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KATALIKAI DARBE

VIENYKITE!

SUNKAI darbininkas
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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EINA NUO 1915 METŲ ' SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ 8AUBIO-JANUARY 30 D„ 1934 M., No. 8. • ’ - ■ ’. ]KAINA 5 CENTAI /

“DARBININKO” VAJUS VALDŽIA BAUS NRA SU 
TARČIŲ LAUŽYTOJUS

KONTESTO DALYVIŲ STOVIS ' ■.- <
y. • ’ . Šio mėnesio 27 dJ. kontesto dalyvių stovis buvo se

kantis: . '
Šv, Juozapo parapija, Lovtell, Mass. ----  427 balsai

. Šv. Pranciškaus par., Lavvrence, Mass ; . 421 baisas 
Leonardas Kumpa, Montello, Alass. .
Kun. J. Bružikas, S. J.
Šv. Jurgio parapija, Nonvood, Mass.
L. D. S.. 1 kuopa, So. Boston. Mass. ..
K. Nadzeika, Nashua, N. H. .........
K. P. Tamošiūnas, Hartford, Conn. ..
L. I). S. 71, kuopa, Rochęster, N. Y. ..

. Petras Starinskas, So. Boston, Mass. . . 
E. A. Kondrotas, Philadelphįa, Pa. ..

^-—^-J.PundžittS^Mofttrear^Canada.;—..-
L. D. S, 103 kuopa, Phįladelphia, Pa.

. B. MiČiunięnė, New Britain, Conn, .: 
Ona Romcmskiūtė/^rid^eport, Cnnn. į 
šv. Kazimidro Pdraįįf ja,11%)videncė, R, t. .41 ha 
J. say^/JIartfeiS ^nn. ....... * 37 b; 
Juozas iCirmilas, Worcester, Mass. ......

• Marijona Uzdavinytė; Nonvood, Mass. ;.
M. Žukauskaitė, Amsterdąm, N. Y. ...... 
Šv. Juozapo Parapija, Scranton, Pa. ....

. 334 halsai 

. '294 balsai 
291 balsas 

« 195 balsai 
. 103 balsai. 
. 91 balsas

79 balsai 
.. 73 balsai 
. 61. balsas 
. . 55 balsai.

55 balsai 
55 balsai 
49-balsai.

(alsas.
:)7 balsai 
37 balsai 

37 balsai'. 
37 balsai. 
37 balsai.

Kun. J. Bružiko, S. J. 
pavyzdys paragino ir kitus 

. mūsų prietelius stoti koųtes- 
to darbuotojų eilėsna. Pe
reitų savaitę Susilaukėme 
keletą naujų bendradarbių. 
Dar vietos ir laiko yra ki
tiems stoti darban.

Šv. Jurgio parapija, Nor- 
wbo.de rimtai pradėjo dar
buotis ir .prisiuntė pereitą, 
savaitę Mapr^ųiiineratų. P^- 

t rapijos. darbuotojų ’ -tarpe 
yra Jonas Kavaliauskas, , H. 
Balutis, Kazys Barauskas, 
Jurgis Versiackas, Jonas 

• Aidukonis, V. Kudirka, M.
Uždaviny te ir Ona Babylai- 

’tė.
Šv: Juozapo parapija, Lo- 

įveli. Mass. pralenkė - Šv. 
Pranciškaus - parapiją, Law- 
rėnce, Mass. ir dabar Lo- 
\vclliečiai stovi pirmoje vie- 

' toje. Bet Lavvrenee ’o lietu
viai nemano ilgui būti ant
roje vietoje^ Šią sąvaitę jie 
mano įtemptomis jėgomis; 
pasidarbuoti ir atgauti pir
mą vietą. /

Leonardas Kumpa iš

Montello, Mass. su savo pa- 
gelbininkais nuosekliai dar
buojasi ii* tikisi visus pasi
vyti ir pralenkti.

Pažiūrėsime ką Tėvas 
Bružikas, Š. J. pasakys? 
Jis duoda misijas Shenan- 
doah lietuvių parapijoje, 
kurios kleb.- kun. J. Kara
lius, jo pagelbininkai ir su
sipratę parapijiečiai yrą la
bai palankūs... ‘4Darbįnįn- 
km/' -

■ Mūsų kontestantų sąra
šas auga, bet yra daug, ku
rie dar neprisidėjo. . Mes jų 
laukiame;

Norime ypatingai, kviesti 
tuos, kurie gyvena kolonijo
se, kur mažąi tėra lietuvių. 
Tamstos gal ir nelaimėsite 
pirmos vietos,, bet ki ekvięną 
skaitytoją, kurį mums pri
siusite bus. mūsų brangina
mas. Mums yra sunkiau pa
siekti mažesnias kolonijas. 
Tad prašome Tamstų, miL 
Sų senų skaitytojų, kad 
mums padėtumėte prisiųs- 
dami nors vieną naują skai
tytoja

: WORCESTER. — Gene
rolas Hugli S, Johnson, ad
ministratorius _ NRA laike 
savo.prakalbos, kurios klau
sėsi apie* trys tūkstančiai 
žmonių, pareiškė,, kad val
džia nedovanos tiems, kurte 
savo gudrybe prisidengę 
laužo NRA sutartis. Jis J 
tvirtino, kad valdžia paga
liau smarkiai baus tuos, , ku
rie laužo savo sutartis kas 
link darbo, valandų ir algų.

KAIZERIS 75 METŲ 
AMŽIAUS

' DOORNf Holandija. — 
Šeštadienį, buvęs Vokiečių 
kaizeris Wilhelm II minėjo 
savo 75 metų sukaktuyfesi. 
Puotoj e .dalyvavo” j d, gimi
nės. ir daugybė svėrių’. Jo 
gerbėjai jam prisiuntė tūk
stančius dovanų, pasveikini
mo telegramų ir laiškų iš 
Vokietijos.

Naziąms buvusio kaizerio 
popui iariškumas nepatin
ka. Pasinaudodami šią prp- 
gą jie panaikino ^tahlheim 
monarkist-ir. organizaciją ir 
draudė" iškilmingai minėti; 
kaizerio. sukaktuves.

ISPANUOS ET - KARA
LIAUS ŠAUNUMAI MI

NĖJO VARMĖS
M ADRTD.— Ištikimi ka

raliaus Alfonso šalininkai, 
Ispanijoje, sausio 24d., šv.en 
to jo. vardo dieną; Karalius 
Alfonsas dabajf; . gyvena 
Prancūzijoje su savo šeimy- 

uia. Veik visa aristokratija 
išklausė inišių, f jai komų už 
karalienės Marifi Cristina 
vėlę, Alfonso nptįnos. Tai 
pirmas' atsitilųmas* . laike, 
trijų metų po/r ^publikos ,į- 
steigimo, kad i Įešai minėtų 
buvusio karalimfc šventę.

?šai minėtų

SUSEKĖ SLAPTį SPIRITO 
FABRIKĄ

AVORCESTBIL—t-Fede- 
ralės valdžios agentai, sau
sio 26-tą dieną čia . susekė 
didžiulę nelegalę spirito fa
briką . Trys vyrai ai •eštiiot i 
ir vienas pabėgo.

Policija, pradėjo tyrinėti, 
kada pastebėjo, kad labai 
daug syrupo atvežama į 
AVorcesterį. Toliau jiems 
pasisekė surasti upelį, ku
rio paviešyje pasirodydavo 
pilta. Agentai sekdami iš 
kur,. tos putos ateina, pasie- 
kę 200: Fow-
lėr Streeti Čia. jie surado

i rnrniru uicitMMltMr ŠpMt® kuri galinti LEBEDIEL ĄJ|OTOTASfMrbti apie ,6.OO0 galionų 
; .ą/-. ~ ; -išpinto į parą.

RIGA. — Būręs rusų ge-į K i . j -
jierolas Lebediėy įVeštuotas. PANEVEŽYJ 1000 BE“ 
Ms kaltinama^ paįisavinime ( . flADDlII 
8300.000.00. kuriuos Peru ► . UAIlIJIy

Prancūzuos Kabinetas 
Atsistatydino

PARIS, — . Chautemps 200 milijonų frankų. Į šį 
minisferią kabinetas atsista- skandalą įvelti net kabineto 
tydinp. Prancūzija randasi nariai.' ’ ' . .. . .
keblioje padėtyje, nes- nėrtJ1 .\lUąušės Paryžiuje ir pro- 
tinkamo, žmogaus, kuriam į vincijos centruose, kurias 
būtų galima pavesti naujo1 policija vargiai numalšino, 
kabineto sudarymas ir, ku- parodo .padėties rimtumą, 
ris turėtų partijų pasitiko- Šimtai riaušininkų areštuo- 
jinią. . tą. Valdžia bijanti iššaukti

Kabineto krizė įvyko dėl kariuomenes, nes ji galinti 
skandalo, kuris kilo Įš’-Sta- eiti kartu su riaušininkais, 
vitskio’ malversacijų, kurios Vien tik "Poincarė... tegale- 

’pražudė žmonių pinigų lipinsiąs Praiicūziją tšgėTbefir.

$300,000.00, jyuriųos Peru r 
valdžia sumokėjo ’ Ėstom jai 
už pirktus kaiįo'iąivus. Le- 
bediev buvęs tąi^>iniiiku šio
je transakcijoje, Jis bus 
gražinamas Estijon. -

■ , 7 i

LIETUVA. — “P B” 
praneša, kad Panevėžio mie
sto savi valdybė jau užregis
travo 1000 bedarbių.

Vokietija ir Lenkija 
Pasįrąiše Nepuoli-

PERSTIPRIOSSAUlAINĖGl^ifc

■ ■<“

f

DVARININKAMS DUO
DA MIŠKO

KAUNAS. — “L. Ž7* ra
žo, kad buv. Jurbarko kuni
gaikštis Vosilčikoyas iš tau
tininkų valdžios gauna ’išsi.- 
kirstinai 60 ha miško. Miš
kas duodamas Jurbarke) a- 
pylinkėje. Kauno miško 
pirkliai su Vosilčikovei, pra
dėjo derybas, .

Vadinasi Lietuvos tauti
ninkų valdžia d va ri ninku ms 
atlygina mišku už nusavin
tas žemes. Taip tai Lietu
vos miškus baigia naikinti 
ir išvežti užsienin.-

30.000 DARBININKŲ 
TĖRESTREIKUOJA ■ I

N EW YORK. — Viešbu-' 
'eiti valgyklų darbininkai te- 
bestreikuoja. Unijos vadai 
tvirtina, kad streikas liečia 
apie 50 valgyklų ir 30,000 ’ 
darbininkų. Darbdaviai 
samdo streiklaužius ir bau-- . 
do streiką, sulaužyti.

Devyni st rei k i erini buvo 
areštuoti', kada jie įėjo j 
valgyklą ir ragino pietau
jančius klientus iš valgyk
los išeiti. • ; ‘ '

DEL KSŪRENGIJOS ?

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

. mėnesį.
Nariai, kurie sumoka Centrui tris dolerius iš anksto 

UŽ visus metus, gauna dovaną LIETUVOS ALBUMĄ.
.Vajaus Vedėjas.

Lenkai Nori Susitarti 
Su Lietuva

. KAUNAS. — Martynas 
Yčas. neseniai . lankėsi pas 
lenkų visuomenės veikėją 
Ledvickį, kuris gyvena len
kų užgrobtoje Lietuvoje.

Ledniekis Yčui pareiškęs, 
kad lenkai norėtų sudaryti 
su Lietuva nors laikiną pre
kybos sutartį. Jei Lietuya 
sutiktų sumažinti lenkų pre- 

... kėms muitus ir sutiktų; afly- 
. • ginti apie 40 lenkų dvarl- 

. rininkų už jų dvarus, ku
riuos Lietuva nusavino, tai 
Lenkija pirktų Iš Lietuvos

‘i
1 • ■ •

SALEM. — Policija ga
vus tėvų skundą, kad'jų ma
ži Vaikai keistai elgiasi su
valgę saldainių, surado, kad 
kelios saldainių krautuvės 
pardavinėja . saldainius, tu
rinčias 14 nuoš. alkoholio.

Teisme Morris Pins, sa
vininkas krautuvės, buvo 
nubaustas 25 doleriais už 
pard avinėj imą svaiginančių 
saldainių. Policija mano ki
tus krąutųvninkus" irgi pa
traukti teisman. . •

12 MYLIU AUKŠTUMOJE 
TYRINĖS ORĄ

žaliavos ir žemės ūkio pro
duktų už penkis milijonus 
litų kasmet.

Labai abejojama, kad-Liė- 
tilva eis į derybas su len
kais neatgavus Vilniaus.

MNj®WĖSčlAI
WASHINGTON, D. C.- 

Čia baigiama ruošti įstaty
mo projektas kurį priėmus 
fedėralė valdžia tikisi gauti 
200,000,000 dolerių ’ daugiau 
mokesčiu, kasmet.

BOSTON. — Masšachu- 
setts Technologijos Institu
to profesorius Carl G. Ross- 
by ruošiasi daryti oro tyri
nėjimus iš 12 mylių nuo že
mės . paviršiaus; -Tyrinėjimai 
bris daromi St.’ Louis, Mo. 
Jąm padės Norvegijos žy
mus matei’ologistas Dr. J. 
Bjerknes. .

Prbf. Rossbu ..paleis Į orą 
40 baliumi, keturiiy pėdu 
pločio. ■
.. Baliunūose . bus . instru
mentai^ kurie automatiškai, 
registruos žinias apie oro 
stovio. Tikimasi, kad baliu- 
nai pasieks 12 mylių aukš
tumo ir. tada sprogs dėl di
delio oro spaudimo. Instriy 
mėntai bus. taip sutvarkyti, 
kad jie krisdami nesuduš.

Iš. šių bandymų prof. 
Rossby mano gauti daug 
naudingos medžiagos, kuri 
padės žinovams., geriau orą 
atspėti/.. : .

PILSUDSKIS BŪS^S 
LENKIJOS PREZIDENTU
VARŠUVA.1— -Pilsudskis 

užsimanė’1 pataisyti ‘ lenkų 
konstituciją. Kadangi daug 
seimo atstovų buvo -tam 
priešingi,, tai Pilsudskis pa
siuntė seiman savo.. atstovą, 
kuriš; pradėjo- pataisas aiš
kinti. Opozicijos . atstovai 
nenorėdami tų. aiškinimų 
klausyti, apleido' • posėdžiij 
salę . ir išėjo į koridorius. 
Tuo tarpu aiškinimas buvo 
staiga nutrauktas ir duotas 
balsavimui. Salėje neesant 
opozicijos, pataisos buvo 
priimtos.

Djahar . sumanymas eis į 
Senatą, bet nėra abejonės, 
kad Lenkija greit susilauks 
naujos konstitucijos.

Sulyg pataisytos konsti
tucijos prezidentui suteikia
ma diktatoriškos teisės ir 
dabartinis prezidentas Mos- 
ėickis turėsiąs atsistatydin
ti;. "\-

. Kandidatų į prezidentus 
yra tik vienas- - Pilsudskis.

DAR REIKIA S950,000r 
000 VIEŠIEMS DARBAMS

WASHTNGTON, D. G-r 
Prezidentas Roosevelt pra7 
še. kongreso paskirti 950,- 
000,000.00 dolerių dėl ERA 
ir CAYA. Apie 600 milijonų 
dol. bus ‘ sunaudoti pasko
loms laike šių ir ateinančių 
metų .ir 350 milijonai doL 
bus palaikynini CWA iki 
gegužes mėn. 1 d,.

BERLYNAS. — Sausio 
26 d. pasirašyta draugingu
mo ir nepuolimo sutartis de
šimčiai metų tarp Vokieti
jos ir Lenkijos. Sutartis pa
daryta žinomo Kelloggo pa
kto pagrindais; Derybos .ėjo 
jau nuo lapkričio mėn. pe
reitų metų. Vokiečiai ir len
kai pareiškia, kad pasira
šius tą sutartį bus lengviati 
išrišti ir kitus klausimus.

DĖDĖ SAMAS TUŠTĖJA
TCASHINGTON, D, C.— 

Per paskutinius šešis mėne
sius 1933 metų, valdžia ga
vo-mokesčių. iš likerių biz
nio $98,414,504.00. Per tą 
patį laiką 1932 metais buvo 
gavusi tiktai $3,597,348.00, -

VĄTICAN CITY. — šv. 
Tėvas, kalbėdamas 300. ke
liauninkų iš pietinės Ameri
kos, pareiškė j. “Yra daug 
pavojų komunizmo, mate
rializme) ir bedievybės dva
sioje, kuri stengiasi . įsi
skverbti į šeimos' sielą ; ir 
nuvesti ją į prapultį.^ Jis 
perspėjo klahsytojus prieš 
protestantų pastangas, nes 
jos esančios ypatingai pavo
jingos,. sakydamas, “nors 
jiems nesiseka panaikinti 
1 ikė jimą, bet j ie garniu a ‘in- 
difreritiškumą, kuris nuodi
ja sielą ir naikina brangiuo
sius krikščioniško gyvenimo 
turtus.”

DIDINS KARO LAIVYNĄ

VATIKANO VALSTYBĖ 
TURI 754 PILIEČIUS

.1934 metu sausio mėnesio! 
1 dieną Vatikano, valstybė 
turėjo 754 piliečius. Pačioje 
Vatikano teritorijoje gyve
na 232, o kiti pačioje Ro 
moję ir kitose vietose/ .

TYRINĖjiMATNORFŪlK 
KALĖJIME

INDIANA POLIS. —Mai- j 
nierių seimus, spėjama, pri
ims rezoliuciją, kuri veika-, 
lauš valdžios, kad ji uždėtų 
mokesčius ant žibalo, dujų 
ir vandens jėgų. Manoma, 
kad tokie mokesčiai . sulaL 
kys konkurenciją, kuri per 
pastaruosius kelis metus, at- 
ėmė darbą . iš apie 300,000 
■mainerių. - Tani ' mainierin 
reikalavimui pritaria ir. ka- j

TOKYO, — Karo laivinio 
ministeris Osuini patvirtino 
gandus, Japonija reikalaus, 
kad jai būtų leista sustip
rinti karo laivyną pąsibai- 

| gus 1936 metais Londono 
I sutarčiai tarp. Anglijos, At 
metikės ir Japonijos.

BOSTON. — Iškilus pa
našiam į Welfare salos ka: 
įėjimą, Noiv Yorke, skauda*, 
lui, Norfolk ’ kalėjime, ma
noma, kad kalčjiinė vii’ši- 
ninkas Hmvard B. Gili bus 
pašalintas. • .

NELAIMINGI ATSITIKI
MAI SUMAŽĖJO

ALBAN Y. — New. Yorko 
valstybėje, laike pečcitų kc- 
turiu metų nelaimingi atsi
tikimai industrijoje .suma
žėjo 35 nuoš. 1930 motais 2'/ 
000 darbininkų buvo užmuš
ta, 1933 metais buvo tik L- 
301,.

REMKIME SAVUOSIUS

sykių savininkai. ’ ■ . į

senataFp« PINI’ j
GINĮĮSTATYMĄ |

AVASHINGTON, D. C.— į 
Prezidento Roosevelto pini- j 
gini įstatymą Senatas prP ..j 
cimė 66 balsais prieš 23. |

Šis įstatymas duoda pro* | 
■zidentui teisę sumažinti auk. - j 
so kiekį doleryje nuo 23.22 j 
granų iki tarp 11.61 ir 13,93 ,. f 
granų, arba nuo 50 iki 60 1 
nuošimčiu j b dabartines j 
vertės, įsteigia dviejų mili*‘ i - ; 

‘Jardų‘dolerių Stabilizacijos 
f mielą, kad --iždo sekretorius J 
galėtų nustatyti ir palaikyti j 
Amerikos dolerio' ir Verty* j 
bes popierų kainas, teisę iž- ; 
dui nusavinti visą auksą, ir : . 
tuos keturis -milijardus d<> ’ i 
Įerių aukso, kuris dabar y- J . < 
ra nuošavvbė FederaI Ro- \ * 
servo System bankų; duoti i 
FederaI Reserve ' System J 
bankams a u ks o : dolerio į 
banknotus už nusavinta- nu- 
ksą; ; ' ;■■/-■■■■ . j f

Sumažinimas -aukso Ido* j 
kio doleryje pakels aukso 
kainą. Iš to pelno bus suda* | 
vytas, stabilizacijos fondas. Į ”

T

)

wbo.de
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VIETINES ŽINIOS)
UŽDEGĖ VYČIUS

Sausio 28 d., 5 vai. p. p. 
įįetiM- Vyčių kuopa laikė 

tipį susirinkiina, savame 
mbary, 492 E. 7-th^ St.

j^aiija valdyba užėmė vie- 
Pirmininkas patiekė 

Eyeikimo planų.
Jy Po susirinkimo perėjo vi?

į parapijos salę išgirsti 
(prakalbos kun. J. Vaitekū- 
Jiio, Providence, R, I. klebo-

ffio.
Gerbiamas svečias yra ta- 

. lentingas kalbėtojas ir uolu 
p. teikėjas. Jis . savo turininga 

 

į lt atmintina prakalba užde
gė visus susirinkusius karš-

? ta Dievo ir tėvynės meile.
..' F ^A.odč, kad. nei mokslo' 

\ iei, pramonės įstaigos, nei 
I* lengvinimai, nei patogu

mai nei turtas laukiamos
■ > Įmonėms lafmė^ nėbesutei- 

) kia. Patarė jos ieškoti teį- 
į singume, Dievo ir artimo 

; meilėje ir- darbe^ ApsiŠarva-
vę teisybe ir meile taupyda-

’’ mi laikų ir .orgaiiizuodainies 
į; vyčiai tikini , būsią laimingi, 

y Prakalba šukele. didelį em 
^ tuziaznių, ,Kun; Urbonavi- 

■: Sus ir kun. Virmauskis as- 
\ meniškai Sveikino Tėvų Vai- 
’ tekūnų už tokių Vyčiams 
. Vajaus metu konferencijų.

< Ji pasėjo, geros sėklos Vy- 
į -čių jautriose širdyse.

■ \ Po to virš 60 susirinkusių, 
tūrėjo užkandžius ir pasi

ja linksminimo vakarėlį..
Visi buvo gražiausioje lie

tuviškoje nuotaikoje ir pa- 
-■ sityžime veikti Vyčių labui.

Sakau lietuviškoje dėlto.
V kad susirinkime apid 20 

menų kalbėjosi visi lietuviš
kais Ir kun. Vaitekūnas tų 

, • faktų pastebėj o ir užgyre 
. savo prakalboje.:Nustebęs!

Sekančiame Vyčių va
jaus vakarui yra pasižadė
jęs kitas jaunimo prietetis 
Bmvėllm klebonas kun. F, 
W. Strakauskas konferubti.

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALYARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras ąuo li> iki 12 vnl. 
ryto, nuq 1:30 iki 5:30 po pietij ir 
nuo G iki 0 1. vakare. Srėbtą Žilėną 

pagal susitarimą. ; .

geresniais ir tas jiems gerai 
sekasi. *

ANGLŲ SPAUDA MINI
KRAŽIŲ SKERDYNES

LAIMĖJO STREIKĄ

LANKĖSI
Pirmadienį, sausio 29 d., 

lankėsi “Darbininlco” re
dakcijoj kun. A. Mešl’iš, S. 
Ją kuris dabai* yra kąpelio- 
fiu Miesto ligoninėje.

NEPAPRASTAS SCSI- 
RINKIMAS

| TeI. So. Boston 0828 1
š LIETUVIS DANTISTAS i

IDR. M. Y. CASPER:
| (KASPARAVIČIUS). | 
| 525 E. Bro&dway, S. Boston Į 
| Ofiso Valandoj 1 
|Nuo 9 iki 12 rjie ir nuo 1,30 iki i 
į5 ir nuo ^6' iki 8 vai. vakar?., Ofi-| 
f sas uždarytas sūbatos vakarais ir j. 
1 nedėldieiiifiis, taipgi sėredomis ntioš 
| 12-tos dienu uždarytas. | 
į Taipgi nuiinu ir X-Ray . |

Bostono diecezijos orga
nas “Pilot” įdėjo platų 
Kražių skerdynių sukaktu
vių aprašymų, kuriame pa
žymi tų laikų rusti žiauru
mus ir norus, ir lietuvių ka- 
tai'ikų didvyriškumų ir pa
siaukojimą už tikėjimų.

GERA PROGA

BOSTON- — Žuvininkų 
Streikas, kuris čia prasidėjo 
sausio i d, baigėsi sausio 27 
d. Streilderiai iškovojo ini- 
nimūmų $20.00 už kiekvie
na žygį. Streikiei’iai tuojaus 
grįžta darban. .

granatas ir dujų šautuvą ir 
pasislėpė. Vėliau paaiškėjo, 
kad kitus karabinus iš poli
cijos štabo raštinės taipgi 
pavogė.

CAMBRIDGE,MASS.

ZEDAUS AREŠTUOTAS

Moterų Sų-gos 13 kuopos 
nepaprastas susirinkimas į- 
vyks antradienį, sausio 30d.. 
7:30 vai., bažnytinėje salė
je. . .
— Vra labai svarbių Tetkahy 
išspręsti. Rinksime atstovus 
į apskričio suvažiavimų, ku- 
ris^vyks vasario 4 d.,: Wor- 
cester, Mass.

Be to, turime i gerai prisi
rengti mūsų vakarienei va
sario. 11 d., nes bilietai smar 
kiai platinami...

Taigi visos sųjungietės 
kviečiamos susirinkiman. 
Taip pat atsiveskite savo 
drauges prirašyti, nes įsto
jimas sumažintas pusiau.

Kuopos 'Valdybei.

Tek So. Boston 2600
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broachvay, So, Boston
Ofiso valundod nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v, 
Sėredomis nuo 9 iki 12 v. ZHpni): 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai; vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieni}, 

(pagal sutartį)

Merginų Hodaticija 
gia “Whist Party,” trečia
dienio- vakare, sausio 3.1 d.. 
1934.

Tai jau nępirmų kartų 
joms, rengti tokius parengi
mus, užtat tūrėdamos- paty
rimų, visuomet duoda gerų 
progą dalyviams smagiai 
laikų praleisti ir laimėti 
gražių dovanų, kurių ir šį 
kartų turi daugybę.. Visi pa
sinaudokite. !

TCĮl-

Bostone policija areštavo 
Peter Zedalis, 23 mętų am
žiaus iš pitchburg. Jis gy-' 
rėsi policijai, kad jis api
plėšęs. 17 darnų Bostone. 
Zedalis pasiimdavęs kamba
rį ir tuojaus išsinešdavę* 
kas tik papuldavo jam po 
ranka. Jo bylų Roxbury 
teisme buvo atidėta tolimes
niam nagrinėjimui.

Sausio 21 d. šių metų, ,į- 
vyko lietuviu kalboje skai
tymo kontestas, kuriame da
lyvavo parapijiiies mokyk
los vaikai.

Šio kontesto surengimu 
rūpinosi ir jam vadovavo. 
L. D. 8<8kp. •

Atidarant scenos uždan
gų broliai Ernestas ir Juo-r 
zas Stukai’ ir Ant. Barkus

CWA DARBININKAI 
PROTESTUOJA

CHORO PARENGIMAS
Šiais, metais parapijos 

choras švenčia trisdešimties 
įdėtų sukaktuves nuo. savo 
įsikūrimo. Per tų gyvavimo 
laikotarpį, choras yra nu
veikęs milžiniškų darbų ir, 
kad tuos darbus tinkamai 
apvainikuoti nariai pagiry?

N E W D E A L MARIETY STORE
’ Mes parduodam geros rūšies tonikų. 3 didelės bon- 
į kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas.
A’ * 1 svaro keksai. 11c. Pajai visokio skonio llc. Viskas 

prieinamomis kainomis. ■ Kviečiame užeiti
;. <^75 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Apsišvietusio Lietuvio
Namuose ,

t

y . visados rasi dorų lietuviškų laikraštį. .
y . Laikraštis yra svečias, kuris-aplanko šeimynų su pa-

■ mokinančia ka|ba, praneša žinių iš plačiojo pasaulio ir 
iš viengenčių veikimo įvairiose šalyse. Jo kalba yra gr'y- 

į na, pamokinanti. Jis kalba kada. Tamsta ar Tamstos šei- 
' mynos nariai nori klausyti..
x . Užsiprenumeravęs gerų lietuviškų laikraštį turėsi jį 

kaip.gerinusį draugų .'ir prietelį.
. f' “Darbininkas” yrą toks svetys. Jis prašosi, kad Tams- 
į ta jį pakviestum Tamstų lankyti -per visus metus. Rašyk

Į ; šiandien ir.pakviesk jį, • .

PLĖŠIKAI PAVOGĖ POLI
CIJOS GINKLUS

M. Porter 3789

IUHN REPSHIS, M. B
• f-ftiopavA- • '■■.._ ■

Uetuyla Gydytoja* 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp Inman arti Central Sq,

Oambridge. Mass

Apkurtimas
> Dusulys Kataras 

3? BR0NCHIT1S
ir kitos ligos akių, ausų, nosies, 
gerkite ir plaučių pagydomos, mo
ksliškai Ir protingai per

Dr,Gradj,327S""'»i..
Valandoj: Antradieniais, ketvirta- 
lieuiala ir fiagtądlenlais 10—ii ry- 
te, 2-5, 7—8 Vakare; 'sekmadL* 
nlais 10—12 tiktai.

MIRIMAI
vak. 

mirė; Juozapas Repečka, 42 
metų amžiaus, gyvenęs 3 
Staniford St., Boston, Mass 
Jis paėjo iš Kuklių. Pragy
veno 21 metus Amerikoje., 
Mirė staiga širdies liga gat
vėje; Kunigas vos spėjo ap- 

j rūpinti Sakramentais. Sau- 
i s'io 30 d. 9'vai. ryte sū mi- 
| šiomis iš Šv. Petro bažny- 
I čios tapo palaidotas Naujos 
[Kalvarijos kapuose. Paliko 
brbli Jonų.;

Sausio 19 d., 9 vai.

CURLEY GAVO NAUJĄ 
' AUTO

žę rengti net kelis parengi
mus. . . . ;

. Vienas iš parengimų, tai 
operetė “Consilium Facul- 
tatis” (sveikas ligonis). 
Muz. M. Karbauskui vado- 
vdujant, šioje operetėje į-

BOSTON. — Buvusio 
mieto mayoro. James Curley. 
draugai šeštadienio vakare, 
sausio 27 d<, • Copley Plazą 
viešbutyje suruošė jam po
kylį'. Apie-J500 žmonių da
ly varo iškilmėse, ; Jų tarpe 

trauktos geriausios pajėgos. | buvo James A. Farley, paš- 
Iš vaidintojų sustato, mato-Į to departainehto viršinin- 
si, kad tas darbas pavyks. ! 

. Vaidina: A. GrabijoliutČ, 
O.. Valeckaitė, S. Jakubaus
kaitė, J. Zulonas, J. Anta
nėlis, M. Karbauskas Jr., J. 
Grigaliūnas ir D. Averka. 
Programoje taip pat yra ir - 
Vytu kvartetas, kuris pasi- .. ." , - . T._‘ k . ■' . - ,ia ir gabumais pasiekę auk-rodvs pirma kartų.. Bus ir l , rl-i • o •vA r i- T i sta vieta politikoje. Susirni-solistas p. A. Juodaitis. t. •• A.-"*T .. -1* • i kušieji jam dovanojo gl’ažųLaike operetes vaidinimo I , , A. 4. v m i automobili. - •gries misrus orkestras. Tai-1 
gi. šis parengimas bus savoj ~ 
programa įvairiausias išj . 
jau kada nors buvusių. j - 

•Vasario 4 d., 7:30 vai. va | 
kare, turėsite, progos visi į 
pamatyti tų parengimui. Į- 
žanga pigi:: 35 centai ir 501 
centų. Choro nariai pasek-j 
mihgai tikietus platina. No--j 
rintiejį įsigyti tikietus iš j, 
kalno, skubėkite.
- • •• . ‘ i. .

Vasario 9. d., taip pat Į-| 
vyks choro metiijiai šokiai, | ■ 
Repertory Hali, 264 Hunt- i 
ington Avė. Šokių komisija i 
išsijuosus darbuojasi, kad į 
kuogeriausiai ,tai prirengus, j 
Choro šokiui pasižymėjo ge
ra nuotaika bei patvarkymu1 
taip, : kad . atsilankiusiems! 
padarydavo gerų įspūdį.; 
.Šiuos,. jųbili ė j imtis šokius, Į 
stengiamasi- padaryti dari

kas,. prezidento Roosevelt 
sūnus, J. E. Kardinolo O’- 
Cdnnell atstovas, ir kiti.

James Curley, tris termi
nus buvo Bostono miešto 
maj oru. Jis iškilo iš biednų 
•tėvų ir vien tik savo energl-

GRABORIAI
JOSEPH W. CASRER 

(KASPARAS) 
GRABO RIĮTS 

494 E, Broadway,. 
South Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1437 J 
. Res, 158 W. 7th St. 
Tek Šo. Boston 1437. M 

Patarnavimas dienų ir naktį.

Tel. South Boston 0815 .

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

. Fanerai Home ir Res. .
564 Kast Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

BOSTON. —. šeštadienį, 
antrų valandų ryte, trys 
ginkluoti vyrai įsilaužė į 
automobilių parodos salę, 
surišo .du 'naktinius sargus 
ii* pavogė valstybės, polici
jos eksponatus, kulkosvaidį, 
keturius karabinus, dujų

BOSTON. —- Massachu- 
setts valstybėje CWA 130,- 
000 darb'ininkų gavo užtik
rinimų, kad jiems bus darbe 
iki—vasario 15 d.' Ši žinia 
atėjo sausio 24 d; po to, ka
da’ jau 150 darbininkų Bos
tone buvo atleisti iŠ darbo, 
Kada jie sužinojo, kad ne- 
btis samdomi iŠ naujo, ji( 
■kreipėsi prie mayoro .Mans- 
fiėld ir pareiškė savo pro
testą.

KVIETIMAS

Šiūomi kviečiame Tamstų talkon. Laike vajaus mums 
reikalinga Tamstos pagalba. Tamsta gali pasimatyti ii 
paraginti, savo pažįstamus lietuvius 4‘DARBININKĄ’? 
'užsirašyti.

Prašome mums padėti ir stoti “Darbininko” kontes- 
tan. Tiems, kurie mums padės, skiriame brangių dova 
nų. Už kiekvienų prenumeratų, kurių mums prisiusi 
gausi tam tikrų skaičių balsų. Tas, kuris laike vajaus 
gaus daugiausiai balsų laimės pirmų, dovanų, laivakortę 
į Lietuvą ir atgal. Laimėjęs “DARBININKO” pirmų 
dovanų važiuosi Lietuvon be vargo, nes laive turėsi ats
kirų kambarį su atskira maudynę ir privatiška veranda 
Kelionė, bus pilnai apmokėta iš. Amerikos į Lietuvų ir 
atgal. Antra dovana bus radio aparatas, o trecia lietu
viškų knygų knyginėlis.

Šiandien pat, užrašyk vienų skaitytojų ir mums pri- 
siųsk, o mes. Tamstų užregistruosime konteste.

DARBININKAS
366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

Apie mūsų pigų ir gražų patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SUKUS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass.*
Tel. So. Boston 0304-W

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UBTUVOB DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBk MOTINOS «V0.

-irmlnlnkS—. Eva Marksleng,
626 B, 8th St, So,. Boston, Mass. 

vice-pirinlnink&— Onb Šlaorleng,
443 B. 7tb St, So. Boston. Mosi. 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot RftSt — Bronft ClunlenS,
29 Gould S t, We$t Rpzbury, Mass. 
Tel. Parkway 1804-W

rta. Raft — Marjona Mtrkonlnt*
‘ 33 .Navarre' šių Roslindale, Mass. 

jTel. Parkviray 0558-W 
•tdlnlnkė. — Ona Stanlulluti

■ 105 Weet 6th St, So. Boston, Mam 
TvarkdarA — Ona Misti rdienS

t 1512 Columbla Rd., So. Boston. Mase. 
Kasos Globoja — B, JanuSonlenft ■

• 1425. Coiumbia Rd., Bo, Boston, Mase
Dranfija savo miBlrlnklmus laiko kat 

aitrą ntarninkij kiekvieno mSneelo, 
t:30 vai rakara, pobalnytlnij sve
tainėj.

sugrojo lietuvių paršų. Po 
-to, kalbėjo S. Bugnaitis? šio 
kontesto sumanytojas. Kle
bonas kun. D. Jųškaitis kal
bėjo, pareikšdamas džiaugs
mų ir dėkingumų to vakaro 
sumanytojui ir r engė j ams. 
Tolinus sekė dalis muzika- 
tio programo, Irntį Išpildė :, 
pianu duetų Elena Puziniū- 
tę įr Geno vaite'Malinaus
kaitė, Mandolin solo išpili 
dė Ona Malinauskaitė ; man
dolinų ii gitarų pagrojo se
serys . Genovaitė, Alberta.
ir Paulina Malinauskaitės į ; 
smuiku ir bandžų solo išpil
dė Petras Šopa ir Aleks. 
Naujalis, iš Avon, Mass.

Po to sekė kontestims 
skaitymas, kuriame geriau-, 
šiai pasirodė Paulina Jan
kauskaite ir laimėjo pirmų 
dovanų, $5.00. Antrų dova
nų laimėjo Emilija Palai- 
'naitė ; trečių: Bronė Lipiu- 
lė. Teisėjais buvo: kun. K. 
Urbonavičius, kųn. F. Stra-. 
kauskas ir* Ant, Kneižys, .

- - Dar buvo^ išpildyta smui
ko solo, kurių atliko Ant. 
BarkUs ir pianu akomp. J. 
Stukas. Piano solo skambi
no J; Stukas.. Nors jis yra 
nsai jaunas, bet pasirodė 
Įabus pianistas. Smuiku 'ir 
)ianu pagrojo Ernest ir 
Juozas Stųkai iš Rosliiidale.
. Kalbėjo kun. Urbonavi
čius, Ant. Kneižys, kun. F. 
Virmauskis, So. Bostono 
klebonas, kun. F. Strakaus- 
kas Lovvellio klebonas. Visi 
kalbėtojai pareiškė gražių

. naudingų minčių, Vakaras 
praėjo gražioje nuotaikoje. 
Ant galo . vakaro vedėjui, 
kuriuo buvo Antanas Za- 
veckas, paprašius, publika 
sustojo ir skambinant Juo
zui Štukui pianu sugiedojo 
“Lietuva, Tėvyne. Mūsų” ir 
kupįiii* 'gbažių įspūdžių išsi
skirstė. Rap.

Neleisk viešam namiii gy
vuoti tavo privatiškam na- 
me.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

į JUOZAS M. 0111$ ( 
j LAIKRODININKAS j 

Ė Parduodu ’ įvairiausios rūšies į 
j auksinius ir sidabrinius daik j 
j tus. Taipgi ir pataisau. | 
|. 366 W. Broadway |

SO. BOSTON, MASS. Į

AGENTAI
INSURANCE
Apdniusk namus, rakandus 

automobilius pas
i J. S. MESL1S 
1455 W. Broadway, So. Boston
I Tel. So. Boston 3612

K. SIDABRAS
Važiuojantiems į ir iŠ Liettivos parų- 

■ pinu pasportus ir parduodu
Laivakortes.

Apdraudžiu baksus, namus, rakandus 
ir t. t

342. IV. Broadvvay, S. Boston, Mass.
Telefonas South Boston 1798

ūmi* Urautfijo*- reikalais kreiptu*. 
protokolu rOtinink*

*V. JONO ĖV. BL. PA*ALP1N» 
DRJOS VALDYBA-

Pirm. —■ J. Petrauskas,
24 Thomas Pat k So.- Boston, Ha* 

Vlėe-pjrm,—V. Jdedouls,
1430 Columbla Bd., S. Boston, Slasa

, Prot. Raitiniąkaa —• J. GHneckis
B Thomts Park, So Boston Mas 

Fln. Baltininkas — Pr. Tulelkls, 
100 Bo\veu St.,. Sd. Boston, Mass. 

iBdininktts — A. NaudilOnt*
885 E. Broadwny, So. Boston, Ha* 

Marialks — J, Zalkla
T iVlhfleld St„ Šo. Boston, Kasi 

Draugija talio Sttjuirinkimtu kas treCJ*' 
nedsidlenl kiekvieno menealo, 2 vai 
0d pietį}, Parapijas sšillJ, 4*2 B. Ttt 
St. So. Bv^ton, IUm.

AGENTŪRA
^—-■Parduodame Laivakortes į ir

iš. Lietuvos ant patogiausių ir 
greičiausių laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ GASH .
I N SURANGĖ.

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t. 
BR0ADWAY TRAVEL 

.BURBAU
K. ;t. VinsULA, Sav.

. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

. Tel,. South Boston 0620.
t

į
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Musų Jaunimui
■ 0 tu, jaunyste, pavasario sėja, 

tavo pėduos žmogus ateitį.spėjai
J. J .Kraševskis-.

J'.

Nesibijok neturto—.auksas ir pelenuos žiba, Liga 
nepalaužia didžiadvasių? Daug pasaulio didžių vyrų gi
mė neturte, daug buvo liguistų, tačiau galinga savo dva
sią pergalėjo visas kliūtis ir nors jau keli amžiai pra
slinko nuo; jų mirties, jie gyvena mumyse. Imk juos pa
vyzdžiu, neieškok gyvenimo smagurių, bet stenkis surast 

; gyvenimo -prasmę, stenkis .nešt žmonijai naudos ii* tr-'u 
į švies, skaisti ateitis.
Thompson, Corin. . ' . P. PaUnskavt.

(Iš ?-Studentų žodžio” No. 8-9)

Sirdp
Kodėl tie žmonės, kurie 

ilgiasi pomirtinio gyvenimo, 
kad tenai, nereikės dirbti ir 

[vargti, —r dažniausiai, pyks
ta, kai jų dirbtuvėje darbe, 
pritrūksta?

Ar tu būsi astuonių -ar 
- aštuoniasdešimts metų ain- 

žiaus tu visados naktyje pa- 
kėlęs galvą ir įsižiūrėjęs į 

L“ žvaigždes stebėsiesi jųjų 
h grožiu ir tvarkingumu. Bei 

kodėl iš žvaigždžių nepasi-

eršos
kia jie bijo principų,. km j 
rių vienuoliai laikosi — jie ] 
bijosi atsižadėti savęs, savo j 
valios, ir-pasaulinių turtų. ]

t 
Mechanizmo gadynė. Maž- ( 

daug visą ką žmogus šian- ; 
dien savo reikalui vartoja j 
yra mašinų dirbinys. Bet | 
kas lieka žmogui iš savęs j 
sukurti drba padaryti ? Me- { 
chanizuotas žmogus . nieko 
taip gerai nemoka sau pasi
daryti, .kaip žemišką ji.Tpru-

Šių dienų pasaulis susilaukė* ne tik ekonominės kri 
' zės; bet ir dvasios susmukimo. Mūsų dienų jaunimas su 

Smulkėjo, sumechanizėjo ir užsimiršo kam gyvena. Šia» 
■ dien džiazž’as, modernieji šokiai, beprotiškos sensuali 

nes puotos laiko savo glėby j" jaunimą. Ir mūsų j.aunuc 
mene, užmiršus gyvenimą, ir jo tikslą, šoka kvaituling

-Šol^įr ~ . - yr y—-- -- — r tnoj<vtY sąvo^gvveiiiinaTtmpT
.. -G^gnunas tyump^iaud^-sa^ia ^sinmrir ,
.subankrntMęs jaunimas. Ir kvaituhngain siautuly meta aį >.

. visas geniausias savo negas i tą pamisusi gyvenimą, savo > 1 . .
gražiausias dienas. teršia purvais/. Ir štai^ šiandien jau eitum sa\o kc-
daug, labai daug tokių jaunuolių, kurių gyvenimo ke- PllĮ . “ . draugaudamas su 
lias dar tik pradėtas^ bet, deja, jau pilnas piktžolių, ku- šviesesniais, o paliekant ne
rias jie patys sėją. Kiek daug šiandien tokių, kurie už- Į dorus, tamsumoje.
miršę Dievą, išsižadėjo Jo, nustojo noro ko nors aukštes-1 " ■ —
nio •siekti ir tapo žemųjų savo geidulių vergais. Nupuolė I Daug žmonių turi Įproti 
nuo aukštumos Į žemės purvus ir nebeįstengia iš jų pasi- ant kalendoriaus išbraukti

: kelt. Jie vietoj ieškot gyvenimo prasmės, ieško gyvenimo arba kryžių pabrėžti pra- 
smagunių. Ir tas nepaliaujamas smagumų troškulys ir Į slinkusia dienelę. Pasyviš- 

. naudojimasis jais naikina jų jaunąsias, jėgas, griauna jų ||<aį ” žiūrint'_ tokie nesii-
ateiti. Užtat šiandien tiek daug jaunų senelių. Nes nori |ĮaniJja šviesesnės dienelės, 
jų kūnas dar jaunas,.bet dvasia jau pasenus, sieloj tuš- yisti‘k;- vakar dienelė iš- 

Šalia Dievo išsižadėjimo, kaip koks kirminas, mūsų Įbiaukta, taip> ii si diena ^jų
. jaunuomenės kūną griaužia girtavimas. . Musų laikais J ”us įlydėta. 1 anasiai. 

daug didesnis jaunimo nuošimtis girtauja, negu seniau j daroma; kasdiena, kol visi 
Kiekvienas iš mūsų žino,’ kiekvienas supranta, kokios Į dietai vien, kryžių, kryžūčių, 
blėdies pridaro alkoholis, tačiau tiek daug, nenori supra-1 Verčiau, turėk savotišką 

= sti, tiek daug jaunų vyrų ir . moterų jį vartoja. Kiek Į brūkšnelį, kuriuo praėjusią 
daug kartų tenka .matyt strapaliojant girtą, palaužta e-1 dieną pabrauksi. Tuomet 
nergija, išpurtusiu yęįdų. jaunuolį ! Kiek daug kartų lįe įkiekvienasĮbrūkšnys, furė- 
jasi motinos karčios ašaros! Kodėl? Todėl, .kad.jos sū- [damas savo reikšmę, pri
ims ai* duktė, neturi pasiryžimo, neturi žmoniškumo. Jis Į duos tau malonumo, kai 
visa paskandino alkolyj. Savo laimę, savo garbę, savo Į pę^ėgsi akimis pabrauktas

. protą, sąžinę. Visa, o visa sudėjo ant’. Bacho aukuro;|.jjenas'; suprasdamas k ą 
Jaunas brolau, tavo siela, tavo kuriamoji galia tokia [L 
skaisti, tokia laki ir kam tų nori ją šugtiiųžinf. Kam | 
įtaikinti brangiausi savo turtą,Maryti: gėdą, ir* spausti: a-1

. Šaras savo artimiesiems?- • . . Daug geriau yra pasiskai-
Jąiuiuoli, nepamiršk, —- ne. visada būsi jaunas. Gy- įdomaus turinio knygą, 

venimas nestovi vietoj. Kas valandą ir kas dieną gyveni- Įafgti praleisti tris valandas 
irias atneša ką nors nauja. Kaip viena diena, kaip viene- kino paveikslų teatre. Tą 
ri metai praūš audringa jaunystė, praūš geriausios tavo šiuorni galiu priparodyti. 
drenos. Tau atsivers, naujas gy venimas, nešąs naujas pa-1 Gal teko paskaityti kokią 
reigas, naujus reikalavimus.; -Ar pasirengęs jį patikt ? I gražią apysaką ir tą pačią 
Ruoškis, kol laikas. Ruoškis stropiai, neaikvodamas [apvsaka matyti vaidinama 
brangaus ■. laiko tuštiems pasilinksiniuimanis. .Laikas jarif eskrano Galėčiau dra- 
brangus. Jo nenupirksi už jokius pinigus. Laikas^ piąbe- |gįaį pasakyti, kad daug tau 

. ga nest^žuiamab Tad, "kol jaunas, o. broli, s?k pase- L u maloniall iš įsl.
ho grtickj, nes “ka jaunas pasėsi, senas piąusi. ’ Jei astnenis TOatv-

' savo jaunystę vien pasilinksminimams, vien smagunavi-1 . ’ ? - v <•
maras praleisi, sunkios bus tavo senatvės dienos.. bes> urėtos apylinkes, ne- 

v , gu turint visą prieš akis.
Jaunimas tautos ateiAs. Ir ką_gi tu, jaunas bro-1 Kuodąugiausia duosi savo 

laū, galėsi duoti savo žmonėms, savo tėvams, krane tavy- -i<feįtwei darbo, tuo tur. 
je savo skaisčiausias viltis uejo, jei tu pats nieko neturi, . , ’ .
jei tu savo iauiuisias jėgas pragėrei, savo protiĮ besilink-1 . . ’.
smindamas praūžei. Kiy tu jiems duosi? Kaip širdžiai laisvame Įa*ke.galėsi semtis 
nustojus plakti, kūnas įniršta, taip jaunimui menkejant p1,azlU vaizdelių.

’ . tautos žlugimas iš anksto nuspręstas. Už tat darykime -- —
taip, kad niekam , netektų mumis nusivilt. Iš pat anksty- . Daug. : žmonių pastarai- 
bųjų jaunystos. dienų pratinklinės save valdyt. Nes tik siais metais išmoko taupu- 
tas galės kitus valdyt ir į šviesesnę ateitį vest,’ kuris pats Į mo, panašiai kaip tie, kurie 
savė apgalės. Jaunuoli, i tavo rankas pavestas tavo atėi- Į išmoksta plaukti, kai juos 
ims laivo vairas. Nuo tavęs priklauso, kad tu ramiai ’Kas įstumia į vandenį — ki-

. įplauktum amžinybės uostau. Gyvenimas, kaip jūra, ąu-Į įos £gei.ties nėra, arba skęst 
. dm įgas. Gyvenimo menkystos,.kaip miražai,. vylioja. Ta- plaukt Taip ir su 

. čiau nepasiduok gyvenimo vyliams,. nes tai tik vylioja,J naįg. arba taupyti pinigus, 
bet niekados nepasotins. Nepasiduok’audroms, nes tik U . . , »•. ‘
dulkė pavėjui lekia. Eik į pasaulį kupinas vilties ne pa- ‘ 7a c; a y ’ .

•! . .siduoti, bet nugalėti. “Siek tai, ko vyželis, nepasiekia, 
į laužk tai, ko protas nepajėgia/’ ’ 1
‘ . Žmones kartu su pasauliu keičias. Šiandien mes e-

sąin, rytoj nebūsim.’ Toks jau mūsų likimas, žmogaus 
šios žemes kelias trumpas. Tad pradėk darbą dabar, nes 
rytoj gali- būti pervėlu. Rasit, tas darbas reikalaus daug 
pasišventimo, daug vargo. .Neivusiniiiik !. Atsimiiri<, kad 
tas, kuris vargo nematė, :nežmos, kas. yra džiaugsmas. I

. Tik per erškėčius pasieksim žvaigždes. Tik-kropščiai
• ••’. • • dirbdamas-atneši žmonėms naudos ir čia žemėj nevysta-’ 

" . nią vainiką sau .nupinsi. Užtat , dirbk, nors ir sunku bū
tų, nors Įr niekas tavęs- neatjaustų, šalintus.. Atmins tai e 

..kai juodoji žemė tave priglaus. Tavo vardas minios lū
pose bus, istorija įamžins tave, : ■

garą. Antra vertus, idealo 
žmogus moka naudotis Die
vo duotais gabumais .ir savo 
kūrybinės jėgos neatiduoda 
mašinai, . ■

Leonas Licvša.

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

“Geras katalikiškas’laik-i 
rastis yra nuolatinė misi
ja

DIETOS KITĘ,HALIS

te T) r. ;1. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

kaip jie turi gyventi, kad ir 
jie vra žmonės, jie-hesiten- įiesruii.ar zinuunciai moci-L . ” -r-... , . j kms vergo gyvenimu. Jie,nai maistas, tai pakanka* Pi* . . ., ’. 7 . . • . ’ ppsv fiflvn •nnllTiiinc. iv nlrnnn-

mai sviesto, Smetonos, sūrio x..V’. nuneš kuodaugiausiai. žalio pieno, 
kiaušinių, vaisių, daržovių 
(žalių ir virtų). Duonos ne- 
perdaugiaušiąi ir tai tik 
ėiefo gnldo, ne.pikiiavotos, u 1 lio|fb|i|A j n C 
(ruginės ar kvietinės), gė* m HluūlliulU Li Ui ui

v v* • k w f v ■ • JI v v J cV Znivllvby JlvbllUll-nesenti \ ar ziiKlanciat

per savo politines ir. ekono- 
organizaęi jaš, susi

kurs tokių visuomenes tvar
ką, kurioj galės žmoniškai 
gyventi.(Tęsinys)

Daugelis dantų. gedimo 
priežasčių dar kol kas nesu
rasta; ta kryptim daiAima 
moksliniai tyrinėjimai. fGaI 
būt ateity bus.1 galima dam 
ginu pasakyti apie dantų, ge 
dimo pamatinės priežastis. 
Betgi kiek iki šiol žinome,* 
tai maisto sąstatas yra svar 
blausia dantų sveikatos ar 
gėdimo priežasčia. Todėl ir 
smarkiausia kova prieš dan
tų; gedimą. turi būti, vedania 
maisto sritv. Pataisę savo 
dietą mes galime daug, savo 
dantim pagėlbefi, Ino išven
gdami nereikalingos dant- . 
gėlos ir lėšij. Žinoma, ne. lai skardinių ir vengti pei-vir- 
kas dantis maistų -taisyti sw mėsos, .
•tada, kada jau'jie išpuvę. Tai ir visas “sekretas” 
Sakoma,.kad deramai ’išru- gero maisto! Kaip matote, 

tasai maistas nėra branges
nis, negu sugadintas mais
tas.: Reikia tiktai pažinti 
maistą ir atsisakyti nuo am 
žiais Įsigyvenusio, pasenu
sio ir netikusios dietos pa-

’t
SUVAŽIAVIMAS.

įvyks. sekmadienį,. vasario 
18 d. š. m., 1 vai. po pietų, 
Šv* Petro parapijos svetai
nėje, 492 E. 7tli St, So. 
Boston, Mass.

Visos kuopos nuoširdžiai 
prašomos išrinkti atstovus,

riausia’i padžiovintos. Jeigu 
pusryčiam valgoma kokių- 
nors vasarojų, . f ai reikia 
žiūrėti, kad jie būtų ne na
maiti, kaip pav., ryžiai ar 
kiti. Be to, nereikia užmirš
ti išgert porą stiklinių van
dens prieš kiekviena valgi
(Mtenf pusę valandos prieš ■ p£ų».aminti nauju inešittnj it 
valgysianf). Vengti cukri
nių ar skrobylinių . valgyti 
perviršio; negerti kavos, ar
batos Tar Tkakao; nevalgyti 
jokio prezervuoto valgio iš

juos įduoti atstovams atvež
ti sūvąžiaVimui.

L. D. .Š.jN. A. Apskričio j

tuluoti stiprius ir sveikus 
dantis, reikia pradėti tai 
prieš dvi gentkartes. Bet 
pradėjus net su nėščia moti
na daug , galima atsiekti. 
Pirmieji, laikiniai, kūdikio 
dantys pradeda rutulofis pročio, o imtis to, ką moder 
jam esant dar motinos yš- niškasai dietetikos mokslas 
čiuje: apie trečią ar ketvir
tą nėštumo mėnesį. Pabai- 

| goj nėštumo jau ir antrųjų 
dantų gemalai p,asiro d o, 
nors jie nedygsta iki šešių 
metij po gimimo. Kūdikis 
sau dantini mineralines me
džiagas, fosforą, sierą, kai-

XIII. kitas, įauna iš mo-

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb. skaitytojų ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi. “Darbininkė;” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte \ jo skelbimą “Darbinin
ke. ’ ’ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

mums teikia. Pastatę nau
jąja kartų sveikais pama
tais, mes laipsniškai prieisi
me prie to,, kad žmonės bus 
stipresni, jie ne taip greitai 
pasiduos ligų įtakai, jų am
žius pailgės, jų gyvenimas 
bus linksmesnis; jie bus gfe- 
resni kovotojai už savo ir 
visuomenės rytojų.

Kaip kas gali paklausti, 
; kaip visa tai atsiekti; kąip

Valdyba . j 
Dirni. VE. Baulauskas !

Rųšt. T. Versiackas-. !

KATALIKŲ SEIMEUS
Nau j ds Angį i j os Katali- ’ 

kų 9-tas Seimelis įvyks va
sario 22 dieną, 1934 metais, ■ 
Šv. Jurgio parapijos sVetai- j 
nėję, St. James. Avė., Ndr- J 
vvdod, Mass. Visos katalikiš- -i 
kos organizacijos,į parapi
jos, Federaeij os skyriai, -pa
šaipiuos draugijos, chorai 
ir visos kitos kuopos prašo
mos išrinkti kuodaugiausia ; 
atstovų į šį Seimelį, nes yra 
daug svarbių reikalų, kaip \ 
tai : lietuvių katalikų dienos , 
klausimas, katalikų spau
dos reikalai, katalikų akci
joj <ję kitų reikalų. Atstovai 
turi turėti mandatus su kle
bonų ir valdybų parašais. 
Kitą visą Seimelio tvdrką 
praneš, vėliau Naujos Angt j 
Ii jos Federacijos apskričio ■ 
Dvasios Vadas kun. P. Ju- ■ 
ras ir kun. S. Knęižis.

Vienuoliai savo gyvenimo 
pavyzdžiu kuoaiškiailsiai ro
do, kad katalikybė ne tik 
yra sena tradicija, bet ir ti
kra dvasinė gyvybe, -t- kad 
ji ir šiandiena taip akfųa- 
liška, kaip ji buvo prieš de
vyniolika šimtų metų. Klau
simas. kyla, kodėl vienuoliai 
turi tiek daug priešų ? Sa
koma, ko žmogus bijo, to jis 
ir labiausiai nekenčia. Reiš-

finos. kraujo. Po gimimo, 
jisai savo kūno ir dantų 
tvėrimo, medžiagas gauna iš 
motinos pieno, ar bent jas 
turėtų, gauti. Jeigu gi moti
nos maistas toksai,. kad tų 
tveriamų, medžiagų.nėra pa
kankamai jos.kraujuje ar 
piene, tai nuo to turi nu
kentėti jos kūdikis. Jo dari-1 maitintis mokslo nurodytų. Juras, Pirmininkas •' V, J. L 
tys bus silpni ir jisai nega- būdu, kad'buvus sveikesniu ‘ Kudirka, Raštininkas D. j 
lės deramai grumtis su gy-ir ilgiau gyvenus. Kada dar! Avęrka, Iždininkas S. Čei- j 
.veninio kovom. Geriausias bininkų didžiuma supras, kauskas. i

Kiekvienam, kuris laike šio vajaus “Darbininką” už
sirašys duosime dovanų,

LIETUVOS ALBUMĄ.
Šis Albumas buvo išleistas Lietuvoje 1921 metais. Jo 

kaina, buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
.Gira, žymus Lietuvos poetas. Knyga yra 9x8 colių for- 

' mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa-
A veikslų, — atvaizdų ir biografijų veik visų atgimusiosTAMSTAI Lietuvos veikėjų, Vyriausybės narių, dvasinės ierarchi- 

jos vyrų, kariuomenės vadų, diplomatų, mokslininkų, 
publicistų, menininkų ir t, t.

. Liętuvos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtų.1 
būti kiekvieno lietuvio namuose. Ji netik yra brangiJ. • 
mums, kurie esame gimę Lietuvoje, bet taipgi sužavėjo. . 
ir mūsų jaunimą, nes .duoda jiems progą susipažinti ar- : 
ciau.su tėvų šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėtų 
pasinaudoti proga įsigyti šią brangią dovaną. . >

Nepraleisk Progos
už tris dolerius gauti “DARBININKĄ” visiems me

tams ir dar dovanų LIETUVOS ALBUMĄ. Imk phm- . 
ksną tuoj aus, rašyk mums laišką, įdėk tris dolerius ir 
užadresuok sekančiai:

DARBININKAS
366 VT. Broadway, So. Boston., Masš.

PASTABA: Jei turi giminių Lietuvoje, jiems gali už- 
rašyti “DARBININKĄ” metams tik keturis dole- "į 
rius. Jiems užrašęs “DARBININKĄ” pats gausi dova*. | 
nų LIETUVOS ALBUA1Ą. \ I

galima Įsigyti visos tos gy
venimo reikalingos . įmonės, 
kad šaly tiek daug vargo, 
nedatekliaus, tamsybės? Šio Federacijos Apskričio ’ {
rašinio tikslas buvo nurody- valdyba: ‘ į
ti, .kaip reikia gyventi ir Dvasios Vadas kun. P. >

KVIETIMAS
Ar Tamsta žinai, kad nuo Naujų Metų iki balandžio 

meni 22 d., 1934 m. Tamsta gali užsiprenumeruoti vie
nintelį lietuvių katalikų darbininkų laikraštį visiems 
metams tik už tris dolerius?

“DARBININKAS’'
yrą aštuonių puslapių laikraštis,* kupinas žinių iš pla

čiojo pasaulio, o yatingai iš lietuvių veikimo Lietuvoje, 
Amerikoje ir kur tik lietuvių randasi. Jis yra leidžia
mas du kart į sąvaitę, — antradieniais ir penktadieniais.

Ypatingai "rūpinasi ir gina lietu viii darbininkų reika
lus. Jame rasi rimčiausių straipsnių, rašytų mūsų lie
tuvių žymiausių inteligentų.

Yra laikraštis, kurį Tamsta pats norėsi skaityti ir, ku
ris bus įdomus kiekvienam Tamstos šeimynos: nariui.

Šiais *1934 metais sueis 19 metų kaip šis laikraštis yrą 
leidžiamas Lietuvių Darbininkų Sąjungos. <* ' • .

Jei dar “Darbininko” neskaitai, pasiskubink jį užst-‘ 
rašyti. f - ;

į
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8UMURIP.M0N KATES:..T*
tUMtic yearly $4.00

yėatir.,$5.00 
įtanuptic once per week yearly $2,00 

ff Fbrelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ............. $4.00
Užsieny metams. .............. $5.00 
Viena kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart Savaitėje metams $2.50-

DARBININKAS
ĮC0 West Broądway South Boston, Mass.

Tslephone South Boston 0620 y

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. Kr Federacijos Reikalai '
2334 So. Oakley Are., Chicago, UI.

MINĖKIME VASARIO
•- ŠEŠIOLIKTĄJĄ

ĮVAIRENYBES '
LIETUVOS ŽEMĖJ GY- tus minėtas profesorius, nu

statė, Kii’snoje rastos kau
kolės savininkas gyveno ne 
vėliau 4—5000 metų prieš 
Kristų, vadinasi, turi apie 
7,000 metų senumo, o ReŠ- 
ketos 2,000—4,000 metų 
prieš Kristų. Vadinasi, ak
mens gadynėje Žemaičiuose 
gyventą trūmpagalvės rasės’ 
žmonių, o Suvalkijoj ilga- 
galvįų. (Šiaurės Europos 
žmonės).

Pūlkin. Tarasenkos rasti 
Velykiškių ir kituose greta 
piliakalniuose radiniai ket
virto ir dar ankstyvesnių 
šimtmečių po Kristaus. Įdo
miausias Vėlykiškių pilia
kalnio radinys tai kapas 
su dar tolimų mūsų proše~ 
nelių griaučiais. Jie su visu 
ugniaviete . pargabenti ir 
stovi kaip, paguldyti prieš 
15 šimtmečių.

Kiti radiniai yra Vytauto 
Didž? laikų .(15.4ii.n,tan)~ir 
vėlesni. Labai įdomi paroda.

KIEK LIETUVOJ AUKSO 
| IRPINIGįl

mųjų priespaudos *jungų te- 
behėša. Reikės, kad" vilnie
čius iš vergijos išvaduoti.

Del to būtinai (švęskime 
Nepriklausomybės šventę 
(Vasario 16 d.) ir Švęsdami 
stiprinkime savo tautiečių 
pasiryžimų už Vilniaus af- 
vadaviiiių.

Visi A. L,. R. K. Federa
cijos apskričiui ir visi sky
riai yra Įparęigubti būtinai 
suorganizuoti savose koloni- 
j ose Lietuvos Nepriklauso- 
lųybės paminėjinių. Kur tų 
dienų bus renkamos aukos, 
prašome jas. skirti Vilniaus, 
krašto lietuvių švietimo rei
kalams. Surinktas aukas rel
iną siųsti Į. Federacijos cen
trų, kuris jas persiųs Vil
niaus lietuvių įstaigoms. 
(Ta proga primenama, kad 
praėjusio gruodžio mėnesį 
centras pasiuntė Vilniaus 
našlaičiams $90.00).

VENTA PBlEš 10,000 s 
METŲ. ■

Sausio 6 d. Kauno miesto 
muziejuje atidaryta medžia
ginės Lietuvos kultūros pa
roda. Išstatyti radiniai, ku
rie vaizduoja 10,000 metų 
laikotarpį.

Tas dešimt tūkstančių lai
ko tarpas suskirstytas į še
šis mažesnius laikotarpius. 
Seninusį laikų vaizduoja 
kaulinių daiktii radiniai, ki
tą— akmens, toliau žalva
rio, dar... toliau vario ir pa
galiau geležies; Iš seniausio 
periodo yra rasta dvi žmo
gaus kaukolės, Kaukoles ra
stos gilinant upių vagas, gi
liai durpėse, kur tada buvo 
žmonių sodybos.

Viena kaukole rasta Var
nių valsčiuje . Virvjūes ir 
Rešketos upių santakoje, o 
kita Marijampolės apskrity 
Kirsnos upėje’ Taip ilgai 
gulėdamas, šlapioje vietoje 
kaukolės persunktos dumb
lo ir atrodo pajuodijusios. 
Greta jų buvo rasta ir daik-j 
tų.. Ištyręs kaukoles ir daile-1 

jos įvyks Chicągoje vasario 
18 d. ir Naujoje, Anglijoje j sausi0 i a. siekė 52 mil. lt., 
vasario 22 d. Būtų gera, j užsienių valiutos fondas — 
kad panašūs. Seimeliai būtų 115,34, mit it., diskontas ir‘ 
sušaukti Pennsylvanijos lie-! paskolos .sudarė 81,64 mil. 
tuvių centruose (Philadcl-, ų,, o banknotų apyvarta — 
pliijoj, Wilkes Barre, Pitts-!----- -- - - .
burghė), Detroite, Cleve- 
lande ir. kitur, kur tik yra 
daugiau negu viena parapF 
ja.

Šešių draugijų mokesčius 
už praėjusius metus užsi
mokėjo Federacijos skyrius 
Norivood, Mass. Kas dam 
giau?:

.Federacijos Sekretorius.

Kad taip būtų, mes patys 
tinime rodyti jaunajai kar
tai pavyzdį,, pasirūpinti, 
kad šešioliktoji Vasario vi
sada butų iškilmingai šven
čiama, kad ji virstų tradici
ne mūsų tautos švente, Bet. 
jei mes to nedarysime, ne
laukime, kad mūsų vaikai 
švęstų Lietuvos Nepriklau
somybės diena.

Šiemet sueis lygiai šešio
lika metų nuo Nepriklauso
mybės Akto paskelbimo. 
Per tuos metus Lietuva vi
sokeriopai sustiprėjo. Tik, 
deje, dar Vilnius tebėra sve
timųjų pavergtas. Vadinas, 
dar Žymi tautos dalis sveti-

Vasario šešioliktoji visai 
musų tautai yra brangi die
na, neišimant nė mūsų, A- 
merikos lietuvių. Juk ir 
mums rūpėjo, kad Lietuva 
būtų, laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Nė tik rūpėjo, 
bet amerikiečiai ir darbo 
daug įdėjo, gausingai auko
jo, kad padėti tautai išsilai
svinti iš svetimųjų vergijos. 
.Dar tolį prieš Didįjį Karų 
mes kiek tik išgalėdami 
stengėmės kelti tautinę są
monę, kėlėme laisvės obaL 
sius, gelbėjome įvairiems 
tautos reikalams. Kų jau 
bekalbėti karo laikais , ir 
tuoj po karo, kada šimtai

’ BEDUGNE KOMUNIS- 
j TŲ SKYLE 

: ... ............ ........... ——

f Viename “Darbininko” gruzinas; Trocldj, Litvinov, 
Mtraipsnyje, užvardintame Zinovjev, Lunačarskij, Jof- 
<fNėapsižiurėta,” ryšyje su fe, Smenllov\ Driski j, Ra- 
aovietų pripažinimo klausi-' dek, Bela-Kun ir daugelis 
mU, buvo pasakyta, kad kitų — žydai; Dzieržynskig, 
“žydelis Litvinoy gerokai Vorovskij, Menžinskij, KoL

Įloiitaj (moteris) — lenkaiu - - .. • . v. ..
nešgalų-gSle A-jlakovskij bulgaras; o

ponai kaip Unsšįicht; Lacio, 
Peters, Kolm, Eimukidze, 
Eidukas — tai gali būti bei 
kokios. tautybės, jei iš pa
vardžių skambėjimo nespė- 
liosime, . kad Eunukidze. 
čerkesas, d. Eidukas tai ne

į prigriebė Amerikos politi- !
- -kierius,” :

Amerikai priseis pilti piiū- 
' ’ gus į • “ tokia nemokšų vals- 
/ lybę ' tų bedugnę komum- 
' stiį skylę.” Bolševikų laik
raštis “Laisvė” čia įžiūri 
prieštaravimų. Girdi, “vie- 

tnųi* kunigėliai pripažįsta,
kad bolševikai' toki gudrūs, kas kitas kaip mūsiškis. Bei 

v Jog jie mokėjo . apgauti net jie visi ne rusai.. Ikūgi ko- 
. Amerikos politikierius — kių galima padaryti išvadą 
r gudriausi žmogų Rooseveltų kai dėl rusų tautos apsi- 
t SU jo .štabu, o paskui kuni- švietimo ir susipratimo, kao 
gai aimanuoja, bule bolševi- ji, išpjovus savo inteligen-

* kai — “nemokšos.”, 'tus, pastatė save valdyti
Visų pirma, kunigams nė-!sve^mU šalių avantuiistus ? 

ra reikalo aimanuoti, jei
i bolševikai, yra “nemokšos. ’• 
L Kaip tik priešingai, jiems. 
■ geina linksma, kai bedieviai 
< pasirodo tamsūnais. Bėdiė- 
-Vių tamsumas tai viens iš . 
‘ geriausių argumentų prieš 
’ bedievybę, taigi dėl to čia 
t venkti netenka. Bet tiek to,
• ne apie tai eina dalykas.

. Čia eina apie tariamų pries- 
‘ ginystę tarp tų dviejų saki

nių:.’ kati bolševikų vadai
.“prigriebė” Amerikos poli- 
: tikierius ir kad sovietų res- 
f publilca (geriau būtų pasa
kius s imperija) yra tai ne-

^mokšų valstybė. Ar čia iš- 
tilrrųjų yra prieštaravimas?.

\.Man, rodos, kad nėra. Va- 
d«s gali būt gudrus, o vals
tybė gali būt tamsi, viens

į kitam nekliudo. Antra ver
gtus, gudrūs suktumas dar 

j nereiškia mokslų ii- apšvie- 
Į tų. Čigonai visai neturi 
| lįiokslo, o tuo tarpu jie yra 
^gudriausi pasaulio sukčiai, 
į Pagaliau Litvinovo gudrus 
j Stįkfurnas nieko bendra ne 
l turi su1 nemokšų valstybe. 
J Bet čia gali kilti protestas, 

kad sovietų respublika nėra
j tai nemokšų valstybė. Pa^.
> nagriiiėkime tų klausimų.'

1 * Prįeš bolševikų atėjima 
rusų tauta turėjo gan skait-

: lingu inteligentijų, bet liau
dis, deja, buvo tamsi. Bolše-

r vikains. inteligentija išsker- 
?*dūs arba išvaikius, paliko

tik rusų liaudis. Žiūrėkime, 
/ kų ji padarė. Ji davėsi su

vedžioti agitatorių kursty-
• . . inams-ir pasiėmė’ ant savo 

. sprando ‘ tokį baisų jungų, 
-kokio, buvo nemačiusi ne to-

> . ttHų •. laikais. Ir kas įdo-. 
. miaųsiii, kad. įžymiausi. boK

Ų Ševikų. šulai’ yra ne rusai.
•’ \Pats diktatorius Stalių yra

1 . ■. .

AKCIJOS IR SPAUDOS VAJUS

kių galima padaryti išvadą

Kultūringa ir apsišvietusi 
tauta nebūtų tai ^padariusi. 
Bet gal bolševikai taip ap
švietė . rusų.liaudį, kad jos 
jau nebegalima vadinti ne
mokšų valstybę? Taip, jie 
šviečia, bet taip savotiškai, 
ir keistai, kad tų “švieti
mų” vargu begalima pava
dinti tikru liaudies kultūri
nimu. Kur kurstoma klasių 
kova ir skelbiama karas 
prieš religijų,. ten žmones 
ne kultūrinama, ‘ tik nukul- 
tūrinama. . Tačiau ne apie 
tai “Darbininke” buvo kal
bama, kai buvo pasakyta, 
kad komunisįų bedugnė 
skyle yra. tai' nemokšų, vals
tybė.' Tie žodžiai'buvo tarti 
t.a prasme, kad bolševikai 
nemoka ekonomiškai tvar
kytis. Ir kas galėtų šakyti, 
kad jie moka? Jų šeiminin
kavimo rezultatai —tai gry
niausia ekonominė suirute 
ir badas tokiu metu, kai der 
liūs buvo kopuikiausias. e- 
mokčjimas sutvarkyti ūkio; 
transportam jos . susmuki
mas (javus, gabena ne mai
šuose, tik pila tiesiog į va
gonus, ir javai, žinoma, iš
byra) ; nesugebėjimas .vary? 
ti įsteigtųjų dirbtuvių; pa
taikavimas neskaitlingai ko
munistų klasei ir engimas 
eilinių darbininkų ir, paga
liau, atėmimas p'ilietiškii 
teisių .-milžiniškai darbinin
kų miniai (tokių žmonių 
priskaitęma. 9 milijonai), 
taip, kad jiems neduodama 
nei darbo nei. maišto ir leis
ta tik elgetauti arba mirti 
badu, — tie visi dalykai 
duoda sovietams pilniausių 
teisę vadintis nemokšų vals
tybe,. arba, jėi. norite, be- 
dugne komunistų skyle.

k.

nigų plaukė į užsienius ko 
vai dėl Lietuvos nepriklau
somybes. Juk mes džiaugė
mės Lietuvos ' laimėjimais, 
liūdėjoine dėl jos pralaimė
jimų. Žodžiu, gyvenome tais 
pačiais troškimais su visa 
tauta ir dirbome jai daug ir 
nuoširdžiai.

Del to kada Lietuvos Ta
ryta paskelbė Nepriklauso
mybės Aktą 1918 metais, 
vasario 16 dieną, ir mes 
triumfavome drauge su Lie
tuvos broliais. Iš to aišku, 
kad toji nepriklausomybės 
paskelbimo diena ir mums, 
amerikiečiams, lygiai yra 
brangi ir, reikia tikėtis, kad 
ir mūsų ainiai jų tinkamai 
įvertins, brangins ir tinka
mu būdu minės.

Su antraja Gavėnios na- ^draugijas, kuriuos prašysi- 
vaite Amerikos lietuvių ko- i_. 
Jonijose prasideda Katali
kų Akcijos ir spaudos va
jus. Tai svarbus ir šventas 
darbas. Pasistengkime, kad 
kiek galima daugiau drau
gijų, ir atskirų žmonių į- 
traūkti į apaštalavimo dar
bų ir iš visų pajėgų platin
ti katalikiškus laikraščius ir

me išdalinti;
Konferencijos.

Eederiic i j o s apskričiai 
i kas met sušaukia gausingas 
I,rajonines konferencijas sei
melius, kuriuose dalyvauja 
šimtai draugijų, Didžiojo 
Neiv Yorko ir New. Jersey 
lietuvių katalikų ko.nferėn- 

knygas. Sekretoriatas , jau įvyko gruodžio 31 d. 
gavo malonių pranešimų iš.'.^^bita- visa eilė gražių re- 
kai kurių Federacijos sky- nutarta rengti ka
rių, kad jau rimtai rengia-1 talikiško veikimo ir spaudos 
mąsi prie vajaus. Paimtos į vaFh To krašto lietuviai ka

talikai džiaugėsi ,susilaukę 
!savo laikraščio “Amerikos” 
ir ypatingu būdu pasižadė
jo jį platinti.. Konferencija 
plačiai apsvarstė ir lietuvių 
jaunimo reikalus;

Kitos tokios konferenci-

gavo malonių pranešimų iš1.

Lietuvos Banko fondas

cija įvyko

salės, sudaryti spaudos pla
tintojų rateliai, Įtraukia
mos į talkų draugijos, klu
bai, chorai, kalbėtojai.

Netrukus, bus išsiuntinėta 
visiems skyriams laiškai į j

Fr. "Raimundas M, Šaulys O. P.

SOCIALINE EUGENETIKA
ARBA .z;'

VAISINGUMAS IR SUSILAIKYMAS

Ir kokių papiktinimų sukelia liaudžiai ne viena 
mūsų inteligentų ir turtuolių šeima. Tuo. tarpu, 
kai paprasti darbininkai, ūkininkai ir neturtin
gi miestiečiai turi ir gali užlaikyti ir gerai iš
auklėti didelį skaičių vaikų, mūsų inteligentų ir 
turtuolių didelė dalis apsirubežiųoja turėti vie
nų, du “tėvelio šuneliu,” trys jau jiems per
daug. Tai, vadinasi, toks pavyzdys, liaudžiai, 
kuriai jie vadovauja vienu ar kitu būdu. Tai 
biaurus,. žalingas egoizmas. Ar tokiu būdų mes 
auklėjame iš prigimties sveikų kartų ir sveiką 
tautą. Nejaugi ir lietuviams reikės premijų, 
konkursų ir dovanų už skaitlingų šeimų ? Žiū
rėkime į italų, vokiečių ir vengrų tautas po ka
ro. Jų prieauglis statistikose kasmet kėliaropai 
auga. Pažiūrėkime mes į kokį mažesnį ar didesr 
nį Italijos miestų ar miestelį, mažų vaikų ant 
kiekvieno žingsnio po dešinu ir visi sveiki, 1‘ink- 
smi, žaidžia. Tai tautos ateitis, tėvynės viltis. 
Juose glūdi auklėto jifdtikėsiai. Senosios kartos 
vietų užims dvigubai, trigubai daugiau darbi
ninkų. Jeigu mes norime užgrobtąjį savo Vilnių 
atimti, tai reikia, kad kiekviena, mūšų šeima bū
tų skaitlinga. Vengrų šūkis: “Motinos, duokite 
mums kasmet po vienų vaiką,” ir nuims būtų 
naudingas ir patartinas. Mūsų “ gražiausios po
niutės” bijosi būti nėščios: mat, nuo to nuken
tės jų gražioji figūra, atsiras ant veido raukš
lių, nėštumo laiku šokti negalės. Ar. tai tokia 
turi būti lietuvė inteligentė moteris i O ką vy
rai į tai sako ? — Nežinau, nesu buvęsv jų vieto
je, esu vienuolis. Bet norėčiau, kad abu, vyras 
ir žmona, sakytų: “esame vedę., sąžiningai ir 
^šventai atlikime vedusiųjų pareigas, būkiinę

Tęsinys .
Paryžiaus Medicinos Akademija buvo suda

riusi komisijų,., kurion įėjo Gariel,. Delorme, 
Doleris,' Gley, Pinard, Strauss ir Richet. 1917 
tn. gegužės 15 d. tos Akademijos narys Richet 
paskelbė sa\ o tyrinėjimų relinei jų. Joje, sako
ma, kad jeigu moters ir, tuo labiau, vyro vai
singumui nebūtų uždėta kokia, restrikcija, jis 
galėtų tęstis iki 44 metų. -Richet paduoda vidu
tinę svarbesnių Europos kraštų gimimų statis
tiką ir sako: “Skaitlingų šeimynų retumas 
mums aiškiai įrodo, - kad jeigu iš Prancūzijos 
ir kiti; svarbesnių Europos kraštų Šeimynų' tu
rima tik 1, 2, 4,. 5,. 6, ir daugiausiai. 9 vaikus, 
raiškia, kad nebuvo norėta jų turėti daugiau. 
Vaikų skaičius yra toks, kokį jie norėjo turėti. 
Jeigu turi tris vaikus — reiškia, kad nenorėjo 
turėti daugiau trijų; jeigu yra keturi reiš
kia, kad nenorėjo turėti daugiau keturių. Taigi 
jeigu moterystės nėra, tokios vaisingos, jeigu 
šeimynų skaičius su 10, 15 vaiki} yra labai re
tas dalykas, tai tik dėl to, kad. tyčia buvo pa
vartota restrikcija, jie nenorėjo turėti 10, 12, 
15 vaikų ir jiems tai pasisekė.”

Dažnai tame yra kaltinama motina,, bet rei
kėtų labiau kaltinti tėvų, arba abu lygiai. Neš, 
iš vienos pusės, motina turi sutikti būti motina, 
o iš antros, tėvas turi sutikti būti tėvu.. Vyras 
neturi žiūrėti į savo žmonų, kaipo į patelę, bet. daugelio vaikų tėvai, duokime savo tautai sūnų 
kaip į savo vaikų motinų, ir taip su ja turi elg
tis; Dažnai vyrai nenori atsižvelgti į žmonos fi
zinį stovį, pa v. į nėštumą, į nesenai gimusio kū
dikio savo krūtimis maitinimą, į jos genekolo- 
•giškas neigiamas sąlygas etc., bet tik .aklai nori 
patenkinti savo geidulius. Tuo išstato savo žmo
ną į didelį gyvybes pavojų arba į abortą, čia 
daugiausia nusveria vyro egoizmas itabiejų -tė
viškų pareigų nežinojimas. . ’ - ?

Pas mus Amerikoje yra tas labai paštėbinia,

ir dukterų, kad .mūsų vardas per amžius nežū
tų-”

Eugenetikos žinovai katalikai paduoda mums 
šias dvi normas, kuriu visi privalėtų laikytis.

. 1) Atitinkama vedusiųjų instrukcija, apie tė
vų pareigas: . . • •

2) Vedusiųjų susilaikymo prievole.
. Abi normos yra taip susijusios, kad aiškinant 
vieną, Ims aiški ir kita.

87,64 mil. lt. Banknotų pa
dengimas auksu siekė 59,3 
nuoš., o auksu ir valiuta 
76.8 nuoš..

Tikrų draugą per sielvar
tų pažinsi. Ennius.

. “ Į ’. kiekvienų katalikiškų 
šeimų privalo pareiti bent 
vienas katalik. laikraštis.

Popiežius Pijus XI.

Matėmd} kad susilaikymas yra vienintelis lei
stinas eugenetikos būdas. Kai kas gali tai pava
dinti utopija; negalimu dalyku. Viską įsivaizdi
nu, bet viskas turi subyrėti prieš griežtų prota
vimų. Tai Kristaus ir Bažnyčios doktrina. Ve^ 
dusių jų gyvenimo įstatymas yra vaisingumas, : 
bet tas įstatymas turi vienų korektyvų, suple- 
mentų, garantuojantį jo funkcijas: tai susilai
kymo įstatymas.

Viena iš jaunavedžių prievolių yra vaisingu- • 
mas, arba jų seksualiniu santykių lealumas (lo
jalumas). Dievas įdėg'ė žmogui seksualinį ins
tinktą žmonių giminei palaikyti ir plėtotis. Tas 
buvo būtinai reikalinga, bet sii sąlyga, kad ne
būtų blogos valios žmonių išnaudojamas. Tas 
instinktas stumia suaugusį į darbą, neleidžia 
jam užsidaryti savo egoizme. Mažiuliai, kurie 
gyvena prie jo ir prie jo gyvenimo draugės rei
kalauja jų darbo, pasišventimo^ o jie, to instin
kto skatinami, dirba ir aukojasi jiems. Todėl 
vaisingumas visada yra buvęs moralinio ir so- 
cijalinio progreso “varomoji jėga.” Mes mato
me, kaip vaisingose tautose žydi industrija, ko
mercija, prekyba ir pramonė; tuo tarpu, kai ‘ 
nevaisingos tautos yra pasmerktos tinginiavi
mui; inercijai ir žuvimui. . , .

Tokią pat įtaką, turi vaisingumas/'ir morali
niam auklėjimui. Egoistiškas tėvų gyvenimas 
palieka viename ar dviejuose jų vaikuose egois
tišką vaizdų..Skaitlingose Šeimynose yra pašte- ■ 
bįmas charakterių skirtumas, įvairumas; discip-. . 
linoSį. tvarkos ir paklusnumo reikalingumas. 
Visa tai sudaro tokių šeimynos atmosMų, ku
rioje .vaikai gerai auklėjasi, tvardosi ir tvarko
si. Visai priešingai atsitinka mažose šeimose. 
Čia tėvai prieina prie i kraštutinumų: ar ;per 
daug jais pasitiki ir lepina, arba perdaug griož'- 
tai'ir žiauriai sų jais elgiasi.

Tiek pat yra vaisingumas naudingas ir bijo- 
loginiu atžvilgiu. . Piringimis yra. beveik, nsa- . 
da silpnesnis už sekančiuosius,,nes moteris daž
niausiai dar nėra visai pilnai, subrendusi. Ge
ras fizinis auklėjimas, hormnlus fizŲologinis 
brendimas gali būti tik skaitlingose šeimoše.

v



Antradienis/ Stasio 30 d., 1934. 
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1 • T Y J • _  •■'. I bėti, nes ji negali mūsų pro-Biikime Ištikimi to ^rbą atne-
■ ■ - . |ka mokykla.

Savo Karaliui
CAMBRIDGE, MASS.

(Tęsinys)
Mokykla tai valstybės pa

matas. Nuo mokyklos geru
mo priklauso valstybės tvar
kos pastovumas. Kai-kurių 
žmonių dažnai yra vartoja- 
inaš posakis; būtent kad: 
“Sveikame kūne yra sveika 
ir dvasia.” i

Kalbant ■ apie mokyklų, 
šis. posakis norėtųsi pakeis* 
tį- kaip tik išvirkščiai. “ Jei
gų dvasia sveika, tai ir kū
nas yra sveikas.” Šį sakinį 
noriu labiau taikinti prie 
soči j alio, draugijinio gyve
nimo, arba valstybės.

Valstybės tvarka ir jos 
pastovumas/priklausę, dau- 

• į giatįsia nuo jnbkyklos..,.Val- 
stybes įstatymai gali būti 
parašyti kuo.puikiaųsiai, bet 
jeigu mokykla nėišauklės 
piliečių taip, kad jie griež
tai laikytųsi valstybės įsta- 
tynni, juos pildytų, tai tie 

. įstatymai bus tik ant popie- 
ros, o visuomenės gyvenime 
neturės jokios reikšmes.

Tad šiame atvejyje aš ir 
pavadinsiu mokyklą valsty
bės dvasia. Tai yra: jeigu 
mokyklą sveikai auklėja pi
liečius, tai valstybė bus t vai 
kinga* Jeigu priešingai, tai 
valstybės gyvenime pasida
ro spragos, suirutės.

Manau, jog. kiekvienas, 
kad ir nemokytas žmogus 
žino ir supranta, kad jeigu 
mes dienos metu turime 
šviesą, kad. toji šviesa paei
na nuo saules. Jeigu šaulės

nebūtų tai nebūtų ir švie
sos.

Antra mes žinomb, kad 
saule ne tik šviečia, bet dar 
ir šildo ir kad. toji, šviesa ir 
šiluma palaiko ant žemės 
gyvybę, augmeniją. Jeigu 
tos šviesos ir šilumos nebū
tų, tai ant žemės nebūtų gy
vybės ir augmenijos. Taipgi 
iš patyrimo. žinomer. kuomet 
žįėmą saulė nutolsta, tada 
visiems būna ’šalta, gamtą 
tarytum, apmiršta. O kur 
saule šviečia viršuje galvos, 
ten-gražiausios gėlės žydį, 
ir žmonės vaikščioja vien- 
marškiniai.

Mes žinome ir matome, 
kad ir mėnulis šviečia, ,bei 
jo šviesa neteikia šilumos, 
nes jis šviesą turi ne iš sa
vęs, bet ją gauna nuo sau-

Bet tai. vis niaterijaliai 
dalykai. Kuomet pradeda
me mastyti apie dvasinius 
protinius dalykus ir kalba- 
Inė apie proto švietimą ir 
dvasios tobulinimą, tai jau 
saulė nebegali m.iuns • pagel-

t> AfeŽ tUlltKAS
jos sostinę Vilnių. Skaitlin
gas būrys žmonių atsilankė 
pamatyti savo gimtąjį kraš
tą. Visiems labai patiko.

\ PAMOKOS.
Sekmadienį, sausio 21 d* 

bažnytinėje svetainėje buvo 
laikomos pamokos. Klebo
nas kun. P*. M. Juras pasa
kė gražią, pamokinančią 
prakąlbėlę.— “Ar galima 
Tiesa pažinti’ Ž monėins 
labai patiko ir nori, kad 
daugiau tokių pamokų bu
tų. - . . į

Ta proga ponas Juozas 
Arlauskas pąsakė įspūdingą 
prakalba apie Lietuvą.

. Prįscila.

8.

Mes turime dvejopos rū
šies mokyklas. Pasaulines- 
valstybines h* bažnytines—^ 
parapijines. Sakysime abi 
jos šviečia protą. Taip, bet 
kokis tarp jų skirtumas 10 
skirtumas tarp jų yra taip 
didelis, kaip didelis yra skii* 
tumas tarp sąulės ir mėnu
lio šviesos. Taigi šiame at- 
vėjuje aš ir noriu tą skirtu
mą išaiškinti.-

Kad lengvinus suprasti 
skirtumą tarp pdsaulinės ir 
bažnytinės mokyklos ir ko
kią rolę mokylda lošia, vals
tybės gyvenime, nies visų- 
pirma bandysime suprasti 
tą darbą, kurį mokykla,at
lieka ir kokios yra to 'darbo 
pasekmės.

Aiškumo dėlei tą darbą 
padalinsime į tris skyrius, 
arba laipsnius; Juos pava
dinsime; l) Apšvietą, 2) 
Kultūra ir 3).Civilizacija.-.
Berods" daugelis dažnai niėg d^aW0S^ Centiųdr į skyrių

NDRWOOD, MASS.
Sausio 28 dieną įvyko A. 

L. R. K. Federacijos 10-to 
skyriaus metinis, susirinki
mas. Visos katalikiškos or
ganizacijos prisiuntė po. du 
atstovu 'ir užsimokėjo i Fe-

sta kalbėti apie apšvieti), 
kultūrą, civilizaciją, nors 
dažnai neturi nei mažiau
sio supratimo apie tų žo
džių reikšmę. Tad ką reiš
kia tie trys žodžiai?.. B.

y (Bus daugiau)

Į kas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

LAWRENGE, MASS.
DARBUOJASI.

Lietuviai katalikai neatsi
lieka “Darbininko” vajuje. 
L. D. S. nariai gražiai, dar-^ 
buojasi. vaikščiodami po stu 
bas ir užrašinėdami “Dar-

bininką”. Daug naujų skai
tytojų jau užsirašė, bet tiki
mės dar daugiau.
“LIETUVIŠKI 

KIES”
TAL-

' Penktadienį, sausio. 19., 
Šv. Pranciškaus salėje buvo 
rodomi krutąmieji garsiniai 
paveikslai apie Lietuvą ir

Praųciška Čepaite iš Can- | 
ton" taip pat serga ir guli f 
Norvvoodo ligoninėje.

Linkime ligonėms pa
sveikti. -

Choro ' koncertas įvyks 
sekmadienį, vasaiio 11 d*, 
Šv. Jurgio bažnytinėje salė
je*

šv. Cecilijos choro priva- į 
t iškas vakarėlis, sausio 24d. j 
buvo sėkmingas. Vakarėlio ’ 
surengimu daug darbavosi 
p. E. Navikienė ir kiti.

A. ir B

Apyskaita-Padeka

viso 13 organizacijų. Tai 
gražus pavyzdy s, 1—J. .1— 
katalikiškos organizacijos Art. J. BABRAVIt’IUS, žymus dainiiiinkas, atvykęs 
priklauso prie .Federacijos. į Bostoną ir gavęs visų pritarimą rengia koncertą, sek- 
Štai tų garbingų orgaiiiza- madienį, vasario 4 d., 7:30 vai. vakare, Alūuicipal Bldg. 
ei jų vardai:

. F. Šv. Jurgio parapija; 2. 
Šv. Jurgio pąšelpinė drau
gija; 3. Moterų Nėpersto- 
janeios Pagalbos. Panelės 
Švenčiausios draugija; 4 L. 
D. S. 3-ęia kuopa; 5. A. L* 
R. K. Susįv. 81. kuopa ; 6. 
Šv. Cecilijos- choras; 7. Lie
tuvos Vyčių 27 kuopa; 8. 
Sodalicijos drau gija; 9. 
Maldos Apaštalystės; 10. 
Gyvojo Rožančiaus; 11. Ma
rijos. Vaikelių; 12. Studen* 
tų kuopa ; 13. Vyrų Švento 
Jėzaus Vardo draugija. Nu
tarta reųgtis/.jprie katalikų 
seimelio.;, išrinkta komisija I tą kontėste. Man ir atrodo,

kad visos -

svetaįnėje, So., Bostone. . x
Tai būsiąs jo paskutinis atsisveikinimo koncertas prieš 

išvažiuosiant į Lietuvą... •
Art, J ...Babravičiaus koncertų programoje dalyvaus 

taip pat žymus dainininkas p. P. Petraitis ir pianistas p. 
LiiAVrence Apgar 'iš Brockton, Mass? ir kiti. V

tinkamai priimti atvyku
sius atstovus į seimelį.

**Darbinįnko” laikraščio 
vajus labai geiai sekasi. 
Užrašyta 20 prenumeratų, 
keli nauji nariai prirašyta 
prie kuopos ir parduota 
knygų. Kaimietis “Darbi
ninke” rašė, kad Norwoo- 
das. tikrai laimės pirmą vie-

•Normalus vaisingumas yra sekančių vaikų nor
malaus brendimo garantija. Kiti sakys: mes be- 

. velyjaine kokybę ant kiekybės/Bet kaip tik, ko
kybei įgyti, reikalinga kiekybę palaikyti. Skait
lingų šeimų sūnūs tai liudija . it dėkoja savo 
gimdytojams; tuo tarpu, vienintelė “mamytės 
dukrelė ar sūnelis” greit supras tęvų jiems duo
tą pamoką ir, panaudoję ją praktikoje, eis tėvų 
egoizmo keliu. Tarne glūdi ne atskiro individo,, 
bet visos visuomenes reikalas,

Bet vaisingumas negali būti nerybotas, būtų ki. Einama'nuo kalno į pakalnę, vis 
neprotinga, nes tada jis turėtų aidai vergauti.;• greičiau, vis pavojingiau ir pavojingiau, 

‘instinktui. Socijalinės, moralinės, fizinės saly- ... . . . 1V.v . . i a • m • • Yra aišku, jeigu vedusiam pora,dasileidžiagos gali priversti gimdytoju, vaiku ir visuome-1 . . . 1V.’ v K.- ■ • • ... q_ Z. .i'l- 1 ;s.au teisę džiaugtis dirbtinai nevaisingais seksu-•• nes naudai kiek sulaikyti tąjį vaisingumą. O. .. . • . & J X- •• •», -j . -j \ ‘ . j alinio gyvenimo malonumais, tuo pačiu jie da-. kadangi draudžiama įvairiais neoinaltuzijaiiiz-1. . ,v. , •, . , • ■ J, , ,7 x -i • i leidžia, kad iu moterystes tikslas vra seksualinio prietaisais frustruoti moterystes veiksmą ir, į . \ d ... .... ........ . : . ims malonumas. Kai kas atsikalbinėja, vartojąs
r .. ?. itas priemones tik svarbiam ir būtinam reikaluikelius* susilaiky-,-n.j i_i_ n

!teisėjas? šiandien toks reikalas, ryt kitoks;
i šiandien moters sveikata/to reikalauja, ryt vy- 
iro kišenė neišneša, ir tūkstančiai kitokiu “svar- 
ibių reikalų” atsiras ir visi turėtų būti leistini. . 
I, . Prancūzų tų dalykų žinovai rašįlojai sako, 

Neomaltuzijaniznio priemonės pir-Jkad antikoncepsijonalinių priemonių vartoji- 
_ ____ t ‘ labai žalingos jūsų pačių kūnui; |mas tiesioginiai- veda prie aborto,, kūdikių žu- 
nevisuomet garantuoja teigiamus rezultatus,, klymo, prie moterystės neištikimybės ir prie 
pats jų-pritaikinimas gali būti pavojingas; bet pėrsiskyriino. Kas link aborto ir persiskyrimo, 
svarbiausia, kad jas varto'danii, jūs pražudo.tė statistikos yra jų pilnos ir ant kiek mažėja gi- 
savo sielą. Eikvojate Dievo duotas jėgas ir in-Į mimai, ant tiek daugėja, abortai ir persiskyri-

. stink.tą kitam, blogam tikslui;' jūs tęršiate savo 
vardą ir .kompromituojate vaikų auklėjimą. 
Taigi visa suglaudus, išeina, kad yra priimtinas 
vien tik susilaikymas, protingas susilaikymas. •

Visų pirma, neomaltuzijanizmo priemonių 
vartojimas žudo visą seksualinio, gyveninio eko- 
iiomijjp.neš, nors jų tikslas yra vaisingumą li- 

’ • . mituotij praktikoje- po ilgesnio vartojimo.,-jie 
padaro jų vartotojus visai nevaisingus.. Taigi 
suprantama, jeigu neoiiialtuzijanizinb prienio- 
liių’yai'tojiūias būtų leistinas, tėvai atidėtų vai
kų gimdymą tolimesniam , laikui, patogesniani.

] laikui, kai nusileis jniinystės saule, kaC.instink-

tas nesivers prie berybio patenkinimo, kai nusi
bos būti vieniems ir užsinorės matyti mažytį, 
verkiantį ir tiesiantį į mamytę rankutės, sutvė
rimėlį, lengva yra suprasti katastrofos rezul
tatus.

Neomaltuzijauista'i sako, kad jų skelbiamų 
priemonių pritaikinimas yra labai lengvas. Mes 
atsakome, kad yra per daug lengvas. Taip, kad 
vieną kartą priėmus jų leistinumą ir. jas pavar
tojus, nėra galimybės daugiau nuo to susilaiky- 

; greičiau ir

kad laimės, bet tik dabai 
biskį pabūgo, kai pamatė 
Tėvo kim. Bružiko prisiųs
tą tiek daug prenumeratų. 
Bet nenusigą s k 1m e, tik 
smarkiau į darbą ir laimėsi
me. Labai malonu, kad mū
sų klebonas kun. S. Kneižis 
daug darbuojasi ir stoja vi
sų veikimų priešaky. “Kur 
vienybė, ten ir galybė!’' 
Vienybėje nors ir nedidelis 
būrys, bet daug ką gali nu
veikti.

FEDERACIJ OS VAL
DYBA 1934 METAMS.
Dvasios Vadas kun.> S. 

Kneižis, pirm. V. J. Kudir
ka, vįce pirm. M. Balutienė,

tuo labiau, sunaikinti abortu jau užsimezgusį!
vaisių, nelieka kaip tik Vienas kenti©; i&uojuičijux>-, v-. t» x , v T ... , . t . v_,«’ .užėjus. Bet kas gali būti to reikalo būtinumonias. Susilaikymas yra tikra vaisingumo.garan-!
tija. Visiems neomaltuzijaniznio metodų varto-'
tojams, randantiems įvairių priežasčių ir reika
lų tame save pateisinti, mes galime atsakyti: 
priežastys ir reikalai yra savaime pateisinami.
bet jūs klystate metodo pasirinkime ir jo pri
taikinime. i

. minusia vra

pats jų pritaikinimas g

Inai. įmetus neištikimybės krislą į seksualinių 
santykių lojalumą, atpuola visos seksualines 
moralės regulos. Tada neturi prasmės skaistybė 
celibatui, ištikimybė . moterystei ir neišardomy^ 
bė moterystei. Nevaisingumo garantija sužadi
na seksualinius instinktus,, juos sujaudina ir at
ima jiems visą kontrolę. Kilnus jausmas, tė.vų 
meilė yra tų priemonių nužudoma. Tada tėvas 
ir motina tampa meilužiai.

Medicinos patologija,’ ginekęldgija ir psielii- 
jątrija uiums. paduoda baisių.* žinių apie neo- 
maltuzijainzmo priemonių vartoj i m o . žalą, 
Gamta Žiauriai keršyja savo įstatymų pėržėn- 
gėjains.

Antikoncepcijonalinės priemonės išstato mo
terį vyro brutalumui, kuris klauso tik savo ins
tinktų ’ir neatsižvelgia į moters sveikatos stovį, 
Čia jau kaltas vyro egoistiškas ■ seksualizmas, 
laikąs savo žmoną vien tik kaipo patelę, vergę. 
Ir be' tų priemonių vartojimo daug nukenčia 
moteris, o su. priemonėmis vyras dar labiau iš
naudos. savo žmoną;. Taigi vienintelė išeitis,.'.ragt. A. Samsonaįtė, iždin. 
vienintelis moters,, vaiko, visuomenės išgelbėji-' o. Pazniokaitė,. tvarkdarys 
mas yra susilaikymas, susilaikymo propaganda. ,j. Versiackas.

Nesusilaikant, beribiai didėja vaisingumas, p . <t WHTST 
ir priveda prie tų blogumų, kuriems neomaltu- . pijįpY„ 
zijanizmo šalininkai stengiasi užbėgti už akių. į
Susilaikymas gi užtikrina šeini ynai vaisingumą,' Švento Jurgio parapijos
kokį jai paruošė gamta ir protas. Susilaikymas 
geibi didžiuosius visuomenės interesus ir žmo
nių rasę. Nereikia.bijoti, kad santykis tarp vai
singumo ir susilaikymo nusvertų rasės nenau
dai. Nemanoma, kad susilaikymas galėtų būti 
perdėtas, per ilgas ir tuo pakenktų visuomenei 
ir rasei.

Motervstė, kaip krikščionybė mus moko, nė-1
* * ?.• 1 , . n- •. v . i-Jt-UIllVJ-U.OJLVJ

ra tai geidulių patenkinimo priemonė, bet griez^ parsįlle^į 
tą disciplina, kuria sielos savo pavyzdingu gy- .ppį
veniniu ruošia kitas sielas malones gyvenimui, 
jų krikščionišku auklėjimu. Tai jaunimo pa
ruošimas skaistybes gyvenimui, o paskui gerai 
krikšeięiiįškai moterystei. Jaunuolis; nemokė
jęs kovoti dėl skaisty bes ir viską sau daleidęs, 
sunkiai galės kovoti susilaikymo kovą moterys
tėje, Bet, atvirkščiai, jeigu jis nuo jaunystės 
bus užsigrūdinęs skaistybės .kovose, tai. kada 
turės prie .savo šono tokią pat skaisčią žmoną, 
jis ją laikys kaipo Dievo duotą sau palaimą., 
kad jų skaisti ir vaisinga abipusė, meilė, duotų 
tautai naujų sūnų.. . ’ •

Kovojant su ūeonialtuzijaniznio 'doktrina, ne
užtenka statistinių įrodymų, neužtenka, tėvynės 
meilės šūkių; neužtenką gydytojų .mums daro
mų pastabų, liet reikia kviesti visus į kovą už 
būvį, keikia daryti šeimyninio susilaikymo pro
pagandą. įSusilaikyinąs garantuoją mūsų šeiniu 
vaisiiigųnią, 'progresą ir rasės į'izinj ir psichinį 
brviidinią.

“Whįst Party’’ įvyks ket
virtadienį, vasario 1 dieną, 
8-tą valandą vakare, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
St. James St. Apie 35 lai
mėjusieji gaus dovanas. Do
vanos didelės ir brangids.

Laimėjusieji negalės neš- 
. Gera proga 

linksmai laiką praleisti ir. 
ir laimėti dovanas.

DARBAL
Odos ir vilnų fabrikuose 

po streiko dar nesusitvarkė. 
Jąu trys mėnesiai praėjo ir 
dar vis daug darbininkų ne
grąžinta darban.

;. Kai kurie grįžta šiandien.
Kitur taip pat yra trūku

mų;
Darbininkams su šeimy

nomis gana slinku gyventi’.

Vilniaus Geležinio - Fondo Ko- 1 
mitetaš per Lietuvos Generalinį ! 
Konsulą Ne\v .Yorke gavo iŠ. že
miau išvardintą Amerikos Lietu
viu organizaciją už išplatintus 
Amerikos Lietuvių tarpe VU- ’ 
niaus pasus ir ženklelius:

1. VVS-gos skyr.. Philadelphiu, ' 
Pa. kun. 1. Ziniblio $58,75.

2. VVS-gos skyr. Hartford; - 
(Jonu., p. J. Leo.naitis $58,60 f

3. WESTFIĘLI),. . Mass, kun.
8. Vembre $7,30

4. VVS-gos skyr. Philadelphia, 
Pa., p. A. Tvaranavirins $2,40

5. VVS-gos skyr. New Britain,
Uotui. $13.40:

6.. VVS-gos skyr. Bayonne, N‘.
Y.? p. I Kalanta $14.50

7. VVS-gos skyr. Bingliamtoii,
N\ Y, A. (!. Balčys' . $37.5b

8. VVS-gos Waterbury, tJoiin.,
p. Š. Cibulskis $29,70

9. VVS-gos skyr. tVo.rccster, • 
Masą., p. S. J.. Purvinskas $10.00

10. VVS-gos skyr. Ąnsonia, 
Conn., p. J Marčiulionis $17,60

11. Se.rairton, Pa., p. A. C. Ku--
bilius $19,60

-12. Brooklyn, N. Y. A. L. R.
K. Federac., p. K. Krušinskas 
... .. ... .. .. ., $37,25.

13. VCF Stotis Liet. .Generali
niam Kons-te, \e\v York $37.25.

Viso . $317.90 '
Šią. sumą, pakeitus Lietuvos Ū- 

kio Banke j litus, skaitant už do
lerį. po 6 litus, gauta 1907 lit..40 
cnt., kuri suma užrašyta į VGF- 
do pajamas pagal kvitą 1779 nr.- 
nusiųsta p. Lietuvos Generali
niam Konsului Ne\v Yorke.

Vilu. Geležinio • Fondo Komite
tas, nuoširdžiai dėkoja Ponui Ge
neraliniam Konsului, čia išvar
dintoms organizacijoms ir ašme
nims. už pasiųstus pinigus, taip 
pat nuoširdžiai dėkoja visiems] 
Amerikos Lietuviams, prisidėju- 
siėras savo aukomis prie VGF-do 
ugdymo, ’. - -

Brangūs tautiečiai, nepamirški* 
te ir toliau paremti VGF-dą, ku< 

1 rio kapitalas daug padės, kovoje 
už Vilniaus atvadavimą ir jį at- 

, vadavus-ten tautinės kultūroj 
. darbui. . ■’

Viln. Geležinio Fondo K-tas*

SERGA.
Domininką Jasįoiiytė ser

ga . i r gnli N orivoodb ligoni* 
nėję. Jm lįąrė apendikso o*

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias budis prašalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors. kai 
gerai ištrintų su ĄNl'HOR Paitt»Ex,.. 
peHcriu skaudamų vietų — kur pati 
skausmas yra. l’ain-Expcllcris. • irrci.tat ■ 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
■r palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. .

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pelterio. namuose ir naudokite jį neati
dėliojant kuomet tik pa jaučiat skausmų.

Vijose vaisfinčse kaina 3Sc. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi. Inkaro vaisbaženkij.

PAIN-EXPELLER
JEIGU GALVA SVAIGSTA SU* 

ŠTABDYKIT SVAIGULĮ SU
NUGA-TONE ,

Nuodai, kurie susikaupia Jūsų uis 
gaiiUmę paeinu nuo to. kad jisai gn. 
nūtii’iii nolSsivalo Ir.todOl praplatina 
bakterijai, kurios užkrečia, Jus Hgn< 
mis, susilpnina Jūsų organizmą, ir ju< 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skaudi 
j imu ir lt.

NVUA'TONE Išvaro visus nuodus iŠ 
jūsų systeiuns. Yru milijonai motorų 
Ir vyrų,, kurio atgavo savo spt-kas Ir 
pataiso /savo sveikata su Šiuo piiste- 
bothiu yąistu. Jeigu jus - jaučiatės pa
vargęs arba nesveikas , pamfttlnkito 
NtmA-TONK.

.. ItoOmlauklto tlkm NVGA-TON'K, 
Parduodamus visose ni^akomlngoso 
vaisUiVčlosv.



WOfiCESTER, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

k A. PETRAS LUKŠYS.
K Petras . Lukši's. tapo pa

klotas, sausio dieną š. m. 
, bažnytinėmis apt'igomis, 
šią šv. auką atnašavo 

Įelioiiaš kun. A., Petraitis.
a. Petras išbuvo virš 10 
tą 25 Blaivininką kuopos 

iriu ir buvo Blaivininką 
Hį&iąvos nešėjas,

4 Todėl visus Blaivininkus 
tašome Už a. a, Petro vėlę 
fcftRtmėlsti. Lai ilsisi ramy-

. ; V. J. Klarackas, 
P. B. S, sekretorius.A*

M. Aukščiuniėnei. P. Miką- ‘ 
lausk’ieiiei, P. Vaičiūnienei.' 
“BIRTIIDAV PARTY”

P-lč Adelė Barstytė ture-y. 
jo gerą partv- savo liamuo- ■ 
se,. I’asadena Are., Higli-. I ; 
ląml Park; Ji yra fin. rast. 
Lietuvos Dukterų “ draugi- 
jos. N utarinių raštininkės j 
•sesuo" .Marytė KaseviČiutė 
prisi rašė pilė šios. .draugi-' 
jos, o ju mamytė nuo pat : 
pradžios priklauso. . Y*ra 
gražus skaičius jauną mer-'' 
giną. Turime jauną pirm. 
p-lo Juzafįną Išganaitę. 
A'aiio, Lietuvos Dukterys! .

Lietuvos laukte.

DEL ŽIEMOS PATOGUMO
SU EKONOMIJA
MES-REKOMENDUOJAME

J ilsu KainiynaiŽino

r New I 
'Engiand
ik COKE Z

DĖL geros šilumos mes rekomenduojame Nevv Eiig- ..>•. 
land.Coke namu apšildymiu Šiai žiemai. Ne tik šis .

. MAIŠYTAS kūiim duos gerą šilumą* bet sutaupys piim
. gą, dėlto, kad duoda daugiau šilumos nuo tono. Mes* žino-

.. Ine, kad pamėginę vieną sykį Ne\v Engiami Coke, jūs su
tiksite su tais, kurie vartoja, kad tai vra švarus kuras.
ilgai dyga ir mažai priežiūros reikalaują. Ir atminkite tą. ((ara lituotas Kūra#
kad prie Idekvieiio paiduoto tono.Neiv Engiau d . Coke yra ;
pinigu grąžinimo garantija, šaukite šiandien. . .

BROCKTON ICE & COAL C0.
27 LAWRENCE STREET, . BROCKTON, MASS.

_Tel. 1151.

; v

0ETR9IT. MICH. MŪNTELLO, MfiSS. ŽIŪRĖKITE SIOS ANTSPAUDOS KADA PRISTATO

•’ : ■ ■■ G, <
imeratos neskirtos minė-'-. 
J tiems laikraščiams. Bet šie- .: 
Imet tas pats klausimas ne- : 

.; gavo .viršaus. Dauguma bal- 
i są nutarta atnaujinti sekam 

.! Čius laikraščius: “Darbi
ninką ’ kaipo, o r g a n a;

Draugą”. ‘‘Šaltinį’^ “Mm 
jsą Laikraštį”, “Laivą” ir 
'“Mūsą Rytoją”. Garbe ŠV1 
Jono draugijos katalikiš
kiems nariams, kurie moka 

. savo draugijoje apginti ap- 
■ svietus reikalus nuo tokiu 

• šiaudiniu nariui, kurie -pa.si- 
. ryžę draugijoje sėti bedie

vybės sė,ld ą i i ’ a rdy i i ‘ ‘ VĮe- 
. iivbę”. Šiems metams i val

dybą tapo išrinkta . sekanti 
asmenys. K..Jurči.us, O. Ka 
linauskiene, A, Belickas, Y. 
Ramanauskas, J. Margelis.

Linkėtina draugijai lai
mingos darbuotes Savo ko
lonijoje. .

Jinp.

CEEICAGOS OPEROS 
Į* KOJH’ANI.JA.
5 IšpiMi’k Operas, . IVilson 
teatre, per keturias savai- 
fcs, pradedant sausio 28 d»
* TYLUTĖ RAŠO 
ru “DRAUGE,”

Spaliu l-lta; turėjo būti 
sausio litą, per Lietuvos 
Dukterų vakarą sudainavo 
ponios Stankienė ir M. Sir- 
vaitienė. Piano - armonika

GIMIMO DIENA. ------- ------—\ -Y .
Siuisio 20 d., š. m. 8 vai. Kasos Glob. p. Puidokie- 

vak. mažame būrelyje prie- ir N. Oesutilevjčiene. 
teini, paminėjo savo giini- į Board Direk; j; Kašetie- 
mo dieną, žmogus, kurspra-.nė ir M. Miliauskienė, 
dėjo žengti i gyvenimą už
sibrėžęs sau tikslą : eiti kė- Į čieiiė. ...
lin išganymo ir rodyti tą vi- Į x.- P. P. Š. M. di-ja yra 
siėrns nors ir erškėčiuotą ke vienintelė vieną moterų ka

lą — kelią vedan talikiška pašalpinė organl-

SO. WORCESTER. MASS.

Maršalka Br. Trainavi-

Kitienis solistams akonipa- 
aavo p-lės Pranaičiufė ir 
Jackevičiūtė.

Užgavėnių v aka-* 
m . RIEKĖS .

Vasario .11. d., bilietai jau 
įftsp&usdi n t i. Pirmutini; 
karštą dar, nusipirko Jonas 
Jkaiirihaitis. Jisai yra Dėdė 
iSamo Laurinaičio. • buvęs 
Marines,.' o dabar dirba 

. ^rajfic konipanijoje, gra
sioje Palmei- Pa vk sekei jo

£ Nepamirškite nusipirkti 
įlietą pas Sąjungietes. At- 
įpąusdinta 200-tai. Geriau 
Iūtą?.. kad iš anksto nusi- 

jrkfūinčte, tada komisija 
alėtu riušpyęsti kiek valgią 
gaminti, kad visus patem 
anti. Aukos irgi bus pri
matuos. Kas. norės aukuoti, 
k 'prašomi biznieriai a? 
iąip žmonės, patys savano

riai, paaukuoti tai vakarie
nei.

Į Jau 19 nariu iš Moterų 
pąjurigos 54-tos kuopos am 
{tavo. Tikimės kitame susi- 
Įrinldme gauti daugiau au-

f' Aąkas galima Įduoti, bile 
Valdybos narei, būtent: J. 
jjkedįnienei. P. Butkienei. 
pP, .Medonienei, M,, širvai- 
Menei, TE. Stepanauskienei,

' F
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kas. Išrinkta nauja valdy
ba: Prezid. M. Jakavonis, 
viee-prez. Jonas Tamulevi
čius. ižd. M. Grigas ir Sekr. 
A, Česnas, .

Susirinko daug naują įta
rią. Ratelis senesniųjų spor 
t’ininkų turės apie 60 narių.'.

Sportininkai . susirūpinę 
sukėlimu reikalingu finan
sų, Pasižadėjo dirbti Įsiry- 
žę, kad šukė lūs reikalinga 
sumą -dėl nupirkimo naujų 

i uniformų. ... - . , "
Susirinkime atsilankė ir

lią, bet kibių — kelią vedan talikiška pašalpinė organl- 
ti i laimę... ■ žarija. Pravartu visoms ka-

Nebuvo tame vakarėlyje talikėms ir jaunoms mėrgi- 
iškilmingų kalbų, sveikini-1 noms prisirašyti r*’ “ . 
mų, tik nuoširdūs linkėji- didelės draugijos.
mai artimesniųjų. \ SPORTININKAI.

^Nesmiate tenai motąno^j Saugio 24 g ra 7 30 vaL senesnieji sporto mėgėjai: 
i ei tMeho, b tj e m Ljvak. Šv; Roko A. A. sporfr- Juozas Trainavtfius, Boni-
niui <>, •. uz _ ninku susirinkimas. Šusirinlfatas Tamulevičius ir kiti,
gam-ias žvakutes, kurios pn , . . , • _ -»■' . _ • . v . 'kimu vede kun. J. Petraus-' . Svyruonėlis.mine nevienus užgesusius, ‘ ./
.nors ir brangius praeities 
metelius..

Lai Dievas laimina Jūsų 
pirmus žingsnius! . . . • . v. .

Sausio 25 d. 8 vai. vakare bet..priešingai; leidžia , prie 
\ U3^EKAŠAS: Kadangi I Tautiško Namo sv J išnaudojimo darbiniu, darb

ai rshiinetos koresponden e i- į įVyiį0 lietuvių ir lenkų ma-;.davių nąudai.pkas svarbiau 
jos kaltininkas uždraudė p.a sįnįg susirinkįmas, kurį su
duoti jo vardą, todėl korės -. §aui-£ vietinė batsiuviu Bro- 
pondentas paduoda tiktai i-i therhood of Allied Črafs- 

• yykusį faktą. . ; meii Uniją. :
V P P š MOTERŲ DR ^Kalbėtojais buvo unijos 
" sausio 22. S. m. 130 valJP}r"1™^ Murphy, įŽdi- 
vak. šv. Roko par. svet., j, | raikąs CcJhns, F. A.. Good-' 
•vyko% P. P. š. Moterų pa- wln’_ ^s'-lietuvis rr vie- 
Salpinės draugijos susirin- as: .

' Siame mitinge buvo patie-
i Tarp kitu reikalu buvo projektas suvienyti 
svarstyta aukadėl Ūetuviš-! ba^UT1,l ,^as-„ , 
ikos par. šv. Roko šeštadie- ; KalP ž” .Broektono 
ninės Mokvklos. Nutai-ta pa batsiuvla1’ 193,3 ™eta^ bu’ 
aukoti 10 dol. vo išėję i streikų pnes Boot

vr • v- • . A and Slioe Workers Ūmia,Nauja siems metams vai- , . , . . , . .Įv^a, kuri, pasekmingai laimėjo.
t?Pirm. M. Senkevičiūtė, ■ iįrAuį vadovavo B of

■ Viee-pirm. O. Debsienė, A C-.L™Ja. « jos priešakyj 
is 4. *4. t» , • - stovėjo advokatas p. F. A.Prot. rast. B. Kumpiene, i ? . , 1
Fin. rast. M. Mazgalienė, T°?- "?n a®’\ . 4
Tžd. FrS. Abračinskieuė.., St’elk? ^rtiejus, pradėta 
T . u i vi* m ' derybos su darbdaviais. Lai- Lig. Sekr. Antanina Trai , ■• L _ . kimu susitarta, bet prie pa-

-___ __________ ■ kelinio algų neprieita. Ko-
kios priežastys?

Naujos unijos, kaikuric 
, vadai sumanė sudaryti visosW. G. McGLINCHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

pne sios

Svyruonėlis.

Batsiuvių Mitingas

/Amerika, o komunistą vieta 
Rusijoje”.. Dąugiails nebe- 
atsišaukė.-

P. Goodiviii .'išrodinejo VI? 
sas komunįstu daromas pin
kles ir patarė, visiems na-, 
riams lankytis . savo lokalų 
susirinkimus, . nes bus pra
vesta, tam tikri priedai prie 
konstitucijos. Pabrėžo, kati, 
reikia nesnausti, lies priešas 
labai aktyviai veikia,.

“Jeigu” — sako p, Good- 
vvin “pasiseks viskas sutyar 
kyti, o pasisekimas priklau
so tik nuo jūsų visą atsilan
kymo į mitingus, tai aš už
tikrinu, kad Į šešias savai
tes bus pasirašyta sū visais 
darbdaviais! i’^dnTraktlii i r 
gausime pakėlimą algą”.

Žmonių buvo pilnutėlė sa
lė ir'p. Goodvnn'o kalbai 
entuziastiškai plojo.

Matyt komunistą “bučis’' 
laiku tapo patėmytas.

Batsiuvį/.#.

pusėje1 . niergaitės. r— ūkčse. 
Debatai išėjo Įvgioims.

Bernaičius atstovavo se
kanti : Vahmtinąs Atkočius, 
Povilas Karoblis, Antanas 
Moi'kunas, ir Jonas Bendo? 
ra virius. ' .

-Mergaites — D,. Tamkus, 
R. Balsytė, O. Parulvtr ir 
G. Starkevičiūtė.

Mokinys.

:■ B V

5.00
7.00
5.00

MINĖJIMAS IR VAJUS.
L. D. S. 108 kuopa nutarė : 

rengti Lietuvos Nepriklau
somybes sukaktuvių minėji
mą ir tame minėjime išpla
tinti laikrašti ‘Darbininką'.

Susirinkimą vedė kuopos 
pirmininkas K. Tamulevi
čius.

Daugiausia tartasi kaip 
gėriaus išplatinti•.■'“Darbi
ninką”.

Nepriklausomybes minėji
mas Įvyks vasario .15 dieną, 
Aušros Vartų parapijos, sa
lėje.

L. D. S.108 kp. Valdyba.

LOWELL, MASS.
LOWELL, MASS. — L. 

D, S. 97 kuopa taria gilios 
pagarbos ir padėkos žodį. L. 
D. S. N. A. apskričio Dva
sios Vadui kun. S. P. Knei- 
žiui už turiningą ir gražią 
paskaitą, kurią mes savo sn 
si rinkime, skaitėme ir gėrė-, 
jom ės tais 'maloniais žo
džiais, išsiliejusiais iš po 
Jūsų plunksnos. . .

Kiekvienas žodis krito . į 
mūsų širdis,. . uždegdamas 
ugninę meilę ir paraginda
mas stoti po Kristaus "vėlia- 
ir kovot prieš visokius blo
gumus; vykini ir pildyti 
Dievo Įsakymus per katali
kiškąją akciją, kad Įgyven
dinti pasaulyj Kristaus mo
kslą, . • /

Todėl, Gerb. Tėve, mel-. 
ūžiame Jūsų nepaleisti savo 
gabios plunksnos iš galingos 
Jūsų rankos. Tegul ta plun
ksna bus mums . Kataliką 
Bažnyčios nariams kaip kel 
rodys Į šviesesnę ateitį.

Įvertindami Jūsų, Tėve!i. 
darbus prašome Viešpaties 
Dievo Jums stiprybės. SveL. 
kiname Jūs linkėdami visą 
gerą.

L. 1). S. 97 kp.
Tonui# Versiackas, 

raštininkas.

Daug geriau šeiniuje tris va
gis turėti negu vieną girtuos, 
klj. Rotn. St riūpas.

SKLEISKIT® ŠVIESĄ ... 
Perskaitę. “Darbininką*’ nervu- 
meskite, bet, duokite lutiems pa; 
skaityti. Tolau būdu snpaiin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. b: atremsite mūsą ide-, 
jos priešą propagandą.

AUKOS LABDARYBEI. 
Kun, A; Petraitis $10.00 
Kun. J. Bukimas. . 5.00 
Ona Bosaitienė.. 
Blaiviiiinkii. 25 kp. . 
Šv. Vardo Jėzaus dr.

Marijos Vardo
draugija . „3.35

Onos draugija 3.00 
L. D. S. 7 kuopa .2.50 
Šv. Petronėlės dr. 2.15 
L. R. K, S. A. 41 kp 1.70 
Moterų Są-ga 5 kp. 1.50 
Po vieną, dolerį aukojo.: 
F, Baknnas, A. Mileris, 

V. Bundza, AL Samu!iene. 
O. Grąžui ienė,. Z, Zavislaus- 
kieno, J. Kvetauskas, P. Ka 
tauskas, P. Maukus, V. 
Rimša, U. Maltauskienė, J; 
Žemaitis.

Po 50 (-cntų.

si ai, kad tos. Amalgamatioi t 
Unijos viršininkai turi galę 
leisti parėdymus šulyg savu 
nuožiūros, atimti čartęrius 
iš lokalu už tu parėdymų, - 
nepildymą ir net apdėti na 
r'iiis mokestinii nuo $1.00 Il
gi $10.00 ir t. t. .. .

Ponas Goodv’in perštatęs 
dalyką paaiškino, kad šioji 
peršamoji liniją yra daug 
prastesnė ir už B. and S.; 
W. U.

. “Jeigu atgavote laisve”— 
sako p. Goodivin, — tai ko
de! taip pigiai norite ją par 
duoti ?! Pažiūrėkite, kas ju- 
nii peršia ją? Ogi Zukerma- 
nas ir Žiebei iš New York, 
abu komunistai. Vienas net 
jau išmestas iš partijos už* 
prasiženginui. Kas remia ją 
priimti čia tarpe jūsų nefi-" 
iiią?. Ogi štai keletas gyvą 
radikalą, kurie nori uždėti 
ant jūs diktatūrą, panašią r 
Rusijos bolševikų. Juk čia 
laisvės šalis, čia viskas tvai 

i Amerikos batsiuviu “ Amai-J koma demokratiškai. Tie 
gamation”'. Niekas negali -i nariai, kurie remia šią va
tos gražios idėjos nupeikti.' dikališką Anialgainatipn ti- 
Bet. pats žodis tai dar ne vis^'iii jos konstituciją ir jos pn- 
kas. Nagrinėjama projėk-lėmimą, reikia" išbraukti iš 
tuojamos amalgamac i j o s1 Brotherliood and A. Črafs- 

men Unijos ,narių,” ,
Kada p. Goodvan, pareiš

kė, kad “Zukermanas ir Zie 
bei abu žydeliai, Ne\v York 
komunistai” pasigirdo 
balsūs, vietinio komuništėlio' 
‘ ‘ tai ir gerai ”, T uomęt p. 
Goodvvin čia pat ir ątšovii 
“žinoma, kad gerai, tik čia

Nagrinėjama pro j ek-lėmimą, reikia" išbraukti , iš 
—. _ - 1 w 'U II l-w MII I % z-. J-1 * — I A ‘ t 1 4 . •

konstitucija. Išnagrinėjęs p.
Montello. Mass. Goodwinpatiekia visuomenei 

rezultatus. Rezultatai pras
ti. P. Goodyvin .duoda ištrau 
kas iš konstitucijos, kurios 

i atima teisę save valdyt ; ku
rios ne tik, kad neina prie 
'suvienodinimo algą prie vie 

1 uodo darbo visą batsiilrią,

"Dėl Motoru Patarnauja

Moteris.

Tel.:i808.Ę.

PROVIUENCE, R. L
; Katalikių Studentu Orga
nizacijos 7 kuopa turėjo sa
vo paprastą mėnesini susi- . j;_ DanČiunas, ()'. Blažie-
rinkimą. Daug liauju narių j - • - — - - '■
prisirašė į mūsą kuopą., Mū menė 
są klebonas, kun. J. Vaite- ' . ;
kūnas paaiškino naujiems | g.ra;Ą1 jariį vargšą šelpime.

Todėl iai gauna visuomenės 
ir draugiją paramos.

Šiuomi už aukas reiškia
me nuoširdžiausią ariu.

Labdariu Komitetas.

J, Rainikis, K. Pašuk- 
O Dančiunienė, 

Labdariu ‘draugija dirba

studentams apie mūsų orga- į 
uizac'iją. Po to, buvo nutar
ta turėti debatus kitame, su
sirinkime. Debatoriai bus 
šie: P-lės Aliukonylės. Se-I 
riečikaitė, Čehiutė ir Skaš- 
kauskas. Nutarta važiuoti 
į “Klaipėdos parką čiūžinė- 
ti,” Dar ledo nebuvo, o jau 
ant kranto laukė ‘ ‘ Mūt. i r 
Jeff”. Studentai mano su
vaidinti veikalą naujos baž- v
nyčioš fondui. Mūsų geriam S\. Jono Kp
šie artiste p-lė Irena Vili- draugija, parapijos salėje 
maitū .“Greta Garbo” lau-ltlll(‘-i° sa'° metinį sasiiim 
kia rolės. Susirink i m a s, Į , _lu daugiausia 
kaip visados, baigėsi malda, i Mrilanke., bet. diąugi-

“ Burbai lakus

TORONTO ONT, CANAOA
Iš LIETUVIU GYYENI- 

MO. '
Š. m. sausio rnėn. 7 d. vie-

• ' jos reikalai buvo pasekmim 
' gai išspręsti tik vieną didės 
nytiukšmą pakėlė, tai kele
tas sulaisvamanejusiu na- 

——,—- jin, kuomet ręikėjo išspręs-
ŠV. KAZIMIERO PARA- Ii katalikiškų'laikraščių at- 

PI.JOS MOKYKLA.
. 8 skyriaus mokiniu deba

tai Įvyko . sausio 19 dieną. 
Temai. “Kur patogi aus pra
busti vasaros nietu atašto- 
goš

Bernaičiai laikėsi miesto

WORCESTER,MASS.
naujinimo prenuiner a t o s 
1934. Keletas liusvainaiieliii 
užsispyrė; . kad kaip gatiir 
išmesti šaltinį’ ir Laivą iš 
parapijos skaityklos, . nor; 
pernai panašiu laisvamanū 
liii trukšmu ir buvo pronu



taiįį Mansio 30 d., 1934.
"W MUt. — V JB _----— -- u-- - j _ -.-
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Waterbury, Conn
Lietuvos Vyčiai supliekė 

■ Ketu- Ityvcn’o Komaiidą. •
Pereitų sūbatos' vakarų 

, AVaterbury’o Lietuvos Vy
čių kuopa supliekė Švento 
Kazimiero par, Klubų iš 
New Haven’o, kur klebo
nauja kunigas Vincas Kąr- 
kauskas. Buvo trys lošimai. 
Pirmiausiu lošė jaunieji 
Vyčiai ir choristai, paskui 
choristes iš New Haven’o 
prieš AVaterbury’o Švento 
Juozapo Mokyklos Alūm- 
nistes, po to Vyčiai senes
nieji prieš. Švento Kazimie
ro komandų. AV aterburie- 
Čiai išlošė. visus lošimus. 

“Huširinko labai claug žmo
nių. Paskui sekė šokiai, Re
feravo laikraštininkas Clu- 
neyT kurio žmona lietuvaitė 
buvo jau kelis metus Matta- 
ttick moterų čempijone,, Vi
si lošimai buvo gyvi ir įspū
dingi. Matyti, ir sėneshįe- 
siems lietuviams patinka 
basketball lošimas.

Lankėsi Kunigai Vembrė1!? 
Kazlauskas Waterb'uryj.
Kunigas Vembrė iš West- 

field, Mass. atvažiavo anų 
dienų i AVaterbury. Labai 
gerai atrodo ir pasakoja, 
kad labai buvo užsiėmęs sa
vo misijūkėmis, kurias lai- 
kęs Pittsfielde, Northamp- 
tone ir kituose, miestuose 
arti Westfield. Jisai turi 
. . * iJ j, .»..«. e

jaunimo draugijų, kuri pa-; 
sėkmingai veikia, nes turi 
savo kambarius bažnytinėje 

. salėje. Turi pingpong, kor
toms stalelius, radio ir tt. 
Be to, žada prisidėti prie 
sporto ir gal neužilgo gale- 

. . sime ■ Waterburyj juos ma
tyti.’ Taipgi anų. dienų atvy
ko į AVaterbury senas (bu
vęs) AVaterbury gyventojas, 
kunigas Kazlauskas. Gerai 
atrodo ir matyti iš veido, 
kad sunkieji darbai Ansohi- 
jps parapijoje perdaug ne
veikia į jį.

Įėję. Rėmkimė save, lietu
vius! Mes turime daug gra
žių paveikslų. Pavyzdžiui 
sekmadieniui turime va ko
kia • -programų: (1) Jack 
Holt in Master of Men. (2) 
Clive Brodk and Irene Dali
ne in If I AVere Eree. (3) 
Mickey - Mouse Comedy, 
News,. ir Selected Sliort 
Subjects. Lietuviai, ar tai 
neverta jūsų kvoterio ! Ve
dėjas: Jonas Kairys važiuo
ja pats asmeniškai į Netv 
Haven pas Film Kompani
jas — Exchange. Jisai pri
taiko paveikslus dėl vaiku
čių, dėl ‘£s\veethearts?? ir se- 
nesniųjįt, vienu žodžiuf pats 
nugįna pamato tuos paveik
slus, o paskui paima ir iš- 
tikrųjų reikia sveikinti Jo
nų Kairį, kuris taip gabiai 
sugeba išrinkti tiktai geres
niuosius paveikslus. Pats 
buvau.su . juo vienų sykį ir 
mačiau kaip jis juos renka. 
Jeigu netikite ką esu. para
šęs, tai ateikite patys pa
matyti. Jeigu tokie kaip še-, 
rifas Jertušaitis, Stokes, 
mūsų žymieji biznieriai gali 
nuolat ateiti į mūsų parapi
jos paveikslus, tai kode! ne 
tu lietuvi, lietuvaitė, para-

kad lietuviams bei lietuvi§- | 
koms draugi joms jisai duos 
ypatingų nuolaidų. Lietu
viai remkime savo bizniu* 
rius!

ĮSIKRAUSTĖ Į NAUJA 
' ' SAVONAMA

Waterburietis lietuvis ir 
katalikas Jonas Lasky, ku
ris dirba prie Insurance. įsi
kraustė į savo naują stube- 
lę. Tai dabar gyvena Law- 
lor Street. Jo žmona lietu
vaitė. buvusi Molvina Sa- 
muoliūtė (pirmiau vedėja 
Hartford Radio Stoties AV. 
T. I. G.). Pazyzdinga lietu
viška ii* katalikiška porelė, 
turi maža mergaitę. Tik ker 
Ii mėtai kaip vedę, bet pa
vyzdingai ir sėkmingai gy
vena. Malonu žiūrėti kaip 
kai kuriems lietuviams se
kasi ir bizny ir .gyvenime;

BENGIASI PAMINĖTI 
AVATERBURY VASA

RIO 16 DIENA.
Kunigas Kripas ir komp. 

Alęksis stropiai darbuojasi, 
kad šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė, 
Vasario 16, būtų tinkamai 
paminėta. Nužiūrima kvies
ti Misš Elizabeth Kirk (jt 
pereitų vasarų su daktaru ir 
Mrs. Stanislovaičiais buvo 
Lietuvoje), p. Čekanauskų 
iš Hartfordo. Re to, bus ku
nigų kalbėtojų ir muzikaliŠ- 
kas programas, kuriuo rūpi- 
naši gerb. komp* ’ Aleksis. 
Girdėjau,- kad Hartforde 
rengiasi minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 
sekmadienio vakare, vasario 
18, kad davus progos apy
linkės Hartfordo gyvenau- 
tiems lietuviams ūkinin
kams paminėjime dalyvau
ti.

Lietuviai visur vertai ir 
atsakančiai paminėkime di
džiausių Lietuvos Tautos

• šventę. Pirkime prie tos 
progos Vilniaus pasus it li-

• teratūrų. Gilinkimės į.Vil-
• niaus klausimų ir tada tik

rai parodysime, gražių lie
tuviškų dvasių. .

ŠV, KAZIMIERO PARAPIJOS (NASHUA, N. H.) SPORTININKAL 
\ . Sėdi iš kairės dešinėn : kh-pitonas (1433-34) A. Bondonįs, A.-Norkūnas, B. Tamu- 
levičius, kapitonas _Žedalis ir J. Norkūnas.____ J_________’, 1___

. ; Stovi iš kairės dešinėn^k un. ’Dr. A^Bražas, Robėrt O’Neil, Ted. Adams, J.Kru- 
šas, M. Šlekaitis, Vedėjas J. Mikelonis,

NAUJA TVARKA “MO- 
VING PICTURES”, 

< AVATERBURY.
Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais, kada įvyksta Wa- 
terbury'o Švento Juozapo 
par. salėje krutamieji pa
veikslai, dabar yra contp- 
nuous. Prasideda sekmadie
niais 2 vai. p. p. ir paskui 
būna per visų vakarų. Pir
miau rodydavome tik du 
kartu su pertrauka,, dabar 
jokios pertraukos nėra ir 
žmonės atėję ankšeiaus ar 
vėliaus kaip ir dideliuose 
teatruose pamatys visa pro
gramų. Matyt žmonėms tai 
patinka, nes. žymiai daugiau 
lankosi naujų tvarkų įvedus 
t. y. Continuous Program.

Lietuviai -remkime'mūsų* 
paveikslus. Jie taip pat ge
ri kaip ir “dmvti town” ar 
net New Yorke. Anų dieną 

' buvau Radio City ir ma, 
čiaų beveik tuos pačius kru- 

• taniuosius paveikslus ka 
jau buvau matęs.mūsų sa-.|

NAUJAS LIETUVIS 
BIZNIERIUS.

Hartforde ana dienų už
ėjau pas savo gerai pažįsta^ 
Ina draugų naujų lietuvį 
biznierių Bronių Munson 
(MušinskųX Jisai turi Law- 
son Gandy Kitclien, Maple 
Avenue visai prie Švento 
Augustino bažnyčios. Pila
mi au. buvo jisai susidėjęs iš
vien . su kitų lietuviu biznie
rium Laurynaičiu. Dabar 
vienas Bronius veda tų biz
nį. Jisai gali padaryti sal- 
daines (Stiek Gandy, Bom 
bons ir visokias visokiau-

GRĮŽO Į MOKSLUS.
Jono Stankaus, ( žyniaus 

darbuotojo .tarp AVaterbury 
lietuviško Jaunimo^ kuris 
dabar dirba New Haven’e, 
brolis Vincas. Stankus, grį
žo į Columbia Ųniveisity, 
;Nėw York, jis labai gabus 
vaikinas j kai Waterburyj 
High Sehool’ese mokėsi, ji
sai gavo nuo L. L P. ir ki
tų lietuviškų draugijų, ku
rios skyrė tais metais pre
mijų gabiausiam lietuviu: 
iVatėrbury’d High Sehoole- 
se. Dabar ir jam sekasi. Jis 
dirba 'New York. - Jisai mo
kosi biznio srytyje. Jisai 
inan pasakojo, kad lietuviai 
tenais gabūs... vienas lietu
vis Syracusė Nėw York yra 
vyriausias redaktorius Se- 
nior Člass Book.

Dabar visur AVaterburyj 
yra gero ledo Čiužinėti. AVa- 
terburyj lietuviai eina į Ha- 
milton Park ir Lake Quas- 
sapaūg. Ypatingai , myli 
‘skeityti’ dentistas Selenas, 
Happy Lasky, Jonas ir Al
bertas Vaitukaitis ir kiti 
Vyčiai. Be to, tie Viršmine- 
ri vyrai žuvauja. Būtų ge
rai sudaiydi <<skėitėrių,? bei 

. žuvauto jų ratelius iš įvairių
šias). Lietuviai turėtų tai kolonijų lietuvių.
atsiminti ir kai . reikia sal
dainių nueiti pas lietuvį, o 
ne pas kokį žydų ar grękų. 
Jisai, apsivedęs su lietuvai
te iš Manchester; Conn. Ne
senai susilaukė nebūvėlio 
svečio Robertūko. Jisai ge
ras lietuvis ir katalikas. 
Parapijos įvairios draugi
jom, kurios nori £4ken*džių” 

ką | turėtų kreiptis pas. jį Hart- 
i-.l forde. jisai man patikrino,

SUSIRGO KUNIGAS 
GRADEOKIS.

.Anų diena buvau Hart
forde aplankyti kunigų Ain 
botų. Jisai labai gerai ir 
sveikas atrodo, tik jo pa- 
gelbininkas kunigas Gradec- 
Ids buvo susirgęs. Dabar 
sveiksta ir neužilgo Vėl pa
sirodys įv,airiuose darbuose, 
kaip tai teatruose, baskėt-

ball laukuose ir tt. Linkime 
jaunam kunigui greitai pa
sveikti.

NASHUA, N. H.
Sausio 21,.. AVatėrbury’o 

Vyčiui nuvyko 150 mylių i 
Nashuą, New Hampshire, 
pas kunigų daktarų Birųžą 
(kuris paeina iš AVaterbūry 
ir pirmutinis mokinys bai
gęs mūsų parapijinę moky
klų). Diena buvo puikiausia 
ir važiavo kokie septyni au
tomobiliai. Lošimas įvyko 
O’Connell -bute, kur susi
rinko šimtai žmonių. Wą- 
terburiečiąi malpšė pirmu
tinį lošimų^ '@:eišlna jie vi
sus ‘‘geimus” iki šiol buvo 
išlaimėjė). Pradžioje ’ wa- 
terburiečiai buvo galingai 
ir smarkiai ■ įsisiūbavę, bet 
galutinai tutėjo pasiduoti 
Ęashuiečiams; ..Losimas buvo 
pagal “pro” įstatymų. AVa- 
terburieciai nebuvo niekuo
met losę ir užtai turėjo pa
siduoti tose neva “ristynė- 
se.” Lošimo • bėgyje buvo 
waterburiečiams įteiktas iš 
žalvario placąue arba pa
veikslas Nashua. išdirbyštės 
kaipo atmmtis to lošimo ir 
draugingo apsilankymo Na
shua.

Po lošimo visi nuėjo į 
bažnytinę salę ir lietuviškai 
valgė, rūkė ir prakaitėlių 
klausėsi. Prakalbas sakė lo
šikai, kunigai Bružas, Ara- 
lantiejus ir Kripas, šerifas 
Jenušaitis ir kiti. Šerifas 
Jenušaitis iš AVaterbury į- 
teikė Nashua komandos lor 
šikams po aukso medalį už 
jųjų atsižymėjinius. Tas 
auksas buvo ypatingos ir re
tos rūšies it lošikai labai 
brangino tas dovanėles.

Neužilgo Nashua’iečiai 
žada atvykti pas imis į AVa- 
tėrbury. Kada tikrai ątva-- 
žinos, vėliau pranešiu spau
doje.

AVaterburiečiai turėjo ge
rus laikus Nashua ir tiktai 
nustebo .kiek paties ‘ geimo’ 
bėgyje. • 1 . •

. Jėigu aš turėčiau dvylika 
šunų, n0rėčiaUj kad.jie bū
tų ištikimi tėvynei.

AKSONU.CONN.fiflMM ^poKo, Hartfordo. Ir AVa-. ANdUNlAj UU«Ri herbury’o chorai. Laukiame
\.. . to koncerto. Pereitų vasarų

• Sekmadienio vakarą, sau- girdėjome Lietuvių į)ięno- 
šio 21 d., pas kunigų Kaz-; je \Vaterburv prie Lake 
lauškgį Švento Antaną pa- 'QUaSsapaug. ' ;
rupijoje, Ansonia Conn. į- . . .
vyko gražus koncertas beiI>raka‘bas Ansonijoj lai- 

Stefailijos Vestu- ^ Koncerto, n; teatro sakė 
kunigai Kazlauskas ir Gau- 
ronskas . iš AVaterbuiy ir 
kompozit. Aleksis. Buvo 

prirengta 
vvateTburiečiąins lošikams.

teatras
vės.” Susirinko daug žino
mų ir pelno liko nemažai. 
Vaidino Šv. Juozapo para
pijos choras iš AVaterburyj 8^rdi vakarienė.

• 1 V'
vadovaujant kompozit. A-;• • 
leksiui. Tai smagi lietuvis- V1^ I^ukir laiką ir
ka komcdijėlė. Matyti žino-; J^lal. Wųtelbuiy.; ir 
nėms labai patinka tasai ĮA1}S011*ū tuonn žymiai page- 
veikaliukas. jau buvo atvai-11^?* Ija^aLSI‘^us 
dinta pirma karta AVater- &antyki.us lietuvių
būryj, o paskuLNew Haven'tūrgt1’ 
pas kunigų Karkauska, da-'ir rQPintls kad te ia’ 

į J maus sustiprinti. Kun. Kaz
lauskas labai dėkingas atsi
lankiusiems žmonėms, o y- 
patingai waterburiečiams.

pas kunigų Karkauskų, da
bar tik Ansonijoj, o neužil
go bus Bridgeporte pas ku
nigų Pankų. Girdėt, kad 
bus Connecticut valstybės iiurįe teikėsi tų vakarų afsi- 
jungtinių chorų koncertas.1 lankyti, su teatrubeikon- 
Jungtinį chorų sudaro Brid-certu.

Žinios Iš Lietuvos
SUDEGĖ 12 ARKLIŲ.

. Šiomis dienomis Pamūšio
dvare, Musnikų valse., -Uk-
mergės apskr. užsidegė, ark- 
lydės, kuriose sudegė 12 ar
klių ir įvairių, ūkio padar
gų. Nuostolių per 20,000 li-

dienomis numirė, trys, šimta
mečiai: .. Milmevičienė 103 
metų, Alksnėnų kaime; Pu- 
pka Jonas 87 metų tarnavęs 
rusų, armijoj imperatorie- 
nės pulke ir Lipekas 90 me
tu amžiaus —- rusu kavale-

fų.

MIRŠTA ŠIMTAAIEČIA t
Punsko valsčiuje šiomis

rijos puskarininkis. Dar gy
vena viena šimtametė Gru- 
šauškiėne, A'aiponiškių km., 
kuri dabartiniu laiku taip

S KAITYK IT E
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

‘ ‘ DRAUGAS, ’ ’ vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 
III. Metams $6.00. .

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv.”'Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00. ‘ .

GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo, 
organas, išeinąs 73 E. South St., .Wilkes-Barre, Pa. 

’ Metams -2.00. .
STUDENTŲ ŽODIS,” Ą. L. K. Studentų organizaci

jos žurnalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
. Metams $2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro nume

rio kaina 20c.
“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. 

Oaklev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė

nesinis žurnalas,' .2322 W. 24th St., Chicago, I1L 
. Metams 2>00. . • . • •.

“VYTIS.” Lietuvos Vyčiu žurnalas, išeina dukart į mė-, 
. nesį, 4736 S. Wood Št., Chicago, IH. Metams $2.00.

pat mano keliauti pas satO 
buvusius kolegas, 'nes labai j 
silpna ir kalbėti inažai gali. ;

' VAIKAI LIKS BE į
' .'MOKSLO.-’; ■ J

Kazokiškės, Ttakų apskr. j 
Kazokišidų parapija ■ yr'a I 
mišri. Lenkiškai kalhitpiieji ' 
mokyklomis yra tinkamai į 
aprūpinami; AleksandriŠ- j 
kilt km. pradžios mokykla .j 
dvikomplekt i n ė, hiųtiiič, ■ 
daug atsejusi. Kaugonių km. < 
gyventojai išimtinai lie- Į 
tuviškai. kalbų — yra nu- į 
skriausti; mdkykla vifeti- j 
komplekfinė, randasi ūkt-; 
ninko bute, kur po poros * 
pamokų skauda galva; vai*;- 
kų kaime yra daUg ir dėl 
vietos stokos daugelis jų ne--i 
gali patekti į mokyklų. 
Skaudu yra: Lietuvoj mok- ; 
slas privalomas, už mokyk
los nelailkymų batidžįaiha, o 
Kaugonyse atvirkščiai: dei 
vietos stokos iŠ mokyklos 
vaikai šalinami. Kaugonyse 
turi tuo reikalu susirūpinti’:; 
duoti kur reikia prašymą, 
kad ir pas juos būtų įsteig
tas antras komplektas, kad. 
visi vaikai galėtų mokytis.r>

BALTIMORE, MD.
ATSIŠAUKITE. < 

Gruodžio21 d., 1930 ni. 
mirė a.a, Povilas Morkūnas 
Girdėjau, kad. Brooklyn, Ny 
Y; gyv. jo tikras brolis.
- Tad brolis ir kiti arfimiė-- 
ji velionio giminės atsišau- 
kit'd'pas mane įrodydami’gi-' 
minystę, nes a.a. Povilo 
Morkūno yra likę keli. dolė^ 
riai turto ir ligšiol niekas 
neątsišaukė.

Jonas Grebliauėkas * 
423 So. Paca. St. ‘

Baltiraore, Md,

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o 4 paskui 
graboriui. ’

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro* 
fesionąlus, kurie skelbiasi’ 
‘Darbininke.”

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLĮ AUGA AS
Graborius ir Balsamuotojai ‘ 

423 S PACA STREET.
I BALTIMORE, MD.

JONO KMITO EILĖS-
Tai gražūs mūši) išeivijos 

{žymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim
tesnio j i spauda. Visi 'gėrisi 
Tos tūriniu, gėrėsies ir Tam- 
sta ja įsigyjęs. • •

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
1a $1.50.. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliai# 
kaina tik 75 centai; popie
čio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangi! 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO’\ADM., 
866 W. Bromhny, ' 

BotLth Borton, M*«i

buvau.su


£ UTICA, N. Y.
P Šioje kolonijoje lietuviai 
Katalikai nemažai veikia, 
Et korespondentų stoka, 
Kad parašytų apie veikimą.

Sausio 21 d., 6 vab vaka- 
fe sy. Jurgio lietuvių baž- 
B^čioje įvyko gedulingos 
Kunaldos. už žuvusius . ilid- 
fcrius Kražių skerdynėse,. 
■; gedulingas pamaldas lai- Ki vietinis, klebonas kuu, Ą, 
Rėksnys. Jam pagelbėjo 
fenghanitono klebonas kun. K. Skiypkus. .<E, Po pamaldų visi suėjo į 
jįvetainę užbaigti 40 m. Kra- 
Bi’iĮ skerdynių sukaktuvių 
fanejimą.E Programą pradėjo p. Kli- 
phaitis, - paaiškindamas t d 
feakaro tikslą.
fc Po to gausus-Binghamto- 
mb choras, vadovaujant ,pa- 
melei K. Venciutei, išpildė 
painų programą.
g. Turiningą prakalbą apie 
gražius pasakė kleb. kun. 
fe. Dcksnis..
Fu. Binghaintouo kleb. kun/ 
fe. Skiypkus labai ^vaizdžiai 
ifedbėjo apie jaunimą ir jam 
Įįodę . kražieč.ių. pavyzdį, 
jUaip reikia laikytis vienybės 
dirbant Bažnyčios Ir Tau 
■tos gerovei.
J P-nas Servą, iš Fortli 
3?Iain, N. Y,, savo trumpoje 
Raiboje atpasakojo kaip 
jam kazokas “nagaika” per 
kirtęs, švarką, kurio jis ap* 
gailestavęs, kad ir apie 
skausmą pamiršęs.

... Tarpuose, kalbų dainavo 
tagliamtoniečiiĮ choras ir 
įasųpats cliotas užbaigė pro
gramą, daina “Mes be Vil- 
pauš nenurimsim” ir tau- 

himnu.
J/Užbaigus dainų ir kalbįį 
programą jaunimas linksmi 
Bosi iki vėlumos.

p, Uficos lietuviai labai dė- 
įjngi Binghanitono klebo
nui kun. K. Skrypkai, cho- 
p -vedėjai p-lei Venciutei ir 
įorui, kad nežiūrint blogu 
ko .atvyko. į mūsų. koloniją 
3f mums suteikė daug malo- 
Įąimo. .
L’Vasaros metu gal ir mūsų 
kunimas nuvyks į Bingli- 
imtoną ir nors dalinai atsi 
ygins ir arčiau susipažins 
ai maloniuoju Binghampto- 
lo jaunimu. Tada gal bus 
našiau sutuoktuvių su sve- 
įmtaučiais, .kas dabar ant 
nelaimes labai dažnai pasi
liko/

, į Dar kartą, tariame ačiū 
binghanitono jaunimui, už

mas. varį*. V. Biirdulis, ku
ris savo scenos gabumais pa 
sižymėjęs. Po veikalo ir dai 
nų, seks šokiai, kuriems 
gros jauni ...muzikantai, i,ši 
Hartford, Conn. Kiek man| 
teko sužinoti, šie muzikan
tai yra labai gerai išsilavi
nę ir smagiai groja lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius

- Kadangi jau artinasi ga
vėnios laikas, ir šis parengi
mas bus paskutinis pilės 
užgavėhias,.- taigi bųs gera 
proga visiems . atsilankib 
siems Į šį vakarų pasi links 
mm#.

Rengimo komisija, kurio
je energingai darbuojasi: 
O. Korkunųite, E. JurkŠtie- 
ne? V. Norkūnas, Ė. Rums- 
kas ir J. Mišeikis deda pas
tangas, kad viskas butų pa
sekmingai prirengta.

Taigi kas mėgsta dainas, 
inuzikų ir juokus patartina 
neapleisti šio vakaro.

LIETU VIII PUSVALANDIS 
PERRADIO

Svėikatą^Brangus Turtas
NUTUKIMAS.

itsilankpną. Valio!
.. •. . Jaunuolis.

NEW HAVEN, CONN.

DR. BUDAS K. VENCIUS ^rcnld(Uriiiai}} fiiišilarus j
DANTISTAS ' ^kam^UniorA^ 

•y (kampas Union Avė.)
Namų Telefonus: Mtcjii^au 2—1273 KR 0 O K L Y N, N. Y. įnuo organiškų . (organų). Ii- i tikrais valgiais pagal nusta- 

Uim tytą kiekybe, Taip pat TeP 
kalingas prisilaikymas liy- 
gienos taisyklių sulig nužiū
rėto reikalo iv sgiko. ValgY-. 
ti visai mažai, arba badauti, 
yra ’kenksminga sveikatai, 
I Pavyzdžiui, nuolatos badau* 
jantis žmogus nusilpnės ir 
pripuolamai pradės sirgti^ 
iš ko gali susidaryti, gana 
rimto pobūdžio liga. Prisi
laikyti nuolatos alkanam 
irgi nusibosta. ’O čia kaip 
tyčia, ąlkaiio žmogauš apeti
tas kur kas padidėja ir ne* 
jučiomis žmogus suvalgo 
daugiai},, negu, pirma. Nau-

gų, arba abiejųjįadėčių kom. 
buiaci jos. Jeigu. pergausus 
nutukimas paeina nuo .orga
niškos ligos, reikalinga gy- 
'tymas vaistais arba opera
cija. Jeigu paeina nuo ne
tvarkingo maisto, pirmiau- 

įsia reikia pat irti, , kad neap- 
jsilonkuš su bei kokia orga- 

ir energijos W Tift’a*. Nes’irandant jokios 
.i______ _ -v -1 /-.-...v,.pydynio

nutukimo priežastis, paeina būda priseina vartoti tam

Huso Dr. T. Dundulis, 
Gydytojas-Chirurgas. .

Cliicągo, III.

Perdaug. nutukimas daž- 
niaušiai paeina nuo iiėsąly- 
gingo. (be proporcijos) inai-įkokia orga- 
sto naudojimo i* . ...
eikvojimo. Kita, antraeilė'organiškos ligos, gydymo

LDS. Kuopų Susirinkimai
WORCESTER. MA38; |

LDS. 7 kuopos susirinkimas | 
vyks vasario 4 d., 6 vai. vakare, 
pažnytinėjė svetainėje, 41 Prov' 
idence St. Visi nariai būtinai atėi. 
kitę, nes turime apsvarstyti kele / 
tą svarbių klausimų. Be to. gera 
proga uŽHimokStiduokle*. 7“

Kearny ir Harristm, N. J.
Šioje kolonijoje susidarė 

aštuonįų lietuvių vyrų gru
pė ir jie, vadovaujant muz. 
F. Hodeliui, dainuoja per 
radio iš stoties WH0M, 
Jersey City.

Dainavimas žmonėms pa 
tinka ir jie pageidauja, kad 
toji grupė tęstų programas.

Taigi, girdėjau, kad tre
čiadienį, sausio 31 d. toji 
grupė lietuvių vėl dainuos.

Patartina ir kitoms kolo
nijoms pasirodyti kų galį.

j^ita trečiadienį . visi no
riai; klausysimės lietuviškų 
dainelių.

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

mas įvyks sekmadienį, vasario 4, 
tuo jaus po sumos, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti h 
kurių užvilktos duoklės užsimokė 
• i. Taipgi atsiveskite nors po vie 
rnj naują narį prie kuopos prira .. 
>yti.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin 

kimas įvyks vasario 4, tuoj po su 
mos. Šv. Kazimiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
įaujų narių atsivesti prirašyti

PHILADELPHIA, PA.
LDŠ 13 kp. susirinkimas įvyki- 

penktadienį, vasario 4-tą dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atėi 
rite. gausiai. Nepamirškite užsimo 
^ti durtkies.

Girdėjęs.

MINISTERIS KALTINA
MAS VAGYSTĖJE

EASTON, PA.
LDS 40 lruopo«i susirinkimas j 

vyks vasario 4 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj
Malonėkit visi nariai atsilankyt’ 

it mėnesines mokestis užsimokėti

ELIZABETH.— Tlioraas 
Mangi.aracina,. 32 metų am
žiaus, ministeris vadinamos 
Discipįes o f Jehovah sek
tos, trečiadienį sausio 24 d, 
buvo areštuotas ir kaltina
mas pavogime automobilio 
registracijos, numerių. Yra 
gandų, kad jis bus Įveltas i 
apiplėšimų Hillside Trust 
Company. Tas* bankas buvo
apiplėštas ir vėliau netoli! 
banko buvo rastas pamestas 
automobilis su registracijos 
numeriais, kurias, policija 
tvirtina, ministeris pavogęs.

BALTIMORE MD
. Vasario 4 d., : sekmadienį, tuoj 

<>o sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS 30 kp susi 
inkimas. Malonėkite ateiti visi.

WQRCESTEK, mąss.
LDS 108 kuopos susirinkimas i 

vyks vasario 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti •tie'.
■rime svarbiu reikalų.

- šeštadienį, vasario 3 d., 3 
a-ganizaeijos: S. L. R. K.

Ą. 116: kuopa, Moterų Są- 
Jungos 33-čia kuopa ir L.

S. 28 kuopa, suvienyto
ms spėkomis, rengia gražų 
į įdomų vakarą, kuriame 

: programa išpildyti, atvyksta 
' Sėtuvių Mokyklos Alum^ 
tai iš. Hartford Conn, vado- 
Įaujant Varg. yincui Bur- 
tuliui.
X Programa bus. įvairi nes 
lame dalyvauja gabiausios 
peno jėgos; Bus Suvaidinta 

'• j' veiksmų, juokinga komė- 
jija “Paieškau. Pačios’’, 
taipgi bus dainų, kimas iš- 

į Šildys svečiai. Malonu yra 
į feraiięŠti, kad šį veikalą, vab

LA GUARDIA PRIEŠ DAR
BO DIENOS SUTROM- 

PINIMĮ
NEW YORK. — Mayo- 

ras La Guai’dia uždėjo savo 
veto ant įstatymo, kuriuo 
gaisrininkams būtų nustato^ 
ma astuonių valandų 'darbo 
diena. AMayoras pareiškė, 
kad tas padidintų miesto 
biudžetu penkiais milijonais 
dolerių metams, ir pakol 
miestas nesutvarkys savo 
finansų, jis negalįs sutikti 
miesto gyventojams didinti 
mokesčiu naštą.

CLEVELAND, OHIO
Vasario. 2d., 8 valandą vakare, Idoj imas maisto ir energijos 

Lietuvių Salėj įvyks ,ld>S M kp,. < 
mėnesinis susiriękiĮi(a> Gei biam) 
nariai prašomi susirįhkti

BRIGHTON, MASS
LDS.22kp, susiriBkimu-H jvyk?

penktadienį, vasario 2 d/7 ;30 y;
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite viri. . .

MONTELLO, MASS.
•LDŠ. 2 kp.. susirinkimas įvykt- 

vasario 6, Šv. Roko parap. svei. 
Visi nariai prašomi ateiti j šį susi 
rinkimą ir užsimokėti senai až 
trauktas mėnesines duokles.

ELIZABETH, N. J.
. LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* 
vasario 7 dienų,- 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami, gausiai, ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira 
Syti. _ ■ ..

NASHUA, N. H
LDS 65 kp mėnesinis susirinki 

mas įvyks vasariu 4, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytingj sve 
rainėj Kviečiame narius ateiti, ne* 
vra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
pripašyti prie šios organizacijos.

L0WELL, MASS.
LDS 97 kn susirinkimas ivvk* 

ketvirtadienį, vasario 8-tą dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie, vie
nintelės darbininkų organizacijom

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
■ Čia no; tik tavo praeitis,

Čia tavo ir ateitis;
Maironis.

NEWARK, N. J.
L, D. S. 14 kp. .mėnesinis susi? 

•inkim&s įvyks p e n k t a d i e n. į, 
vasario 9-d., 8 v. ,v.y Šv. Jurgio 
dr-jos ‘svef., 180 Nevv York Avė., 
Nevvark, N. j. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp susirinkimas įvyk* 

vasario 11, tiioj-po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau. 
doa.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
!«a.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 11, tuoj’po- sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilaikyti ir užsimo
kėti užvilktus ųųjtkesčius. •

NORWOOD, MASS,
L. D. S. 3-čios kuopos svarbus 

susirinkimas. įvyks vasario 11 cl, 
šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po Sumos. Visiuiariai yra pra
šomi pribūti į siisirinkmą, nes 
daug yra svarbių, reikalų.

DETROIT, MICH
LDŠ 72. kp. snririnVimas įvyks 

sekmadienį, vasario 11d., tuoj pu 
šv.-Jurgio parapijos mo 

kykloje Visi kuopos nariai yr» 
kvicčinnii atsilankyti. į šį suririr 
kimų

ATHOLMASS.
LDS 4 kp. mėnesinis susirink) 

mas įvyks vasario 11, tuoj . pu 
mišparų, šv. Pranciškaus parap* 
jos salėj, Kviečiami visi nariai at 
silankyti ir užsimokėti mėnesini^ 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti pri* 
šios kilnios organizacijos .

eikvojimas pas žmogų turi 
turėti lygsvarą. Kad palai
kius ta lygsvara, arba nu
stačius reikalingų saiką, bū
tinai reikia, msfaĮyti valgio 
kiekybę ir kokybę SUlyg fi- 
ziochcmijos taisyklėmis. Ti
ktai lokiu būdu bus galima 
palaikyti nutukusio žmo
gaus organizmo fiziologinės 
veikmės norma; Ir tiktai 
toks būdas yra tinkamas ir 
atsakantis sveikatai. Suma
žinti nutukimą perdaug štai 
ga yra taip pat pavojinga 
sveikatai.

Įvairi ii rūšių liūdai, gar
sinami suliesėjimui, . kurie 
neprisilaiko aukščiau minė
tų principų yra apgavingi. 
Vaistai, kurie trumpu, laiku 
žymiai sumažina svorį, 
kenksmingi sveikatai Įvai
rūs vaistai dėl trinimo į o- 
dą, arba dėjimo į vandenį, 
yra pirmos rūšies apgavys
te. Taip pat nei jokie elekt- 
rikiniai kratyto jai negelbės. 
Iškratytas žmogus dar dau
giau nori valgyti ir dar dau
giau sunaudoja jam nenau
dingų valgių. Garsinimai 
įvairių specialiai pagamin
tų neva člel suliesėjimo val
gių, taip pat neturi tuo at
žvilgiu jokios vertės. .

Daugelis jų yra prirengti 
iš. tų pačių paprastų valgo
mųjų produktų tik tam, kad 
už- juos daugiau užmokėti. 
Retkarčiais pasitaiko ir to
kių atsitikimų, kad vidu
riuose 
mor) ir žmogus

linksmiau dirbti, kuomet 
žinome, kad kas nebūt nau
dojas mūsų dariM) vaisiais. 
Taigi,. Apšvietos Komisija 
prie progos nori paačiuob 
tiems, kurie prisiuntė Apšv. 
Komisijos raštininkui laiš
kus išreikšdami savo nnnffe 
apie tūsiam.ą darbą.

B^d.Komsijd. 
Amerikos -Lietuvių Daktarų 
Draugijos sekretoriui, 
Dr. j. Bložiui.

Gyvendamas tolimoj Va
karų Kanadoj, skaitydamas 
Ainerikiis lietuvių spaudą, 
sekdamas laikraščiiĮ straip
snius, labai didžiai įvertinu 
straipsnius rašytus Ameri
kos Lietuvių Daktarų Drau
gijos. v ■

Nes jie daug duoda žinių 
iš medicinos mokslo apie, li
gas', kaųj.nuo jų apsisaugo
ti ir stoti Į kAvą. už gyvybę. 
Su pradžia naujų inetii, lin
kiu geros darbuotės Ameri
kos Lietuvių Daktarų Drau
gijai ir tęsti toliau kultūri
nį darbą Amerikos lietuvių 
spaudoje, rašant straips
nius “Sveikata.”..—: “Buk 
sveikas: ..

Aš šiuos straipsnius di
džiai įvertinu ir galiu, drą
siai sakyti iš visų metų lai
kraščių numerių esu kiek
vieną perskaitęs “Sveikatos 
Skyriuje.”

Linkiu garbingos darbuo
tės Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijai.

Su pagarba,
zl. Aleliu uit s/ 

Canadą.

BROOKLYN, N. Y.
UŽUOJAUTA.

Pereitos ,Šv. Kalėdos p;. 
J. Stepcimučiui buVo liūd
nos, nes. mirė jo motinėlė at 
a. A. Steponaitienė: Liehtr 
voje.

l’ad p. Jonui Steponai* 
eini dėl jo .motinėlės mirties 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą. r7_. '

Stiklas po stiklo: Jurgis 
tapo gii’tm -

Profesionalai, biznieriai, pramonių? 
tai. kurie skelbiasi ‘'Darbininkė,” tik* 
•ai verti skaitytojų paramos.

Visti trarsInkifAn “Dnrblnlnk*’’

Tel. Bryant 9-7763

CLEMENTVOKETAITIS
advokatas

113 West 42-nd St.

New York, N. Y.

KLASČIAUS - i

CUNTON PARKAS I
E

Piknikams, baliamsr koncertams, Ę 
Šokiams ir visokiems pasilinksmi-|. . 
niinams smagiausia vieta Brook-| 
lyne-Maspetho. Jau laikas užslsa-f 
kytl salę žiemos, sezonu i. |
ktmp. Maspeth ir Betts AvęĮ

JONAS KLASČIUS, Sav. Į 
Maspeth, L. L, N. Y. j

NORIME PADĖKOTI
Mes norimi4 širdingai pa

dėkoti p. Vincui Butrimai- 
čiui iš Rochester,. N. , Y., p. 
M. M. Kripui iš Hartford, 
Conn., p. K. J. Nadzęikai .iš 
Nashua, N. IL, P- Ą. K. 
Braginskiui iš ^oniersville, 
Conn., Poniai A. J. Stone iš 
Farley, Mass., p. Jurgiui 
BrūkneviČiui iš Newark, N. 
J. ir p. M; Ažubaliui iš

Tel. Ėvergroen 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORTUS 

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 

231 REDFORD AVENŲE 
BROOKLYN, N. Y.

Ė Tel. Stagg 2—5043, Notary Public s

I M. P. BALLAS, INC. Į
BIELIAUSKAS. i

Į Graborius ir Balsamuotojas | 
1660 Grand St, Brooklyn, N.Y.f
HiimiimiiiiinmimuiitumiitimiiiiiiifiiliiĮUiiiiiiimimiitF •

DAYTON^ OHIO
LDS 69 kp.-šūteirinkunaš įvyki* 

sekmadienį, vasario 11 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

■< Kuopos rašt. Z Gudeli?

e . auga augimas (tur Pittsfield, Alass. už prišiun- 
mor) ii-žmogus mano, kad fima jų .pažįstamų asmėnų, 
jo viduriai didėja dėl nutu- kurį.’ ‘nėra ‘ “Darbininko’ 
kimo. Šiame atsitikime yra skaitytojais yardij ir adir- 
gana rimto pavojaus. Tokio į sn 
nutukimo jokie vaistai nei .—----- ------ ------ -———-
valgis nesulaikys iki augi- BROLIAI IŠEIVIAInutukimo jokie vaistai nei

HARRISON-KEĄRNEY, N. J.
L. D. S. 15 kudpos susirinkimas 

įvyks vasario 13 dieną, parapijos [ 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

PROVĮDENČE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieni, vasario 1b 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai 
nėj. ,Svarbu, kad visi šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
■Juokies. Parodykime gražų pavysi 
dį kitiems.

LAWRĖNCE, MASS.
LDS. .70 kp susirinkimas įvyks 

yasario 18. d., tuo'po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti;, nes turi 
me kel etą svarbių sumanymų. At 
siveskite ir savo draugus(es) pri 
rašyti.'.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public E

JOSEPH LEVANDA Į 
(LEVANDAUSKAS) . | 

G R ABORTUS .1
107 Union Avė., Brooklyn, N.YĮ

mas nebus išimtas iš vidu
rių operacijos būdu.

Kaip jau pradžioje minė 
jau, nutukimas galima su
kontroliuoti, arba ir suma
žinti tam tikru gydvmo bū-1 r1^ atskirti, pažinti Tėvynės buvl/koL 
, ... ,. ‘ , | jis tikrumoj yra. — šitais visais at..--------

. < , V’*
būdas reikalauja supratimo, 
arba žinojimo valgių ir vai-

tėvynės likimas, još laimėjimai ir ne 
almės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi 
■'lems, be abejojimo, rupi. Jums taij 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taij 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne 

' ribotų sauvaliavimų su švenčiausiomis- 
'monių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kųd ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma

_ . ’ _ | J1& unrumuj yia. — .bllcmb vircuic* mdu. Bet, atsakantis gydymo žvilgiais Jums labai yra pravartu l»
Hrašytl

, “DARBININKAS” ugdo tiesos b 
lalsvčs meilę.

... - “DARBININKAS” doko neapkęsti
stU įtekmės ir veikmės ant priespaudos smurto ir niekinti dldval

- • . , <lų veidmainystę.
žmogaus organu. Taigi,' “Darbininkui” visur ir visada 
, . . , , rupi darbp žmonių reikalai.dauginu atsargumo gydau-, “darbininkas” turi labai idmntm.

«nvo “RA DTO ŠYPSENAS.”
i “DARBININKĄ” redaguoja profeso 
dus PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad iSsird.fyti "DA RBIK tN 
ff4” patys ir .iSraiykite H šuto pimi į 
nems Lietuvoje. . .

Amerikoje ‘^Darbininkas” kastuoju 
kuriuos mes st.20, o Lietuvoj tik 60 amerlknnlSkv .

i centų. i
‘‘Darbininkas,’* i 

"DARBININKO" adresai Llthiu Į 
nitų Kaupas. Nepriklausomybes alkftt*1.

= Telephone Stagg 2-^-4409 |
Ė NOTARY PURLIO =

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B 6 R I U S j

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. Į 

į Priešais Apreiškimo parapijos! 
Į Bažnyčią |
šParsąmdau Automobilius Ves-į 
Į tuvems, Krikštynoms ir viso- j 
Į kiems pokyliams. Į : .c
hilIklIHillIlIilieąiUiHlitlItiHHIltHlliltlIHillUtliųilttttllttUir;

ties nuo nutukimt/ .

PASTABA ■ 
štai, vienas iš keleto 

sėtkų laiškų, 
gauname nuo skaitytojų. 
Tie laiškai y m įvairūs —■ 
su klausimais ir. padėka ar
ba vien padėkos laiškai. Aliu 
Liet. Daktarų draugija, apb 
brangina tuos laiškus, nes iš 
tų laiškų galime spiesti, kad 
visuomenė mūsų darbit įver
tina, tat ir mums yra daug

i. Tek. Nowtown 9—4464 i

I ANT. J. VALAlfflEJUŠ I 
į GRABORIUS IR * Į BALSAiMUOTOJAS 
i Apdrauda Visose šakose 
i NOTARY PUBLIC . Į 5441 — 72-nd Street

■ Arti Ovalui Št. 
Į .MASPETH, L. I., X. Y.

X. MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedlord Avė., Brooklyn

s : •l'oL SventrteM 6—4(114

•e :
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