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DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠVENTO JLk4*TO DABfilNINKIJ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS,

KAINA 5 GIMTAI

"DARBININKO” RADIO Hitleįs TebenioMa?Atsaky- 
1 mą Prancūzijai ir AnglijaiŽINIOS

BAISUS LINCO TEIS- naują lenkų valdžios smu- 
MASMĖKSKOS RE

DAKTORIUI

Šiomis dienomis minia 
nepaprastai žiauriu būdu 
nužudė Meksikos laikraš
čio Herąldo de Sonary A- 
rizoha redaktorių Julio de 
Leoną. Redaktorius gavo 
fantazišką telegramą, kad 
Frontaros miesto galva 
ką tai ruošia. Jis pagalvo
jęs, susekė, kad minimą 
dieną Frontaros mieste
liui sueina 300 metų„ su
kaktis ir kad tą sukaktį 
minėti ruošiamos iškil
mės. Redaktorius tai labai 
Vaizdingai aprašė. Žmonės 
tuo aprašymu buvo suvi-. 
lioti, Jokio jubilėjaus mie
ste nebuvo. Įsiutusi minia 
nutarė redaktoriui atker
šyti. Ji apsupo redakciją 
ir galų gale surado, kalti
ninką. pasislėpusi rulone 
popierio. Nežiūrint to, kąd 
policija darė visą galima 
minią išsklaidyti. Minia 
ištraukė redaktorių, priri
šo prie to paties rulono 
popieriaus ir paleido nuo 
kalno, apauguso kaktu
sais. Kai į pakalnę atsku
bėjo polteijap red&ktotto 
rastas sužalotas ir jau ne
begyvas.

RAUDONOJI RUSIJA
DAR LABIAU PARAU

DONAVO

VVashington —Jungti
nių. Valstybių valdžia j pa
sirašius sutartį su Rusija, 
labai apsivilė. Rusijos ko
misaras LįtvindVas išgavo 
Amerikos pripažinimą Ru
sijai apgaulingu būdu. Jis 
daug prižadėjo, būtent, 
pirkti iŠ Amerikos už bi
lijonus dolerių Amerikos 
gaminių; prižadėjo mokė
ti seną skolą. Bet tik bu
vo pažadėjimai. Amerikos 
valdžia ir Prezidentas 
Rooseveltaš įsitikino, kad 
sovietų komisarams nega
lima- pasitikėti, ir ne tik 

, pasitikėti, bet ir jokių rei- 
. kalų su jais neturėti. Val

stybės departamentas įsa
kė uždaryti Amerikos 
konsulatą Maskvoje ir iš- 
traukti iš Rusijos aviaci
josir laivyno pasiuntiny
bės asmenis. Vadinasi, A- 
merika uždavė sovietų 
galvoms didelį smūgį, kad 
jos dar daugiau paraudo
navo. Panaikinimas .kon
sulato Maskvoje ir nebe- 
steigimas, naujų, kaip bu
vo Žadėta, reiškia tą patį 
kaip ir nutraukimą santy
kių su sovietų Rusija.

NAUJAS SMURTAS 
LIETUVIŲ mokyk 

LOMS VILNIAUS KRAŠ
TE

rtą lietuviškoms mokyk
loms. Šiuo kartu lenkai 
lietuvių mokyklų neužda-r 
rinėja, bet imasi kitų prie- 

i monių, kurios suvaržo to 
krašto lietuvių norus mo
kytis lietuviškose aukšte
snėse mokyklose.

Ligšiol, kaip visur, taip 
ir Vilniaus krašte, . kiek
vienas mokinys galėdavo 
įstoti ton mokyklon, ku
rion norėdavo. Tuo būdu, 
abiejose Vilniaus krašto 
lietuvių gimnazijose (Vil
niuje ir Švenčionyse) bu
vo keli šimtai mokinių, 
nežiūrint, kad lenkai prieš 
juos vartojo visokį smur
tą. Dabar, matyti, išsigan
dę nuolat augančio lietu* 
vių gimnazijų mokinių 
skaičiaus, lenkai ėmėsi 
naujų varžymų. Jų švieti
mo valdžia išleido įsąky-. 
mą, kuriuo kiekvienam 
lietuviui, norinčiam įstoti 
į lietuvišką gimnaziją, 
reikia gauti valdžios leidi
mą. Tame leidime lenkų 
valdžia nurodo, kur moki
niui reikią mokytis, ko
kiomis sąlygomis jį priim
ti, iš ko egzaminus laiky
ti ir tt. - " : '

Suprantama, ko tokiu 
nau ju įsakymu lenkų val
džia siekia. Ji dabar darys 
taip; kad į lietuvių gimna
zijas patektų kuo mažiau
siai mokinių. Gi kai moki?* 
nių bus mažai, lenkai tu
rės pagrindo kabytis, mo
kyklas visai uždaryti. Nė
ra daug vilties, kad len
kai visiems lietuviams mo
kiniams leistų įstoti į lie
tuviškas mokyklas. Juos 
grūs į lenkiškas, kur jie 
bus lenkinami ir daromi 
Lietuvos išgamomis^

Taigi, matoma, ko nau
ju lenkų valdžios įsakymu 
siekiama. Tuo tarpų, ne
pilki. •Lietuvoje niekas 
lenkų mokyklų nevaržo ir 
tokių persekiojančių įsta
tymų neleidžia. Bet lenkų 
keliami Vilniaus Sėtuvių 
persekiojimai nepraeina 
nepastebėti Neprikl. Lie
tuvoje. Jie gali išsaukti 

' tokiu? pat lenkiškus mo
kyklų spaudimus Neprikl. 
Lietuvoje.

Berlynas — Vasario 10 
d„ Hitleris užsidaręs ruo
šia Vokietijos atsakymą 
Prancūzijai ir Anglijai. I- 
talija jau pritarė Šiems 
pasiūlymams. Mano m a, 
kad Hitleris bandys dar 
daugiau Vokietijai leng
vatų išderėti.

Jei vokiečiai atmestų šį 
pasiūlymą,, tai ji tuojaus 
turėtų ruoštis karui ir pa
skelbti priverstiną kariuo
menėn stojimą, nes ji bus 
priešininkių apsuptą iš,vi
sų pusių,

LENKAI NEBEŽINO SU 
KUODETIS

ŠE TABAKO INDUSTRI
JOS KODĄ

• . v . ' ■ • 1 ’

VVashingtoii -ė- Vasario
10 d., prezidentas- Roosė- 
veltas pasirašė kodą ciga- 
retų ir tabako industrijai*,

J.V.Valdžia Perspėja 
Naturalizuotus

. ■ . . . ■ . ... f • ■ .

Piliečius

Iš Vilniaus krašto ne* 
priklausomu Lietuvą ve] 
pasiekė skaudi Žinia, apie

LAIVAKORTĖ) LIETUVA 
IR ATGAL

. Varšuva Lenkų spau
da reiškia savo nepasiten
kinimą, kad Pranzūzijos 
ir Anglijos pasitarimuose 
Londone pereitą savaitę 
kada buvo išdirbtas nau
jas planas taikai užtikrin* 
ti Europoje Lenkiją nebu
vo atsiklaustą. ’4’ ...

Profesorius Stronskįš. 
seimo atstovams pareiškė, 
kad jų užsienių reikalų 
ininisterio Becko politika 
esanti labai rizikinga. Be- 
ckas nenorįs prisidėti prie 
jokių naujų paktų, bet tas 
galįs lenkus1 ^ąlįhti yisąi 
izuoliuotuš. " * * ' '

Lenkija dar nėra aiškiai 
nusistačiusi su kuo ji 
stos, ar su’Prancūzija ar 
Vokietija.

VIESULAS UŽMUŠĖ 12 
ŽMONIŲ -

Grapeland, Texas — Va* 
sario 9 d. čia viesulas sū
kurys užmušė. 12 juodukų 
ir sužeidė 70. Daug namų 
buvo visai sunaikinta ir a- 
pie 50 šeimų liko bė pasto
gės. «Raudonasis Kryžius 
Jiems teikia pašelpą.

LENGVATOS JAUNA- 
VEDŽIAMS

“Darbininko” geras rė
mėjas ir prietelis paliko 
vieną laivakortę ir prašė 
parduoti nupiginta kaina 
LDS. nariui arba “Darbi-, 
įlinko” prenumeratoriui. 
Taigi kas iš Gerbi LDS. 
narių ar prenumeratorių 
ruošiatės važiuoti į Lietu
vą šį pavasarį, tai rašyki
te:

Darbininkas, 
366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

darbo savaitę ir mmimum 
darbininkams atlyginimą 
nuo 25 iki 40 centų valan- 
dai. *■■■.■.•■

Amerikos/ faarbo Fede- 
racija kadii^tenkįiita, 
,nes algų minimumas nus

 

tatomas peržepąąs. Fede

 

raciją norėjt^i įvesti 36 

 

valandų darbf; savaitę ir 

 

minimumą 35fcentus į va- 
landą.

Taipgi preąi|entasjsakė 
NRA nuodui ųiai ištirti 
visą šią indi Išriją, nes 
kodas veiks li l birželio 16 
d. ir tada * bijsią galima 
padaryti pak£ imus. Šio

 

je industrijojįdirba apie 
50,000 darbių

NRA valdm 
na, kad nusta 
nimas šiame 
tiems darbin 
kels‘ atlygini 
ki 40 nuošiničtą

• , TROFO&BUSIJOJ

ikai tvirti* 
atlygi

nę papras* 
kanas pa*

į mio 20 i-

PREZIDENTO ĘAREIŠ-j VVashington - Vasario 
KIMAS SENELIŲ PEN-110 d. Valstybės Departa- 

SįlJŲ KLAUSIMU mentas perspėjo visus na- 
___ ... . turalizuotus piliečius apie 

~ ^įsario važiavimą aplankyti savo 
’ Prezl°ent-as Roose- gimtinius kraStus.' Nors 

veltas kongreso nariams, Amerika priesinga 
. -------- kurie kreipėsi prie jo se- baudimui jos piliečių už

abi Šalis sutaikiusi. Vė- nelių pensijų klausimu,; neatHkimą kariškos tar- 
liaųsios žinios praneža, pareiškė, kad jis jokiu bū- 'nvbos gimtiniuose kraS- 
kad vėl įvykęs kruvinas (du nesutiks, kad federalė tuose bet ji nieko negali 
susirėmimas Ethiopij o s, valdžia mokėtų seneliams padaryti, kad juos ansau- 
parubeŽyje, kur žuvo 40 i- daugiau kaip 15 dolerių j Lt„ įuo nabaudu už iu 
talų karių ir 700 Ethiopį-' mėnesį. Manoma, kad pre- veikarnug prįeš tapimą A- 

--------------------- . zidento toks nusistatymas „ierikos piUečiais.
Ttaliinie nastehėbM di-1 užkerta kelią Townsendo . . .

<«<. .-„js,-: ' plano šalininkams. Š1U® klausimu jau esą

KRUVINA KOVA

RYMAS —Vasario 10 
d.dar labiau paaiškėjo, 
kad ginčas tarp Italijos ir 
Eth’iopi jos , nesiba i g i a, 
nors Tautų Sąjunga buvo

turalizuotus piliečius apie

gimtinius kraštus. Nora

jos kariuomenes.

dis kariuomenės judėji- , Plano sahnmkams. QUsitarta su Albanija ir 
mas ir manoma, kad ItaU-Į VaJdŽio? atstovai aps- švedija ir ten naturalizuo- 
ja ruošiasi padidinti savo kaitliuoja, kad šis pensijų- ti pfliįžiai gali drąsiai va;. 
kariuomenę Ethiopijos pa- įstatymas,, kaip jis dabar 2iuPoti> bėt yra 16 valsty- 
” numatomas, kainuos bi„ nyrintieji važiuo-L valdžiai apie 111,000,000 ti^rM turi susitarti su tų 

dolerių j metus. Kiti tvir-., valatybių atstovais, kad 
tina, kad jis kamuosiąs jje nabus baudžiami kada 
penkis kartus daugiau. nuvaaUoš į tas valstybes.

Einant 1930 metų stą- Tų valstybių tarpe yra 
tistikomis, Amerikoje bu- minima Lietuva, 
vo 6;600,000 senelių 65 me- į —~,

VALSTYBfiSE

rubežyje.
SOCIALISTŲ DEMONS 

TRACIJA TAPO IŠ
SKLAIDYTA

j VIENNA 
d., socialistai, minėdami 
metines sukaktuves jų su
kilime prieš valdžią ban- tų amžiaus. Dalis jų j 
dė. daryti demonstracijas, dirba, tai . žinoma tokiems ( >
bet policijos tapo veikiat pensijos nebus mokomos, h * — 
išsklaidyti be kraujo pra- I
fcUlS* asmenų TA paskolų apie 100 lo’d 
tapo areštuoti. _______________ u,j

DIDELI ŠALČIAI

Sausio 10

Maskva— Vasario 10 
d.-Pranešama apie trečią 
baisią gęlžkelio katastro- _______________
fą Rusijoje šiais metais, t VILNIAUS KRAŠTE 
Karian - Strogonovo sto
tyje, netoli Saratovo, prer 
kiiūs traukinys, susidūrė? 
su keleiviniu traukiniu. 
Abu traukiniai ėjo pilnu 
greitumu. Aštuoniolika 
žmonių užmušta ir devyni 
sužeisti. Abu garvežiai su- 
daužyti į šipulius. Vienas 
keleivinis vagonas ir paš
to vagonas sudegė. Prane
šamą, kad katastrofa įvy
ko kada buvo duotas sig
nalas abiems traukiniams 
važiuoti į priešingas pu
ses tais pačiais bėgiais.

Sausio 8 d., Torbine, ne
toli Leningrado, vienas 
ekspresinis traukinys įva
žiavo į kitą keleivinį trau-

Paryžius — Vasario 10 
d. Prancūzų Linija paskel
bė, kad Visuose jų keleivi
niuose laivuose, kurie 
plaukioja tarp Prancūzi- 
jos ir Algiers tarp rugpiū- _ . _ 
čio 15 d. ir spalių 15 d. jie važiuojantį į tą pačią 
visiems jaųnavedži a in s pusę. Šioje katastrofoje 
parduos laivakortes su 35 žuvo 23.žmonės; Septyni 
nuošimčių nuolaida, ši geležinkeliečiai nuteisti 
lengvata taikoma tik kąlėjiman nuo trijų iki
tiems, kurie keliaus nove- dešimties metų už šią ka
liau kaipmenesispove- tąstrofą.
dybų. ’ Į Sausio .8 d., netoli Ros*

—. ( tovo, vienas keleivinis 
SKAUTAI MINĖJO 25 traukinis įvažiavo į kitą 

METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVES

tovo, vienas keleivinis

NewYork- 
d. virš tūkstantis skautų, 
apvaikščiodami savo or
ganizacijos įsteigimo 25 
metų sukaktuvės^ susirįn- 
kd šv. Patriko katedroje 
išklausytų Šv. Mišių, .ku
rias atnašavo kun. Ed- 
ward Roberts Moore. 
Monsignioras Mičhael J. 
Lavelle pasakė pamokslą.

Vasario 10

UKĖfflūęKAMS VVashington- Vasario
_ j., J. F. T. O’Connor, 

.. MILIJONŲ LITŲ. fe^eralėš valdžios,finansų; 
KAUNAŠ^T Neseniai kontrolierius pranta, M;

___ . įvykusiame Žemės Banko> pabaigoje 1934 metų,
Vilniaus krašte siautė valdybos posėdy buvo merikos bankos buvo ge- 

^<ai. Atvirame- svarstyti, ūkin. skolų rei-
lauke šaltis siekė 36 laip-' kalai. Ligi sausio 1 d. ūki- M’ kurios 1933 metais bu- 
snius, i.
apie 30 laipsnių. Daugelis duota apie 100 mįl. litų, 
gyventojų nušalo ausis, Šiemet greitu laiku numa- 

, rankas ir kojas./ Mieste tomą ^palūkanų procentą 
gatvių kampuose buvo kū- sumažinti nuo C “

dideli šalčiai. Atvirame svarstyti,ūkin. skolų rei- Jst.ovy^įJ914?7 
lauke šaltis siekė 36 laip-' kalai. Ligi sausio 1 d. ūki- M’ kurios 1933 metais bu- 
snius, o Vilniaus mieste ninkams paskolų buvo iš- y? uždarytos liko tik pen- 
apie 30 laipsnių. Daugelis duota apie 100 mil. litų. ^ar
gyventojų nušalo ausis, Šiemet greitu laikū numa- y?1??1?®
.rankas ir kojas. * Mieste tomą palūkanų procentą ti. Dabar visoje Ameriko* 
•gatvių kampuose buvo kū-1 sumažinti nuo 6 ligi 5,
renamos ugnis praeiviams taip pat išplėsti kreditą -SJJk 2^^ ’

m™ ’ Maslrnln. davinį Rlnf. -176,000 dolerių indelių.pasišildyti. Nuo šalčio nu-' (paskolų davimą) Klai-
kentėjo geležin k e 1 i ą i.' pėdos krašte. Nuo liūčių Pereitais metais užsida- 
Traukiniai vėlavo po ke< nukentėjusiems, ūkiniu- re 58 bankos. Jų tarpe bu* 
lias valandas, i kams, kurių yra apie 100, vo viena national bankas

———v- I paskolos greičiausiai bus ir aštuonios kitos, kurių 
KABAS DEL VANDENS* prailgintos 1 metams. / indeliai buvo apdrausti.

Santjago, Chile, — Sau
sio 30 d. čia atvažiavo ku
nigas Alfonsas Zawadš- 
kas, kuris yrą buvęs Cha- 
ęp karo lauke. Jis pasako
ja, kad ten tūkstančiai 
karių miršta nuo trošku
lio. Kareiviai, anot kun. 
Zawadskio, troškulio kan
kinami patys žudosi. Pi- 
cuiboje 5000 Bolivijos ka
rių Žuvo nuo troškulio. 3 d., š. m., suruošė iškilmingą programą. Žmonių buvo 
Canada EI Carmen iš tos daug. Vakarėlio rengėjai labai gražiai ir nuoširdžiai 
pačios priežasties mirė pasidarbavo, taip, kad ir pelno liko nemąžai. . ■ •
1600 karių. Ęaraguajaus 
kareiviai pasakojo kun. 
Zawądskiui, kad esą “ką* 
ras dėl vandens”.

IŠDAIGININKŲ PRIE
MIŠKO DARBŲ

DARBININKO RADIO RĖMĖJAI
SO. BOSTONO ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BLAIVININKAI NUOŠIRDŽIAI PARĖMĖ DARBI* 

NINKO RADIO PROGRAMĄ 
DOVANOJO $25.00 RADIO FONDUI 

' •• 1 y .

Blaivininkų 49 kuopa, minėdama savo kuopos ir 
visos organizacijos jubilėjų ir metinę Šventę vasario

keleivinį traukinį ir ŠėŠ’ 
žmonės žuvo. Už Šią nelai
mingą įvykį stoties rirši- 
nirikas tapo sušaudytas ir 
aštuoni kiti geležinkelie
čiai nuteisti ilgiems mė* 
tams kąlėjiman.

Priežastis šių įvykių ė- 
sąs noras geležinkeliečių 
prisilaikyti tvąrkraščių ir 
užsidirbti dovanas irL to*

nenorėdami traukinio ba apie 1000 darbininkų, 
suvėluoti, jie nekreipia dė* Ikį Šiol dar neveikia dvie* 
merid į pavojaus signalui, jų firmų trys lentpiūvM

Klaipėdos lentpiūvėse 
prie apdirbimo Letuvos ir 
rusų miško dabar jau dir-

Didesnę pusę pelno Blaivininkai paskyrė Darbi
ninko Radio Fondui. Blaivininkų 49 kuopos komisija, 
įteikdama $25.00 dovanėlę, pareiškė, kad jų visų lin
kėjimas yra ,kad ir Darbininko Radio Programa su* 
lauktų 20 metų sukaktuvių.

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Blaivininkų 49 kp. 
Valdybai, komisijai ir visįems nariams ūž tokią stam
bią dovanėlę ir už linkėjimus, Taip, jei tik visi lietu
viai suprastų spaudos ir radio reikalingumą, tai kai^ 
laikraštis “Darbininkas” šiais metais mini savo 20 
metų, sukaktį, taip ir Radio Programa sulauks jubilč- 
jaus, kuris bus pažymėtas mūsų išeivijos istorijoj.

Valio, Blaivininkų 49 kuopa! Jūsų pavyzdį tepa* 
seka visos mūsų draugijos ir kuopos, ■ . ..
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tĖTINĖS ŽINIOS
Nepriklausomybes Minėjimas
< Pavyko <’;;///.

: Vas. fO d.,/2 v. p. p.,I 
ilunicipąl salėje, So. Bos
tone, įvyko metinis Lietu
vos nepriklauso m y b e s

' šventės minėjimas. Vado
vavo vietinės Federacijos 
skyrius, jis visais atžvil
giais nusisekė. Žmonių 
pilnutėle erdva salė. Daug 
jų turėjo stovėti. Progra
ma buvo graži ta ilga. 
Nuotaika kogeri a u s i a. 
Lankėsi svečių net iš toli, 
Ątvažįavo pilnas automo- 
bilifr iš Providenee R. Lz 
ta klebonas kun. J.. Vaite
kūnas,/kitas automobilis 
iŠ Marianapolio Kolegijos, 
iš Brightono, Dorcheste- 
rio ta iš kitur.
•Kun. K. Urbonavičius 

kalbėjo 45 minutes apie
■ Klaipėdos krašto Lietuvai 

reikalinguihą, teises, ir tt. 
Kun. K. Vasys kalbėjo 
valandą ir 15 minučių apie 
Lietuvos ekonominę ir 
kultūrinę pažangą. Ger
biamas kalbėtojas palietė 
ta religinę ir politinę Lie
tuvos būklę.

Trumpai kalbėjo prog
ramos vedėjas Jonas Gri- 
ciūnas, kun. Pr. Vtamaus- 
kis irTJh J, Landžius.

Šv. Petro parapijos cho
ras, kvartetas ta duetas, 
gabioje vadovybėje muz. 
Rapolo Juškos tarpais kal
bų suteikė ^tikrai puikų 

/koncertą.

Pardavinėta Vilniaus 
pasai ir daryta rinkliava. 
Aukų surinkta $44.69. .

Visiems dalyviams yra 
garbe už taip gražų ap- 
vaikščiojimą vasario še
šioliktos.

KAZIO TĖTA SCENOJE I

Gal niekad taip nebuvo 
veikiama parapijos choro I 
kaip, kad Šiais metais. 
Paskutinis choro parengi
masbustaijuokingųtri-1 
veiksme komediją, KAZIO | 
TETA. Girdėtis, kad-šiam 
veikalui suburtos geriau* 
sios pajėgos. Vadovaujant 
artistui R. Juškai, vaidin
tojai tikrai daro didelę 
pažangą, taigi galima ti
kėtis, kad žiūrėtojai gaus 
daugiau negu tikisi. Tikie- 
tų platinimas eina visų 
tempu. Jau išparduota 
daug tikietų dabar, nes 
choras tūrį, gerų .prietelių, 
kurie chorą visuomet pa
remia. šis vaidinimas į- Į 
vyks vasario 24 dieną, 
7:30 vaL vakare, Šv. Au
gustino mokyklos L salėje, 
kampas E ir 8th gatvių.
b Visi pasisįengkite įsigyti 

; tikiętus ir anksto, kad ga
lėtumėt turėti geresnę vie
tą vaidinimo metų.
, Geras katalikiškas laik- 
.gastis yra .nuolatinėj misi-

n | f T i R 11 1^ P^taidau draugiškai
” * B |laįką vyčių bei visuome

nes tarpe, ir gjįvau gerą 
[praktiką ‘Beano* žaidime, 
j Vyčiai buvo įdėję daug 
darbo surengimui “Beano 
party’’, o ypač turėjo la

ibai gražių naudingų ta 
brangių dovanų, tik gaila, 
kad visuomenė nepasinau
dojo gera proga.

? TeL So. Boston 0883 T Jaunimo buvo neperdau- I f iJKRrvia dantistas i giausia, o kad ta buvo tai
1 hB Ii V fi A Q P F R t pašalinių, bet iš organiza-
| U|Il IWl 11 vfivl'lmll Į | TYin't'Sci tna^dl
| Arti Municipal Building !
| 525 B. Broadway, S. Boston = >
2 Ofiso Valandos
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1,80 iki | 
i 5 Ir nuo* 6 iki 8 vai vakare, Ofi-| 
|sas uždarytas subatoa vakarais Iri 
s nedeidlenials, taipgi ueredomla nuo | 
j’ 12-tos diena uidarytaa. |
i Taipgi nulmtt ta X-Ray |

DR. ROGER J. ABIZAID
TeL Devonshire 7906 ”

‘./ sM ta7-4.'kl£ '
8MaWtenBtr^ 

Boston

TeL Sa Boston osgs T Jaunimo buvo neperdau- f iJKRrvis DANTISTAS į Į giausįa, o kad ir buvo tai

| [ ei jų matėsi labai mažai, 
,W41 Kbei3?a; P,a3!d.gĮ°

I choristai, sodahetes’ ir ki- 
1 ■ ti, ar ir jie pasitraukė iš 

lietuviškų parengimų, o 
gal užimti savo darbais?

Po uBeano” buvo šokiai, 
ta kurie norėjo, linksmai 
įiiką praleido. Eidamas 
namo, pasiteirauti, kada 

Į bus sekantis “Beano par- 
: ty”. Nugi sako kiekvieną 

trečiadienį. Nudžiugau, ir 
sakau savo draugei, kad 
turėsime progą linksmai 

į praleisti laiką.
i KūHe norite linksmai 

laiką praleisti visi eikite į 
vyčių “Bęano party”, nes 

■I įvyks kiekvieną trečiadiė- 
f nj. x‘Beano” labai lengva 
lošti. Nemokantieji nesibi
jokite, išmoksite. Vyčiai, 
pasimatysime sekantį tre- 

į čiadienį, vasario 13 d,, p.a- 
rapijos salėje. • 

^^Beario0.

Lietuvis Dantistą*

DR. S.A. GALVARISKI
(GALINAUSKA8)

/ Tel. So, Bostdn 2300 ,
414 pBroadway,So. Boston 

[Ofisas atdaras nuo 10 iki Ii vai.
ryto, nuo 1:30 Iki 5:80 po pietų Ir 

| nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 
[ pagal susitarimą.

CafMn&S“ sustiprina šta- Į 
dies plakimą ir pakelia r 
kūno temperatūrą. " T 

Jis nurodė, kad toks 
šaltis, kurta noMaltam 
žmogui būtų nepatogus, 
bet nepavojingas, girtam 
gi su nupuolusią kūno 
temparatūra yra labai paU 
Vojitųji, nes gali privesti, 
prie mirties.

AR ŽINOTE,

kad kovo pirmą dieną, 
Municipal Building salėje 
įvyksta L. Vyčių N. A. 
Apskričio šokįai?

’ Darbas varomas plačiai, 
šojkiai reklamuojami ir 
tikimės sutraukti . daug 
jaunimo. Visos Vyčių N. 
A. Apskr. kuopos uoliai 
dirba. Tikimės j kad atva
žiuos bustais, automobL 
liais, otlaiviais ir pėsti aJ 
teis. . ,

Jaunime!/ NeuŽmirŠki-Į 
me -kovo 1 d. ir sų savo 

.draugais į vyčių Šokius.
Nugirdęs,

PRANEŠIMASA JLIUJU,AJFTĮĮ||rf,• . i-

Šeštadienį, vasario 9 dieną, Šių metų, atidariau 
naujų valgomųjų produktų krautuvę, kurioje gausite * 
Visuomet šviežius ir gerus produktas, kaip tait mėtą, 
daržoves, vairiu* ta groserius. Naujos krautuvės adre
sas: P. Bųsltman,; Savin HH1 -Ąve*, Wehestęr, 
Mass<-. c . •* ' .< * ■

Kitose dviejose mano krautuvėse taip pat, kaip 
ir ligšiol gausite šviežius produktas visiems prieina
momis kainomis. Patarnavimas Visose krautuvėse 
malonus ir mandagūs.

Taigi dabar kam kur patogiau ateikite arba šau
kite telephonu ta gdusite patarnavimą. Krautuvių a-

I dresnį* * ■ ■ ♦ *
45 H&mden 8t.,Roxbury, Mass. Tel. HlGhlands 4855

48 CreScent AVe., Dorchester, Mass. • ? .
Tek COLumbia 6702 < :

20 Savin Kili Avė., Dorckester, Masš.
POVILAS BU8HMANĄ8, savininkas.

i • • ......V . . 1 .’ • • • ’ ' •

V ALGOMŲJŲDAIKTŲ KRAUTUVES

8O. BO8TON, MASS. JONAS VALIACKAS , ' 
75 “(P’ ter&et, ‘ 

Telephone South Boston 16$

TAUPYK PINIGUS!
NUSIPIRK GRAŽIUS

KAILINIUS

IŠPARDAVIME

DIDELIAME

I. J. F0X
PERSIKĖLIMO

Tel. So* Boston 2860
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W, Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9'iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:80 iki 0 k v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 Vai. dieną.

(pagal sutartį) ‘ '
S,.., .,„1.-,, .... .................... ................... ,-į n- i^J|;

I Tel. Trowbridge 6330. Į

I, JOHN REPSHIS, M. D. |
(REPŠYS) |

LIETUVIS GYDYTOJAS
Į Ofiso Valandos į 2—4 ir'6—84 
|Į7. , 278 HarvaiS StrėeK ’Į 
ĮĮkąmp. JĮnnan arti'Centrai Šq., I

Cambridge, Mass. Į

MUZIKAS į
RAPOLAS JUŠKA I

Moko muzikos, piano g 
ir dainavimo. Specis-1 
les pamokas duoda g 

: vaikams. |
* * * *
Adresas: |

933 E. Broadvvay, | 
SO. BOSTON, MASS. J

PARAPIJOS NAUDAI

Šis puošnus RACCOON 
už pusę kainos

L J‘ JOK, Amerikos di- 
džiausis kailinių pardavėm 
jas paskelbė didžiausį kai
linių išpardavimą jų isto- 

, rijoje.
Pirk kailinius DABAR 

e , šiai žiemai ir kitai žiemai,
f E-Uas Koriteš, gerai žino- .Tamsta nusistebėsi suži- 
į mas lietuvis kailių žiną- nojęs kiek pinigu gali su- 
& vas, padės Tamstai išsi- taupyti šiame išpardavė 
V rinkti kailinius. Užėję, me. Neatidėliok! Užeik 
f klauskite p. Korltes. tuojaus.

PERKINS SQ OASU MARKET 
tovilat BįtiUšifihaa, Sav. 

490Broa4W, M&BostonSM

broadwAy mArkbt a 
387 W. Brcadtfay. ,

Telephone South Boston 3591

. ' S. RIDLAtJSKĄi . ,
518 B. Brondvąy 

TęĮ^phonė South Borton 1362 ■

JONAS GLINECKAS 
tU Ė. Efekto !»•» • '' '

Sausio 6 d., apsivedė An
tanas Kučinskas su Irena 
Krausyte. Jis yra 22 metų 
southbostonietįs. Gyvena 
prie pamotės, 248 C St. 
Dirba Amerikan Sugar 
Refining Co.

Skaitytojas žingeidatis, 
kur jisai vedėsi? Nagi, Ryj 
goję. Pamotės paragintas, 
išsiprašęs iš darbo trims 
mėnesiams, gruodžio 8 d; 
laivų Frederick VU! jis 
išplaukė Latvijon. To me-j 
nėšio 21 di, jis pasiekė Ry- į 
gą. Susipažino su panele 
Irena. Viens kitam patiko. 
Susižieday0>^?(jrrijų Ką’ 
ralių dienoje, apsivedė, Šv. 
Alberto gražioje R. K. 
Bažnyčioje. Linksmai pa-1 
gyvenus, Antanui reikėjo 
; grįžti į cukernę. Sausio 18 
d., sėdęs laivan Fridęriek 
VIU, iš Copenhagen, vėl 
radosi So, Bostone, pirmą 
vasario. Jis dabar į dirba 
yeguleriai, ėukemęje, pil
do .visus formalumus 
parsitraukimui savo žmo- 

• nos ir su nekantrumu lau
kia tos dienos, kurioje I- 
rena pasieks C Street. |

Irena paeina iš kultūrin
gos šeimas. Rygoje lankė 
aukštąją mokyklą ta ma
nė būti daktare. Dabar 
taps amerikone. Viso labo.

Vas. 10 d., 1 vai p.p.J 
Šv. Petro lietuvių bažny
čioje So. Boston, Mass., 
apsivedė Alfonsas Mata- 
čįūnas su Aleksandra Sa-d 
vickaitė. Jis gyveno 137 
Bowen, St, pas tėvus. Ji 
gyveno pūs savo teVus, 
109 W. 6thSL

■ . . ■ i ': .

Mm*
Vas. 9 d., Bostono mieš

to ligoninėje, mirė Jonas 
Likas, sirgęs plaučių už- 
degimų. Velionis gyveno 
W. 4th St, prie D:St. Wu- 

; rėjo apie 00 metų. Paėjo 
iŠ Vabalninku. Amerikoje 
pragyvėno 20 metų. Lai
dojamas iŠ šv/Petro baž
nyčios, vas. 12 d,, 9 vai.

Vaš; 10 d., savo namuti-. 
se,123 W. 6thSt„ mirė 
ilgai sirgęs džiova Jonas 
Krukonis, 44 metų, jis pa^| 
ėjo iš Merkihęs. Ameriko-

PARSIDUODA ’
ANT GRBITŲjų . , ’ 

Viena-laivakorte į Lietuva it 
atgal. Priežastis: pardavėjas dėl r 
tam tikrą Aplinkybių negalįs du* 
baltiniame foke IŽv&žiuoti/ Dėl 
platesniu informacijų kreipkitės į. 
uDarbininko”. JUinliiistracijį 

366 W. Broadway, Š0. Bdjftoū, 
Ma«8aehutotti. •

MUUIIŪS MORKŲ

bažnyčios, vas. 12 d., 9:20 
vai. ryt. Didžiausiame liū
desy paliko .Žmoną Anta
niną (Jakavonytę), du sū
nų ir dvi dukterį.

PASIDAIRIUS FO SOUTH 
.BOSTONĄ

Jonas Volungis, 37 mėtų 
. amž., gyv. 279 Bowen St., 

paslydo ant slidaus šaly- 
gatvio ir išsinarino/koją. 
D£ J. C. Landžius jį prl- 
žtdrėjo, *. • - ' •

/Būrys parapijiečių ren
gia šv. Petro Lietuvių pa 
rupijos naudai, naujai iš
rastą . praniogą, “Beano 
Party”. Ponia Mateješkie- 

| ne ta ponia ^Tanartavičie- 
ne, nuoširdŽm^'darbuoto- 
jos, užmanė' šį parapijai ’: 
— pupų vakarą ir uoliai . 
vadovauja jd-įVykdinimui ’ 
ir pasisekimui.

“Beano” yra labai leng
vutis žaidimas. Vedėjas 
šaukia numerius. Lošėjas 
ieško ant savos lentelės to 
iššaukto nųiherio. Suradęs 
iššauktą . mimetį; aūt jo 
Uždeda pupą. Kaip viena 
linija numerių užsipildo 

Į pupomis, tada lošėjas gau- • 
J na dovaną. _ • ’
į[ Vyčiai turėjo “Beano 
! Party” vas. 6 d. ŠustataL- 
u kę greitai išmoko lošimą 
[ir gavo daug dovanų. Visi 

: I išmoksite ir parapijos pir- 
I mame pupų vakarė, 
c Kas įdomiausia, kad pa
rapijos parengime kiek- 
viehąs žmogus salėje gaus 
dovaną.

; Tad visi atsilankykite j 
;šj taip įdonių parapijos 
[naudai parengimą.

K^ SAKO APIE “BUR. 
NELĘ” MEDICINOS

- PROFESORItiS? .
b * ... i ■ .1- .1*1 •'■■■Al ; e

Boston, Mass. —r liar- 
: vardo medicinos fakulteto 

Į profesorius Dr. James O. 
Pinkstdn savo paskaitoje 

• pareiškė, kad žmonės kly- 
sta manydami, kad suša- 
lušimū Žmogui yrą gerki 

Į išgerti alkoholio. Jis nta. 
Į rodę, kad nors t išgėrus 
I burnelę jaučiama Šilčiau, 
bet faktinai kūno tempe
ratūra nupuola, nes alko- 

Į Kolis smarkiau varo krau
ją ta nusilpniną kūną.

Gydytojas siūlo, kad šu- 
■ šąlusiam geriau yra išger
ti kavos ar arbatos, Karš- je pragyveno 26 metus, 
ta kavą sušildo vidurius ir Laidojamas iš šv. Petro

toja; moko muzikos planų 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGĖ

444. E. Sitth Street 
So. Boston, Mass.

IVAIRŪSSKEtBIMAI
Better Meat Dealer Su- 

[ rivienimas laikė savo me
tinį susirinkimą So. Bos- 
tone pereitą savaitę.Nu-, 
tarta įtraukti j >ią organi
zaciją visus South Bosto
ne mėsininkus,-bučerius, 
Irwįng Robinson išrinktas 
nauju, pirmininku; Stanis-. 
lovas Vileišis, Vice pirmi- 

Į ninku; Jonas Baljrušū- 
1 nas, sekretorium. /

>Pastaodo, kad iš 70,000 
South Bostono gyventojų 
tik 3,000 gauna iš miesto 
pagabą. Daugelis • mano, 
kad abelnai pusė viso So.

i Bostono gyventojų gauna 
pagalbą* bet ištiktųjų tik 

14%nuošimtis.
!, * iii.L.ir.. . r-iry- ’

PABĖGO
Antanas ‘Lapinskas, 16 

metų amžiaus, gyv., 21 
| Rawson Ši, pabėgęs iš na- 
[ mų Kur, niekas nežino. 
Jis sakęs, * kad nenorįs 
daugiau lankyti mokyk- 

I los. Tėvai mano, kad jis 
keliauja į' pietus.

NELAIMĖ POŽEMY
Į Anttoas Gindvylis, 52 

■ Į mėtų amžiaus gyv. 48 Do- 
tham. st,‘ Arling t.on, 
įJaiŠA, kritb laiptais lipdą- 

tmaš i Centtal Sudarė sub- 
way stotį, pereitą savaitę. 
Jis buvo tuojaus nūgabęn- 
tas' į CambHdge Relief 

iHospit&l, ktįr atrado, kad 
jo nosis ir galva sunktai 
sulaužyta bei suleista. Li
gonis dabar ligoninėje ta 

I yra sunkioj, padėtyj.

.......

PIGIAITAISOME• imam ’
80. BOSTONELOOFtNGCO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogui., 

414 W/Broadway
TELEFONAI: /, .... 

South BostoĄ 0574 dienomis 
\ South Boitoii (Ū84 vriorsta

TREČIADIENIO 
VAKARAS

■ h . . r

Vakaras gražus, šiltas, 
žvaigždėtas, viliojant i s. 
AŠ‘su savo draugę; išėjo-1 

į me pavaikščioti pamarėn, 
pakvėpuoti tyru oru. Pa
vaikščioję valandėlę, pa
vargome ir kalbamės kur Į 
užeiti pasilsėti. Ji sako, 
šiandien yra Vyčių vieti-4 
nes kuopos ‘Beano party’d 
parapijos salėje. Gerai, 
sakau Užeiname. \

Įeiname į vidų, žiūrime 
žmonių neperdaugiausia;| 
bet visi geroje nųotaikdjėJ 
Mano draugė * .ir aŠ, ne-1 
mokėjome žaisti “Beąųo^f 
užtat įėję, pasiklausėme ' 
kaip žaisti. Vakąro vedė
jas; inž. S. Beleskas,! 
mums paaiškino, na ta 
prasidėjo darbas. Ausis iš
pūtę klausome šaųkian-1 
ęius numerius ta žarstome 
“pupas”.. Mano draugei 
geriau pavyko žaidimas. 
Žiūriu,* jau ji prisikrovė

; 4»" FLOOR-403 WA^HINGTON STREET
laimėtų dovanų aukščiau

:' ”AS»Av1WEH!j11R> I a x neižlnftiflH

./ / J AMįERK^S U 

BOSTON, ausų. Aš nieko neišlošiau,

yventojų gauna

BAIDUS
Perkraus- 

tome 
vmtm 
miAi

; GREIMAI
: SAULIAI

LITHUANIAN
; FURNITURE GO< 

826-328 W. Broadvay
Tek South Boston 4018

JUOZAS M. DILU
f Partluodu įvairiauitos rtiita 
auksiniai ir aidibthtdttt <U& 
tirti Taipgi ir patoiton.

866 W. Broadway 
80, BOSTON,MASS.

OfiiM Nwj<4* Vietoje.
M W/Bretd#*y, 

Ant antę Mat .

■ v



Viuario 12 į.,1988 DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
BLMOANKŲ švente

So. Bostono Blaivininkų 
49 kuopa iškilmingai pa
minėjo savo metinę šven
tę—20 metų gyvavimo 
sukaktį. \

Ryte, nariai išklausė Šv. 
mišių ir ėjo prie Dievo 
Stalo “in corpore”. Tėvelis 
K. Urbonavičius pasakė 
pritaikintą pamokslą, o 
po pamokslo atnaujino 
pilnos blaivybės prisieką.

Vakare, septintą valan
dą prasideda “20 Metų Pa
minėjimo Programą*’. Da* 
lyvavo Tėvelis J. J. Jakai- 
tis, M. L C., Tėvų Marijo
nų Provincijolas Amerikoj 
je, ir Centro Dvasios Va
das; kun. Pr.. JuŠkaitis, 
Centro pirfnininkas: kle
bonas kun. Pr. Virmaus- 
kis, ir svečių iš Lawrenėė 
ir Brockton.

Tėvelis Vifmauskis savo 
įžangine* kalba pradėjo 
vakarą. ,

Jauniausias ‘programos’ 
dalyvis, Algimantas Ivaš
ka, šešių metų amžiaus, 
jaunu balseliu dęklemuo- 
Ja: “Vilnius” ir po to 

, “Spragilų Dainelę”.
Seka juokinga komedi- 

jėlė — “Pipse — Tipsė”. 
Vaidino p-lė M. Sakalaus
kaitė,— Jonytė; p-lė S. 
Jakubauskaitė — ponia 
Kugelienė, atsiprašau Gu- 
gelienė; p-lė E. Žukauskai
tė — Tipsė; p-lėS.šajef- 
kaitė — Pipsė. Gražiai su
vaidintas veikaliukas už-

■ ._____x .. A.k •-

plojimo. :
Kun. Pr. Juškaitis pasa

kė turiningą kalbą apie, 
blaivybe;? .

“Darbininko”Radio cho
ras sūdaįriavb t^išvdaine- 
les: /“VaiGudri,. Gudri”, 
“KadarNoi?iūT Verkiu”, ir 
“Anoj*Pusėj,^Ežero”;Ten-1

GRABORIAI

ka pasakyti, kad muz. Ra
polo Juškos sunkus dar
bas Darb. Radio Valandos 
vedime ir prirengime ne
praeina be gražių kompli
mentų. Blaivininkų 49 
kuopa neatsilieka; skiria 
pusę pelno ($25) Darb. 
Radio Valandai.

Edvardas Sinkevičius, 
su savo sesute, Elena, pa
sirodo. Edvardas mando
linų groja, o sesutė dai
nuoja: “Laba Nakti” iri 
“Ąžuolėlio‘Šakos Linko”.

Panelė M. Kilmoniutė ir 
jos trupė p-le Konciūtę,tojui už Jojo sergėjimą 
p-lė A. Nevieraitė ir p.I __ __ ______
Sampukienė suvaidino vei- gąvo dienos darbus,__ _
kalėIį ““Aptiekoriausr Be- Į tis, paaukojau Jojo gar
delės”. [bei.,.

I - I r • ■ ,

Tėvas J. J. Jakaitis, M. Apsirengęs nuėjau į Die- 
I- &\Tėvų Marijonų Pro- vonamus —■•bažnyčią, pą- 
yincijolas kalba. Pasako simelsti už mano mylimus 
apie vieną girtuoklio .atsi- tėvelius, prietelius ir... už 
vertimą, ragina daugiau save. Pakėlimo metu keis- 
prisirašyti prie vietinės 
kuopos; kalba ir apie tėvų 
marijonų reikalų^, jų didį 
darbą. Sekdami savo kle
boną, Tėvą Virmauskį, 
kuris paaukojo pusę Šim
tinės, žmonės sumeta gau
sių aukų Tėvui Provinci- ! 
jolui parvežti į Seminari
ją, Chicagon.

x Panelė, Kilmoniutė gra
žiai padeklamavo eiles.

Programa užsiba i g ė 
Pranelio parašytu farsu: 
“Naujos Mados Bąrzda- 
skutis”. Vaidino J. P. Ta- 
mulynas, —Barzdaskutis; 
Ji Žareika ponaitis ir B. 
Rusteika — T<— - - , ,-f 
šios komedijos atsilanku-

Pašaukimas
Laikas keltis. Atsiklau-j binis džiaugsmas veržės 

piaū žale lovos ir susikau- 5es-a--“- -
pęs nuoširdžiai’padėkojau 
mano Viešpačiui — Gany-

mane nakties mėtų. Visus 
min-

tarnas. ‘ Po ' *•< J- — L' f :
šieji skirstėsi namon..

Vakaro vedėju buvo An
tanas J. Jurgelaitis.

Antanas M. Aritarnas.

“BEANO PĄRTY”

Šv. Petro parapijiečiai ir 
[parapijietės patyrę,’ kad

JOSEPH W. CASPER
. (KASPARAS)

G RAB ORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. , 
Office; Tel. S. B. 1437 ’

Aes. 158 W. 7th St.
Res.: Tel.'S. B. 3960 / 

Patarnavimas dien% ir naktį.

’Tel. South Boston 0815

D. A. ZMBTSIAS
Graborius * Balsamuotojas 

-Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadway, ^ 

So. Boston, Mass,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

> MBTUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
>0 GLOBA MOTINOS ŠVČ.

PlrpiinlnkS — Eva MarksienS,
625 E. 8U1 St, So. Boston, Mass.
TeL So. BotBOD‘1298

Vice-pirjnlhinkfl —' Ona SiaurlenS,
. 443 E. tth St, So. Boston, Mas*.

Tel. So. Bcston 8422 * 
a Prot RaMt — Brone CfunJenS, 

2&Gotild St, West Roibury,. Mass. 
Tel Fąrkvray 1864.W

Fln. Rait. — Marijona Markonlntfi, 
83 Navarre St, Rosllndale, Mass.

■ Tel. Parkway 0558-W
ildlninkft - Ona Stanlullutę,

106 Waat 6th S t, So. Boston, Mals
TvarkdarS — Ona MisgirdienS,

151Ž Oolmnbla Rd., Bė., Boston, Mau,
Kasos Globoja — E. JanulonlenB.

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mali.
Draugija «avo išsirinkimus laiko ku 

antrg. jjtornlnkt kiekvieno mįnailo,

ŠV. JOTO EV. BL PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VAIDYBA :

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston,, Mass, 

Vice- pirm. — V. Medonia,
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mass.

Prot. RaŽtlūinkas — J. Glineckts, |
5 Thomaa Bark, So. Boston, Moša. 

FIn. Raitininkas — Alb.. Neviera,
16 Winfield St, So. Boston, Mase

Iždininkas —■ A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Maga. 

Martalka — J. Zalklg, • •
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimas kas tre
čia nedfildienį kiekvieno. mSnesio, 
2 vat po piety, Parapijos salfij, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mase.

7;80 vai. vakare, pobaMnytinSj ere- 
talnfij.

Vilais draugijoi reikalais kreipkite* 
pas protokolą raitininke. į

tas jausmas pažadino-ma- 
ne iš susikaupimo bangų 
— man vaizdavosi, kad 
Jėzus žiūri į mane ir meir- 
liai, šypsos... O, kaip gra
žus Jis atrodė, — spindan- 
tis veidas, svajinga šypse
na... Aš priėmiau Jį; Bery-

šiuo laiku turi įvairios 
parapijos ir organizacijos 
kokį ten ypatingą kermo
šių, vadinamą “Beąno pa- 

[rty”, pradėjo organizuoti 
tokį ir savo, parapijos 
naudai. Pirmasis įvyksta 
yas;14 d., 7:30, parapijos 
salėje, Ė. 7th St., So. Bps-

Lton, Massį - ‘ ' 3t,;
Ypatingą ^ja^šventimą 

ir pasiaukojimą rodo šia
me organizavime, tai po
nios Matėjaškįenė, Nanar- 
tavičienė, Marksienę, Šul- 
tįenė. Daug kitų ponui 
panelių ir ponaičių joms 
darosi uoliais gelbėtojais 
dovanų susirinkime ir ki
tokių visokių reikmenų 
suradime. Įžanga bus 25c; 
Dovanų bus išduota dau* 
giau $100.00.

Vaš. 17 d., bernaičių 
choras skelbs’ garsiakal
bių paveikslų programą, 

[ bažnytinėje salėje. Pelnas 
įsitaisymui uniformų.

Į Vas. 24* d., 7:30 v. v., šv. 
Augustino parapijos salė- 

| je, kur įvyko J. E. Vysku* 
po T. Matulionio priėmi
mas, choras vaidins para
pijos naudai juokingą te-

Į|atrą.
Kovo 3 d., bažnytinėje 

salėje, įvyks Altorių Vai- 
; kų vakarėlis •— arbatėlė.

Kovo 10 d., 7:30 v. v., 
bažnytinėje salėje Vyčių 
debatai. Ponas Pr. Galinis 

| skaitys iliustruotą paskai
tą iš savo tolimų kelionių.

•\ “BEAND PARTY”
” Rengia

§v. Petro Parapija / 
Ketvirtadienį,

VASARIO 14 D.,1935 
Šv. Petro Par. Salėje 

402 E. 7th St* So. Boston, 
Mass.

. Pradžia 8 vai. vak.
Kviečiame visus atsilan

kyti linksmai laiką pralei
sti. Bus daug ir gražių do
vanų duodama.

L Įžanga 25c. 
[ Kviečia Rengėjai.

iš širdies; taip lengva...
Tą dieną sėdėdamas prie 

savo rašomojo staliuko, 
mokykloje, apsimąščiau. 
Ką gi pagaliau, gero Čia 
žemėje, aš' padariau ? Ką 
ateityj dar gero galėčiau“ 
padaryti? ištikfųjų, nieko 
gero nepaprasto neatli
kau. Numirsiu nieko gero 
niekam nepadaręs, žemėj 
savo pėdsakų nepalikęs. 
Kurį gi luomą pasirinkti? 
Gydytojo? - 
rio, advokato ?- 
Besvajodamas akies blak
stienos susiglaudė iš aš 
užsnūdau.

Einu per mišką,. lapai 
krinta ritas -vejelio pučia
mi, saulutė slinko, leidos 
už medžių apiberdąma 
motiną žemelę auksiniais 

į spindulėliais, ir niekas ne
galėtų pasakyti jog tai e- 
šama rudens. Einu mišku 
ir klausaus lapų Čežėjimo, 
jie gi tartum sakyte sako: 
“O jaunuoli, pranyks viso 
pasaulio linksmybės ir 
saldumynai, '-^-yi^kas virs 
dulkėmis. Atmini^Jcad vi
sados jaunas .nebusi, su
lenks tavę metai j senelį— 
pasensi ir tuomet vargas 
bei skurdas pasibels f du
ris. Štai, kad ir aš — la
pas, per visą vasarą žai
džiau medžių šakoje, be 
darbo, be vargo, ir dabar 
atėjo ; mano * ųjį^okęsčio 
valanda — as įkyriuos, 
palieku šį margąjį pasau
lį su viltimi jo daugiau ne
išvysti. Jaunuoli nebūk 
lapas, sek savo Kūrėją, 
Dievą, kuris yra pasakęs:

ne! Inžinie-
- Irgi ne!

KLAIDOS atitaisymas
liš ir nusinešė lapelį.,, Aš | 
prisiminiau svajingą Jė
zaus Šypseną bažnyčioje, 
Tuo metu mano ausis pa
gavo skambų balsą: “Sū
nau, ko nori?” Aš sužavė
tas staiga ko nesutikau 
pažinęs Viešpaties balsą; 
“Viešpatį, aš noriu būti 
Tavo tarnu, aš noriu skel
bti Tavo žodį, noriu vesti] raii-. 
kitus ir pats eiti Tavo 
pramintais keliėis. Aš no
riu, geidžiu dalinti Šven
čiausiąjį žmonijos iŠgani- J 
mui... Taip,1 Viešpatie, aš 
trokštu ganyti kitų sielas 

trokštu, kunigystės..? 
ir štai aš išgirdau šau
kiantį balsą: “Sūnau sek
Mane,” AŠ einu, seku pas- ] ir .reikalinga. * •
kui Jį... Gerb. Klebonai, LDS. kuopos ir kitų organizacijų

“Antanai ar sapnuoji, kuopos teužsisako šių brošiūrėlių šimtais platinimui.
kur eini, sėskis”, skyriaus j Užsisakantiems daugiau, kaip 50 egzempliorių, kaina 
prefektas suriko į mane. 3 centai'už brošiūrėlę; daugiau kaip 100, egz., kaina 

i Aš pabundu. Visi pašilei- 2% centai už brošiūrėlę. \ ,
do juokais... AAparaudęs] Tuojau prašome siųski užsakymus: . •
kaip burokas atsisėdau J DARBININKAS
PagBliaii* visi Hoves juo-Į gęę W. Broadway, ; So. Boston, Mass.

Po ^pamaldų, nuėjau į Į szeitung” straipsnyje ap-

mūša, plaka...’ Atsiklau-į 
piąu. Akis pakėliau į Nu
kryžiuotąjį... Mano lupos 
prasivėrė ir prabilo: “Jė
zau, Viešpatie, radau pa
galiau aš savo pašaukimą. 
Nesu vertas, bet pasigai
lėk manė, duok tą sunkų 
Tavo Kryžiiį, aš einu pas
kui Tave/ aš noriu sekti 
Tave... Viešpatie, mane 
šudros, ugnis ir žemės 
drebėjimai nesulaikys nuo 
Tavęs... Viešpatie, pastip
rink, išklausyk!” — Ir vėl 
aš išgirstu pažįstama ma
ne Ganytųjų švelnų bal
są: '' “Džiaugiuos Sūnau, 
Aš tavęs seniai laukiau J 
Štai Mano Nukryžiuotos 
ant kryžiaus rankos gle
bia ir glaudžia visą žmo-! 
niją — visą' pasaulį. Ma
no galva visados nuliuku- ■ 
si žiūri į jus... Mano šir-1 
dis atverta —- Ji rodo mei
lę. “Sūnau Aš su tavim, 
sek manė, ir tu pergalėsi.”

Parėjęs namo aš prane
šiau savo tėveliams savo 
pašaukimą — tikslą.

A. K Martinonis.

V

___Pereitame “Darbininko” numery (vasario 8 d.>'» 
Gerb. Udamiko straipsny “Tik ne komunizmas**, 3 
puslapy įvyko zeceriaūs ir korektoriaus klaidą. An
troje Špaltoje, po antrašte: KURDAUGIAUSIA PA
RAZITŲ?, skaitant nuo. apačios į viršų, septyniolik
toje eilutėje išspausdinta: tūkstančių karių. Bet pas
taraisiais laikais rau-.,.; turėjo būti: tūkstančių ka
reivių.' 1921 metais ją demobilizavus, buvo palikta še- 

I ši šimtai tūkstančių'karių. Bet pastaraisiais laikais (

Gavę Gerb. Udarniko sutikimą, straipsnį “Tik ne- 
komunizmas** spausdiname brošiūroje. Tai bus 16 

[puslapių knygelė. Kaina 5 centai. Prašome visų tą 
brošiūrėlę įsigyti, nes joje aiškiai išrodineja komunis-' 
tų klaidas ir apgaulingus komunizmo pažadus. “TIK 

Į NE .KOMUNIZMAS” brošiūrėlė turėtų rastis kiekvie
no lietuvio namuose, kas jis nebūtų: katalikas, komu- 

I nistas, socialistas, laisvamanis, jį visiems naudinga

| Gerb. Klebonai, LDS. kuopos ir kitų organizacijų

KUN. J. BUMO, S. J. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Iki vasario17,
Šacred Heąrt Church, 
Silver Greek, pa.

Nuo vas, 18 iki 24,
St. Cąsimir’s Church, 
St. Člair, Pa.

Nuo vas. 25 iki kovo 3/»' 
Jesuit Novitiate, 
Wemęrsville, Pa(. (Poil
sis).

Nuo kovo Aiki kovo 17, 
"324 Wharton St, / 

Philadelphia, Pa.
bus taip pat malonu daly- 
vaWti.

South Boston — švento 
Petro lietuvių parapijos 
taip vadinamas ‘pupomis’ 
žaidimo vakarėlis įvyks 
ketvirtadienį,, vasario 14 
dieną, parapijos svetainė
je. Surinkta daug brangių 
dovanų. Dalyvauti apsi
mokės.

SOUTM BOSTONO NU
SAVINTŲ NAMŲ SAVI-' 
^..MNKŲDj^SIUI/
Penkt. gauta iš Washin- 

gtono 600 įsakymų namų 
savininkams, paskolų da
vėjams, kad jų namai ir 
visos teisės nusavinamos 
sulig eminent domain tei
sėmis, ir kad tie įsakymai 
bus visiems įteikti prade
dant nuo pirmadienio, va
sario 11 dienos. Nusavina
ma 277 namai su žemė, 
John T. Noonan paskirtas 
specialiu Jungtinių Vals* 
tybių prokuroru vesti vi
sus legalius reikalus, su
rištus su tomis s nuosavy
bėmis. Teisėjas McLellan 
praneša, kad pavieniai as
menys, įstaigos ir korpo
racijos, kurios kokią nors 
teisę turi prie tų nuosavy
bių, turės būti Fedęralia- 
me Teisme^ kovo 12 dieną, 
10 valandą ryte ir įrodyti 
teismui delko valdžia ne
gali gauti leidimo nušą- 
vinti namus. Tas parodo, 
kad Žemė ir namai yra vi
suomenės nuosavybė ir ji 
bile visuomenės reikalui 
gali būti nusavinta, nežiū
rint kaip padieniai asme
nys ar įstaigos nukentės, 
žemės ir namų savininkai 
yra kaip valstybės nuomb 
ninkąL ?

bažnyčią. Širdis smarkiai | šaukiami, kaipo nesąmo
nė/ gandai dėl vokiečių 
ginkluoto veržimosi į. ry
tus, •• • ’. 

į bet čia pat toliau tas 
. pats laikraštis, valdan

čios partijos organas, 
randa suderinamus su 
taikos pareiškimais už
simojimus prieš kaimy
nines valstybes teritori-

■ fe-
Jis rašo: “Kada Klaipėdos 
kraštas buvo pavestas 
Lietuvos valstybei, tai są- 
lyga buvo Klaipėdos sta
tute įrašytų pasižadėjimų 
laikymasis. Tos sąlygos 
Lietuva neištesėjo. Susi
darė tokiu būdu praktiš
kai ir juridiškai sutarti
mi nepagrįsta padėtis, nes 
nėra tokių sutarčių, ku
rios būtų privalomos tik 
vienai pusei. Klaipėdos 
statuto signatarinių vals

tybių sluogsniuose turės 
būti apsvarstyta, kokiu 
būdu Klaipėdos, klausimas 
gali būti patvariai išspręs-, 

i tas”.- ■
j Vokiečių taktika yra ai

ški: įkalbėti menamąjį 
kažkokio Klaipėdos klau
simo buvimą tarptautinė
je plotmėje.. J tai galima 
atsakyti, kad tas klausi
mas jau 12 metų kai.su
tvarkytas tarpt auti n i u 
būdu visiems laikams.

Ir vėl

‘Darbininko’ Radio Žinios
szeitung” oficijalus na- 
cijonalsocijalistų partijos 
laikraštis—; ’ :
skelbia sensacingą straip
snį “Neišspręstas Klaipė

dos klausimas”,
kuriuo kartojama nuolati
nė mūsų vakarų kaimynų 
pastanga visuose savo pa

gieža Lietuvos atžvilgiu.sieniuose sudaryti kuo
- —' ę. ■ Į daugiausiai “teritorinių”

klausimų. -
Tokią taktika atrodo 
sunkiai suderinama, su 
gana dažnai iš ten pasi
kartojančiais taikos pa’i 
reiškimais.

Lietuvai yrą tuo būdu la
bai artimas ir supranta
mas Prancūzijos ministe- 
rio pirmininko Flandino 
pareiškimas, padalyt a s 
rytojaus dieną pa Saąro 
balsavimo, kuriame jis pa
sakė: “Prancūzų visuome
nė, kuri dažnai buvo jau 
apviltą, skiria daugiau] 
reikšmės veiksmams negu 
žodžiams”, fr kalbamaja- į 
me “Westfaelische Landė-

VOKIEČIŲ PAGIEŽA 
PRIEŠ LIETUVA NEBE 

ŽINO RIBŲ
. Jų fantaziją jau sukūrė 
“neišspręstą Klaipėdos 
\ klausimą”.

Oficiją-BERLYNAS — Oficiją- 
Įios vokiečių spaudos pa- 
L ..
nebežino ribų. ■

Diena iš dienos po Saa< 
ro krašto balsavimo 
Lietuvai statomi reika
lavimai,, kurių tikslus 
atplėšti Lietuvos terito
rijos dalį, Klaipėdos 
kraštą, nuo • Lietuvos 
\ valstybės.

Nors pagal 1928 metų vo
kiečių lietuvių sutartį tarp 
Vokietijos ir Lietuvos nė
ra jokių neišspręstų teri- 
torijalinių klausimų, ofi- 
cijali vokiečių spauda el
giasi taip, lyg ji nieko ne
žinotų apie jokius suregu
liuotus sienų santykius 
tarp abiejų valstybių.

“Westfaelische Lande-

SO. BOSTON, MASS.
Trečiadienį, vasario 13 

d., parapijos svetainėje. 
Septintoje gatvėj, įvyks 
Lietuvos Vyčių kuopos 
pupomis ir vilyČiomis. žai
dimu vakarėlis. Inžinie
rius Belęskąs bus progra
mos Vedėju. Po žaidime 
Šokiau Rengėjai tikis?* 
gausios publikos. Vyčir 
vakarėliai įvyksta kas sa
vaitė trečiadieniais, puse 
po septynių vakare.

NORWOOD,MASS.— 
Lietuvos Vyčių 27 kuopa 
ruošia Naujosios Anglijos 
apskričio vardų Šokius, 
vasario 22 dieną, Juniot 
High School svetainėje. 
Gros Paul St. Regis orkes
trą nuo 8 valandas iki 1 
valandos ryto. Jaunimui 
bus geriausia proga links
niai praleisti laiką, o vy- 

I resniesiems su jaunimu
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MEKSIKOS ŽIAURUMUS
žmogus iŠ prigimties nepakenčia priespaudos. Iš 

visų gamtos dovanų laisvė jam brangiausia. Bet kaip 
ten bebūtų sunki kūno nelaisvė, dvasios vergove daug 
ąUnkeshė. Nieksnepakenčia primestos jam svetimos, 
nuomonės, ypačiai kada toji nuomonė yra nekultūrin
ga, siaura, atžagareiviška. Bet kai jau prieinama prie 
sąžinės varžymo, tuomet nelaisvė pasidaro nepaken- 
či&miaUsia.

Bedieviai prieš užmesdami savo tinklus,labai iš
kalbingai skelbia asmeninę žmogaus laisvę, bet kada 
jiems pavykstą įsigyti valdžią, tai pirmių - pirmiau- 
riti jie paneigia laisvę. ’ BirmaS smūgis visuomet 
taikomas į sąžinės laisvę. Varžymas įfc tiesiog smau
gimas religijos tai smagiausias bedievių Užsiėmimas, 
Čia jiems niekad netrūksta nei energijos nei sumanu
mo. Tuo atžvilgiu istorija patiekia daug pavyzdžių, 
Bet tarti nereikia toli į praeitį siekti,, Stambiausi ir ai- 
škiausi pavyzdžiai stovi mūsų akyse: Rusija, Ispani
ja, Mėksika. Dabar visų akys atkreiptos į Meksiką. 
•Civilizuotas pasaulis piktinasi job elgesiu, riioŠia pas
merkimus ir protestus, nes ten vyksta tiesiog netikė
tini XX-tam amžiuj dalykai.

Meksika smaugia katalikų tikėjimus Tai svar
biausias dabartinių jos valdovų uždavinys. Prie savo 
tikslo jie eina šuoliais. Jie gerai žino, kad religija veb 
kiaušiai išnyks tada, kai bus pašalinti jos atstovai — 
kunigai. Meksikos vyriausybės nusistatymas iš
tremti visus kunigus. Kol kas prie to dar neprieita, 
,bet siekiamas tikslas jau nebetolimas. Pastarosios o- 
ficialinėš skaitlinės tiesiog 'pasibaišėtinos: pdnkioli- 

/ ; kai milijonų Meksikos katalikų palikta tiktai 334 ku- 
nigąt Vienam apskričiui, turinčiam virš milijono gy- 
ventojų, teskiriamas tik vienas . kunigas! Aplamai, 
Meksikos valstybėj vienas kunigas turi aprūpinti a- 
pię 45,000_žmonių. Galimą įsivaizduoti,, kokia tikin- 
Žiųjų padėtis. Kur jiems kreiptis su (krikštaisr vedy- 
boms, palaidojimais ir mirštančiais ligoniais? Nekal
bant jau apie eilinius patarnavimus: mišias; pamoką* 

>;;f „ lūs, išpažintis;
‘ Taip išblaškę ganytojus, Meksikos tironys nori 

išblaškyti ir aveles. Pradeda nuo vaikų. Jiems skiria- 
mos tik bedieviškos mokyklos. Tėvai čia neturi jokio 
balsę, bes valstybes įstatymai taip reikalauja. Meksi- 

; kos katalikai palikti plėšriems vilkams. Bęt ir vilkas, 
‘ įsibriovęs į avidę, daugiausiai bijosi —šviesos. Jis 

‘ pastatęs plaukus, griežia dantimis, bet šviesa jį svai
gina* Taip ir Meksikos persekiotojai labai nemėgsta, 
kad kas išvelka jų darbūs švieson ir paskelbia pasau
lio spaudoje. Taigi kodaugiausia viešumo ir protestų^ 
kad tariamoji tų barbarų “kultūra” pasirodytų tikro; 
šviesoj. Tegu visi pažįsta plėšriuosius vilkus, nežiū
rint kokiam krašte ir kokioj tautoj jie pasirodytų. K»
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DARBININKŲ VADOVAS
' Ii į įiTii'ito tdi

Fasaulį Valdo Apatija, 
neš jos nuomone yfa stip
ri ir turi didelės reikšmės

nemažą stovo katalikišką 
spaudą, kuri mums pade
da kartu su viso pasaulio 
gyvenimo ratu suktis ir 
eiti pirmyn, M patiekia 
mtims nemažai visokių į- 
vairių iŠ visų pasaulio 
kampų žinių ir naujienų, 
pasakydama, kas plačia
me te margame pasaulyje 
dedasi, kas kur įvyksta, 
kokią kur žmonės pirmyn 
ar atgal gyvenime pažan- 
gą daro, kokiais pagrin
dais Savo gyvenimą tvar
koir kokios laimės ar tik
slo savo gyvenime siekia.
, Mes čia Amerikos lietu
viai, išsisklaidę po plačias 
Jung. Amer. Valstybių ry- 
bas, sugebam, susibūrę į 
katalikiškas draugijas po 
Amer. Liet.. R. K. Federa
cijos vėliavą, išleisti ir iš- 
laikyti net kelis savo ka
talikiškus laikraščius ir 
per juos šviesti ir rodyti 
kelią visiems šios šalies 
lietuviams, ir ugdyti juo
se Dievo ir tėvynės meilę;

Nors mes čia turime 
daug visokių gerų ir nau
dingų laikraščių, bet iŠ 
visų, išskiriant vieką dien
raštį “Draugą”, Amerikos 
lietuvių pažiba ir perlas j. 
yra geriausias it rimčiau
sias Amerikos LieL-b: K

kuris savo gerkis, rimtais, 
turiningais, pamokinan-

čių Amerikoje, lietuvių 
laikraščių ir galima jį net 
su mūsų dienraščiu ‘Drau
gu* savo turiningumu ir 
žinių gąusumū lyginti.

Kuo tolyn, “Darbinin
kas” eina geryn ir duoda 
savo skaitytojams ne ko
kias pramanytas ar re
daktorių išgalvotas žinias, 
bet tik vien tikrus ir rim
tus įvykius ir žinias.

“Darbininkas” šiandien 
Amerikoje yra . vienas iš 
geriausių ir rimčiausių 
lietuvių savaitraščių ar 
periodinių ląikrąščių, išei
nąs du kart savaitėje ir! 
lankąs susipratusių it ap
sišvietusių lietuvių na
mus, nešdamas jiems 
svarbiausias ir teisingiaU-J 
šias Iš viso pasaulio Ži4 

| nias. / , ’ / /. »
Jis, be vietos ir apylin- 

kęs lietuvių žinių, sutei
kia savo skaitytojams gan 
daug dar ir kitokių įvai
rių, dalykų. Jis pasako, 
kaip kur darbininkai gy
venk, kokios jų darbo šą-Į 
lygos, kaip jie dirba ir ko
kį ūž darbą . atlygihimą 
gauna, kSip ir kokiais bū
dais įr keliais siekia ge
resnių savo darbo sąlygų 
ir kaip Už savo gyvenimo . 
būvį kovoja.

• “Darbininkas” taip pat 
pasako ir net tikrais fak
tais ir pavyzdžiais įrodo, 
kaip mūšįį broliai darbi
ninkai Rusijoj •gyvęiiaj 
kaip juo# ten bolševikai 
persekioją/ kankina, kd-| 
kias jietėn gyvenimo ir 
darifo sąlygas turi, kaip 
jie ten komunistams ver
gauja, kokį už darbą atly-

mažiausią darbdaviui *' 
komunistui pasipriešinimą 
baudšiami ir be Jokio tteL 
smo sušaudomi ar kitaip 
kaip nužudomi. ‘ \ •

Jame taip pąt randame 
žinių, kain komuniBtai 
persekioja darbininku? ir 
katalikus kituose pasaulio 
terštuose ir kaip Šaudo 
be pasigailėjimo rainius 

i gyventojus, kurie nenori 
prie jų prisidėti ir jų su
puvusias idėjas platinti,

“Darbininkas” daug 
mums visokių žinių ir ži
nelių iš viso pasaulio kraš-

I    . . ■'--r. ' ... . •

tų pasako ir nurodo ke- 
lius, kuriais eidatal,sau 
laimę ir gerovę galimą su
rasti,

“Darbininkas” yra A-

lią <r neteldžiąs silpnam 
žmogaus gyvenimo laive
liui į Uolūs SUdūžti; JįS 
turėtų >rinrtis kiekvieno 
lietuvio namuose ir būti 
jo neperskiriamas gyveni
me draugas ir VadoVaš.

Skaitytojas.

Moralę
Viena iš niauriausių ‘pa

žangios* visuomenės ydų— 
tai abortų pavertimas mo
rališkai indiferentišku da
lyką, tai per įldelė užuo
jauta, tolerancija abortų

Kongrese. Senatas priėmė Į ališkas išsiplėtojįmas įvy- 
~ 7.~ šį bilių 1933 ni., betjišbu-[ko Amerikoje, tai darbi-j

Darbo Trumpesnių Valandų antrame m
. ’ * te. Bet antras svarstvma

Istorija ;
Amerikoš. Darbo Fede- k 

racijos 54-tąs seimas vien
balsiai priėmė rezoliuciją 
įvesti 30 vąi&ndų darbo 
savaitę. Seimo nuomone 
buvo, kad ši šešių valandų 
darbo dieną ir penkių die
nų savaitė išriš tautos e- 
konomiškaš problemas. 
Federacija tiki, kad jėigū 
darbo valandos būtų su
mažintos be nukirtimo al- 

: gų, tai darbo padėjimas 
šioje šąlyje pagerėtų.

*; Organizuotas darbas pil- 
‘ nai tiki, kad 30 Valandų 

savaite būtinai reikalinga 
‘ netik sugerti milijonus ne- 

> dirbančių žmonių, bet su- 
r laikyti augimą technoio- 
* giŠkbė bedarbės dėl atsta- 
; tymo vyrų nito darbų įve- 
“ dant mašinas, ir įsteigti 

lygsvarą tarpe produkavi- 
” mo‘ suvartojimo. Šiuo lai- 
4 ku, darbo Vedėjai sako, 
" svarbiausias ųždaviniš y- 

rą nė padidinti produka
vimą, bet didinti prekių

' suvartojimą. Daugiau dar-

< blninkams vėš prie dides- 
' . nio suvartojimo ir įvairios 

industrijos pilnai bus už-
’ imtos, c : *

Bet šios nuožiūros ne*

(i.
S-
K’

bo ir ilgesnis ■poilsis dat-Av “- ■ *•- v-"

_____ . V' 
prisilaiko induštriališka 
pusė. Priešininkai šios 30 
valahdų darbo Savaitės 
sako, kad toks aštrus nu
kirtimas darbo valandų 
tik pailgins Sunkią ękond** 
mišką būklę te ją greit ne
išnaikins. Jiė sako, kad 
produkavimo iškaščiąi pa
kils taip aukštai, kad tas 
uždarys kai kurias .indus
trijas, kas vėl išmes dau
giau Vyrų is darbų. Ir jie 
sako, kad tada reikės vėl 
aštriai pakelti prekių kai
nas. Jie mano, kad šios 30 
Valandų darbo savaitės rė
mėjai, per aukštai stato A- 
merikos industrijų produ
kavimo pajėgas ir kkd 30 
valandų darbo savaitė ne
gali duoti tokį gyvėnimo 
laipsnį, kurį 50 valandų 
darbo savaite davė* prieš 
dabartinius sūnkius lai
kus. r

Organizuotas da r b a s 
rems šią 30 valandų savai
tę per legislatūrą ir tie
siog bandys spausti indus
trijas. Tikima, kad Blaclri 
Connery bilius reikalau
jantis 30 valandų darbo 
savaitės visoms industri
joms tarpValstiŠkoje, ko
mercijoje vėLbus įneštas

te. Bet antras svarstymas 
biliaus vėl atgaivins šį e- 
konomišką klausimą. 
Nuo14 iki 10 ir8 valandų 

diena

ja Amerikos ekonomiško 
gyvenimo permainos, kaip 
istorija darbo valandų in
dustrijoje. Visuomet buvo 
labai svarbus ginčo daly
kas induštriališkuose San* 
tykiuose ir Vedė prie daug 
kovų.

Prieš įsteigimą fabrikų, 
darbininkai dirbdavo nuo 
sauletakoS iki saulęleidoš. 
Tai bUVo ilgos valandos 
vasarą ir tik trumpesnės 
žiemą.

Fabrikų sistema įvedė 
vienodas ilgas valandas 
per visus metus. B? prasi
dėjo kovą dėl geresnių 
darbo aplinkybių ir dėl 
trumpesnių valandų. Pra- 
dŽioje 19-to Šimtmečio 14 
valąhdų dieha egzistavo 
Amerikos industrijose ir 
darbininkai reikalavo su^ 
mažinimo iki 10 valandų/ 
Federale Valdžia parodė 
kelią trumpesnėms valam 
doms. ‘ ,
<Po naminio karo svari 

blausios Amerikos indus
trijos priėmė SO valandų 
savaitę. / /

Kuomet naujas industfi-

8 valandų darbo paskati
no Sociališkus ir ekonod 
miškus tyrinėtojus to rei
kalauti. Sociališki refor- Į 
matoriai tą ragino dėl iiy- 
gieniškų,kultūriškų ir so- 
ciališkų priežaščių. Jie ar
gumentavo, kad žmogus 
išgali dirbti tik 8 valam 
daš į dieną be atsiliepimo 
f jo sveikatą. ■

Federale valdžią įvedė 8 
valandų dieną, savo darbi
ninkams 1866 mM ir tik po 
pasaulinio karo .pradėjot 
pripažinti kitose industri- 
jęse. 1914 m. tik 12 proc. 
Amerikosdarbininkųdir
bo 48 valandas į savaitę J 
Plieno ir geležies industri
jose (svarbiausios indus
trijos Jung. Valstybėse), 
Septynių dienų savaitę bu
vo paprastas daiktas ir 
net 41 proc. Šių fabrikų 
dirbo net 84 valandas per 

: savaitę.' ■ ■ . • ‘ ■
1923 m. trijų šiltų siste

mą įvesta geležies ir plie
no industrijose. Metais 
velimis rasta tik 15 iŠ Vi-1 
sų darbininkų šioje indus
trijoje, kurfe dirbo stivirš 
60 valandų į savaitę, nes

Dėl Šitos kriminalinės 
tolerancijos kasmet išžu
doma tiek žmogaus gyvy
bių, kiek jų nežūsta nė di
džiausių karų metu. Kiek 
potėnciąlinių talentų ir 
genijų žmoniją netenka 
dėl to, kad abortai tokia 
lengva ranka daromi! 
Kiek motinų miršta ar 

l sveikatos netenka; žudy- 
Į damos ar į leisdamos * ki- 
tiems žudyt jų vaikus! 

| Bet tai dar ne viskas : 
plačiai praktikuojami a- 
bortai pratina visuomenę 
nėbranginti žmogaus gy
vybės ir tuo būdu ugdo so
cialinį sadizmą, iš teorio 
visuomenėje kyla ^apetitas 

jį kruvinūŠ SSrus ir ypač į 
i revoliucijas.

Iš tiesų, jei jokios Veru
tės neturi žmogaus gyvy
bės užuomazga, tai neko* 
kia vertė, ir suaugusio 

I žmogaus.
Jei lęngva ranka Žudoma 

žmogaus gyvybės užoinaž* 
ga, tai nėra ko varžytis 
ir dėl subrėndūšioš tos pa*

nukreiptas prieš ktakirą 
asmenį, talapieabortus 
to pasakyt negalima. Be 
to, karys eina į kautynes 
ne vien kitų Žudyti, bet ir 
pats žilti ar bent sunkiai 
nukentėtu
Aborto akte to nėra: Čia 
žudymo aktas yra aiškiai 
diferencijuotas ir aiškiai 
nukreiptas prieš atskirą 
asmenį. Čia motina ar tė
vas ant savo vaiko -mir
ties stato sau laimę, taiso 
savo ekonomiškus; reįka* 
lūs, o tai yra šlykščiau
sias egoizmo reiškinys, 
Išorine išvaizda čia nes? 
varbu; žmogaus embrio
nas yra tikras žmogus te 
jam priklauso pagrindinės 
žmoniškumo teisės, visi 
pirma teisė gyvėnti< ' 
Garsus lenkų juristas W. 
Makowški teisingai sako: 
“išorinė isvaizda(“Wyg* 
ląd zewnęįrzny”) nepriva
lo turėt įtakos- tam, kat 
moters yŠčiujė užsimez
gusiai žmogaus gyvybei 
ar moters pagimdytai bū
tybei (“istocie”) būtų a- 
timtos Žmoniškumo tei
sės” (“prawa czlowie-
ėzienšiwa>’)/ ‘

; .......j t
Abortai ir naujagimių žu
dymo toleravimas yra pa
gonybės tradicijų liekana 
dabartinėje visuomenėje. 
Antikine romėnų teisė a- 
borto nelaikė nusikaltimu, 
o defektingus naujagb 
rniūš tiėrtbg llepč ŽudSHt— 
“MOnštrilosos j^artuš Sine 
fraūdė caedūhto.) S įš 
įrtiičipąs perėjo į .vidur
amžių “Constitutio Crimi- 
nalis Karolina?1, kuri šiuo 
dtitvilgiii niekuo nesisky^ 
nuoTomenųteišČš.

feiąndieh labiausiai a* 
bortus globoja it smar
kiausiai gink motinų “tai* 
sę” laisvai žudyt savo vai* 
kūs embriono stovyje^ 
tai marWštai, Birių 
šaiilečiūra toliausiai yrą 
nuklydus nuo krikšČioniŠ- 
kOb BoralėS. Gtatd to, 
marksizmasdėdasikarštū 
pacifistu. Kodėl karo laū- 
ke nužudyt žmogų. be ne- 
apykantos jo asmeniui yra 
blogą ir kodėl motinai ge
rk nužudyt savo vaiką iŠ 
neapykantos jam, į ■■ tai 
marksizmas neatsako ir 
tai dėl to, kad į jo etikos 
pagrindą padėtas; įilikąs 
opar tUnižmaS.

Kat. Bažnyčia visuomet 
if Visur abortą laikč for- 
mališku žmogžudystės ak
tų ir didžiausiu socialiniu 
nusikaltimu. / v

Katalikų Bažnyčios 
sąžinės nepaveike nei li
beralai, nei marksistai. 
Atvirkščiai, daug žmonių 
nusikaltusių abortų dary
mu, pajukta sąžines grau
žimą ir grįšta j Bažny
čią atgailos daryti,: p tas 
faktas įrodė, kad nuodėmė 
palioką nuodėmė be ąto- 
dšdm į tai, ar ji pačiai 
ar siaurai praktikuojama: 
af ją Viši prinčipališkai 
smerkia, ar ji turi ir teo
retiškų užtarytoji!, kūip 
matksistaiir daugelis lai
svamanių. J. Gs.

20 Amžiuje 5 MilijonaiVergai

c,j

M

dvasia tai toleruoja ir as
mens interesai to teika-

Dabartinis industriališ- 
kas kriris vėl kreipia visų 
dėmesį į trumpesnes dar
bo valandas. Flis

Šiandien, XX šimt. vidu
ry, dar penki milijonai 
žmonių tebeneša vergijos 
pančius. • / - '•

laikąiš tokios tolerancijos 
is valstybės pusės visuo
met daug rodoma..
Abortas yra tikras žmog
žudystės aktas; žūmgžu* 
dystė yra atėmimas žno- 
gUi gyvybės iŠ neapykan
tos jo asmeniui. Aborto 
motyvas visada yra ūea? 
pykanta ar bent nemeilė 
užsimezgusiai žmog aus 
gyvybei. Geriausiu atveju, 
kai aborto tiksiąs yra mo
tinos ; gyvybes išgelbėji
mas, abortas reiškia neno 
rą pasiaiikbti-šąvb vaiko 
gerovei, jei vaikas turi 
būti nužudytas dėl to, kad 
motinai gresia mirtis, tai 

rcią atsiranda analogijos 
tarp badaujančio žmo
gaus, kurs užmuša ’ pąsi- 
turintį tik dėl to, kad pa
sinaudotų jo turtu..
Taigi ir geriausiu atveju 
abortas yra tikra žmog- 
žildyrtė moraliniu atžvil
giu, Jei su Hegeliu galima 
sutikti, kad karys, nėra 
žmogžudys/ bes karo Jau
kęmirtis siunčiama ne at
skiriems asmenims, bet i 
priešingos tautos visumą, 
dėlto milltarinis Žudymas 

• yra nedlfereneijuotas, na

grinėję pasaulinis tarp- 
tautinis moterų sąjungos 
kongresas, posedžiav ę š: 
Paryžiuj, į kurį buvo ’at- 
vykusios 41 tautos atsto
vės. Kaip iš pranešimų pa.- 
aiškėjo, šiandien dar yra 
visokių vergijos formų: 
yra “užstatų vergai”, “do
vanų vefgkį”, bo to, Vergų 
prekyba kaikur sfeiškiasi 
“adopcijos” forma.

Kinų įstatymai leidžia 
tėvui parduoti ką tik gi
musią dukterį. Vergų kai
nos labai nevienodos: yra 
penkerių metų Vergių, Už 
kurias prašoma 5r-6 Šilin* 
gų, yrą ir prityrusių dar
bininkų, už kuriū^ moka
ma tūkstančiai.

J didžiausius Arabijos 
turgus pkldiąi dar it 
Šiandien suvaro ištisas 
Žmonių - vergų mtaias. 
Jau W26 m. tarptautinė 

Tautų Sąjungos konvenci
ja įpareigojo visas vyriau
sybes išnaikinti savo Šaly 
vergų prekybą;per pasta
ruosius dvejus metus 
tarptautinėa ekspertų ko
misijos patikrino, kaip tos 
konvendjoa nuostatai vy- 

•• •. ’ ' ‘

kdomi. Patikrinimo rezul
tatas gana liūdnas: kons
tatuota, kad dar yra b mi
lijonai vergų.

Ypatingai blogi reikalai 
Abisinijoj. Afrikos tyrinė
tojas Marcei Griaule par
duoda tokių faktų: Gon- 
dare, buvusioj Abisinijos 
sostinėj, yrą 4.500 gyven
tojų, iškurių 1.500 vergai. 
Tie vergai —• svetimšaliai. 
Koptų Amhara dvasinin
kai leidžią Vergų Medžiok- 
lę, negrų, kaimų užpuoli
mus,’ mdterų ir Vaikų gro
bimą.

Faktiškai vergai susilie
ja su jų pono šeima. Tie- * 
sa, sų jais elgiamasi labai 
griežtai: jie mušami, jei- . 
guitagiat.ti.nė^air 
valgyti, šiaip jau jie nie
kuo net drabužiu, iš lais
vų žmonių neišsiskiria. 
Kad Žmogų traktuojant 
kaip daiktą įžeidžiama jo 
žmogiškoji vertė, ten nie
kas nesupranta.

Minimame kongrese bu
vo svarstoma, kokių prie- 
monių reikta imtis kartą 
galutinai Vergiją pasauly 
panaikinta

Jeigu prie mano kojų su- < 
dėtų visų viešpatijų vaini
kus rietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš < 
visa tai ahstnmčiau. j
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Pavasariui prisiartinus, 
ūkininkas pasiėmęs per 
žiemą išstovėjusį plūgą ir 
atsidėjęs juomi aria savo 
dirvonus. Tą žemę jis pas
kui išakėja, išrenka viso
kias piktžoles ar nereika
lingus augmenis, kurie 
kenktų sėklos vystymuisi, 
praturtina tą žemę rink
tina trąša/žodžiii, tasai ū-^ 
kįninkas savo dirvą kaip 
įmano kogeriausiai paruo
šia, idant paskui pasėtoji 
sėkla turėtų turtingą ir 
tinkamą dirvą, kurioj iš
dygusi atneštų jam šimte
riopą vaisių. Tačiau, pirm 
negu ūkininkas sėja sėklą, 
jis pirmiau atsargiai pa
renka tik geriausią sėklą, 
nes žino, jog vaisius pri- 
gul nuo sėklos — gera sė> 
kla, geras vaisius, bloga 
Sekla-gi, bloga piūtis.

žmogus irgi sykį gyve
nime pergyvena savo, pa
vasarį r- jaunystę., Tuo 
metu, žmogus, kaip tašai 
ūkininkas pavasariui atė
jus, aria, ruošia, savo dir
vą — širdį. Atsidėjęs ą- 
kėja savo širdies dirvą, i- 
dant ten nebūtų jokių sky
lių, nelygumų, .piktžolių ąr 
kitų trūkumų, krarer kliu
dytų sėklai — gražiomis, 
kilniomis mintinais, pasi
ryžimams bujoti. žmogus 
savo jaunystėj praturtina 
šią dirvą - širdį įvairiomis 
žiniomis, dievišku mokslu 
ir patarimais, kad sėklai 
ten patekus, ji atrastų ten 
paruoštą, turtingą dirvą 
ir vėlesniam gyvenime at
neštų šimteriopą vaisių. 
Tačiau jaunuolis ne viską 
leidžiasi savo širdin, tik 
rinktiną sėklą; tik tas kil
nias idėjas, ■ patarimus ir 
pasiryžimus, kurie atneš
tų gerą, o“ ne blogą vaisių. 
Ogi viena didžiausių pikt
žolių, nuodingų augmenų,* , 
kuris gali žmogaus širdį 
ir visą gyvenimą nusmelk- 
ti ir visus tuos pilnius pa- 
siryŽlmuš bei idealūs nie
kais paversti, yra gir
tybė.

Jaunystės metais yra 
visokių kilnių žmogaus 
pasireiškimų ir kilnios kū
rybos pradžia. Todėl jau 
jaunystėje, kūdikiui' Vos 
išsiritus iš vaikystės lukš
to, pratinamas ’ jis prie1 
mokslo, prie ko tai aukš
tesnio. Jaunuolis ai? jau
nuolė, pasirinkusi jam ar 
jai traukiantį pašaukimą.’ 
privalo įtemptomis jėgo
mis prie jo eiti. Mokyklos 
suole renkasi sau reika
lingų žinių, lavina> savo 
protą ir valią, yrą moky
tojų pratinamas prie tų 
dalykų, kuriais , tikisi vė- 

v liau susidurti. Mat, jauny
stėje Žmogaus .valia; kaip 
tas jaunas medelis; neįlei- 
dęs gilių šaknų* yra leng
vai lenkiamas prie blogo 
ar prie gero, Jaunystėje 
žmogaus protas ir atmin-

tis lengviausiai veikia, 
greičiausiai sugriebia ir 
palaiko jam teikiamas 
mintis. Nuo jaunystes pri
klauso mūsų laikinis ir 
amžinas gyvenimas. Todėl 
jaunatvėj jaunuolis ir jau
nuolė skatinoma kodau- 
giausia prie gero, teikia
mi jam kilnūs idealai, ra
ginamas jis prie kilnių 
pasiryžimų. Žmogus jau
nystėj lyg tas jaunas me-

ir tiesiai išaugtų.
- (Daugiau Bus) 

A* Mielėmis.

Hus irmą. VM MčitmaiĮ MOKYKLOS 
agronomai blaivūs ii” 
akirątėįnakvyne®.

Kitą rytą vienas atėjęs Į kų ‘ “retorsijų”, kuomet 
ir sako, “Jonai, tikrai, | 
Jums blaivininkams esu) 
dėkingas; jokių svaigalų 
negėriau, tik sultis* Dabar, 
visiškai esti sveikas, kuo
met po tokių pokylių sirg- 
davau”

Nevisi agronomai buvo 
gėrę sulčių. Kurie pirmą 
kartą gere, skundėsi esą 
rūgštu. Kitą kartą, papra
stai, to jau nebesako. Na
tūrali vaisių 'sultis paver
gia visus. Niekuomet irį 
nereikią saldinti — patai
kauti sugadintam skoniui.

Sektinas pavyzdys. Jei
gu visi inteligentai viešuo
se pasilinksminimuose, po
kyliuose ar draugiškuose 
susirinkimuose vieto j e 
svaigalų vartotų vaisių 
sultis, visi išliktų sveiki, o 
džiaugsmas būtų vienodas 
ir be svaigalų. Pirmą ar 
antrą kartą rasit ir būtų 
juokinga ar nėjaūku, bet 
paskui patys , žmonės 
džiaugtųsi, kad prisilaikė 
niio svaigalų, netekb kaip 
paprastai sirguliuoti, b 
džiaugsmas ir įspūdžiai 
rodos kaip irvisiiomėt.

Kazys Adna.

Girtuoklio Užrašai
Špalių YT d.—
Sekmadienį nuėjau į ba

žnyčią. Prižadėjau Ange
lui Sargui išklausyti šv. 
mišių. Taip, nė savo ge
riausia valia atsiradau 
Jėzuitų Bažnyčioje, Patai
kiau į inteligentų pamal
das. Po šv. mišių Pa
mokslas. Pamokslininkas 
ėmė kalbėti apie blaivybę. 
Jo kėli sakiniai pataikė ir 
rado sau vietos mano šir
dyje. “Geras vynas yra 
geras padarines, jei var
tojamas sti Saiku*. ” X) ne
matomoji vyno dvašįą, jei 
hėtūri kito vardo, vadin
siu tave velniu”. (Shūkes- 
perio žodžiai vartoti jo 
veikaluose). Baigdamas, 
jis pasakė: “Gėrimo įpro
tis yra pradžia žmogaus 
nurties.” ‘Tiesą. Įiė vien 
kūno, bet ir sielos mirtis. 
Taip, kaip, inan: dabar! 
Sveikatą sudraskė, sielos 
ramumą išplėšė, — tas 
velnias —Bachas! Juodas, 
lyg. degutas jis yrą* —ma
ne apšmalino degutu. Pra
keikimas man! Nevilties 
apimtas, tartum aitvaro 
traukiamas išskyriau sau 
taką iš’ bažnyčibS ir be- 
gau kur akis neša... v

Spalių 24 d.
Valgiau vakarienę'Aldo

nos kavinėje. Man baisu. 
Užmigdytą sąžinė ątbūdo 
ir pradėjo kišti man visus 
papiktinimus, sielos apsi
leidimus ir tt. Nesąmonė! 
Kėliau vyno stiklą prie 
virpančių lūpų. Išgėriau 
vyną greitu • maukimu... 
Migloje mačiau tėvo pa
mokslininko ne liūdną, bet 
linksmą Veidą...

VAISIŲ SULTYS OIDE 
IiAME POKYLYJE

Kasmet visi. Lietuvos 
agronomai suvažiuoja ; 
Kauną savo reikalų aptar
ti. .Ankščiau vaišės būda
vo’primityviškos; su daug 
riebumo ir alkolib. Pernai 
juos visus nustebino. 
(Juos paprastai vaišina 
Pienocentras arba Lietū
kis) . Vaišių stalai buvo 
papuošti kukliais, bet pil
nais vaisių sulčių bute
liais, o greta jų ir kitų bu
vo daugiausia lengvi vai-

■ K tikrbįuąr esų žmogus? 
Gyvulys t juk gyvulys ne
turi proto, negali apmąs
tyti blogas kieno nors jo 
darytų veiksmų pasekmės. 
Jis tęs tokius veiksmus. 
Protingas' žmogus^ mato 
ir apmąsto blogas pasek
mes, paeinančias iš -girta- 
yimo. O vis. kaip “gyvu
lys” eina nors ir pražūtin- l 
gu keliu. Neužtenka dar 
proto apmąstymų. Reikia 
valios stiprios norėti ir

Tai mano silpnybė. Į
Ant. stalo neliestas val

gis. Vyno bonką vjdioja l 
mane. Koks šiandien tuš
čias pasiryžimas... Paė
miau bonką. Taip draugu
ži, linksmas man buvai bi
čiulis. šiandie, atsiskyri
mo, valanda tau ir man. 
Aš nė lepšys,; bet mąstąs 
vyras! Lik sveikas. Padė
jau bonką ant stalo, paši-j 
ėmiau paltą ir išėjau į šal
tą, rudens nakties orą.

Pasveikinimas, sukaukė ! 
vėjas... A Bachas paėmė joj 
užrašų knygos tomą, su
ieškojo mano juodais kry
žiais apkaišytą pavardę, 
išplėšė tą dėmėtą lapą ir 
ėį'nišku, bet liūdnu veidu 
metė tą lakštą į degantį 
krosnį. Alkanos liepsnos 
greit suvalgė tą popierga- 
& ' ■' < ;.? ‘ ;■

Vienas, bet ne paskuti* • 
nįs girtuoklis susiprato 
ir, metęs gėrimo įprotį, 
tapo nauju žmogum. 
Kaunami Į4» X. 34.

‘. Kas sugrąžina nusidėjėli 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą, nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. >■- * išv.

{’Po 1027 metų bąrbąriŠ-
- V kuomet 

buvo.uždaryta per 40 lie
tuviškų pradž. mokyklų, 
Vilniaus lietuvių mokyto
jų seminarija ir kit., kuo
met norėta suduoti lietu
viškam švietimui Vilniaus 
krašte, gal galutiną smū
gį, tuomet Užublundžių 

Į kaimo (MaiŠiogalos vals- 
ĮČiaus) gyventojai ryžosi 
parodyti begėdiškai “šlėk
tų panstvąi”, kad lietuvio 
sąmonė, nors ir okupan- 
tiškosė sąlygose, ne taip 
lengvai .nustelbiama. Ji, 

Inors ir labąi sulenkėjusioj 
MaiŠiogalos apylinkėj, bet 
gyva, gaji ir patvariai lie
tuviška. ' • _ j

Tad užublundiečiai visi 
kaip vienas pasirašę pra
šymą, kurį jų ir apylinkės 
kaimų rinkta delegacija į- 
teikė kuratorijai, prašyda
ma leisti įsteigti Užublun
džių kaime lietuvišką mo
kyklą.

Vilniaus kuratorius pri- 
Į žadėjo jų prašymą paten
kinti, tik prašęs palaukti 
iki jis Surinksiąs jam rei
kalingas Žibias* Ir tų “ži
nių rinkimas” truko kelis 

įmetus. •
Matydami, kad jie aiš

kiai mulkinami, apgaudi
nėjami, Įšriųko'delegaciją 

i iŠdešimtiem žmonių, kuri 
nuvykusi Vįjniun pastate 
šaVo rėikaląvimus: arba 

|leišti.stįgįą' jų prašomą 
lietuvišką įiokyklą, arba 
atvirai. nurodyti priežas
tis, kodėl neleidžiama. Ku
ratorius jų reikalavimus 

j palaikęs biauriu akiplėšiš 
kumu ir pasaline agitaei- 

| ja. Nes, girdi, visam M£i- 
šiogalos vaisė, neatsirastų 

[ tiėt ŽO Žmoųių, mokančių 
lietūviškai,T o čia vienas, 
kitas kaimas Užsispyrė 
nėt lietuviškos mokyklos. 
Iki jis “neištirsiąs” ar iš 
tikrųjų jų apylinkėj yra 
pakankamai Vaikų skai
čius, mokyklos neduosiąs. 
. Tuomet susirašė Užu- 

| blundžių, Žarnanagių, Jau- 
Ihiūnų, Antanėlių, Vlciūnų, 
Paplentes ir kt. kaimų 
per 200 žmonių, kalbančių 
tik. lietuviškai iįr norinčių, 
kad jų vaikai būtų moko
mi tik gimtąja savo tėvų 
kalba, jų prašomoj moky
kloj. Jų prašymą patvirti
no ir dar pridėjo atskirą 
škvo rekomendaciją dvar. 
Ledniekis, kuris tuo metu 
viešėjo savo dvare- Bart* 
kuškyje, kad minėtų kai
mų Žmonės yra visit 100% 
lietuviai ir kalba visur ir 
visados tik lietuviškai.

Šiuo kart, rodos, stiprūs 
argumentai buvo jų ran
kose. Bent jie taip tikėjosi 
ir galvojo.

I Minėtą prašymą gavęs 
inspektorius net akis iš-

. vertė. Čia jis įtūžo: ■’
-— Nereikalingi man jūsų 
parašai ir rekomendacijos. 
Aš patš jas rasiu... Moky
klą gausit...
: Po aviėjiį-.sa.

[vilčiiĮ Jauniunų1 kiiftiaii 
atsiuntė mokytoją, kuris 
nei Žodžio lietuviškai ne* 
supranta, b juk jis turės 

[lietuvių vaikus mokyti!

Dabar Žmonės suprato. 
Suprato, kad juos okupan-l 
tai apgavo, vietojr lietu-j 
viškos mokyklos, įsteigtai 
Laikišką, (sako mišri, bet i 
mokytojas lenkas) ir dar 
su “varšaviokū” mokyto
ju. O už neleidimą vaikų 
mokyklon pagrąsintą pą-l 
(jąutjotais ir kalėjimu. j

Maišįogaliėčiai tačiau ir 
toliau kovoja. Kūkalis

PLYŠTA VILNIAUS
Katedra

Prasidėjus šios; žiemos 
šalčiams, istorinė Vilniaus 
katedra pradėjo dar la
biau plyšti. Prieš pačias 
Kalėdas katedros lubose 
atsirado nauji plyšiai 4-6| 
centimetrų platumo. Len
kai bijodami, kad neįvyk
tų kokia nelaime,’ beveik 
visą Katedrą iškraustė. 
Ar pavyks katedra išgel* 
bėti nuo galutino sugriu
vimo, tuo tarpu nežinoma, 
nes lenkai jos sutaisymui 
nėsųktapšto pinigų. Sąry- I 
šy su katedros nauju Ski
limu, lenkų endekų kelia 
klausimą . apie perkėlimą I 
istorinių karališkų karstų 
iš Vilniaus į Krokuvą, t. 
y, Vavelin, kur palaidoti 
Lietuvos - Lenkijos kara
liai. i TsbJ

BURE VILNIUJE . 
LIETUVOS BIČIULIS

....... . .
Šiomis dienomis Vilniu

je mirė. žydų senas veikė- 
jas dr. Schabad. Jis savo 
ląikii labai rėmė Vilniaus 
krė|tp ^ęjudradarbiavimą I 
SU Lietuva ir okupuotųjų 
sryčių žydus ragindavo, 
kad dėtųsi tik prie Lais
vosios Lietuvos, bet ne 
prie Varšuvos. Taip pat I 
prisidėjo prie sudarymo 
lietuvių, baltgudžių ir žy
dų bloko. .

JAU BĖNT 10 AMŽię 
LIETUVIAI GYVENA 

GARDINE

Lenkai mėgsta aiškinti, 
kad Vilniaus kraštas yra 
lenkiškas, kad daugelį žy
mesnių jo vietų jau dau
gel amžių valdo lenkai. 
Tačiau šių lenkų tvirtini
mų, neteisingumas dažnai 
išlenda kaip yla iš maišo. 
Štai šių Naujų metų pro
ga, Vilniaus lenkai suren
gė didėlę ekskursiją Gar
dinau. Tarp kit ko, jie lan
kėsi ir senojoj Gardino 
pily. Čia juos sutiko ar
cheologasprof. JulkowS- 
kį kuris darė kasinėjimus 
pilies . Šlaituose. Profeso- j 
rius atvykusioms Vilniaus 
lenkams pasakė, kad Gar* 
dino pilis pergyveno nor- 
manų puolimus IX-X am
žiuose, kiek vėliau kry- 
žuočių.'Lietuviai Gardino 
pilį valdė, prieš 10 šimt
mečių, O vėliau, pagal Ho- 
rodlėį ūiiiją; Gardinu *že« 
mes priklausė apvienytaį 
LietUvoš * Lenkijos Vals
tybei; Šis, moksliškas ir 
teisingas prof. Julkowskio 
pripažinimas nepatiko kai 
kuriems karštagalviams ’ 
lenkams. / Tsb*

Kiekvienas,. kas • akyliai 
mato ir tvirtai DaaiHžtft 
ifejftiSiomis išauga genijų.
, . .. . ... Kftifte.

nKelią Ė&tamisP brošiūroje randama apiė 
ją spaudą štai kdkį prilyginimą:

• , “Vienas rašytojas; blogąją spaudą prilygino T. 1 
Wasmann’o aprašytai JaVos blakei, kuri mintanti 3 

i skruzdėlių krauju*- Pasak didžiojo Skruzdėlių, tyrini - J 
tojo Tėvo Wasmahno, tą biaurioji blakė (TdlyOhoteH *1 
rus),'negalėdama šiaip įveikti skruzdėlių, gHebiantist | 
gudravojimo. Sėdanti slaptai prie skruzdėlyno ir iš- j 
leidžianti iš savęs šiurkščius plaukelius, iŠ kurių mm* | 
kiasi skruzdėles viliojanti sunkelė. Lig tik vargšės j 
skruzdėlės pajuntančios to skystimo kvapą ir. prade- 
dančios jį gerti, plėšrioji blakė jas įgelianti ir iŠsuh* | 
kianti iŠ jų kraują, nuo kO nelaimingosios smalsuolės 1 
jau daugiau nebepajudmančios. Taip prie skruzdėly* J 
nų susidarančios ištisos krūvos nebegyvų skruzdelių*; a

Tai gražūs palyginimas blogosios spaudos sUįl 
kenksmingąja blake. Apsidairykime ir pamatysimą Į 
kipk daug kenksmingųjų blakių blogosios spaudos 1 
yra paskleista katalikų tarpe/Katalikaį, kurie prenu* | 
meruojasi ir skaito geltonąją *—• bedievių socialistų—. 1 
komunistų, laisvamanių tautininkų spaudą yra it 
tos smalsuolės skruzdelės; , ? f S

Negalima suprasti kaip katalikai dar. ir Šiandien;! 
prenumeruojasi prieškatalikišką spaudą, kuomet ką* 1 
talikiŠkų laikraščių yrą tiek daug, kad kiekvienas SU-I 

[lig savo skonio gali pasirinkt!.\
“Katalikų laikraščiai turi rūpėti visiems. Kas SU* | 

geba jiems rašyti — terašo, kas gali juos piktinti 
teplatina, kas gali paraginti — teparagina”... Pijus XI. 3

Kviečiame ir raginame katalikus prenumeruotis; J 
skaityti ir platinti laikraštį “Darbininką*, kuriame 
tiek daug telpa įdomių, svarbių žinių ir turiningų | 
straipsnių, vaizdelių* juokelių ir kitokių įvairumų, | 
Vadinasi už visą .tai kas duodama per visus metu# I 
reikia užsimokėti tik $3.00, išeina mažiau kaip centas’3 
į dieną. Kaš neišgali iŠ anksto užsimokėti $3.00, te*i 
moka po 25 centus į mėnešį. LDS. kuopų valdybos nę> J 

Iriai sutiks priiminėti po 25 centus į mėnesį ir juoki 
bendrai pasiųs į Centrą. L •4f?> \ |

Katalikai, kurie jau yra užsiprenumeravę. Darbi* I 
ninką ir LDS nariai tejaučia katalikišką pareigą pa-J 
raginti4 kitus užsiprenumeruoti, anot Pijaus XI,'“kaš jj 
gali platinti — teplatina, kas galį paraginti tepa-q 
ragiųa”./^;^* 7"- - ’j

Naujų narių ir prenumeratorių vajus eina smar* | 
įkiai. Worcestery šv. Kazimiero ir Aušros Vartų para* J 
Į pijose talkininkai dirba energingai. Jau prirašė apie-j 
porą šimtų naujų “Darbininkui” skaitytojų. Kitose i 
Massachusetts valstybės kolonijose prirašyta po ma^ 

I žiau, bet gavome žinių;, kad vasario mėnesy bus di*j 
džiausią ataka South Bostone, Brocktone, LawrenceįJ 
Lovveli, Norwood, Cambridge ir kitur* Conneetici^ 
valstybės kolonijose smarkiausiai veikia Waterbur^1 
ir Hartford, ftltos po mažiau. Pradeda įsijudinti NėfcJ 
York,. New Jersey ir Pennsylvania. Beje* Detroita^g 
taip pat vajuje. Kun. Masevičius, šv. Petro parapijc^l 
klebonas nuoširdžiai remia ir platina “Darbininką*/^ |

Dar yra proga ir kitoms kolonijoms stoti į talkoj 

LDS. ir “Darbininko” VajauS 
? Sąlygos • 1

1. Vajaus metu Lietuvių Darbininkų Sąjungtf? 
narių, naujų ir senų, metine mokestis ir “Darbinį

i ko* prenumeratos kaina metams bus $3.00.
meratoriąi, nauji ir senų gauna dovanų knygom^ 
$1.00 vertes, o L. D. S. nariai, nauji ir šen! —- $&0įj 
vertes. • -. ' '

2. Prenumeratoriai, seni ir Uatiji, kurie
Ii U&imokėti už visus metus, moka paprastą kaŽĮg 
būtent: $2.00 pušei metų; $1.00 trims mėnėah^fi 
Li D. S. nariai moka po 25 centus mėnesiui. DcMį|| 

L naš knygomis gauną: tik pabaigoje metų. 4 9
3. Prenumeratoriams ir LDS. nariams bus pr^

ga užsidirbti sau prenumeratą ir narinė mokestį J 
Pavyzdžiui, LDŠ. narys arba “Darbininko” prenp4į 
meratorius gauna 4 naujas metines prenumeratsil 
arba 4 naujus narius ir už juos iš anksto po $3»0ft: 
t. y. $12.00, tai penktąją prenumeratą gavėjas gaA; 
pa sau dovanai. , ]] / . -
, Žinome gerai, kad vajaus metu bus ir torafl 
darbininkų-vajininkų, kurie ne 4 prenumeratas, 

a 4 naujus narius prirašys prie LD&, bet 8,12„ 1® 
20 ir daugiau, kšip pavyzdžiui kųn. X BruMkas, K) 
J. pereitame vajuje prirašė apie 1500 naujų preu$| 
mer&tų ,tai visvien nuo kiekvienų 4 pwmumeM« 
ar narįų (naųjų)j gauna vieną prenumeratą 
nai. Gautas dovanai prenumeratas gavėjas vtai| 
sau pasilieka, o kitas gali parduoti arba UŽraiyw 
saw giminėms ar pažįsUmiems. '

I Tokios tai maždaug sugiaustoje formoje vajaot]

■*

3
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UGIAU PRIEŽIŪROS eina prie gėlimo. Gi turėt 
DANTIMS

' Rašo Dr. G. L Bložis, 
| dentistas, Chicago,.lil.

; Ar turi dantis? Beveik 
klausimas. Aš 

aodu ’ skaitytojui tokį 
laušimą todėl, kad pa-

i, žmonės užmiršta 
Mvo dantis ir nesirūpina

tol,' kol negauna dan- 
į skaudėjimą. ,

Čionai aš noriu duot ke- 
*tą pastabų, kodėl mes 
rime geriau prižiūrėti 
vo dantis. -

, Pirmiausia reikalinga 
Intų priežiūra tam, kad 
urėti gražius ir švarius 

tis,. o tokie dantys 
ausmo niekad nesutiks.

gfe to^ dantų priežiūra rei- 
alinga apsigynimui nuo 
gairių ligų, nes dabarti

niai daktarai yra suradę 
Jr įsitikinę, jog blogi dan- 
ys duoda pradžią dauge- 

t ligų, pavyzdžiui, akių 
igoms, tonsilių ligoms, re- 

atizinui, Širdies ligoms 
r kitoms tokioms.
Dabar pakalbėsime, kam 

|uums gamta dantis sūtei- 
ąė. Prieškarinius dantis/ 

ita mums davė bent 
rims reikalams patenkin- 
: jįe gelbsti kalboje, pri

deda gražumo ir tamau- 
atkandimui ir sukram- 
o maisto. Užpakali

us gi dantis; (krūmi
nius) davė tam, kad galė- 

me tinkamai sųkramty- 
maistą ir prirengtąjį

Skilviui. Taigi, gavę užpa
kalinių dantų gėlimą, ne- 
įnanykime, jog geriausia 
padaryti, tai juos ištrąuk- 
h, nes juk tų dantų niekas 
bemato ir todėl jų nerei
kia;,. Taip. manantieji da
ro didelę klaidą, kadangi 
bžpakąliniai dantys žmo
gui tiek reikalingi, kiek 
malūne girnos. 
F Dabar pakalbėsime kas 
atsitinka, su* apleistais prasišalinti. Tos duobutės, 
pantimis. Nešvarūs dan- tai lyg kokie išmatų puo-

ankščiau ar vėliau pri- dai. Na, o kas darosi, kuo-

i*

skaudančius dantis tiek 
pat reiškia, kaip ir visai 
jų neturėt, nes jų negalį 
vartoti. Na, o kuomet dan
tų negali vartoti, kas tuo
met atsitinka? Nugi rei
kia ryti nesukramtytą 
maistą. O nesukramtyto 
maisto pilvą prikimšus, 
kas atsitinka? Tą visi Ži
nome, kas atsitinka —- vi
durių užkietėjimas. O vi
durių užkietėjimas ką gi 
reiškia? Reiškia skausmą 
ir nuodijimą visos kraujo 
/Cirkuliacijos. Gal kas at
sakys* jog tai galima pą- 
taisyti išgėrus magnezi- Į 
jos, ar kito viduriams pa* 
liuosuoti vaisto. Taip, ga
lima pataisyti, bet tik vie
ną kartą. O reikia ir tai 
neužmiršti, kad vaistai y- 
rą nuodai, ypač, jei j ų da- l 
žnai ir daug vartojama.] 
Taipgi turime atminti ir 
tai, kad turint surūgusį 
pilvą, negalimą gerai jau
stis, nes mūsų organizmo 
mechanizmas burnoje pra
sideda," d. viduriuose užsi
baigia. Kada pilvo mecha
nizmas nedirba, tai nėra 
kam priduoti energijos į 
mūsų cirkuliacijos siste- j 
mą, kuri pristato kraują į I 
įvairias mūsų kūno dalis.

Dabar iš kito žvilgsnio 
pakalbėsime apie dantų 
apleidimą, Su blogais dan
timis visuomet blogi daly
kai atsitinka. Kai dantys Į 
apleisti, tai juose greičiau 
atsiranda skylių nuo išpū
timo. Skyles daugiausia 
prasideda dviejų dantų 
tarpe, kartais viename, 
kartais abiejuose greti
muose dantyse. O kas su 
tomis skylėmis atsitinka? 
Nugi, tai geriausia vieta 
maisto gedimui. Kaip 
žiurkė, į siųstus patekus, 
nebegali išbėgti, taip ir 
mastas, į dantų duobes 
patekęs, nebegali iš ten

ARGENTINOS PREZI- 
per naktį, savaitę, net mė-1 PENTilI 
nesiūs? Atsitinka Vitas Argentinos prezid. Au- 
pats. kas ir i&natų inde: I gustinas Justo, kuris 
Po dienos ar dvieju nebe- daug yra pasižymėjęs sa- 
galima nei artyn prieiti — vo tėvynėje^ žv. Tėvo už 
smarvė nepakenčiama, nuopelnus kat. Bažnyčiai 
Mat, ten eina tam tikros* apdovanotas aukščiausiu 
chemikinės perinai n o s, Bažnyčios ordinu. Per Eii- 
kurios pagamina įvairių 1 charistinį Kongresų jis ne 
dujų — gazų, gadinančių Į tjk perskaitė Respublikos 
Orų visoj apylinkėj. Su- pasiaukojimų Jėzaus žir- 
prantama, danties skylelė-1 dfiai, bet, parodydamas 

nuoširdų religingu
mą, pats šų visą vyriau- 

1 sybe viešai priėmė šv. Ko- 
; muniją. Be to, jis uždrau
dė moterysčių išskyrimą, 
kurio reikalavo laisvama
niai ir sutartimi su šv^ 
Sostu leido katalikams at
gauti jiems. priderančias 
teięes.

HITLERIOALGA

Vokįėįijos kancleris' Hi* 
tleris visokiomis išlaido
mis kasmet gauna po

[ vo tėvynėje, Šv. Tėvo už

Mat, ten eina tam tikros*!apdovanotas aukščiausiu 
chemikinės perinai no s, Bažnyčios ordinu* Per Eu- 
kurios, pagamina^ įvairių] ęharistinį Kongresą jis ne 
r
brą visoj apylinkėj. : Su-1 pa8iaukojimą Jėzaus žir- 

je pūnantis maistas tiek l 
daug oro nepagadina, nes 

| ten nėra tiek daug maisto, 
kiek išmatų inde. Maciau 
sėdėt Šalę tokio žmogaus, 
kuris turi, kad ir tokį ma
žą išmatų indą, yra nela-l 
bai ramu. ..

Bet tai dar nė viskas. 
Neužmirškime, kad tie pu
vėsiai ir dujos yra nuodai) 
ir jie valgant ‘ patenka 
žmogaus skilvin ir sustip- 

[rina ten esančias kenks
mingas bakterijas, o-tas 
yra viena svarbiausių 
priežaŠčių atsiradimui lį-

alga, kurią dabar Hitleris 
gauna mirus Hindenbur- 
gui, sudaro 100.000 per 
metus. Be to, Hitleris yra 
parašęs ’ garsią knygą 
“Mein Kampf” (‘Mano ko
va’), už kurios išplatintus 
egzempliorius Hitleris e- 
sąs gavęs daugiau kaip į 
1.000.000 markių. Tai tiek 
kaštuoja Vokietijai Hitle
rio išlaikymas.

LIETUVIŲ KRYŽIAUS 
KELIAS DEL MOKYKLŲ 

VILNIAUS KRAŠTE
•- • . Al

Laikraščių pranešimu, 
Švenčionių apskrityje pe
reitais metais buvo pa
traukta tieson 366 lietu
viai už lietuviškų mokyk
lųsteigimą, iš tų asmenų 
150 buvo nubausta kalėji
mo ar piniginėmis pabau
domis. Vilniaus apskrity
je buvo nubausta už lietu- ] 
viškų mokyklų steigimą 
200 asmenų. ' ]

Lenkijoje lO Mil. Analfabetų
1921-mais metas buvęs 

Lenkijoje visuotinis gy- 

niekados nevartoti sveti
mo, o savojo. r neduoti ki
tiems.*- ' . .

Man teko sykį girdėti, 
kaip vienas juodveidis

1 a < a « .J <. ‘ - 1 .

Tel . 5911-W
Licenuotas Lietuvis

GRABORIUS
PETRAS V. ABRAČINSKAS

187 Ames St. -

MONTELLO, MASS.

Pągelbminkas. . '

PONUI W. G. McGLINCHEY

GRABORIUS

Važiuojame bile kur
Greitas patarnavimas. Dėl mo

terų patarnauja moteris.
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. .Štaiy dar viena priežas
tis, kodėl mes turime ge
riau prižiūrėti dantis. Tai 

I jau gamtos duotas - pa
traukimas, kad mes visi 
norime būt gražūs, kad 
gražiai išrėdyti, reikia tu
rėt gražius dantis. Dabar 
įsivaizduokime, kad mes - , 
teatre ir ant pagrindų pa- vaistinėj, pirko dantims 
sirodo lošėjas ar lošėja su šepetuką. Kada vaistinin- 
kreivais, pažaliavusia į s ^as paklausė, ^okio jis no- 
dantimis. Ką publika ir mažo — v$ktii, ar di* 
mes manytume anie toki 3elio —- sau, ūsai atsakė: ar tokią &ėjąl.Mekviėti
nas kritikuotų; nors savo|^°^l turite,^ nes/mes esa- 
roles ir geriausia atliktų. trylika šeimynoje, tai 
Bet paprastai aktores turi didesnio ilgiau* užteks^ 
gerus ir gražius dantis, r ''
lyg kokius perlus, bet ver- 
tesnius už perlus, kadangi 
perlus gali nusipirkti, o 
dantų, sykį praradęs, jau 

Į nenusipirksi. Tiesa, gali 
nusipirkti ir dantįs, bet 
jau nebus tokie, kokius 
turėjai, nes ' dirbtimais 
dantimis taip gerai valgy
ti negalima, kaip šlubam 
žmogui ant kriukių vaikš- 

I čioti. ’ < ’ :
Kaip Valyti Dantis

Daug man teko pastebė
ti, kad žmonės nežino/ 
kaip vartoti šepetuką dan- 

Į tų valymui. Paima šepetu
ką ir trina juo į priekį ir 
į užpakalį, lyg kokį batą 
valydami. Paimkime, pa
vyzdį, jei męs norėtume 
nuvažiuoti kokią suskilu
sią lentą, ar mes šluosty- Į maistą, kokis mums pri- 
tume ją skersai plyšių?, klauso valgyt, tai neturė- 
Visai ne, nes mes žinotu- tume blogų dantų. Imkime 
me, kad taip darydami, pavyzdį iš ženįesnių gyvų- 

[ tik nešvarumus į plyšius lių. Ar jie turį keblumų 
suvarytume, o lentos ne- su savo dantimis? yisai 
nuvalytume'. Kad ją nuva- ne. Nes jie valgo nAtura- 
lyti, šluostysime išilgai ir lišką maistą, kės jiems 
tuomet tikrai gerai ją nu- gamtos skirta. Mes irgi 
valysime. Tas pats ir sti galime savo dantis pa- 
dantimiSk Turime juos va- mankštinti valgydami ru- 
lyti štai kaip: viršutinius Į pią juodą ir kietą duoną 
braukti Šepetuku žemyn, o 
apatinius braukt šepetuku 
aukštyn, kad - šepetukas 
visuomet eitų išilgai dan
tų. Tokiu valymu išvįlksi- 
me lauk visą nešvarumą 
ir nebus iš kur rastis nuo- 

r dingų dujų ir jomis save 
nuodytis. Dar vieną daly - 
ką reikia atsiminti kiek 
vienam šeimynos nariui 

Į turėti nusavą šepetuką ir

Dar klausimas, kuomet 
reikia dantis valyti ? Ro
dos, visiems lengva supra
sti, kuomet dantys turi 
būt valomi. Paimkime pa

dais. Jeigu * * mes sėsime 
valgyti ir rastine priskre- 

į tusius puodus; bliudus ir 
šaukštus, — kaip mes tuo
met jausimės? Jausimės, 
kad eit ir išmazgot indus, 
o jau tuomet valgyti. Bet 
savo dantims mes to ne
darome. Dažniausiai val
gome nemazgotais. Kodėl 
mes taip darome? Todėl, 
kad nežinome, jog tas mū
sų sveikatai labai kenkia 
ir todėl, kad dantų "nesi
mato, jie dalinai burnoj 
paslėpti.

Keletas žodžių apie mai- 
| stą. Jei mes valgytume 

tume ją skersai plyšių?! klauso valgyt, tai neturė-

sti, kuomet dantys turi 
būt valomi. Paimkime pa
lyginimą su valgymo in
dais. Jeigu: * mes sėsimo 
valgyti ir rasime priskre-

•r

kaip mes tuo-

arba kietą plutą ir prie to 
dar kietos mėsos. "O pas
kui obuolių.

Patartiną skaitytojams 
padaryti bandymą: kokią 
porą savaičių valgyti kie- 
tesnius valgius įr po kiek
vienam valgiui išmazgoti 
dantis šepetuku, o tuojau 
pasijusite geriau, nes ne- 
bus„ kas jūsų sveikatai 
kenktų.

ventojų surašymas paro
dė, kad Lenki joję tuomet 
buvo <6,541.193 žmonės a- 
nalfabetai ■— nemoką nė 
skaityti, nė rašyti. -Kokį 
skaičių analfabetų paro
dys 1931-mų metų surašy
mas tuo tarpu dar nežino
ma, tačiau, kaip lęnkų 
spaudą tvirtina, analfabe
tų skaičius bus žymiai di- [ 
dėsnis, juo blogiau, kad y- 
ra apie 700.000 jaunuome-

Ių. Ihutr. Kur. Uodz. 320 
numeryje sako: “Analfa
betizmas Lenkijoje yra Į 
daug didesnė tautinė ir 
Sociali žaizda negu kaip 
paprastai mes apie tai ma* 
nome, ^ ir rodosi, kad ta 
žaizda dabar? tapo gilesnė 
negu prieš 15 metų. Kul
tūros laipsnis Lenkijoje ir 
metų į metus krenta vis 
žemyn.... Tai yra liūdna] 
tiesa, kurįai turime pa
žvelgti į akis. Lenkijoje 
yra ne 6-šių milijonų, bet 
mažiausiai (!) 10 milijo
nų faktiškųjų analfabetų 
armija. Viena trečdalis vi
sos liaudies nepajėgia pa
skaityti nei knygos. nei 
laikraščio ir gyvena visiš
koje tamsoje”. ... .

Kad analfabetizmas ma
žėtų—nėra vilties, nės 
mokyklų ir mokytojų 
skaičius dėl tariamų eko* 
nominių šimkuniųmetaiiš
metu mažėja. Atimti ir su<| 
mažinti švietimo reika- j 

į ląms pinigai perėjo karo j 
ministerijai, kurios biud
žetas kasmet vis daugiau 
pučiasi. > Gal tai ir -reika
lingas dalykas būti gerai 

i kariškai apsirūpinusiam, [ 
| bet kaį nuo to nukenčia 
visuomenės švietimas ir 
viso krašto gėrovė kfc- 
žin ar tai butų pateisina
ma. Jeigu šimtai tūkstan
čių lenkų jaunuomenes (o 
gal ir milijonas) šio kul
tūros amžiaus laikais ne-1 
galina Šviesos, tai reikia 
manyti, kad analfabetiz
mas, kuris dabar yra di
džiausias Lenkijoje, iš to 
krašto dar negreit bus iš
varytas.

Mokslas — galybė.

N. A. UETUm UT1U| SHMBJS
f ■ • •'

A. L. R. K. Federacijos N. A. Apskritis . skelbia ' 
[ Lietuvių Katalikų Seimelį, penktadienį, vasario 22 d/ 
(Washington Gimimo Dienoje), 1935 m., Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass. .. ’r .

Seimelis prasidės 9 vai. ryte iškilmingomis Šv< 
mišiomis, kurias atnašaus kun. K, Urbonavičius. A* 

leistuos kun. P. Strakau^kas ir kun. K. Jankus. Pa
mokslą pasakys kun. K. Vasys.

Pamaldoms pasibaigus, Seimelio posėdžiai prasi
dės svetainėje. ' . x ;

Seimelio dienotvarkė:
1. VI. Paulauskas,’ Federacijos apskričio pirm. 

[ pasakys atidarymo kalbą ir kviečia Dvasios Vadą
kun. P- M. Jurą sukalbėti maldą ir pasakyti sveikini
mo kalbą.

2. Registracija Seimelio dalyvių.
3. Prezidiumo ir Komisijų rinkiniai.
A Sveikinimai. , * •
5. Kun. K. Urbonavičiaus referatas.
6. Referato kritikai: adv. Antanas Mileris iš 

Worcester, adv. Benjaminas Sykes iš Norwood ir mo- _ 
Rytojas Pranas Galinis iš Dorchester. .

7. Nauji sumanymai. *■ - . . *
8. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.

i 9. Vieta sekančiam Seimeliui.
10; Užbaigimas ■— malda.
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų draugijos 

ir kUopęs kviečiamos išrinkti kuodaugiausiai atstovų. 
Atstovams įduokime įgaliojimus su valdybos įr Dva
sios Vadų parašais.

Visus Seimeliui įnešimus ir. sumanymus prašo
me siųsti Apskričio Dvasios Vadui adresuodami t

Rev. F. M. juras . - -
94 Bradford St., . '
Laivręnce, Mass. ; z '

Seimeliui pasibaigus, 7 Vai. vakare, toje pačioje 
Svetainėje įvyks teismas.

Teisėju pakviestas Teisėjas B, A, Degasi^ iš Na- 
shua, N. H.; teismo raštininku -r adv. Povilas Sykes ♦. 
iš Norwood; kaltintojai — adv. Juozas Vervečka ir 
Dr. Alfonsas Budreskis iš Brockton; gynėjai — adv. i 
Pranas BĮobblis iš Worcester ir adv. V. Kiaršis iš Ha- 
verhįll.

Liudininkai bus paskelbti vėliau.
Dvasios Vadas Kun. P. M. Juras 
Pirm. VI. Paulauskas

I Rast. Benediktas Jakutis. ?

80 VILKŲ UŽPUOLĖ 
EKSKURSIJA

Vilkai sukandžiojo prote
- šorių ir 3 studentus

Iš Lenkijos pranešama 
Į apie tokį atsitikimą. Du 
[ profesoriai ir 10 Lvoyo u- 
niversiteto studentų nu
vyko ėkskursijon į miškus 
prie Rumunijos sienos. Čia 
Staiga juos puolė 30 alka
nų vilkų. Trys, studentai 
tųfėjo revolverius ir šau
dydami kurį laiką neleido 
vilkams prisiartinti. Bet 
Šovinių atsarga baigėsi^ 
Vilkai pradėjo pulti ir ap
kandžiojo vieną profeso
rių ir tris studentus. Eks- 

I kursantams' grėsė mirties 
1 pavojus, bet jų laimei šū
vius išgirdę miško sargai. 
ir atbėgo pagalbon su šau- 

l tuvai. il vilkų buvo už
mušta, kiti išbėgiojo. Sų- 

[ kandžiotas profesorius ir 
studentai nugabenti Lvo
vo ligoninėn.

į' SENIAUSIASPASAU- 
I ' . LYJE VYSKUPAS

niaus geležini fondą. Vil
nių atvadavus, jį bus pa
talpinta Vilniaus muzieju
je. Tai istorinės vertės lei-» 
dinys, mūšų tautos dar
bams ir pasisuko jimui at
žymėti. ’?• Tsb.

yrą Naujosios Zelandijos 
arkivyskupas dr.. Red* 
wbod. Jis dabar turi 96 m. 
amžiaus ir. jaučiasi dar 
gana sveikas.

I JAU ATSPAUSDINTA
I VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO AUKSO KNYGA

Neseniai atspausdinta 
Vilniaus geležinio fondo 
aukso knyga. Ji yra fondo 
komiteto Žinioje. Netru
kus į ją įsirašys organiza
cijos ir asmenys, pasldar- 

Į barusieji bei parėmę Vii*1

Pereitų metų lapkričio 
įnėh. visoje Lietuvoje apy
vartoje buvo 101.828.000 
litų (1933 m. tuo pat lai- 
ku --104.815.000 lt.). Tsb

NASHUA, N.H.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMA 

BES DIENOS 
paminėjimui, 
BANKIETAS

? Rengia vardu visą Nashua
; Lietuvių,

LUSTUVIŲ POLITINIS
_ KLUBAS

• (LithUąnian Civic Club)., 
SEKMADIENĮ, VASARIO 17 D, 

. ; O’Donnell HUL •

Be kitų įžymių įvečių, daly
vaus ir kalbSs: Valstybė Guber
natorius, Miesto Mayor’as ir ki- . 
ti Valdininkai; Leitenantas Mi» 
kas Bagdonavičiui U. S. N., Ld- ‘ . 
tonantas Viktoras Verkausiąs, 
U. S. A., Adv. Karimiera* Kali
nauskas, ir kiti.

Visi Nashua ir apylinkė Idt- 
tuviai nuoiirdžiaĮ kviečiami.

Bilietų Kaina — 50o 
Pradžią W:$0 P. M.

E0W. V. WARAB0W
lietuvis graboriueie 

BALSAMUOTOJAS 
1000 WMhin<*(m Et 
NORVOOD, MASS. • 
TEL Nomod 1508 
Montelto Office: 

10 Intoįvah M 
TKL Brnkton 1006
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Žimč&; Iš' Lietuvos plaukią po vokiečių vėlia
va. MalesniaiW 
plauki U kitų kx*

at-

kiausiaš runkelis Latvijo
je sveri 12,9 klgb o Esti
joje 12,Skg.

TAUTO DįDMOJO lrtr-< 
ZBĖJAŲb STATYBA

Dar 1934 metų pradžio
je būvo reikštas pageida
vimas Vytauto Didžiojo 
muziejaus statymą gali* 
mai greičiau užbaigti. Bu* 
vo svarstomas sumanys 
man muziejaus statymą 
atiduoti kreditan atlikt) 
rangovams. Tačiau paaiš* 
kėjo, kad atliekant darbus 
kreditan, rūmų užbaigi
mas, be jau apmokėtu 
darbų, kaštuos dar per 
800.000 litų. Tuo tarpu, 
apskaičiuojant rinko kai
nomis, galutinam rūmų į- 
rengimui _reikejo apie 
615.006 litų. Atsižvelgiant

. į tai, buvo nepritarta, kad 
statyba būtų baigiama 
kreditan (skolon) Vyriau
sybė muziejaus statybai 
pernai paskyrė 300.000 Ii* 
tų» Praeitų metų pabaigo
je paaiškėjo, kad Vytau
to Didžiojo hiuziejui baig
ti talka nedavė to/ ko iš 
jos buvo tikėtksi* Todėl 
trūkstant lėšų, darbų da
lį teko sulaikyti* Tie dar
bai dar kaštuos apie 140.- 

000 litų. ' ... . <
1934 metais Vytauto 

Didžiojo komitetas turėjo 
apie 402.000 lt* pajamų ir 
apie 367,t)00 litų išlaidų, sįeji laivai atvežė 29^4451. 
Tas išlaidas sudarė mu* 
ziejaūs vidaus įrengimo 
darbai, įstiklinimas, elek
tra, vandentiekis ir . tt. 
Šiuo metu komitetas savo 
kasoje turi tik 35,137 11- 
tuSi jeigu pavyks surinkti 
dar apie 150.000 Mtųptai 
Vytauto~DldžTojo jnuzie- 
jus šiemet bus galutinai 
baigtas įrengti. . . \

Dabar Vytauto Didžiojo 
komiteto prezidiumą su
daro: pirmininkas švieti
mo ministeris prof. J. 
Tonkūnas, jo pavaduoto-

’ jai: adv.. Z. Toliušis ir dai
lininkas Žmuidmavičius, 
sekretorius pulk. Braziu- 
lėvičius ir iždininkas inž. 
Graurogkas. Tsb.

DIDŽIAUSIAS PABAL*

gino ūkininkas Stasys! 
Kunca, Antakalnio kaimo, f 
Kaimo, apskrities.* Jis ir 
gavo iš čili salietros biuro 
Lietuvos I premiją 159 
litų iŠ Pabaltijo valstybių 
I premiją — 250 litų. Lie
tuvoje dalyvavę šiame 
konkurse, nęt 6 ūkininkai 
užaugino runkelius nuo 
13 iki 18 klg. svario. Jiems 
teko mažesnės premijos.

Ir pernai tas pats Čili 
salietros biuras buvo pa
skelbęs Lietuvoje sun
kiausio svorio runkelio! 
Užauginimo konk urs ą. į 
Tik, jau pripažintą sun- 
kiaušiu runkelį konkurso 
išvakarėse kaž kas pavo-1 
ge* Ir ateity panašūs kon
kursai numatoma skelbti* 
nes jie skatina augint ge
resnes daržoves. Tsb.

ATPLAUKĖ 1930 LAIVU 
PER 1934 M.

Į Klaipėdos uostą perei
tais ‘1934 metais įplaukė 
1030 jūros laivų* Išplaukė 
1039 laivai. Vien per gruo
džio mėn. atplaukė 71 lai
vas įr išplaukė 78 laivai. 
Gruodžio mėn. ątplauku-

GO LIETUVOJE

Trijose Pabaltijo, vals- 
. tybėse — (Lietuvoje, Lat- 

. Vijoje ir Estijoje) čili sa
lietros biuras buvo suren
gęs konkursą —• užaugin
ti sunkiausią pašarinį 
runkelį. Neseniai paaiškė
jo to konkurso rezultatai: 
sunkiausias runkelis užau
go Lietuvoje* Jis svėrė 19 
su puse kilogramo. Sun-!

e

BENDRAI SVę8 SAU- - 
MS MUMO SUKAKTU-

■ 1236 m, rugsėjo mėn. 
Į bendros lietuvių ir latvių 1 
kariuomenes ties Siūlės 
miesteliu nugalėjo vokie
čių kalavijuočių ordiną. 
Ateinančiais metais’nuo! 
to istorinio ir labai reikš
mingo mūšio sueina 700 
metų sukaktuvės, šį klau
simą apsvarščiusi, lietu
vių - latvių vienybes drau
gija “Baltija0 nutarė Sau
lės mūšio 700 m. sukaktu- ! 
Ves švęsti bendrai 1936 
m. rugsėjo 22 d. Tsb,j

įvairių prekių. Išvežė 27.- 
951 t. Pažymėtina, kad 
gruodžio mėn. išvežta dau
giausiai . Lietuvos žemes 
ūkio produktai, įvairus 
javai, sekios, bekonas, mė
sa irkt. Rugių per tų ine- 

aiesį išvežta 5.654 t. Iš jų 
“33(K^
Daniją, ir'mažesniais kie
kiais! kitas valstybėj. Vi
kių išvežta 1466 t. iš jų 
560 į Prancūziją, 324 t. į 
Dancigą, ir mažesnėmis 
partijomis: kitur. 10001, 
kyiečių išvežta į Angliją. 
Dar išvežta dobilų Seklų 
1451. Linų išvežta 15991., 
iš jų daugiausiai į Olandi-

- 777 t., Anglijo* 525 
mažešniai kiekiais iš

vežta dobilų Seklų, žirnių, 
miežių ir avižų. Mėsos iš
vežta 4391., sviesto 431t. 
Iš f abrikatų išvežta dau
giausiai celulozes 67341 
t. Celulozes išvežta dati* 
ginusiai Anglijon—2857 t. j 

Įvežtų prekių tarpe, diJ 
džiausią kiekį užima žiba* 
las, jo įyėžta 6636 t. To
liau eina akmenines ang- ; 
lys, kurių; iš Anglijos į-j 
vežta 3727 t*. geležies 

.2666 t. "
Gruodžio men. atplauku- 

į šių laivų tarpe buvo 37

fe 
t;

Darbininką Dovana Darbininkams

muziejuje, nors galutinai paskutiniais metais padą- 
dap »nfeiaigtąpfe Jfeerigtfc rytą didelę pažangą.

* Sausio 4 d. prof. Pakštas 
Suomijos geogr a f i j o s
* draugi jos salėje skaitė pa
skaitą apie tarptautinės 
kalbos problemą. Paskai
tos pasiklausyti prisirin-

jko pįln&aUditorija, Tarp 
atsilankiusiųjų buvo ne* 
maža suomių moksliniu* 
kų, draugijos narių, Hel
sinkio diplomatinio Jt kon- 
sularinio korpuso narių, 
Lietuvos bičiulių ir Lietu
vos kolonijos atstovų.

j Prof. K. Pakštas iš savo 
kelionės po Pabaltijo val
stybes jau sugrįžo atgal į 
Lietuvą.

jau-skirstomo* vieton dai
ktams — Lietuvos felie*

VILNIUI VADUOTI 
S AJUNGAI10METŲ

Šiemet balandžio. 25 d, 
plačią! žinomai Vilniui va
duoti Sąjungai sueina 10 
metų nuo jos įsisteigimo. 
Pirmuoju Sąjungos nariu 
buvo prof. F. Kemėšis, 
praeitą vasarą Vilniaus 
geležinio fondo reikalais 
lanksis Jungtinėse ArįęrH 
kos Valstybėse. Dabar 
Vilniui vaduoti sąjunga 
turi Neprik. Lietuvoje a* j 
piė 500 skyrių ir apie 40. 
skyrių užsieniuose. Narių 
yra apie 30.000, Savo vei* 

| kimo. pirmam dešimtme
čiui paminėti Vilniui va- 

f duoti sąjunga išleis gražų I 
leidinį “Nepriklausomoji j 
Lietuva 15 metų Vilniaus 
kovos fronte”. ‘ , Tsb,

LIETUVOJE PLEČIASI j

“Darbininko0 prenumerata vajaus metu tik $3.00 
metams. Pasiskubinkite užsiprenumeruoti arba at
naujinti “Darbinifiko” prenumeratą. Seni ir nauji 
prenumeratoriai gauną $1.00 vertės knygų iš paskelb
to katalogo dykai, Naudokitės proga*.Kas negali užsi
mokėti prenumeratos, ir kas supranta pareigą platinti 
katalikiška' spaudą/tas gali ne tik sau prenumeratą Į 
užsidirbti^ bet ir sau gerą 'Savaitinę algą pasidaryti.

Prikalbink.5 naujus skaitytojus Darbininkui ir 
turėsi sąų $3.00 ųsį prikalbinimą Siųfek Darbininko 
Administracijai.4 už ’ 4 naujas prenumeratas $12.00, o 
už penktąją $3.00 pasilik sau. J .

^DARBININKO: prenumeratos KAINA
. , į ■ .. . VAJAUS METU

į Amerikoje , metams (du kart savaitėje) $3;00^ 
. į Užsieny;vmetawb(du kart ąavaitėje)- $4.00 ' 

į Amerikoje metams (vieną fcąrjįsavaitėje) $.1.50 
^Užsieny metams. (vieną kart; Savaitėje) $2.00 

'***"*' ** ’ » -'y- tVi’K— v . .‘•’j'JP • t v *%;.*’ •* » . 1 *' 7* • * i'1 "■ *

Lietuvoje, palyginti su 
į kitomis valstybėmis, tele- 
Į fonų tinklas yra dar nedi
delis. Tačiau jis pamažu 
plečiamas, nes Žmohės su- 1 
pranta, kad telefonas nė
ra pramogos dalykas, bet 
susisiekimo priemonė, ku
ri palengvina darbą ir su
taupo laiką. Prieš kelioli
ka mėtų; . Kaune buvo tik 
600 telefonų, o dabar jų. y~l 
ra jau daugiau, kaip 5000 
Taip pat ir kituose Lietu- Į 
vos miestuose telefonų 

j tinklai plėčiaini. I 
| Ligšidl Lietuvoje tėfefb* 
f no mokesčiai buvo gana 
į dideli. Ir dėl to ne Visi J 
Į nors ir labai norėdami, ga
lėjo telefonus . įsitaisyti. 
Dabar vyriausybė; norė
dama plėšti telefono tink
lą, jo mokesčius ‘ žymiai 
sumažino* Kai kurie jų su- 
mažinti net daugiau kaip 
per pusę. LigŠiol telefono 
įšivedimas kaštuodavo 100 
litą, o dabar tik 30 lt. 
Taip pat sumažinti mėne
siniai mokesčiai ir susi 
siekimas su kitais mies
tais. Visa tai duoda dau* 
giaų progų žmonėmą nau
dotis telefonais. Taip pat 
manoma, kad telefonų a- j 
bonentų skaičius žymiai j 
padidės. Sulig naujuoju 
telefonų susisiekimo įsta*į 
tymu, Lietuvoje spaudos j 
yeikalais pasikalbėjimai 
bite apmokami tiktai pusė 
nustatytos kainos., r Tsb

I i < r ■ m i ■ b. ,

4<LliUANICJAh JBUS

nemaža salė paskirtu Lie- 
tuvoą aviacijai įr Dariui 

f ir Girėnui, feo je salėje I 
f bus kartu žuvusių lietuvių 
Į lakūnų skalus, kuriame 
bus išstatytos lakūnų fo- 

Įtografijoš ir kite įdomi 
ImedŽiaga. Sales krašte 
bus įstalsytąs stiklinis 
pertvaras • kambarys, 
kuriame bus pastatyta 
tragingai Soldino miŽkuo- !

I se žuvusi “Lituanica”. Čia 
taip pat bUs padėti ir vi- 

Į si, prie sudužusio lėktuvo 
rasti, daiktai. Šis stiklinis j 
kambaris daromas tam, 
kad muziejaus lankytojai 
neliestų lektu.yo, ir trans- 

[ atlantinių lakūnų turėtą I 
šmulklų daiktų. Be to, sti
kliniame kambaryje ge-

| riau atrodys pati “Litua- 
nicab ir lankytojai ją -ga
lės kuo geriausiai apžiūrė
ti iš visų pūsiu. 'Dabar 
°Lituanica° ; atstat o m a 
Lietuvos aviacijos lėktuvų 
dirbtuvėse. . Tsbl 

k '■ ' ’’ I
TARPTAUTINĖSE AU- 
TOMOBILiŲ tENKTY-

I NESE DALYVAUJA IR 
•• LieTuva v

I^asmet yra ruošiamos 
Į tarptautines ^aufbmobilhį 

lenktynės.: Per jaš' visų 
kraštų automobilistai va
žiuoją į Monte . - Kario J 

į pietų Prancūzijoje; šiemet 
Į tos lenktynes Įvyko sausio 
19-23' d. Pradegantieji ke
lionę Taline, automobiliai 
važiavo ir per iLiętūyą to
kiu maršr4tų|n kalviai1.^ 

i Joniškis - Šįaųįiai - Kelme 
j - Kryžkąlniš - Nemakščiai 
- Raseiniai - .Airiogalą - 
Čekiškė - Vilkija, - Rąu- 
dondVaris - Kąunas - Ma- 
riampolė -. Vilkaviškis - 
Kybartai. Kaime bus au
tomobilių .lenktynių kon- 
trdlės punkt^Šose lenk
tynėse dalyvauja ir du ( 
Lietuvos automobilistai:

ir iiiŽ. Pra- 
nas Hiksa. . ■ . ]

. Pąskiitiniuojų laiku ir 
Lietuvoje pradeda plėstis 
automobilizmas. Tik* žino- 
ma, automobiliai dat yrt 
gana brangus ir dėl to ma
žai kas.pajėgią juosįsigy- Į 
tL Bė to, automobilizme 
plėtimąsi Lietuvoje truk
do automobilinių . kelių 
stoka. Kaime ir Klaipėdos 
ję yra įsisteigę Lietuvos 
automobilistų klubai, kii- 

| rių • narįai ir dalyvauja 
tarptautinėse automobiliu I 
lenktynėse. , Tsb

I PROF. PAKŠTAŠ SŪDO- 
MINO ŠUOMIUŠ LlMU-

‘VA/ M

Gruodžio 24 d> j. Helsin- 
kį buvo atvykęs profgo
rius Kazy sPakštas* Suo
mijoje prOf* PąkštaS išbu
vo dvi'savaitės ’i ir uŽmęz^ 
gė santykius sų Helsinkio 
universiteto profeboriąįs 
įr suomių mokslininkais, 
ypač su Suomijos geogra
fijos draugija.. Helsinkio 
spaudą febai, susidomėjo

' • ^KA^STĖ*’ ; \

Dabar naujai pastaty
tame ' Vytauto Didžiojo ‘

jimųsYkurįuo^profvRąk- 
štas papafeikojo apie Lie- 

! tuvos dabartinę padetį ir

VALSTYBES IŠDAVIMO 
BYLA SVARSTOMA 

r— toliau - ~
Nuo sausio 7 dien. ligi 

21. d. Kaune svarstoma 
valstybės išdavimo byla 
pertraukta, nes susirgo 
kėlioliką kaltinamųjų, ke
li gynėjai ir dalis teismo 
narių. Dabar, beveik vi
siems pasveikus, byla na- 

Į grinėjama toliau. Kaltina
mųjų tarpe jaučiamas y- 
patingas nervingu m a s, 
nes jie mato, kdd liudinin
kų parodymai neina jų 

j nąudon. Tiesa, kai kurio 
liudininkai bandė išsisuki
nėti ir meluoti, bet. teis
mas bemėluojančius suga- 

: vo. Meluojantieji liudinin
kai atiduoti apygardos 
teismo valstybes gynėjo 
žinion, kad juos patrauktų 

| atsakomybėn ir nubaustų 
už neteisingus parodymus 
teisme/ ■ ’ =

, JaU r 'ankščiau^fcbuvome 
pranešę', kad nacių agita
toriai bando daryti; tam 
tikrus spaudimus į liudi
ninkus, ; kad šie teisme 
gintųsi savo parodymų, 
duotų ankščiau > teismo 
tardytojamš. Kai. kurie 

į taip ir daro, sakydami, 
Fkąd'pamiršę ką šakė teis- 
Į ino tardytojui. Bet jiems 
gintis gana sunku, nes 
teisme yra daugybė įrodo- 
mošios medžiagos. Paga- 

| liau, be išsisukinantieji 
liudininkai vis dėlto turi 

| pasakyti teisybę, nes už 
melavimą bijo gresiančios 
bausmės* '

Nuo sausio 21 d. klau
siami liudininkai patvirti- 

! no daug teisiamųjų nusi
kaltimų, Liudininku paro- 
dymūš ypatingai stengia
si nuneigti Zašas, itbppas 
ir Neumannas. Jie po ke
lis kartus teisinasi, bet 
taip suktai, kad teisybe 
čia pat matyti* Vienas liu
dininkas patvirtino, kad 
Zasas stiC'saVd bendrais 
važinėjo į Berlyną ir norė
jo pasinaudoti su ifitleriu, 
tačiau jiė pasimatė tik su 
Hitlerio pavaduotoju Ru
dolfu Hąšsu. Šis liūdinįn- 
ko pasakymas bu vo skau
džiausias smūgis ZaSUi ir 
jo grupės teisiamiesiems, 
nes ankščiau visi gynėsi; 
kad su Berlynu, jokių san- 

[ tykių nepalaikė* Tai buvo 
Šalto vąųdens kibiras vi
sam Zaso grupės kaltina
majam suolui, kuris dar 

Į labiau susinervavo ir įsi- 
Į karšČiavo/vLiųdiniųkų ap- 
[klausinėjimas užtruks, gal 
[būt,- ligi yašąrio prįtdŽįps. 
[Byla , nenoria, J baigsis 
ųyieš vasario 10 d* . Tsp

Knygos Dovanai J
i. ‘ ■ 111 '.*-** vi;. ,
Lietuvių Darbininkų Sąjungos D Darbininko va- 

jaus metū kiekvienas lietuvis gali gauti naudingų 
knygų dykai. LDS, naujas ar senas narys, užslmokė- ;. . 
jęs $3.00, gauną $2.00 vertės knygų dovanai; DarW- < 
ninko naujas ar senas skaitytojas, užsiprenumeravę* 
arką atnaujinęs prenumeratą mėtartis ir UŠrimokė-^ ; 
jęs $3.00, gauna $1.00 vertės knygų dovanai. ’ ‘ fj

Gerb. LDS. narių ir Darbininko prenumeratorių ; 
prašome pasirinkti knygas iŠ žemiau talpinamo sąra-A / 
šo. ' į - '■

ĮVAIRIOS KNYGOS
, Auksinio Obuolio IstoHja 
(Graikų Mytologijos Žings
nelis) sn paveikslais. Lietu
vių kalbdn išteftfi -Alyva,.,**.*. ,Ž5 

Trumpi Skaltymeliai —-la
bai gražW pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. ParaŽė -J, Tarvydas.... ,Ž5 

Turto Koma — inbkslig-
ki pasiskaitymai. Par. Uosis .25 

: Makas Nuodai rfl-
kymo kenksmas; pagal fU. 
Nikolskį parengs Š* Kaimie
tis

: Užkeikta Mergelė du šara
da ir Barriagkutis—apysaka 

Mfisiikld Užsienyje. Juo
kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis

Gegužės Meriuo Kum P. 
Žadeikis

Aritmetikos ŪŽdavifiynas
Petriukas laiškas vieno 

Vaikelio. Vertė S. Rakauskas 
Žaidimų Vainikas —- Savy

bės vakarėliams ir. geguži- 
’ hėriis su gaidomis. . SutaisS 
M. Grigotiia ,23

laimė — (pošina). paraše 
Vaitkus .........    .o..*.,, . 25

Atsargiai su Ugnimi, Ver
te iš lenkiško kun*. K. Š/ ...* .10

Musų Tikėjimas — išaiški
nimas pagrindų mūsų tikėji
mo. parašė Širvintas;,

Lietuvos Ženklai. — Išlei
do J.., Šeškevičius, ir . B-vė, 
Kaunas ....k..*.....;...'..... .

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir^Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas. ....

Bangaus Katąiieiiė. Surin
ko kun. M. Galėvičius .r.........

Maldos,Galybe. istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .................... ........

Apsirikimą Komedija* Ati 
šitikimas iš Amerikoniško 
gyvenimo. Išguldė Lapšiaųs 
Vaikas .................L,... . .05
/ Jono Kmito Eilės ................ .75.

Be apdarų .....................  .50
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais ........1.50
Dr. Vinco Pietario Raštai.; 

istorijos apysaka 2 tomai .... .50 
Limpamosios Ligos ir kaip, 

nuo jų išsisaugoti. Parašyta, ’ 
negyvoji gamta? žemė/ van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25 

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais a20
5 Mano Patylimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1910 ni, Para
šė kun. J. F.. Jonaitis (Ka
pelionas).

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai* Su
darė ir išleidū .kun. j. Kon-- 
eėvičius . 10

Vienuoline Luomą. VertB
kuri. P; Saurusaitis .15

Moterystė Nesuardomybė. .*..»*.* 
f J' Lesauskis. Šv. Kazimiero’ 
; Dr-jos leidinys, Kaune *....***.*.. .16 

Meilė (Poema). Paraše M..
Gustaitis i*..*.**10

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K.’ J. Skruodis .25 

.Leiskite Mažučiams Ateiti ■ > 
n Priė Manęs. Sutaisė kunigas. . 
i Pranas *25

' Mūsų barniai. Parašė Ka
zys Puida 
' Novena, Prie šv. Pranciš

kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvhs Hugolinus 
Strbįt, O-R M. Vertė K. .15 

, A Brief UUiuąnian Gram- 
: mar* Lietuviškai - Angliška j 

gramatika* -Kuri. P* ,$auru- 
r <

40

.15

.25

.40

.20

.10

.25

,20
v*

M

.50

.15

.15

Sveikata arba tiesus ir ’ , 
trumpas kelias į sveikatą. £’
Sutaisė Dr. A. L. GraiSiūnas J

Materijos Keitimai OtgA- <<-■ a 
nijtmuose* (Paskaita) L. Vai-
]ioms *,.*<•<.<,*..i■>,(>*««....t.,*.,,*..*.,* * tą, 4d

Mūsų Jaunuomenės Idealai * 
Paskaita skaityta Ateitinin- y -J 
kų konferencijoje, Voroneže, 
5 d., birželio, 1917 m,

«elmynlškiemsVakar«liainš v
Pramogėlė* Svirno žvyne .... *10 ^ ‘ Į 

iš Adomo MickeviČiaus Ra-—r •.Ji 
štij. Mokykloms parinko M. , 
Biržiška

Mūšiai prie Nemriho ir Au-
Įgurtavo Iriose

’«‘ Pasakėčios. Rinkinėlis kai- 
bos, mokslui

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” ąrba apie gerumo , do
rybę. Vertė iŠ lenkų kalbos 
ir išleista tūpinaritis P. L. *,.* .Itf t 
. Kiekvienas Katalikas w 
turi žinoti arba mokėti ,«.,*»» .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie- .
tuvybeš. Kun. J. Ambrazie
jus- tt >■*>>•■..*.«•<<..........t...

Ąžuolas. A. Vienuolis

. • MALDAKKVlįžŪ .

; Maldų Kirikinėliš, baltais 
viršeliais įto

Mardų Rinkinėlis, Juodais - 
viršeliais

Pulkim ant Kelių—“Dai> 
bininko“ spauda. Odos ap- 
daru • a »•»«•> ar, a a-a.,, e adaaa«»,»a4O va »«¥ $1,50

< , • ' TEATRAI: ,/ / .

Vienuolio Disputą suRabi- 
iiu, Vieno veiksmo juokai, r 
Stiliętiiviiio Vaidevutis.......,...; ,Į5V/;S 
v Elgetų GūdriimaS, K-jų vei- T‘ X
?ftft#4f’kbinedija. Prirašė Sei- *.
; rijų Juozukas

GiliUkingas Vyras. 2-jų ak
tų.komedija; parašė S. Tar- 

' vydas
Ubagų Akademija ir Uba^ 

gų Balius — - komedijos y po 
1 aktų. Parašė Seirijų juo-« 

. Žukas *••**..«••*«,i..*».*i,«»«..»*«,
•gniegaš^-Drama 4-rių ak- ’ 

tų* Vertė Akelaitis. ......... .
Esumris 3-eia -dalis dra-

' mos “Ginte Tautos Genijus”
Parašė kuri. L. Vaicekauskas .10 -“*'t

Visi Geri —- 3-jų veiksmų :
7vaizdelis; parašė F. V.'.*,*.... . .10

Patricija, arba nežinomoji
kankinė 4-rių aktų drąma. . jjĮ 
Vėrtė jonas Tarvydas.........
: išganymo. Apšiteiškimai 

atėjimas ir gyvenimas ant že
mės jėžaus Kristaus. Vaidi
nimas su gaidomis.... .......

Dramos; 1) Germanas; 2)
Fabiola 5-kių aktų; 3), Liūr- 
do Stebuklas 4-rių aktų* pri
rašė J. Tarvydas

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-ine akte. Parašė Gineitis

Vaikų Teatrai: dalis I; .1)
Pagalvok kų darai; 2) į,Jono.. . • •gi 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-
mę* Surinko S. K. D* ir N..... .15 SI 

; Vaikų Teatrai: dalis 11:1) ■■■ SI 
ištirkime paskui: 2) Antanu- Sgl 
kas. Surinko, S, K., D. .15^^

DAINOK . 'CT
Jaunimą Aidai,.‘M* Ateivis 
Svodbos Dainos 10 J

su gaidomis
M. Patraurira ' •

l\ jojau Dienų Vt"'**** V*0”’1“1 40 .
Vai aš pakiršeiau 18 > J
tiglio teatriška) 15 - d-

, UŽ ŠilingSlį ’
Saulelė raudona
šių Nakealy (diūkiška) .30 j
Skyniau skynimėlį 45 d|

Sasnamldo
Blaivininkų hymnas *io -3

, Aleksio
Giesmė šv, Juozapo 10 3
VyČių hymnas

„n

.10 V,i »

.05"^

.10 ’ P

*4*3

•3f k

■40 _2

.75***: j

.65

*DASBININKAS"
366 Broadw*y, So. Button, Mat*
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NEWARK, N. J.
J. E. VYSKUPO MATU- 
•, LIONU) ATSILAKSI

MAS—

Vasario 3 d. pas mus ‘ 
lankėsi garbingas svečias, : 
kankinys, J. E. Vyskupas

■ ’ Teofilius Matulionis. Su
mą laikė iškilmingą ir pa- . 
sakė gražų pamokslą. Fo ■ 
pietų 4 vai. suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą ir at- , 
laikė iškilmingus našpa- 
ims.—Žmonių- buvo- pilna - 
bažnyčia, į

t - Tą pačią dieną, vakare, 
t- parapijos salėj, Jo Eksce

lencija buvo pasveikintas 
SU ilgiausiais metais, kuri 

p Šv. Cecilijos choraSj vad.
A. Stanšauškui, sugiedojo 

! ir dar kelias daineles. J.
fe. vyskupas pasveikino 

h atsilankiusią minią trum- 
t pa kalba. Po to-, vietinis 
| kleb. kun. Ig. Kelmelis 

pranešė, kad ateinantį an- 
' tradienį bus J. E. prakal-
■ ba. Sulaukus antradienio 
Į vasario 5 d. žmonių pri

gužėjo parapijos salė, kad 
f jau gana seniai tiek buvo, 
L nes nebuvo kur susėsti, 
t tai kitiems teko pastovėti 
| apie tris valandas. J. E. 
į kalbėjo labai iŠ reto, kad 
f buvo galima įsitėmyti ąt- 
t mintinai kiekvieną Jo žo- 
! dį. Jis daug pasakė apie 
į darbininkų skurdą, “dar- 
f bininkiškam rojuj” RUŠi- 
K joj. Žmonės labai gražiai 
r. užsilaikė, nors buvo viso- 
į įio plauko, daug buyo ir 
į; Rusijos “mučelninkų”, bet 
r labai atsįdėję sekė kalbą, 
j Tik kažin kur buvo mūsų 

f vadinami ‘tautininkai* ar- 
; į>a “-tauzininkai”, kad nei
■ yieno nesimatė 1
i Šis L E. vyskupo Matu

lionio atsilankymas mūsų
J kolionijoj ilgai bus atmih- 
; tinas. Newarkiečiai linki 
į J. E. vyskupui ilgiausių 
•. metų ir ilgo gyvenimo, 
* kad galėtų dar daug pasi- 
v darbuoti Katalikų Bažny

čiai ir lietuvių tautai.
b J * Kupstas.

l THOMSON, M.
r s .. • • . '
į ». Marianapolio žinios
' ■ VASARIO 2 D.
f $ Vasario 2 d., švenčiau- 
f eios Panelės Apvalymo 
V šventė buvo iškilmingai 
£ atšvęsta. Rytę, kolegijos 
i koplyčioje, buvo atlaiky- 
į tos iškilmingos Šventos 
^ Mišios, kurias atnašavo 
į kun. J. Jakaitis, MIC. Asi- 
į, §tą sudarė: deakonu 
į kun. P. Skruodenis MIC., 
r Šub-deąkonu — klierikas 
£ fe. Andrukoriis MIC., cere> 
; monijų ir magistras—An- 
’ tanas Mažukna, smilkinto-

jas J. Mekšraitis, ako- 
į litai —• Grenda ir Planta. 
f . Tikrą tėvišką pamokslą 
1 studentams pasakė Tęvas 
: provincijolas.
į Taipgi per Šias iškilmes 
į buvo priimti nauji Blaivi- 
| ninku kuopos nariai ir e- 
s samieji blaivininkai at- 
į naujino savo prižadus.

SPAUDA
Mėnesiniame* Spaudos 

Sekcijos susirinkime' na
riai turėjo garbės turėti 
savo tarpe Marijonų Pro
vincijolą kun. Jakaitį, 
sveikstantį kun. Navicką, 
mokytoją kun. Vašką,'p, 
:?ilipauską ir p. Rakaus
ką. -

Provincijolas savo trum- 
joje, bet turiningoje kai- 
joje - įrodinėję spaudos 
reikalingumą bei naudą. 
Taipgi Provincijolas šutei- j 
ke keletą labai sveikų su* 
manymų, kuriuosSpaudos 
Sekcija įvykdins.

Susirinkimo svarstymai 
iete Studentų Žodį ir Ma
žųjų Draugą. Del įvairių 
keblumų, buvo pranešta, 
kad Studentų žodžio spau
stuves buvo•. permainytos. 
Taipgi, kad pagelbėjus 
Studentų Žodžiui finansi
nei nutarta įvesti skelbi
mus. Šį sumanymą įvyk- 
dinti buvo išrinkta komi
sija susidedanti iš: Anta
no Mažuknos, Juozo Lio- 
lios ir : Juozo Mekšraičio. 
Kun. J. Vaškas buvo pa
kviestas šiai komisijai va
dovauti.

Taipgi įvairių laikraš
čių korespondentai įteikė 
savo raportus. Raportai 
bųyo priimti. * '

Buvo pakviestas moky
tojas p. Rakauskas vado
vauti rašytojams į anglų 
laikraščius.

Susirinkimas baigė s i 
nutarimu sušaukti “eks
tra" susirinkimą aptarti 
Mažųjų Draugo klausymą.
BLAIVININKŲ KUOPA

Paskutiniame Blaivinin
kų susirinkime padaryta 
keli svarbūs nutarimai. 
Iškilmingai apvaikščioti 
blaivininkų šventę ir su a- 
titinkamomis ceremonijo
mis priimti naujus narius; 
antra, skaityti paskaitas 
susirinkimuose ir trečia, 
visi nariai yra įpareigoti 
parašyti bent vieną strai
psnį į Blaivininkų Dirvą, 
kurią redaguoja studen
tas Antanas Miciūnas.

Susirinkime teikė gra
žias mintis kun. J. Vaškas 
MIC.

SPORTAS
Nors nepatogu ir negali

me lošti jokių žaidimų ko* 
legijos aikštė j,rvisSporto 

: Sekcija greit prašalino ne
galę sutverdama . kėglių 
lygą, šiai lygai vadovauti 
išrinktas stud. Jonas Kul- 
bis.

Lyga iškilmingai atida
vė kun. A. Morkūnui MIC. 
ir prof. J. Varnaičiui, nu * 
ritus pirmuosius rytuliūs 
žaidimus.

Lyga nors tik pradėjo 
žaisti, bet jau sutriuškino, 
pereitų metų rekordą.

VAIDINIMAS
Dramatikos sekcijos nu

tarimas suruošti vaidini
mą jau yra vykdomas. 
Veikalo vardas “Prakeiki
mas”, jojo pirmas pasiro
dymas bus ' Waterbury, 
Conn. kur klebenau ja. ko- 
legios didysis prietelis 
kun. Valantiejus.

Vaidinimo rolės jau pa- 
skirtos ir vaidintojai šą- 
žiningai ruošiasi, tad vai
dinimas rastų tą pasiseki
mą, kurią rado praėjusių 
metų vaidinimai “Du Vai
niku” ir “Pranašystė”.
Bronius Mažukna (L. K.)

NEW HAVEN, BONU.

moteris turėtų į ją stoti ir 
didinti jos skaičių.

Moterų Sąjungos 33-čia 
kuopa savo susirinkime 
nutarė ir kviečia visas 
mūsų kolonijos moteris 
prisirašyti. Sekantis kuo
pos susirinkimas įvyks 
vasario17 d.

BROLIAI, SES£S, ĮSIGY
KITE VILNIAUS PASUSŠv. Kazimiero parapijos 

basketban rateliui gerai | Pradėjome naujus mc. 
sekasi ložti. Jau daug kar- Laikaa pasirfipinti ir 
tų sj sezoną žaidę ir tik F
vieną kartą pralaimėjo.

Sveikinu Šv. Kazimiero 
parapijos basketball ka- 
mandą ir linkiu gerų sėk
mių ateity. ■

MOTERŲ SĄJUNGOS 
NAUJŲ NARIŲ VAJUS

Turiu pranešti visų mo
terų ir mergaičių žiniai, 
kad Moterų Sąjungos nau
jų narių vajus yra prail
gintas iki liepos 1 d., 1935 
metų. Taigi visos šios ko
lonijos katalikes moterys 
ir mergaitės turi progą 
prisirašyti prie Moterų 
Sąjungos už pusę įstoji
mo. Kadangi Moterų Są
junga yra vienatinė kata
likių moterų organizacija

ii u 
u

i!
u.

apie mūsų brangios sosti
nės Vilniaus reikalus. Tie
sa, laikai sunkūs, siaučia 
nedarbas, bet yra žmonių, 
kurie jei tik norėtų, galė
tų nusipirkti ženklelių už 
kelis centus. ?

Mūsų kolonijoj randasi 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos skyrius, kuris rūpina
si išplatinimu Vilniaus pa
sų, kurie kainuoja tik 10 
centų. Pasų ženkleliai gra
žūs su atvaizdais mūsų 
žymiausių tau tos is
toriškų vietų ir didvyrių., 
Parsiduoda nuo 5 centų i- 
ki $1.00.'Kurie norėtų pa
sų ir ženklėfių, kreipkitės 
pas skyriaus raštininkę 
M. Jokubaitę, 175 Fillmo- 
tęSt. - -h šalaviju.

KOMITETAS RECEIVERIO 
NENUMETĖ .; \

Pirmadienį; sausio 7' dieną 
įvyko įdomi-byla Teisine sąryšy 
Su Bofros tolimesniu gyvenimu.

Šėrininkų Komitetas, kurs per 
savo advokatus Levy ir Kartinau 
stengiasi. nuversti Receiverį, ir 
atsiimti Bofros vadovybę į save 
rankas, padavė. Teismui ".prašy
mą tą Receiverį nuimti.

Kadangi daugelis Bofros sko
lininkų, to prašymo padrąsinti, 
pradėjo savo skolų nemokėtų ir 
tuomi kenkti Bofrai, . receivėrio. 
advokatas Hopkins prašo Teismo 
nustatyti dieną tą prašymą iš
klausyti greičiau. Tą Teismas ir 
padarė, nustatydamas sausio 7. Ū-

Pasirodo tačiau, kad advoka
tas Kartinai! jau pats savo pra
šymą atšaukti noris, pasilikda
mas sau teisę jį vėl įdėti neribo
tam laikui. Kad tą įvykinus,, jis 
išprašęs draugiškai advokato 
Hopkins pasirašyti savo sutiki
mą. Bet staiga Teismas paklau
sia Hopkins’o ar jis žinąs dėl ko 
Kartmanųg jo taip draugiškai

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius Balsaniuotojaš

423 S. Paca Street 
BALTIMORfeMD.

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORlUS 

ir Bala&muotojai . .
637 S. Paca St.. .
Baltimore, Md/ 

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruoSiu.

Nuo >75-4100-4160 ir , 
aukičku

Tel — South 0083.

CHRISTMASIRVACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGNDRAETS

IĮ

j į___Ateikite mesjums patarnausime, kaipirsenojeBankoje.

i- . 793-797 Bank St. jį

ĮVAIRENYBES
KARSTE PABUDO

WATERBDRY SAVINGS BANK j
WATERBURY, CONNECTICUT U

. * Brooklyn. Office / B
' * ■ ■ ' ‘ L < ’ ■ ■

Waterbury’o S&vingg Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprfl. H 
pinti tavo vizua bankoa reikalus,

Tos pačios bankoa knygutes, kurias gavote nuo Waterbury 
žavinga Bank galite naudoti ir BrooKlyn’o Bankoje. Taipgi įl 

turime: .■

PAIN tKPttlER

NuoPeršalimo 
naudokite '! ’ 

ANCHOR 
PAIN-ĘXPELLERJ 
Pidn-Expelleri« viauomet 

L, palengvina Rkeuemtui

v

prašęs. Šiam atsakius/ iŠ Teismo 
paaiškėjo ątai'kas.. ‘ u

Levy ir Kartfaanas abu atėję į 
Teismo kamblius, ir privačiai 
paprašė Teisėja’ tą prašymą ati
dėti neribotam, laikui; Teisėjas, 
jiėins atsakęs tai negalįs daryti, 
be- abiejų, pusių sutikima, Be to 
dar, jis negalįs net klausyti to
kio prašymo privačiai,' nesant 
adv. Hbpkinstfi, Tuo- atsakymu 
nepasitenkinus, Levy ir Kąrt- 
manas, kaip sako, reikalavę, kad 
Teisėjas O’Dunne šios ..bylos 
sprendimą pavestų kitam teisė
jui. Jis būk jų sumanytą planą 
perorganizuoti; Bofrą atmetęs ir 
t. t. Teisėjas atsako r jisjtųojnet 
priims perorganizavimo planą, 
kai jam bus pasiūlyta sumani, 
pilna> programa — ko. iki Šiol, 
nieks nepasiūlė. Be to dar; jis 
jaučią nesąs šališkas; bet teisin
gai tvarkąs visą reikalą. Po to, 
abu advokatai kreipiasi pas Hip- 
kins’ą ir draugiškai prašo jo su
tikimo.

Visą tai- išklausęs, Hopkins’as 
tuomet pareiškia*/ pageidavimu 
Savo sutikimą atsiimti, ir Teisė
jas jam tą suteikia. Tai vėl by- 

A los padėtis atpuola ten, kur; bu
vus prieš Hopkinso sutikimo.

-u Isklausęsr tą nutarųną, Kart- 
manas vėl prašo teisės savo pa
ties bylą naikinti; Bet kadangi 
visuomet esti skirtumas, kuomet 

. pats, savo prašymą atsiima, ir 
kuomet Teismus ją atmeta, kad 
net ĮegaliŠki terminai skiriasi, 
Teismas pats parašo nuosprendį, 
kad toji byla esti panaikinta -at- 
metama, ir visas išlaidas turės 
padengti Kartmanas. Toliau pa
žymi Teisėjas, kad Kartmanas 
turįs teises kreiptis į Vykiausią 
Apeliacijos Teismą tą jo nuos
prendį atmainyti, laike šešias^®’ 

. |imta dienų. Tuomi byla ir bai- 
' gSsi.; s ' ’

Chorvatų kaime Krapi
ne dešimt metų tuberku- 
Jiozu sirgusi moteris mi
rė, .palikdama 8 mažus 
vaikus. Laidotuvių dieną 
lijo smarkus lietus, Kapi
nių sargas, kunigui ir pa? 
lydovams namo nuėjus, 
nutarė kitą dieną kai ge
resnis bus oras, užkasti 
duobę. Kitą dieną, kai jis 
atėjo su kastuvu prie ka
po, netikėtai išgirdo nu
mirėlės karste kažkokį 
triukšmą.

Smarkiai persigandęs 
nubėgo sargas pas stačia
tikių dvasininką ir prane
šė, kad karste kažkas ne
gero darosi. Dvasininkas 
nuėjęs prie kapo, taip pat 

’ išgirdo, kad iŠ tikrųjų 
karste kažinkas kruta, 
bet, neišdrįsęs peržengti į* 
statymo, kreipėsi j1 kaimo 
Seniūną, prašydamas leis
ti atidaryti karstą. Seniū
nas taip pat nepanorėjo 
apsilenkti su įstatymu ir 
nuvažiavo j • apskrities 
miestą pranešti apskrities 
viršininkui apie įvykį.

Tik po keletos valandų, 
įvairioms deryboms ir 
formalumams pasibaigus; 
dvasininkas, kaimo seniū
nas, valdininkas iš miesto 
ir kapinių sargas vėl nūė* 
jo į kapines. Atidarius 
karstą, jie pamatė, kad 
mirusioji moteris kniūps
čia apsivertusi. Visas jos 
veidas nagais sudraskytas 
ir rankos kruvinos. Bet 
dabar jau ta moteris iš ti
krųjų buvo nebegyva. Gy
dytojai konstatavo, kad ji 
keletą valandų smarkiai 
draskėsi, norėdama afi* 
dengti karsto dangtį, bet, 
neįstengus tai padaryti, 
mirė iš baisiausio susijau
dinimo.

KAIP KANADA GAVO 
SAVO VARDĄ

Ispanų avantįurist a s 
Caboio, ieškodamas aukso 
priplaukęs Kanados . pa
kraštį, labai nustebo ra
dęs su savo draugais vi
siškai neapdirbtą ir nepel
ningą kraštą. Vietiniai 
gyventojai girdėjo juos 
dažnai kartojant žodžius: 
“Aka nada”. (“Čia niekč 
nepelnysiu”). Vietini a i 
labai nudžiugo pamatę is- 
paniečius, grįžtančius į 

’ savo. Jaivus ir; išplaukite- 
cius atgal, j

1542 m., kai prancūzų 
kolonistai atvyko į Kana
dą Cartero vedami; vietų 
rtiai šaukė į juos balsu ‘A- 
ka nada*. Bet viltis, kad 
šiai žodžiai jie nubaidy- 
sįą Svetimšalius, pasirodė 
klaidinga, nes\prancūząi 
pasisavino žemes ir pava
dino tą kraštą “Kanada”: 
mat jie mane, kad tais 
šaukiančiais žodžiais vie
tiniai norėję jiems pasa
kyti to krašto vardą.

KAIP KAS ILGAI 
GYVENA

75 State Street 
BOSTON

Velykos 
Lietuvoje
Reguliarūs,. maltu 
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, bu maudy- j 

nėmis.
Informacijų 

klauskit? pas 
vietinį agentą 

i arba *
6

‘ ■■■’. ■ *

Kaip .matyti. Komiteto sugal
votas planas perorganizuoti Bof- 
rą kol kas Teismo neįtikina. Ad
vokatų Levy ir Kartma.no. susi- 
‘rėmimai su Teismu irgi nieko ge
ro nelemia šėrinįnkams. Kaip bu
vo pirmiau DARBININKE pra
nešta, visi šėrininkai jau prieš 
Kalėdas gavę 10% savo pinigų. 
Tenka girdėti, kad neužilgo, su? 
silauks vėl Sėlins. Dar ėsama 
turto Bofroj, ir galimas dalykas, 
kad iki 40 arba net 50% šeriniu* 
kai gaus. Tačiau, vargu jie atras 
būdą Bofrą vėl tvirtai atstatyti 
ant kojų. žinyg •

Plaštake, blusa 8 savai
tes, musė 4 mėn., uodas 6 
men., skruzdelė, bite 1 me
tus, trušis 3, zuikisė, avis 
10, gyvatė 12, kate 13, viš
ta 14, vilkas, šuo, varlė 15. 
lakštingala, vieversys 18, 
karvė, jautis, kiaulė 25, 
arklys 27, kregždė, brie
dis, gandras, liūtas 40, 
meška 50, dramblys, ly
dis, karpis, gulbė,asilasir 
daugiau metų. Egle gali 
išgyventi iki 600 metų,! 
klevas 650, liepa 1200, ą-1 
žuolas 2000. Kai kurie šil
tų kraštų medžiai išgyve
na iki 6000 m. 1

PARDUODU.
BANKŲ DARBO RAŽAIČIUS

Aš Jonas Saeslauokas, jau ą* 
pte vienuolika metų, turėdamas 
suparaližudtą koją ir. būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo. .

Parduodu du rašančiu už vis-

'■ Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus Šiuo adresu:

.; John Shislosky,
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K42
‘ Brooklyn, N. Y.

Teleplione Stagg 2—4409 '
| ' NOTARY PUBLIC

Į ALEKS. RADZEVIČIUS
I . GBABORIUS
T 402 Metropolitan Ąve.
I BROOKLYM, 1L Y.
I Priešais Apreiškimo parapijos
J Bažnyčią
IparsamdajĮ Automobilius Veš- 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso-
I . ' kiems pokyliams.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P, BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
' \ GRABORIU8

660 GrandStreet,

BROOKLYN, N. Yf

Puikiai Įrengto* dvi koplyėto* duo
damos myllmlemB p«5*rvoti do
vanai. NuHudlmo valandoj kreip
kite* pas mu«., Pataxnavlma« yra, 
užtikrinta* ir ui prieinami kaine.

^.Gydytojas: “Tamsta sakai tu- 
rįs baisius ' skausmus — ar jie 
didesni naktį?”

Ligonis: “Tur būt — bet aš 
.negaliu pasakyti”. .

Gydytojas: “Kodėl-net” 
'•Ligonis: “AŠ visuomet naktį 

miegu”. (‘Negels Luštige IVelt*, 
Beribi).

“Ar tamstos tarnaitė gali ty. 
lėtil” . ‘ .

“0, taip, bet . tik, kai tamsta

, . .Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO
ŠYPSENOS

nori, kad ji kalbėtų” (“Kikeri- 
ki”, Wien).

Svečiaa : Kas ten aukštai U 
baisios išvaitdoa pajuoka,”

Šeimininkas: “Tai mano žmo
na”. >" ' •
;Svečias: “0t hbai atsiprašau. •

Mano* klaida”. ’ '
Šeimininkas (liūdnai): “Ne, 

mano ’ C (“Yorkskire Kveniną 
News”).

Kartma.no
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