefonas; Plaza 1350. fl .

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Bals&muotojM 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MP.. ’

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UETUVOfl DUKTERŲ DR-J08IIV, JONO EV. BL. PAIALPĮMlt 
PO GLOB^ MOTINOS iVČ. į DR-JOS VALDYBA

^rmluinkč — Eya’ MarkslenB,-
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

V’lce-pirinlnlnkė— Ono Siaurlenč,
443 E. Tth St., So. Boston, Mass.
Tėl. So. , Boston 3422-R . ..

Prot. RilSt. ■*“ Bronė Ciunięuė, .
2flr Gouhl St., Vest Rosbury, Mass. 

. Tel, Pąrkvvay 1864-W . • .
Fln. RnSL — Matjonš Markonluti -

33. Pavarte St.’RpsHndale, Mass.
Tol. Pnrku’ay iX55S-W .. . : 

Wfalnk* — Ona StanluUuMt
105 West 6th St, Sik Boston, Man*. 

Tvarkdarč — Ona Mlzgtnlienč 
; 1512 Columbta R(L, So, Boston, Mas*. 

Kn»Q* Globėja *—• E. JanuSonlenS
1426 ColumbU Rd., So. Boston, Umb 

Draugija aavo suąirl|iklm.us laiko kaa 
antrą ntamlnką'kląkvIisnG mėnesio, 
.7:80 vąj. vakaru iKibainytinGj avė- 
tnlnėj. • .-.

Vlwlfikreipkitės 
I t*» protokolų raltininkt.

PlrmininkM — l
J. Vetr>u*kM į

gi T1 lomas Vark, So, Boston, ĮIMA | 
Prot RažtlninkM — j. GUnecklt ■ | . 
‘ 5 Thomu Park,So. Bo»ton,MWR. f 
Fin. lUMininkaė — & Seikiu į 

256 E. .Nfath St, Boeton, Mm* j 
IIiRnlnkas A. NattUlfinaė . į 

885 E. Broadvay; So. Boatnn, Mm į 
Martnlka-*-3. Žaikla į

7'WĮnfleld St., So. Bo«ton. MMM 
Draugija Uiko snslrlnklmn* kas tnUt ■ 

.nedėldlenl. kiekvieno minėsiu S vai i 
«po pidu, Pnripijoa Mlftj, Ū T*.

So* 1
profąsimlab bUnb-riai. f

ka{, kurie skelbiasi “Darbininke,* t» J 
r|i verti ekattyto.ių paramoa. - J

Vist taritnMtėH *l>*ri)Intak*,M '

’j**-

Atsargiai.su


ienis. sausio 31, 1633

fc ’j *v-l •> 1 I’ja, kuomet-panašiu draugi-iBtuviskoiitnciklopediįa 
dėsniuose centruose tuo pat 

------  vardu ir tuo pat tikslu įsi-, 
porų-šeimynų sudaro dar sfeįguSįų, Ją minint enci- 
50,000 vaitai. Taįgi prie šių įiopejijoje, jai priduodama 
50,000 pridėjus jų tėvus irdidesnė reikšme ir 
motinas 50,000 ir likusių sval.jja) negu yrą iš tikrųjų, 
viengungių (singelių) 50,- šioje vietoje kaip tik. rei- 
000, tai y so sudarysime jie | kėjo paminėti': Ainerikos 

lietuvių pašalpinių draugi
jų pradžia ir jų tikslas, A- 
merikos. lietuvių piliečių 
klubai ir tt. ■, ,

Panašiai netikslus išsi-
i ; - . • • • i reiškimas apie “Algirdo
būti geresnis' matematikas vafdo itetuviskosios
ir klaidos nekartoti. RaSant jos j. A. jinsl. 295. S. ■ 
200,000 rinkėjo po žodžiu, jį j gkaitytojiii susipaži-
“po dvejetą vaiki} 415 pilsi. JldSj kad panažaūs vardo 
■aiškumo ir teisingumo dėleil-Hraugija''Wilkes Baw, Pa. 
^r<u*-priskaitant-M--tėvuiUtmrta ^1897 m.-yrnr-itgt- 
ir motinai t. y. jau po 4 vai- įyarbu, kad tų draugijų yra • 
kus porai. . daugelyje liėtuvišlrn kolont-

,2. Pust 417: “Ą. lietuvim pj ir koks jįj tikslas. . .
kunigai kasmet krikštija ■ ’g. Albany (pusk 191. S. 
apie 15 tūkst. lietuviu vai- n) pasakyta: “Svatbuš... 
kt} (100 parapijij, būtent, aiaus bravorais”. Koki gali 

.. - Tikra būti bravorai, kuomet višo- 
statistika rodo, kad josę|se j. A. V. griežta prohibl- 

cija ? Tuo išsireiškimu ko
kiem padėtin. pastator ia šim 
lųs tūkstančių prohibicijos 
agentų, kurie “nežino, kad 
Ne iv Yorko' valstij os sostinė 
r.arsi savo bravorais net 
Lietuvoje’’. Jei ne, tuomet 
autoriai suklaidindami, skai

■ ty to jus irgi parodo, kad ne-
3. Pūšl._432. “Kiekvieną žino taip didelio dalyko, dėl 

.lietuvių"kolonija turi savų kUrip taip didelė tęsėsi J. 
karstadirbių graborių.” Iš- Ą. V. politinė kova,, kaip 
tikrųjų, nei vienas grabo- prohibicija. Tuom tarpu ne
rius. nėra karstadirbis, bet prisimenama, kad čia yra 
balsamuotojas, numiru s i o įr lietuvių būrelis, tu ri savo 
pasąrvuotojas ir bendraipijų, bet nepajėgdami 
laidotuvių tvarkytojas.. Tik įsistatyti bažnyčią, Dievą 
dvi yra lietuviškos ir ma- garbina- susirinkę skiepe.; 
žbs . karsi?adirbystės višojetfaj ta parapija, nors lietu- 
Amerikoje.. vii}, bet labiau sveti mtaučių

. . 4. Pusį.; 485: “Beveik užlaikomą.
kiekvieną lietuvių kolonija 7.. Alacoųue t Margarita 
Amerikoje turi moterų są- Marija (pusi, T87 t. U) 

■•jungos kuopą”. 1928 m.Mo 
terų sąjunga'turėjo 68. .kuo- 

: pas. Kai kuriose kolonijose 
, po dvi. ar daugiau kuopas
■ Gi yra 99 lietuvių kolonijos,
■ kinuose yra lietuyių parapi-l
■ jos.. Be to 1824 m. Statisti-Į 
, kų Žinių . Rinkimo Centre 
- registruotų lietuvių gyvena

mų miestų ir miestelių tar
pe yra be tų 99 kolonijų dar 
apie 150 skaitlingiaų lietu
vių apgyventų vietų. Tad 
minėtas išsireiškimas Mote-I 
rų Sąjungos garbei neati 
tinka tikrenybei. :

5. “Ainerikos lietuvį} pi- 
iečiųj draugija” (ten pat) 
iš Clinton, Ihd. minima ne
tiksliai: a) Ji nėra vienin
telė to vardo draugiją Ame 
rikoje. Ją minint reikia 
duoti, skaitytojui suprastoj 
kad . ir Įrita yra panašių 
draugijų, b). Netikslu mi; 
ūėti šį neskaitlinga draugi-

PROGA BEDARBIAMS I 
Kad pagelbėti bedarbiams;.“Dąrd 

biriuko’’ Administracija išmokės 
bedarbiui, už kiekvieną'gatetą 
naują metinę prenumeratą vieną ’ 
dolerį.

' Gera proga bedarbiams užsidirb- 
> ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
- Apsukresnieji, daibinirimi gali 
; | išsidirbti nuolatinį ir gerai ap

mokamą darbą.
“DARBININKAS”

366 West Broadway,
80, Boston; Mass.

'Rdetuviškosios Enciklo- 5 
Rijos I tomo S sąsiuviniai i 
Kai jau pasiekė Jir ameri- 1 
Bočius lietuvius. Tai yra : 
Kai brangaus moksliško 
Ekalo pradžia. Visiems gi 1 
Keiklopedija yra lengviau* 
Rs šaltinis surast reikalin- 
R žinių įvairiose mokslo, 
meno, istorijos ir tt. srity- 
K Amerikos lietuvių švie- 
Epmenė pasiilgėdama laukė 
Rysti šio brangaus darbo 
Kadžių, Bet, deja, tenka 
fensijiažinti, kad pirmi en- 
Kklopedijos sąsiuviniai jų 
Įįępatenkma. Vos trejetas 
Kritikos rtraipsnelių -pasL 
gode poroje laikraščių ir jie 
fesimistingi, gi asmeniniai 
Klibantis su ne vienu teko 
Bįjirsti daromų priekaištų 
Er aiškaus nepasitenkinimo 
Sodžių, ką sukelia .ypač, ne- 
mkshimas ir net stąmbios 
Raidos įsįbriovusios straip
sniuose liečiančiuose arneri- 
Briecius. Tame amerikiečiai 
mato , ne vien apsirikimą su 
pieša, bet ir jaučia jiems ne 
malonaus jų ignoravimu. 
Amerikiečiai lietuviai nega* 
y i pasididžiuoti mokslo žvai
gždėmis, kaip Lietuvos švie- 
feuomene, bet Amerika—Liė- 
ifeivos Nepriklausomybės lo- 
Mfeys, čia ta Lietuvos nepri- 
^laųsomybės idėja gimė, iš 
fecia ji buvo gaivinama ir 
^stambiomis aukomis paląi- 
|koma. Bet taipgi negalima 
pasakyti, kad amerikiečiai 
griuviai negalėtų pašidi- 
MŽiuotr savo pasaulinės reik 
femes žvaigždėmis. Ir tad tik 
KJįabar yra graži proga-tuos 
RmerikieČių .nuopelnus pa- 
■žymėti ir nors dalinai tuomi 
Kiems atsidėkoti. . .
K Hlnciklooedija objįktin- . 
K... gos tiesos Žinių šaltinis.
K. Ne vien mokslininkai, bet 
Kiekvienas kas. tik nori leng 
Kriaušiai savo abejonių nusi- 
feratyti gali enciklopedijoje 

ti sau reikalingų, nors ir 
®irumpų, bet aiškių žinių, 
Bfekrai teisingų. Enciklope- 
Efeijos ' pirmas tomas liesda- 
Rnas r, amėrikiečiūs nukrypo 
fcmp šio principo.
S Amerikos Lietuviai (I t. 
KY ^šąsiuvinys pusi. 405— 
■^6) daugiausia yra sukėlęs 
■Nepasitenkinimo. Kadangi 
Klienas • asmuo rengia, nuo- 
E&ugnia šio straipsnio kriti- 
®įą, antra, kadangi tas la- 
■Įbiau pritikti} senesniems A- 
Bjherikos lietuvių istorijos 
įyinovams, negu manį - tad 
Sį&ritenkinsiu, nors poros 
Ryškesnių. nuklydimų primi- 
®himu:
®h 1. Busi. 414:Įrodinėjant, 
wkiek būta lietuvių J* A; V* 
>1899 metais, rašoma: “ne 
ftnažiau kaip 100 tūktančių: 
®jeigu .pusė jų, arba. 50 tūks- 
gįančių, vedė ir turėjo vidu- 
®tiniškai. po dvejetą vaikų, 
®Ui visų lietuvių 1899 m. 
ffbus buvę 200 tūkstančių.” 
ralr taip. Jei iš 100,000 vedu 
KO,000, tai reiškia 50,000 pa
raiko viengungiai (stogeliai)d 

kiti 50,000 sudarė 25į000 
jfcmnpšeimynn. Jei autorius 
jKkaičiuoja kiekvienaif po 
®įwra vaikų, tai tos 25,000

200,000, bet tik 150,000. Jei Į 
\ ‘ Vienybės’ ’ m etrašČio au
torius, su kuriuo man teko 
kalbėtis tuo reikalu padarė 
klaidų, tai enciklopedijos 
straipsnio autorius turėjo

po 150 krikštų)”.

1919 in. 94 parapijų rekor-l 
duose yra registruoti 6.396 
krikštai. Tik Amerikos pa
rapijų padėties’ nežinantis 
gali tikėti kun. T. Žilinsko 
spėliojimui. Enciklopedijoj 
redakcija turėti} rasti tikre
snių davinių arba taip . ne
tikrų vengti. ’

n Ą O T N T V K A S
* • .1 I* •

vien savęs aukštinimo, išdi- tai atkreipti domės. Cent- 
dumoirtt. Ydos amerikiė- Į valinių organizacijų vadai, 
čiams ne naujiena; kiti vi- redaktoriai ir rašytojai • tu- 
suomenės vadai pagarbos retų šiuo reikalu susirūpin- 
verti ir enciklopedijoje ne- ti. Mane nustebino visuo- 
apleistini, bet... t‘tyli ir lau- menės‘ vadų pasyvumas po 
Iria, kad kiti jiems, be jų pirmos Lietuviškosios En- 
pačių prisidėjimo, laurų ciklopedijos kritikos straip- 

*“ " snio parašyto dr. A. M,.
Račkąus. Tai rodosi vieno 
žmogaus aidas nuskambėjo 

vien asmeninės ambicijos į- per visą Ameriką ir vien ty*

vainikus nupintų.” . Pami
nėtinų asrrtenų aplenkimas, 
o nutylėtinų išpūtimas nėra 
i 
žeidimas, bet apsilenkima> liame daugelio nepašitenki-

(• prancūzų salezijoj »č ’ ’. Iš
tiktųjų, •’ ji buvo Vizičių 
(Paneles Šv., Aplankymo) 
vienuolė.

8. Ambo.tas jonas (pusi. 
388 š. IV) : “pradėjo staty
ti . bažnvčia, ikūtė mokyk- 
lą”. Gi pasiųstoje. Žymisny- 
bių ^Žodynui biografijoje 
yra aiškiai pasakyta: 11 pa
statyta bažnyčia už $150,- 

į000, mokykla už $75,000”. 
Tiesa, gal ’ Enciklopedijos 
redakcija iš manęs šią bio
grafijų gavo pervėlai, bet 
Žymesnybių Žodyno . redak
cijos nariai darbuojasi kar
tu su enciklopedijos -leide- 

Įjais, ir tad negalėjo būti 
sunku turėti tikslias žinias. 

[ Taipgi pusi. 38.9 rašoma: 
I“ dažnai vadovauja įvai
rioms lietuviškosioms kata
likiškosioms organ i z a c i- 
joms,, ypatingai katalikų 

| jaunimui (Lietuvos Vyčių 
ofg.) ” Biografijoje pasaky
ta: “Rūpinasi lietuvių dva: 
sios ir kultūros reikalais y- 
pa,Č jaunimo auklėjimu ir 
palaikymo jo katalikybes ir 
lietuvybės dvasioje.” Nors 
neabejotinai kun. Amboto 
nuopelnai ne maži . Ameri
kos lietuvių visuomenėje, 
bet enciklopedijoje patal
pintas išsireiškimas gali, su
kelti nepasitenkinimo tarpę 
tų, kurie gal, aktyvesni bu. 
vo Vyčių organizacijai. Tikt 

| siųsis išsireiškimas turi Įa-

su istorine tiesa, yra istori- nime radęs sau pritarimo, 
nių faktų iškraipymas, yra Bet iki šiol, regisi, nieko ar 
skriauda padaryta . kartų maža kas pozityvaus pada- 
kartoms.

Tik. nuoširdus visi} , ben- 
dradarbiąviinas gali darbą 
palengvinti ir. patobulinti. 
Enciklopedijos leidėjai ame
rikiečių lietuvių^- nėužigno- 
ravo. IŠiuntiiiėjo šimtus’ 
laiškų, atsikreipė per spau
dą prašydami reikalingų ži- 
nių. Žinant mūsų gyveni
mo apystovas ir pažy'stant 
amerikiečių psikologiją, ne
manau, kad to užtenka. Pa
tiems . amerikiečiams tiek 
daug pasitarnavus savo Mo
tutės Lietuvos gerovei,' rei
kėtų pasirūpinti irgi prisi
dėti, kad tiems jų nuopel
nams būtų priduoda tinka
ma istorinė reikšmė, kad is
toriniai faktai būtų užre- 
korduoti istorijos šaltiniuo
se; kad verti paminėjimo 
enciklopedijoje, visuomenės 
vadai ir rašytojai būtų, ne
aplenkti. Bis darbas yra 
istoriniai moksliškos svar
bos darbas. • .

Iš. amerikiečių gyvenimo 
eneiklopedijon būtinai yra 
reikalingi: a) autobiografi
jos visuomenės vadų, rašy
tojų, nuolatinių laikraščių

Chic.agos 13 žymių biznierių sudarė “Jinx” klubą, , 
tūrio susirinkimus turi kiekvieną penktadienį. Susirin
kimuose daužonif . rtūdrodžiai^ bai’stoma druska, laužomi 
lietsargiai... Paveiksle matosi to klubų valdyba/ 

biau lokalių pobūdžio ii4 ap-fdžių ir pradėjimas iš nau
jos edutės aprašant įvairius 
asmcnistąpačla pavardę; 
jet kitą vardą. Pav. išvar
dinama 11 Aleksų. Daug 
laitų patogiau, jei kiek vie
nas būtų pradedama su juo
domis raidėmis ir iš naujos 
eilutės.
.VaoŠir^s ir solidarits ben- 
dradar'biavi'inas -- 
lis kelias išvengti klaidu ir 

nevasitenliinimu.
I švengti klaidų ateityje ir 

bereikalingi) nepasitenkini
mo reikalingas didesnis, uo
lesnis amerikicčiii bendra
darbiavimas su enciklopedi
jos Iridė jais. Gi enciklope
dijos redakeij /, pareiga a- 
merikiečius į tą darbą į- 
traukti. . Nepaisymas iš vie- 
mos pusės ir abejutingumas 
iš. antros pakenks enciklo
pedijos vertei/ Teisingų ir 
objektingų. žinių stoka

1 \ . • 4.
kenks turiniui, o amerikie
čių neprisidėjimas pinigiš- 
kai pasunkins kilnaus dar
bo pagreitinimą Lietuviš
kos Enciklopedijos redakto
riai negali užtektinai turėti 
teisingų reikalingi} enciklo
pedijai žinių iš amerikiečių 
gyvenimo; platusis okeanas, 
tolima erdvė, kuri skiria 
juos nuo mūsų pasaulio at
ima galimybę įsigyti jas as
meniniai reikalingas žinias 1 
ąmerikiečių spauda, vienin
telis svarbiausias praeities 
įvykių šaltinis, persisunkęs 
bereikalingais pagyrais, f ak- Jungtinėse Valstijose’ 
tų išpūtimu; pačių visupmė- tobiografine medžiaga suligI 
nes veikėjų daugelio dvasia raidžių tvarkos.
panaši spaudai, kurios dėka Dar ne peivėlu. Laikas į

uųantis . bendresnėje formo- ; 
"je jo nuopelnus išeivijoje, "i

9. Ambrozaitis Kazimie
ras (^sl. 396 s? IV). “1996; 
m. stojo į Sliėnandoah kūni- 
gų seminarija”. Tokios se
minarijos Shenandoah ne
buvo.

10. Ąmbrozeričius Vincas 
(pusk. 397 s. IV)‘: “įvairių 
organizacijų kūrėjas ir ve
dėjas.” Išrireiškimas klai
dinantis. Žodis “organizaci
jos” reikia skirti: a) Orga
nizacijos pilnoje to žodžio 
prasmėje tarpe lietuvių J. 
A. V. yra tos, kurios turi 
savo kuopas ar skyrius, b) 
Pašalpinėš ar kįtos įvairios 
draugijos, kurių yra ir ku
rių buvo tūkstančiai, kurios 
seniau įvairiuose miesteliuo 
se dygdavo, “kaip gnybai 
po lietaus.” ne vieii kibliais 
pašalpos ar kultūros tiks
lais, bet ne kartą vien pa
giežos, pavydi ir puikybės 
tikslais, negalima vadinti 
žodžiu, “organizacija.” Am- 
brozeviČiųs Vincas, kurio 
gimimo datat nenurodyta, 
nei organizacijų, kurias 
įsteigė, vardai, nei vietos 
kame darbavosi* neįšvardy- 
ta, sudaro abejonę, “kas gi 
jis buvo”? ką suorganiza
vo? kada ir kur.? Jei suor
ganizavo vien vietinės pa- 
šalpines draugijas, ar tam 
panašias, taigi - enciklopedi
jos leidėjai patalpindami 
gal iš netyčių vieno pavardę 
be datų, be Įšvardinimo vie
tų ir tt. ar-numato galimy
bę ir kitų jam panašių as
menų pavardes, patalpinti, 
kurių Amerikoje yra desėt- 
kais tūkstančių. Jei minėtas 
ašmuo yra organizatorius 
tikrų organizacijų, tai būti
nai turėtų būti išvardytos 
tą asmenį liečiančios svar
besnės žinios.. Panašios ben
dros ^formos .žinios neturėtų 
tilpti enciklopedijoje. -

Kai kuriose vietose pav, 
Abąkanavičius Bruno, Ado
maitis Kazys, Aleksis Juo
zas nėra nurodytų gimimo 
datų, vietų ir kame dabar 
darbuojasi. . Tiesa, gal tai 
redakcija padarė tiksliai, 
kad sutaupius vietą, suma
žinus ■ iškasčius, vienok tos 
žinios brangintinos,

Pats enciklopidijos for
matas patogus, gražus, p ro- 
noieionalus. Viduje gi bū
tų geistina palikimas trū- 
putį didesnių tarpų prade
dant naują „vardą. Taipgi 
išlaikymas visur vienodu- 

Ino, . vartojimas juodų rai-

I ryta.— Senesni veikėjai' ap
ilse tyli, jaunesni neatkrei
pia į tai dėmesio; Idekvie- 

| nas susirūpinęs dabartinės 
bedarbės priespaud o m i s 
kenčia- ir tyli. - Betr jeigu 
praeityje dėl savo Tėvynes 
Lietuvos nesigailėta nei pi
nigo, nei vargo ir taip daug 
jai gero padalyta, tad da
bar yistik nereik'ėetų patin- 

1 gėti, bet nors trumpą valan
dėlę laiko pašvęsti, kad tuos 
savo didesnius ar mažesnius 
nuopelnus surekorduoti. Čia 
nereikalaujama aukų, čia 
nereikalaujama didelio pasi
šventimo, bet trumpos va
lau dėlės laiko, o gražiam 
tikslui.

Praktiškiausia tas darbas 
atlikti reikėtų, kad būtų su
tvertas Lietuviškosios Enci
klopedijos Komisijos šiuose 
rajonuose: New Yorko, She
nandoah, Wilkes Barre, 
Pittsburgh, Philadelpia, 
Naujos Anglijos, Vakarinių 
Valstijų su centru Chicago- 

, je. Kiekviena komisiją są- 
. vo rajone galėtų geriausia - 
. žinoti,, kurie asmens turėtų 

____  , būti paminėti enciklopedi- 
bendradarbių,. kuo nors kil- joje ir iš jų išvilioti reika- 
nesniu pasižymėjusių asmė-Į liūgas žinias; sudaryti sąra* 
nų; b) svarbiausi įvykiai iglsą paminėjimui enciklopedi- 
amerikiečių gyvenimo; c) Į j°je įvykių. Tas komisijas 
žymesnių ir įdomesnių* drau sutverti turėti} i^tiš inicia- 
gijų; bendrovių, . įstaigų is
torijos; d) finansinės ir 
morales Lietuvai suteiktos!
paramos apžvalga ir tt. Tat^ar^ kontroliuoti ir jo įyy- 
graziai sutvarkyta medžią- kymų rūpintis pritiktų spe- 
g\a galėtų tilpti po raide [oialiai tuo tikslu sudarytai 
“L,” būtent “Lietuviai) misi jai iš keleto gerai žį-

arn

n

Dr. Herman N. Bųndcssen, Chicagos sveikatos ko-’ 
misijonierius, įsteigė mokyklų, kurioje jatųii tėvai mo
komi, kaip reikia elgtis su jų mažais vaikais- Paveiksle 
matome daktarų,r bėrodaųtį .|Minam tėvui, kaip reikia 
mazgoti mąžų\ dukrelę. \ . . . _

7

joje įvykių. Tas komisijas

tyvos.' ‘vienas ar keli tos a- 
pylinkės dabartiniai veik
liausi ašmens. Gi tą visų

nančių amerikiečių gyveni
mų įžymiausių veikėjų vi
suomenės vadų ir literatų. 
Tai įvykdžius galima tikė
tis tikslaus ir teisingo ame
rikiečių gyvenimo, nušvieti
mo enciklopedijoje, jos lei
dimui paramos ir išvengimo 
bereikalingos ateities išme
tinėjimų. . 4 •' • /

Svarbiausių tam reikalin
gų statistinių žinių (išski- 

į riant 4. valstij.) ir svarbiau
sius praeities faktų rekor- n 
dus butų galima gauti ma
no žinioje esančiuose rekor
duose.

Prie . šios, progos noriu 
priminti, kad visų asmenų 
autobiografijos, kurios. ar 
mano asmeniniai išgautos, 
ar man prisiųstos, ar p. A. 
B. Strimaičio, surašytos ar 
per jį L. Ž. Ž. Komisijai 
prisiųstos (viso 76) yra pa
siųstos Enciklopedijos Re
dakcijai Kaune ir už tų gra
žių darbo pradžių tariu 
Junis ko širdingiausių, ačiū ! :

Kum J. Draugeliu 
y llkSpring Garden

Easton, Pa. ; .
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| ĮVAIRIOS ŽINIOS

kad užsienių prekėms būtų

, WASHINGTON. — Res
publikonai kongrese bando

kTTT^rn-tfKT-^o rrTTvrrr^a UMVINISJAUPROFE-VIETINES ZINIOSĮ signalas boksininkas

DARBO KLAUSIMU 
KONFERENCIJA

filius NAŠLAIČIAMS

Sausio 27 ir k28 d. d.-C<n>
lėy-Plaza.viešbutyje .. įvyko
Čanncctiėut, Delaware, Mai
ne, Maryland,’Kew TTamp- 
shįre, •. New Jersey,. New 
York, Ohip, Pęnnsyl.vania,

... Rliūde Island, Veinumt ii.’
, ’. Wešt Vi.rginia valstijų at

stovų susivažįaviihas, kuria
me tartasi tiktai darbe kltui-
siiuais. ; < , •

Susivažiavimų buvo .pa-
kvietęs gųbernatciius Bly.

. • Taip svarbesniųjų kalbėto- inisi ninnn MAUTI 
jų buvo prof. Ftankftirter, rULIulJA Uftollu NAMl"

PROFESORIŲ PRIPfcZlNO.
APGAVIKU

Vasario 5 L, 3 vai. p. p. 
bažnytinėjė salėje, 5th St., 
S. Boston, i Mass., Cambrid- 
ge’o lietuvių mokyklos vai
kai vaidins MVenite Adore- 
musir Paklydėliai* *r 
; Vakaro pelnas bus seserų 
pasioniščių vedamam nas- 
laitpiui, Ėlmhurst, Pa.
. ‘Pėitraukų metu pagros 
Dragūno orkestras.

Pertraukose yra pasiža^ 
dėję kalbėtojai kunigai K. 
Urbonavičius ir Pt. Juškai- 
tis*. -

llarvard ūuiver sitet.) eko
nomijos profesorius Dr. d.

. Pr Noimano praėjusią ša-
■ Virtę Vokietijos pi G*lm Dr.
Ipų^eu pripažintas 'Vokie
tijos bankų apgaviku, kurio 
tikras vardas yra Dr. Isoak 
•Lewin, kurs prieš keleris 
metus apgavystėmis Vokie- 

, : rijoje padarė per 750,000 
dolerių nuostolių...
.. Nprmano^Lexvin buvo su- 

. . imtas prieš kelias savaites,
tačiau immigeąci jos k*?mįsb 
jomerius neišdavė jo teis
mui,'iki nebuvo pristatyta

'x<6kiime^g’ -bet 
įrodymų.

Vokietijos konsulas iššau
kė iŠ Vokietijos a > iviko 
rifdlamų Dr. Leviu kurs 
profesorių Normano pama- 

. , tęs tuo jaus jį pavadino Le
vin vardu. .. •

Dabar N<unuuw.-Lewin 
laukia teismo.. . ■

Bostono policijos vadovy
bė .šiuo laiku nutarė panau
doti. keletą naujų priemonių 
kovai prieš naktinių klubų 
netvarkų. .

Nuo šiolei policija regis
truos visus automobilius, 
kurie bus naktimis pastaty
ti prie naktinių klubų, 
* ‘ spikyzių ” , ir kitokių Įtar
tinų vietų. ‘ :

.Reikalui ištikus, automo • 
bi 1 ių savininkai bus pašauk
ti liudininkais.

Juozas Uždaviniu baigęs 
Nortbeasteru nnįvemitetų, 
buvęs: diegėjas boksininkas, 
šiomis dienomis perėjo į 
profesionalus boksininljis'. 
Vadinasi, ITždaviniS pasekė 
Sharkey, Sąhaųf Dixon ke
liu. Linkėtina pasisekime-

AUORA IR PŪTVTNIS
Sausio 27 d. B ostoiio apy- 

i linkėję siautė audra sų po
tvyniu;

' Potvynis ypatingai pMie- 
’ tū Beachinont,’ Beveik’ ir 

AVinthrop. i Beąchmont 11116- 
s^elyje susisiekimas gatvėse 
buvo laiveliais, nes autorno- 
biliaiš nebebuvo galima va
žiuoti.- . - . j

Nuostolių padaryta labai 
daug. Į pagalbų, stojo Rau
donasis Kryžius.

į DAKTARAI

■■ I

ELY ATOSTOGOSE
Gubernatorius Joseph B 

Ely praėjusios savaitės ga
le išvyko laivu į Bahamos 
salas porai savaičių atosto
gų. Gubernatorių kelionė
je lydi jo vienas draugas 
advokatas..

SUDEGĖ PALUBIGKAS

Amerikos laivynus dirbdina naujų didžiulį Z e p ė l i n ų 
'■Macon,’’ kurio, nuolatinė buveinė bus Suimlvale, Galit”. 
Šis Zepelūms būsiąs užbaigtas kovo mėnesį. :.

VYČIAI PRIEŠ
ST. CHARLES

»

ffiTv i ’t— ; i
Tel. So. Boston 0823 •

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
lKASPARAVIČIUS ;
Naujoje. Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito V olando  t:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki
5 ir nuo 6 iki 3 vai. vakare. Ofi- 
aaa uždarytas subatoš vakarais ir 
oodeidięniais, taipgi seredomisaue 

12-toa dleug uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ra,g

Šį trečiadienį, vasario 1 
d., lietuvių salėje Ė St, vy
čių bask-ethall tymas susi
tiks Su Bostbno basketball 
lygos pirmoje eilėje stovim 
čiu tymu St...Charles.......

Vyčiai dabar užima antrų 
vietų, lygoj/tad šios rungty
nės bus įdomiausios, nes bus 
dėl pirmenybės.

Žaidimas prasidės 8:30 v. 
vakare. Reikia, tikėtis, jog 
dm tg žiūrėtojų ■ at silankys.

Moksleivių žaidėjais buvo 
Gailiūnas, Gudas, Navikas, 
Tėtulis ir Grendelis, kurs 
daugiausia.-laimė jinioVtaškų 
padare. . . ,

Žaidimų baigiant buvo iš
statytas .antrasis ratelis, 
kurs ir gerai-atsilaikė.

Moksleivių kuopos mer
gaitės turi irgi. sudariusios 
basketball ratelį ir gerai 
žaidžia.

DAUGIAUSIA MIRŠTA', .
FAIL RIVER MIESTE '

REIKŠMINGI MM DEMOKRATAI URAUOŽIA 
DEBATAI TARIFŲ PAKEITIMUS

Praėjusį sekmadienį, sau
sio 29 d., Šv.- Kazimiero pa- ' tųrifij įstatymų,
rupijos salėje, Nashųa, N. ]
H., įvyko L. D. S, 65 kuo- paeiti muitai, tačiau dėmu- 
pos surengtieji debatai jau
nimo iietuyininimo klausi
mu, ’ . •

. Nors ir pūga siautė, ta
čiau debatoriai nekreipė dė
mesio į blogų orą-ir-atvyko 
iš nemenkos tolumos, o de- 
batorių pasiklausyti susi
rinko 200 Nashua lietuvių.

Vakarų" pradėjo klebonas 
kuh, Dr. A. Bružas, paaišr 
kindimias parengimo tikslų

kratai griežtai atsisakė pra
leisti, bet kokius pakeitimus.

Demokratai laukia Roose- 
velt. Kai jis pradės eiti 
prezidento pareigas, • tada , 
demokratai pradėsiu smar
kiau veikti.

KAIZERIUI 74 METAI

Miesto ligoninėje sausio j 
27 . d. - mirę .Kųzys Palubic?. I 
kas, g. Staniford St, Wešt I 
Eud. Jis mirė nuo. ugnies I 
padarytų žaizdų. ’ |

'. Policijos pranešimu, Pa- 
lubickas atsigulė į lovų, už-P 
si degęs papirosą. . .Berūky- 
dmuas nžsųudo, palikdamas 
degantį papirosą, nuo ko ir j 
kilo-gaisras...

Apie 12 gyventoji! buvo 
atbėgę, gelbėti Palubick.o, 
bet negalėjo prieiti dėl di-j 
dėlės liepsnos. Buvo pa
šaukti gaisrininkai, kūne ir 
išnešė Palubicką, iš kamba
rio. ’ Tuojau nugabentas į 
ligoninę, tačiau gyvybė ne- 
Leišgelbėta. .

Lietuvis Pantist*

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKA8) ’ “

U 4 3roadway, Šo. Boston
Tel. So. Boston 2300

Aflsas Atdaras nuo 10 Iki 12 vai .
•yto. nuo 1:30 Iki 5:30 pę plet b

L ouo B iki 9 -zakare, šventu dlesu 
oagpl susitarime

Rali Rivei* miestus praė
jusiais metais pasižymėjo 
gyventojų didėt’’J mirfingu- 
mvi.- : '.Trikstančim gyventų
jų teko 23 mirįąi -.i. Visoje
gi Ąmerįkqj^iatūkstųpčiui. 
gyventojų teįo 13 įnirčiu.

Bostone iš tūkstančio gy
veni ojų mirė lūj Ca-mbrid- 

Į g'. — 16, Lowtd—-23, J .yiik

mų advokatų B. Dėgesį de
batų vedėju.. .. /

. Debatorių buvo liet šeši: 
Dr. J. Landžius, Dr. K.

* .Timpa, adv. . P, A. Sykes.

MIRĖ SENAS GYDYTOJAS ;fc K- “»•«*». 4
■ , ■ Kneizys ir J. B. Laucka.

Gausio 2(5 d.» Bostone in’" Debatai praėjo gražioje, 
rė; buvęs miesto . li>;iminos įdomįoje formoje. Daiigii- 
vyriuusis gydytojas Dr. G. mas debatorių jau buvo su 
H. ..lenks, .79 metų anižiaiis.He|)a|uo jamu klapsimu ank- 

-. /* J1S ls' ščiaU susisi pažinę, bet Dr.
buvo o2. metus. k. limpa pirmų kartų Ii c-

CIVILINIO KAROALYVISl Irti iiiisidŽiMno-fi Imd Dr. K.

PAKVIESTAS INAUGU-
RACSJON

'Tel. So. Boston 2660 , • |

Lietuvis Dantistas Į

Į A. L. KAPOČIUS
251 W.Broadway, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,. ntio

į l :3O—6 ir nuo 6:30—9.. vakarė 
Seredbmls nuo 9—13 vai. dlenę 
Šubatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. diena

(pagal sutarti)

ADVOKATAI I
Prisiekęs Advokatas . :

JUOZAS B. GAUS
Veda visokias provas. Daro vir 

sus legalius dokumentus. -
817 E St (kampas Broadway) 

South Boston, M&m.

(Telefonas; Šou Boston 2732
NaminiTalbot 2474

PRISIEKUS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD V O KA TA I •
Edwar B. Coplen

: . Albert Adelson .
. Bonjamiii bhesky

OFISO VEDĖJAS
Jpnas Romanas

18 Temont St., Boston, Mass.
• ‘ . .810 Kimball Building.

Telefonas r Capitoi 9880 - .
Ofiso yal&ndos 

. 9 vai. iki *5 vai.

negyveno su savo žmona, 
kuri gyvena./‘Keleivio” na
me ir pas “kurių- burdingie- 
rium yra/ ‘Keleivio’7 leidė
jas Gegužis. '

UAUJAŠPAVEiKSLAS

DR. J. LANDŽIUS I
SEYMOUR |

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I
CHIRURGAS ■ |

• < X-Ray..- '. ; j
Tel. South Boston 2712 |

496 E. Broadway, , |
South Boston. Mass.. |

j Tel. Porter 3789 1

| JOHN REPSHIS. M. D.
.. (REPŠYS) . 1

Lietuvis Gydytoju .
Ofiso Va lando*: J—4 Ir T—Q •

| ‘ 278 -Harvard Street,
kamp, Inman arti Central Sq,

| | / 0wnbrl4g9.

Sipinis dienomis Tremont 
teatre .rodomas naujas juJ 
domusis paveikslas “Raspu- 
tinas ir Carienė,” kuriame 
atvaizduojama .senoji Rusi
ja- ’ '■

Paveiksle svarbiausias ro-
les vaidina trys Barrymor. 
rėš —‘^Mbn, Ethel ii* Lio- , 
nei. .

’ Šiam paveikslui pagamin- ; 
ti panaudoti istoriški doku- ' 
menini. Rusų: architektas 
Alestuider-. Toįuboff' daug 
pagelbėjo šio. paveikslo • pa-l 
gaminimui. . . .. Į

\ : Veikalo. veiksmas ' dau
giausia;. liečia Peterburgo! 
mįestą> kur gyveno caras ir 
ji j šeimyna. -, •• I

DORN, Olandija. — Vo- ” 
. . .kietijos ex-kaizeris Vilhėl-

Xletąa?!y'hhas H sausio 27 d, šūlaukė. 
74 metų amžiaus.

Ekskaįzeris- jaučiasi visai p . 
sveikas.. Gimimo dienoje. . 
susilaukė, daug svečių.

VOKIETIJOJ UŽMUŠTI 9 
ŽMONĖS

DRESDEN. — Komunis- 
tų riaušėse, sausio 25 d. už
mušti 9 žmones, 11 sunkiai 
sužeistų. . . .

Riaušės. prasidė j o j kai ko- 
niunistas kalbėtojas pasakė 
kalbų prieš policiją. Susi
rinkime dalyvavo apie 800 
komunistą.,

. Ppliėija įsakė išsiskirsty
ti. . Komunistai pasiprieši
no. Policiją paleido šūvius 
ir. įvyko kraujo praliejimas.

,ka pasidžiaugti, kad Dr. K. 
Umpa labai gražiai pasiro
dė. Malonu buvo Nasiniu 
lietuviams matyti ir savo 
advokatų'B, Degusį, sumą- 
.hiai.vedantį debatų tvarkų.

Energingiausiu debato- 
riu bene buvo adv. P. $y- 
kes, kurs karštai gynė jau
nimo lietuvinimo reikalą.

suteiktą .Susirinkusieji turėjo pro- 
gų linksmai praleisti laikų.

Debatams užsibaigus, kal
bėjo Loįvell klebonas kini.

RKtelL, Wash‘r. — Pre- 
.zidentoyelekto F. D. Roose- 
velt iuaiiguraęi jos i š k i 1- 
mėms iškviestas ei.vilĮniol 
karo daly ris Francis A. 
Bishop, 92 metų amžiaus,| 
tUTmtis kongreso 
medalių.

. Šis senis veteranas gavo 
asmeniškų pakvietimą iš pa-. ...
lies F. D, Roosevelto. Strakauskas, kurs savo'TFr s i/ a ii n ~fT dalboj e iškėlė -lietuviams REIKALINGAS
v\Tui..kambaris prie blaiviu dnrbininkų . sušiorganizavi- 

prąktikaVęs, sausio -28. turė-j žmonių, So. Bostone, ar• Do■ pas ir jaunimo lietuviškoje 
jo pirmą žaidimų. j chestery. G ristina kad būti dvasioje išlaikymas.
.. Tą vakarų kinitiečiaį su- apšildomas ir maudynė. . ' PaTengimas prasidėjo < 
pliekė. Westminster . Athle- Praneškite “Darbininko”I vab. ir baigėsi 10 v. vakare, 
tie Club, gaudami 44 taškus adm., 366 W. Brodvvay, So.l ~ "

Į prieš priešininkų .26, Boston, Mass. dėl M. M. A. BRAZILIJA RENGIASI Į
KABA

KMITIEčiy SPMTININ

Jono Kinito moksleivių 
kuopos Basketball ratelis, 
per kelias..-savaites, daug*

I Parengimas prasidėjo 7 
Praneškite “Darbininko”! val. ir baigėsi 10 v. vakare.

366 W. Brodvvay, So. ~ \ ~

ĮVAIRŪS SKELBIMAI į
RJiMiHiiiHiiiiiiiiuiiiiii'iuUiHiiti'iinimui'inmiiitftuiiAIjl 

Į AR SERGI?... Į 
i Skiltys nedirba, liežuvis bal-s 
f tas, sunkus kvapas, viduriais' 
| užkietėję, pilnas gazų ir. rukš-| 
|ties, neramiai miegi,... Jei nori| 
|.pagyti—vartok vaistus— Son-= 
f gosil—$1.00 bunka, kurie pra-| 
| šalina tuos visus, nesmagumus.! 
f Išdirba Aptiekoriiis R GmDVIDA,| 
= 1016 (’umbridgp St, prie iVebsterš 
fAve., Caiubridge,. Myss; PtislujĮ<’iu| 
| visokius vaistus per. paštij. Heika-| 
f iauk katalogo Dr. Gledvilo Gyduojlųs

GERAS GYDYMAS

TEISINGAIS METODAIS
Norėdamas pasigydyti šioj medici

nos ir chirurgijos . ištai
goje. busi, po mano prie
žiūra,'-o ne kokiy Jaunu 
nepatyrusiu studentų.. Su 
tokiu užtikrinimu negali1 
būti jolds nepasitenkini--

■ inas. kreipkis tuoj aus,

Falandoi; Antradieniais, ketvirta- 
dlenlaiB Ir įaitadlenlals 10—12 ry
te, 2-rA 7—8 VRktre; sakajadl*- 
nltxl8 10—la.tikUl.. .

JOHN—ETHEL—LI0NEL

BARRYMORE
TEATRU KARALIŠKOJI ŠEIMA NAUJAME VEIKALE

R A S P UTĮ NA S
IR CARIENĖ
Mętrc-Goldwyn-Mayer paveikslas

Pamatykite Lionei Bai'Tyinore didingoje rolėje velniško 
prigavimo; kurs užhipnotizavu,xisij imperija—' John Bąrrynioro 

■■ viešpatystes, kunigaikščio rolėje... nepalyginamoji' Ėthėl kaip 
tikra. karališka carienė... Trys Didieji Bąrryinores pirmų kar
tą draugė, nename paveiksle.

TREĮffOJNT TEATRE BOSTONE
•Kasdien du kartu: 2-^0 ir 8:30. Visos sėdynėj rėzervuotoš. . 

• Pppietiųės kainus*; 5()e, 75c, $1,00.
’■ Vakarais: 50ė iki $l,'5O. /_ . ;

PRALL BROLIAI
PEHTORIAI IR DEKORATORIAI

• DARBA ATLIEKAME .GEBAI IR PIGIAI 
. PATARNAVIMAS GERIAUSIAS "f - t

46 ARMANDINĘ ST., DORCHESTEą MASS. |

; Tel TMbot 0354 . '

MANAOS, Brazilija. — 
T. u P . Colonibijoš ir Deru 

j respublikų vyksta dideli ne
šiu Įpratimai dėl Leticin a- 
py linkės, kuri nori savi li
tis ir Colombia ir Peru: 
Prie Leticioš vyksta nuchv 
liiiės'kovos.

. Brazilijos vn'iausyhė pa
siūlė diliem . susipešusioms 
respublikoms .atiduoti Letl- 
cių Brazilijos laikinam val
dymui, kol klausimas bus

I išrištas.
į. Pasiūlymų Colombia pri- 
.ėmusi, bet; Peru nesutinka. 

Į BraziUjos kariuomenes \fy- 
riausis. vadas i&akč kariuo
menes dalims' artintis prie 
Leticijns apylinkes, kuri y- 
ra prie ĄĮnazphės-upės. Ga- 

; lirnas ’dajykąs, ‘ jog.* brazl- 
i JmČi.ai . iv užims Lericių, ne 
! į.kur du pešas, ten trečias v 
H sndos naudojasi/. '

V

I JUŪZAS M. mus I
Į LAIKRODININKAS | 

š Parduodu įvairiausios rūšies. Į 
| auksinius ir sidabrinius daik-j 
ftus. Taipgi ir pataisau. -Į

| 366 V?. Btoadway į
I SO. BOSTON, MASS. į

AGENTAI
I INSURANCE i
| . Apdrausk namus, rakandvuj į 
Į \ aTitomobillus pas I
l J. S. MESKIS
j 253 Broadwayt S. Boston, Mass. 
j Teį So. Boston 2613. j

GKABORIAI

O.AJALETSKAS
GRABORIUS IR 7 

BALSAMUOTOJAS t 
8H Ombridį'e^t, . ;

Cambridge, Mass. /
Ros. W East Broadvvay • 

.So. Boston,-Mass.
Ą. iŠąšton G815 /
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S DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
f ŠEŠIOLIKTA VASARIO ***“*TT“"į,1“ rąstminkė Ludvika Drun-

giūte, kasininke Ona Bares- 
nevičiūtė. Buvo tariama ką 
nors surengti para p i j o s

~ Į naudai. Nutartą surengti

Didžiojo New Yorko' Ee- 
tderacijos apskritis rengia 
£ Vasario 16 d., Lietuvos ne-Į 

įpriklausomybės paskelbimo flanee.
-- ------------- . t . - .

Panelės Extra susirinkimas įvyko 
. sausio 19 dieną, kuriame 

' taiiieje, N. 5th ir Hareme- lankėsi Dvasios Vadas kum 
yer Sts., Brooklyne. Pra- Pakalnis. Jis sveikino 

1 diža 4 vak po piety. visas Sodalietes ir vėlino vi- 
' Programos turinys bus soms: gražiai sutikime dar- 

>? labai ?įdomus. Bus prakal- . ^otis. , Sodatytės norėtyi- 
i bij, daimj, vaidiniimj. ir bas- 0103 viename būrely, 
? ketball. Liet. Vvety 41 kp.' PraS5 Pakalnio^ kad

šiem.: Taigi ir prašomi vi*- 
si ir visos kuoskaitlingiau-

- šia susirinkti ir švęsti mums 
? lietuviams taip brangios 

dienos sukaktuves parainė-

Kviečiami visus.
Fedt Apskrities Valdyba’

r paminėjimą vasario 12 d., 
tekmadienį, švč, 

^Apreiškimo parapijos ave

visas Sodalietes ir vėlino vi-

Šodalietės norėda
mos būti viename būrely,

.--d***“**

Augusta tantmis golfo kliibas įrenge A^igusta apyl^ 
kurią suplanavo buvęsgolfo šempionas Bohby Jonės ir Dr. Mackenzie. . ■

V A L A N D*O S : 
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
499 GRAND STREET 

(kampas Union Avė.).

| Telephone: STAGG 2—0706

DR. DIADAS K. VENCIUS
I D A. N TĮSTAS'I ' X—RAY ' ■ . r
| Namą Telefonas; Mlchlgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y« j

į BROOKLYN, N. Y
IŠ LIUESĄ. 134 KUOPOS 

VEIKIMO

į Pora savaičių atgal, mi
nimos kuopos' įvyko metinis 
susirinkimas Karalienės

• Angelą parapijos svetainė
> je.. •

Pabaigus(svarstyti bėga
mus reikalus, buvo renkama 

į kuopos valdyba. Pirminin- 
.^^aLišrinktas tas pats Vįn- 

cas Daubaras* prot. rasti-' 
Kį* ninku ■ atsisakius p. Eidu- 
r kaičiui, išrinkta p. Kubilie- 
f nė; finansų raštininku į 
R vietą atsisakiusio p. St. Lu- 
į? koševičiaus išrinktas j. Tu- 
t? masonis, iždininku išrinktas 

tas pats.
į.^ 'Girdėjome, kad šį mėnesį 
Ei. prie kuopos žada . priširašy-’ 
Et ti (aplikacijos jau išpildy- 

tos,) kun. J. Balkunas, p. j. 
Vilniškis ir dar vienas, ku- ■■ • 

ra rio pavardės nesužinojau. 
Sry Šie nauji nariai užims vie- 

tą tik persikėlusią trijų na- 
r. rią į 135 kuopą, kurios bu- 
? veinė yra Apreiškimo para- 
J pija. . Jie žadėjo suvargu

si šią ten kuopą,, atgaivinti.
B ■ Po to, kubpa nutarė už- 
Sį) /-prašyti metines Šv. mišias 

vietos parapijos bažnyčioje, 
B; kurios žada, būti Šekmadie- 

• nį, vasario 5 d., 9 vai. ryte. 
B ? Prašomi visi nariai daly- 

vautt Tą pačią dieną, bus 
46? .kuopos mitingas ir visi no- 
« Tintieji prašomi ateiti ir 

. Kį; prisirašyti.

tikrą kambarį. Kun, Pa- 
balnis prižadėjo apie tai pa- 

a sirupinti. Susirinkime bu- 
vo pranešta, kad šokiai 
įvyks pirmą sekmadienį po 
Velykų. Įžanga 40 centą.

Bus užkandžiai ir minkš
ti gėrimai.

Sodalietes prašo visą ne
pamiršti tokio gražaus va
karo.

SodalieČių mažasis sky
rius labai puikiai gyvuoja. 
Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 .dieną. Išrinktos 
šios Sodalietes /valdybon. 

t Pirmininke Veronika Pa- 
i kinkis, raštininke Albina 

Stankiūtė ir kasininkė Lee 
Janukeniute. Mažąją sky-

• riaus valdyba labai smar- 
. ki. Nutarė rengti kokį
• nors vakarą parapijos nau-

. aVinikas.

DAILĖS PARODA

Raport,

■* -- - -  - - -- - - L. \ .   . ..

|S veikąta*Brangus T urtas
DANTŲ SVARBA

Rašo Dr. C. Z Vezelis.

Dantys yra svarbiausia 
mūsą kūno dalis. Jie vąidi 
na svarbą vaidmenį žmo
gaus sveikatos palaikyme 
Vienok ar tik ne mažiausia 
dėmesio į juos atkreipiame. 
Žmogus lyg ir nežino turįs 
dantis, kol jie nepradeda 
griūti ir skaudėti. Jei skau
smas pakenčiamas, leidžia 
jiems kirmyti ir negalvoja, 
kad tai kenkia sveikatai.

Kramtyti maistą su feukir- 
myjusiais dantimis beveik 
visai negalima, o nesukram
tytas maistas vidurius ap-

Lietuvių dailininkų ’ gru
pė New Yorke rengia trečią 
dailės parodą, Hotel Victo- 
ria, nuo vasario 6 d. iki 20 
d. Iš dailininku bus: J. P. 
Sabaliauskas, H . V. Wise- 
Vyziutė, J. Subačius (IŠ 
Gary, Ind.), A. J. Mažeika, 
W. J. Vitkus, E. Vasiliaus
kaitė (Iš Baltimore, Aid.) 
ir kiti. ' . - N. D.

PRANEŠIMAS

. lt ŠV. JURGIO PARAP.
»•' SODALIEČIŲ METINIS

JL--Sausio. 8.d< Šv. Jurgio pa- 
rupijos Sodaliečių įvyko

■ fc ‘. metinis susirinkimas. Pir- 
mininke Ona Baresnevičiū- 

•B' te atidarė. susirinkimą mal- 
M da... Sodalietes dalyvavo 
B skaitlingai. Išrinkta valdy- 
Jp ba: pirmininke * blga Clier- 

hishoff, vice-pirmininke J.
fe Bakanauskiūtij, raštininkė

Juozas Smitrus, Ameri
can Šcantic Line lietimą 
skyriaus vedėjas prąueša, 
kad toji linija yra nutaru
si šiais metais sekančius iš
plaukimus tiesiog į .Klaipė
dą be jokią persėdimų i

Balandžio 22 dieną. S 
“Scanstates.”

. Gegužes ? 27 dieną S. 
u Šcanmt:il?,

Birželio 17 d. S. S. Scan- 
penn.’’ ..

Liepos 6 d. S. S. ‘‘Scan- 
mail.n

Rugpiūčio. 12 dieną S. S. 
^Šcanyork,” • -

. Rugsėjo 7 d. S. S. f4Sean- 
states./’

Spalių, d. S. S. uSeiin- 
mail..’’ '

Kiti, išplaukimai sulig 
tyarkraščio su persėdimu 
Kopenhagoje. ' • v.

Žemiausios laivakorčių 
kainos į Klaipėdą į vieną

Žmogus, pasijutęs nesvei
ku, eina pas medicinos gy
dytoją, kuris duoda vaistų, 
kad užmušti mikrobiškus 
gyvulėlius, arba sunaikinti 
nuodus, “kurie eina iš supu
vusią dantą, ir surūgusio 
pilvo, kuriuos ligonis gauna 
į vidurius ir visas kamarai
tes (Cells).
Blogi dantys ir užkietėję vi
duriai sumažina kūno spė
kas ir tuo būdu greitai pa
gauna įvairias ligas.

Žmogaus kraujuje * yra 
balti kūneliai.' Ją uždavi-

jas, kurios įsigauna į kūną 
ligų gaminimui. Dėl to rei
kią turėti gerus dantis, nes 
su blogais,sukirmyjusiąis 

Maistą sukramtyti dar ir sukiužusiais dantymis, ne
galima gerai : sukramtyti

čia užteks tą kelių, kad įro- ;a ir turi; 191 pusi. Jos Rai
dyti, kas dėl blogą dantų ga- xa $1,50. Bet dabar <fDarbi- 
li atsitikti .ir kad gerai ir : 
švariai dantis užlaikant, ga
lima būtą išvengti apie bO 
nuošimčiu ligij.*

Suprantama, kad ne tuo
met yra laikas galvoti apie 
švarą dantų, užlaikymą, ka
da jie skauda, bet tuomet, 

i1* n<”‘ 
vien kiekvieną vakarą bei 
rytą, juos prižiūrėti, bet 
nueiti pas dantų gydytoją 
bent du. kartu į metus, kad 
apžiūrėtą ir išvalyti), nes 
patiems žmonėms sunku pa-

• stebėti mažus išpuvimus.
Norint turėti gerą sveU 

1 katą, reikia turėti gerus
dantis. •.

įąnko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio- viršeliais 50 centą.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti .Šią taip brangią 
ir naudingą eilią knygą.

Užsisakydamas rašyk:
f*DĄRBĮNlNKAS’.r

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

piė jo šaknis pradeda pū
liuoti arba atsiranda votis 
ir tuos pūlius kraujas išne
šiojai visas kūno dalis/ duo 
damas priežastį reiimatiž- 
mui, širdies, inkstų, akių, 
nervij ir kitoms? ligoms,.

Savo praktikoj turėjau 
visokių atsitikimą. Karią 
raštinėn įeina vyras ir mo
teris su lazdomis. Maniau, 
kad jie mediko ieško. Vie
nok atsakė, kad medicinos 
gydytojas juos čia atsiuntė. 
Apžiūrėjus ligonį, pasirodė, 
kad jį turi blogus dantis. 
Patariau ; visus ištraukti. 
Sutiko. Uzgydžiuš smege
nis, padariau dantis ir nuo 
to pasibaigė moters vargai. 
Daugiau kenkiu, nebereikė- 

.•jo- ;
. Kitas pavyzdys : vyras a- 

pie 32 m. amžiaus pajuto, 
kad akys silpnėja, Kreipė
si pas akiu gydytoją. Davė 
jam vaistu, akinius liepė dė-iki 26 d. '
vėti. Vienok tai nepagelbe- . ^as J- Pnškauskas, 

I jo. Vėliau gydytojas pa- 10809 So. State. St., Chiea- 
. stebėjo, kad jis turi kelis 
supuvusius dantis, kurtuos 
pašalinus, akys pasitaisė*

Trečias pavyzdys: vyras 
ateina pas mane su parali-

•j zuotu. veidu. Apžiūrėjus

JĖZUITAS L BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

nepakanka. Reikta' jį gerai
burnoje palaikyti, kad su-maisto ir tuomet sumažėja 
maišius su seilėmis, ypač kūno atsparumas.:. Šumažė-' 
krakmolinį maistą. Maisto ja ir baltieji kūneliai, kurie 
sumaišymas su seilėmis bur- taip smarkiai kariauja ap

ginti ligonio gyvastį. Tai 
ištikimiausia armija, . kuri 
visada kovoja nežiūrint 
kaip sunkiai žmogus serga.

Sukirmyję dantys, ne tik 
mus vargina skausmais, bet 
ir kitokiu .nemalonumą da-( ___ __ _
ro.-Pavyzdžiui,, dančiui bis-’bumą, suradau, .kad jis tu-

- - ‘ su votimis.

noje pagreitina virškinimą 
viduriuose. Maisto virški
nimas prasideda - burnoje. 
Nuo to daug pareina vidu
rių virškinimas.

Kuo daugiau kąsnosime, 
kuo ilgiau maistą laikysime 
burnoje, kuo daugiau jį su 
seilėmis sumaišysime, tuo y pradėjus skaudėti kiek1 ri'du dantis su ■ "2 
lengviau vid^iains bus su- pagyažiuS) ^toja. Susto-į Dautis išfraufcis, votis pra- 
virškinti. Kitaip kietėja ■ *
viduriai. Supuvę ir skylė
ti dantys nuodija kūną.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke?’ . -
—___—S ;;_______ • . ■ :

lei. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

Pas Rev. Mozūras, Box 
73, Silver Creek P, Q., New 
Phrla., Pa., nuo sausio 23 d 
iki vasario 5 d.
. Pas Rev, T. Vąlančiimas 
St. Vinc-ent de Paul Chųrcli, 
Girardville, Pa., lino vasa
rio 6 iki 12. ...

Pas „Rev. Miliauskas, 190 
Meade St., "Vrilkes-Barre, 
Pa, nuo. vas. 13 iki 26.

Pas Rev. j. čižauskas, 
1313 Westmmster Av., Det
roitu Mieli;, nuo vas. 27 iki 
kovo 12 d.

Pas Rev. A. Baltutis, 
6816 S. Washtenaw Avė. 
Chicago, UI., nuo kovo 13

• BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams,, 

Ž šokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
Į mams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Mašpethe. Jau laikas ugslsa- 
akyti salę žlempSf sezonui.
f kamp. Maspeth ir B«tt» Av». 
j JONAS KLASČIUS. Sav„ 

Maspeth, N. Tt,

5

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS : '
Apdratula Visose šakose

Notnry Public
5441 — 72?nd Street,

. Arti Grand St.
MASPtfTH, L. I., N. Y.

ja kuomet -gyvis (nervas) nyko ir veidas atsitaisė. To- 
numiręs. Gyviui mirus a- Idą pavyzdžiu yra daug. Bet

Vaši os sezonu į vir.vą, pu
se $LlC.OOį į abi pusi 596.00 
dolerą. . . '

Pi įmenama , kad v*rš pa
minėtiems tiesioginio n . iš- 
; Įūni’imains bus ruo’šamos 
ęksk"?sijos. s..i palylevais 
apie ką bus pranešta atski
rai

Norintiems yrą puiki 
proga vežtis su savimi auto
mobilius nes įplaukus ą 
Klaipėdos uostą pastarieji 
gavo kelionę galirtęsti auto
mobiliu. .Pervežimo kainos 
bus paskelbtos vėliau.

Ęobert C. Lee, vice-prezi- 
dentas American Scantic li
nijos šiomis dienomis, išvy
ko Lietuvon — galutinam 

‘ sutvarkymui tiesioginio lai- 
pūsę. iki. birželio men. 12 d.Į vų kųrsayimo .tarp; Nev 
$29.50,: į abi pūsi $146.00. Yorko ir Klaipėdos, : ‘

S.

go, III.j nuo kovo. 27 iki ha-, 
landžiu 2 d.

Pas Rev. J. Vaičiūnas, 
1515 So. 50th Avė., Cicero, 
III., nuo bal 3 iki 16. d.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. Bru- 
žikas, J., 207 York Street. 
Brooklyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kat. 
lai kraščius: ‘1 Žvaigždę ’ ’ ir 
^<Mjsijasn metams $1,. (gi 5 
metams tik. $4), ‘1 Varpeli.’ ’ 
($1),. • ‘ Žemaičių Prietelių ’x 
($1), uMūšą Laikra š t į” 
($1.20), vaikams ‘4 žvaigž
dutę” ($1) ir k.

JONO KM!TO EILĖS
Tai gražus mūsą išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur* 
bonavičiaus eilių rinkinys;

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio j i spaudą. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją. įsigy j ęs. į .

I Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalsamnotojM 

660 Grand St., Brooklyh, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandajukas)

G RABORIUS 
107 Union Avė..Brooklyn, N. Y

Telj-phone Stagg 24409.
. NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan. Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškinio parapijoj 
Bažnyčią

Parsatndaų Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokybams

Amerikietis C. K Slaęk, didžiojo, karo veteranas, 
kongreso apdovanotas medaliu už pasižymėjimą kare, 
susitiko su vokiečiu Heinrich Kuliler (kairėje), kurį 
Slack buvo paėmęs į nelaisvę, kartu su kitais 9 vokiečiais. 
Dabar jiė, abu ne priešai, bet. draugai. Kuhlėr gyvena 
Union City/N; J,.. .

Profesionalai, biznieriai, pramina 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke”, tl

Knyga, gražiai attymsdin-15%™“

MOT. LAUKUS, Fotosrafas
214 Bedford Aue., Broohlyn

H n'ol, Ęv^Rrobif 6-Mrtl4 . B-------
k

1 Vi» -S.-.IUr .( G;.’. v.j
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