
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
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EINA NUO 1915 METŲ

darbininkas
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS /
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I3INA ANTR ADIENIAIS IR

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

“DARBININKO” VAJUS
KOSJTESTO DALYVIŲ STOVIS

Šio mėnesio 10 d. kontesto dalyvių stovis buvo sekantis:* . z ■ -■ - -- ** *
Kontestantas . • • •

Šv. Pranciškaus parapiją, Lawrence> Mass... <
Kun. J. Bružikas, S. J..... ...... .

. Šv. Juozapo parapija, Lovvęll, Mass.. ,W.
*. Leonardas Kumpa, Monterio,, Mass............... . .

Šv. Jurgio parapija, Norvvood, Mass...............
Šv. Pranciškaus parapija, Atliol, Mass.......

K. P. Tamošiūnas, Hartford, Conn...........
Marijona Kilmonytč, So. Boston, Mass.. ...
L. D. S. I Kuopa, So. Boston, Mass.... ........... .

—Šv. Kazimiero parapija, pTovidence, R. Į...,.
. K, J. Nadzdika, Kasima, N. H.

L. D. S. 108 kuopa, Woreešrer, Mass.. ... . .,
L. D. S. 5-ta kuopa, Waterbury, Conn....... ..

. F. A. Kondrotas, Philadelpliia, Pa......
L. D, S. 8 kuopa, Cambridge, Mass. ..-/ . .. ..
Šv. Juozapo parapija,. Scrąnton, Pa,/....
L. D. S. 71 kuopa, Rochester, N. Y.............r.
B. Mičiunienė, Nevv Britaįn, Conn........___
L. D. S. 24-ta kuopa, W. Lyn.n, Mass. . . . . . .

. Ona Banioniene, Detroit, Mich..
. L. D. S. 74 kuopa, Manchester, N. H..<........

L. Vyčių 17 kuopa. So. Boston, Mass..........
Juozas Kirmilas, Worcester, Mass.................. .
Petras Svirskaš, Haverlūll, Mass..... .. ..
Domininkas Matulis, Ąthol, Mass....... .
J. Bandžius, Montreal, Canada,.. ............
Stellašejefkaitė, So. Boston, Mass.. .. . . .........
L. D. S. 103 kuopa, Philądelphia, Pa..... . ...
J. A. Zavadskis, Tlaverhill, Mass.......___
Ojia Ro.manskiutė, Bri'dgeport. Conn....... . . . .
M. Žukauskaitė, Amsterdam, N. Y.. .;........... .
Placidą Vileikytė, Worcester, Mass.. 4 ........ ;
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn.. .......
M. Staniulis, Patersont N. J,.................

- L. D. S. 14-ta kuopai Nevrark, K. J. ....... .. .
J. Sekys, Hartford, Conn......... .................. . . . .
Petras Stdrinskas. So. Boston, Mass... .............
L. R. K. Federacija. So. Boston, Mass. ...........
L. D. S. 2Ų kuopa. Rumford, Me.... . . . ....
V. J. Blavackas, Worcester, Mass. .; <. . .... /
J. Mišeikis,z New Haven, Conn.’....... ... <. ..
Šv. Petro parapijos Choras, So.. Boston, Mass.

Balsų. 
.... 1306 
. .. 1218 
.. .. 699 
.......... 669 
.......... 449 
••-••-436 

Pranciškonų 'Vienuolijos Dr-ja, So. Boston, Mass...400 
....346 

..•204 
... .195 
. ...176 
....175 
. ..161 
. ..161 
.. .■ 145 
... 127 

..103 
.....91 
...t .91 
... 91 
.. ..89 
..:..85 

.78

Žiemos vaizdas Niagros krioklio. Pirmą kartą laike 20 metų krioklys visiškai užša
lo. Vietomis ledas yra 100 pėdu storumo. . . • . . ‘
-------- ------ ;--------------- :—-------------y  —:-------- ------------j-~ —-—-—:-------4———-------------------------------------- ------------------ ’

BATSIUVIU UNIJA ATSI
SAKĖ TARTIS SU DARB

DAVIAIS

NEDARBAS PADIDĖJO

- Vadai 7000
73

.71

. . .59. 

... 55 

...... 49 

...49 

...49
...43 

... 43 

... .43 
. ..43

.37

.. .37
. .37
.31

Mūsų kontesto dalyviams, k'urib laike savaitės pri-.
. ‘ siunčia nemažiau 5 nręnumerątas yra duodama premijos 

po 5 balsus nuo kiekvieno naujo skaitytojo prisiųsto tti 
-savaitę. . / < ■ .

Šia savaitė trys, iš kontesto dalyviu laimėjo premijas, 
L. D, S. 8 kuopa, Cambridge, M«ass. prisiuntė 17. Knn. J. 
Bružikas 15 ir L. D. S. 5 kuopa, WaterburyT Conn. 7 pre- 

... numeratąs. "
Šią savaitę tikimės, kad daugiau mūsų prietelių stos 

darban ir laimės premijas. Reikia atsiminti, kad premi- 
. jos jlaug pagelbsti balsus surinkti.

. . ; ’ Vajaus Vedėjas.

Areštavo Lenkų Baroną
Zurich, — čia pasiekė ži

nios, kad kiek laiko prieš 
tai, Berlyne buvo areštuotas 
Richard“ von Falkenhayn,sū
nus mirusio generolo Erich 

*von Falkenhayn ir kartu su 
juo lenkų baronas George 
von Sosnowski ir dar dvyli
ka jų sėbrų, kaltinamų šni
pinėjime. -

Sosnowskis yra buvęs Au- 
strįjos-Ungarijos kavaleri
jos karininkas. Vėliau buvo 

. /■ karininku lenk kariuomenė
je. Jis dalyvavo Želigovskio 
sukilėlių grupėje, kuri 
smurtu pagrobė Vilnių ir a- 
tidavė kaipo dovaną Pilsud- 
skini, jo gimimo dienoje. .

Nuo to laiko baronas gy- 
.' veno Berlyne, kur jis užlai

kė eilę. arklių lenktynėms. •
Sosriowskis visą laiką la

bai plačiai gyveno, ir buvo 
visame Berlyne kalbama a- 
pię jo pietus nazių vadams 
ir Hohenzollerno kunigaikš
čiams. Jam padėdavo sve-

•F'

i .•••
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čius priimti moteris su Per
sijos kunigaikštytės vardu 
Katia.Berberian. Pereitą 
šąvaitę jie visi buvo suimti.

Pasirodė, kad baronas So- 
snowski buvo jau keli Inetai 
kaip policijos sekamas. Dip
lomatų sferai nustebo išgir
dę apie 4 areštus, ypatingai 
po neseniai lenkų ir vokie
čių pasirašytos draugingu
mo ir nepuolimo sutarties.

KINIEČIAI GRĮŽTA SAVO 
TĖVYNĖN

Shanghai, -—Pereitais me
tais.iš užsienio grįžo Kini- 
jon suvirs milijonas kinie
čių,. Priežastis tokio skait
lingo grįžimo yra ekonomi
nė krizė Amerikoje ir Eu
ropoje ir kiniečių persekioji
mas Meksikoje,. Japonijoje 
ir Šiam, . -

Haverhill 
streikuojančių batų dirbtu- 1 
vių darbininkų atsisakė da- ■' 
lyvatui bendrame pasitari
me su darbdaviais, kūri ko- : 
vo .10 d. Naujosios Anglijos . 
regiono darbo komisija bu
vo sušaukusi. Darbininkų 
vadai pareiškė, “jei. NRA ne
duos mums to, ką mės rei- 
kalaujame, mes patys iško- 
vosime”. , ‘ ...

Streikieriai reikalauja, 
kad su jais būtų sudaryta 
nauja sutartis. Darbdaviai 
sutinka tiktai reikalauja, 
kad sutartyje būtų pažymė
ta, kad nesusipratimai tarpe 
unijų ir darbdavių, buvo iš
spręsti trečiųjų teisme. Su 
tuo streikieriai nesutinka.

Regi jono darbo komisija 
išleido pareiškimą, kuriame 
jie smerkia streikierių va
dus už jų nusistatymą. Ko
misija toliaus rekomendavo, 
kad streikas tuojaus būtų 
baigtas, kad darbdaviai pri
imtų visus’ streikuojančius 
darbininkus be išimties, kad 
tos sutarties, kuri baigėsi 
kovo mėn. 1 d., sąlygos būtų 
prisilaikytos, kol bus suda
ryta ir pasirašyta nauja su
tartis, kad. streikieriai įsa
kytų savo vadams tuojaus 
pradtėi derybas ir susitai
kinti iki kovo 15 d. ir jei iki 
tam laikui negalės susitar
ti, kad ginčas būtų pavestas 
trečiųjų teismui, susidedan
čiam iš vieno atstovo nuo 
unijos, vieno nuo darbdavių, 

; o trečią skirtu tie du teisė
jai. Jei jiedu negalės trečio 
išrinkti, tai jį paskirs regi- 
joho darbo komisija. Tre
čiųjų teismo sprendimui tu
ri būtį privalomi kaip darb
daviams, taip lygiai ir. dar
bininkams. Jei teismas nu
tartų algos pakelti, tai tos 
aukštesnės algos bus skaito- 

? mos nuo kovo 1 d. .

Washįngton, — Amerikos 
Darbo Federacijos žiniomis, 
nedarbas sausio mėnesyje 
padidėjo. Dabar bedarbių e- 
są 11,690,000 žmonių. Iš jų 
4,600,000 turėjo laikinus 
darbus, o 7,100į000 buvo vi
sai be darbo..

Vienintelė išeitis esą dar
bo valandų mažinimas.

Sausio mėnesyje darbi
ninkų algos, aplamai imant, 
16 industrijų,, kur dirba du 
trečdaliai Visų^ darbininkų, 
neskaitanti darmhinkūs-žem- 
dirbius, buvo $20,83 į savai
tę. Tas buvo 7.5- nuošimčių 
daugiau kaip gaudavo ba
landžio mėnesį, pereitais me
tais. Tuo -pačiu metu maisto 
kainos pakilo 16.7 nuošim
čių, o aprėdai ų kainos pakilo 
27.5 nuošimčių..^ i /

Darbininkai sausio mėne
syje gavę 600,000,000 dolerių 
daugiau algų, kaip pereitą 
balandžio mėnesyje. Apie 
400,000,000 dolerių algos pa
didėjo industrijoje ir 200,- 
000,000 dolerių prie valdžios 
darbų. ....

Kad laikai pagerėtų rei
kia, kad darbininkų algos 
būtų didinamos ant tiek, 
kiek prekių kainos kyla. Ki
taip. pastovaus pagerėjimo 
negali būti.

KETURI DARBININKAI 
UŽMUŠTI EKSPLOZIJOJ

. Keiįvil, N. J., — Kovo 8 
d. keturi darbininkai Užmu
šti ekspliozijoje, Hercules 
Parako kompanijos dirbtu
vėje, kuri buvo visai sunai 
kinta. Ekspliozija buov taip 
smarki, kad namų langai 10 
mylių atstumo nuo dirbtu
vės, išbyrėjo.

DARBIEČIAI LAIMĖJO
- -”3 - - . -

Pirmą kartą

pakele algas
Manchester,N.H., - _

le.’Shoe kompanija, kovo S 
•d. pakele savo 500. darbinin
kų algas 10 nuošimčiu.

-Ga-

NAUJAS IŠRADIMAS 
AKLIEMS

LENKŲ SMURTAS VIL
NIAUS KRAŠTE REIŠKIAS 
SANTYKIU NORMAVIMĄ / •

Berlynas, — Eltos kores
pondento žiniomis, Lenkų 
nacionaldemokratų laikraš
tis “ABC” ryšyje su Kaune 
surengtais protestų susirin
kimais prieš lietuvių perse
kiojimus Vilniaus krašte, 
rašo, kad artimu laiku gali
ma laukti santykių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos sunorma- 
vimo. Sulig laikraščių Rusi
ja apsiėmusi tarpininkau
ti."' '

LIETUVA SUSIRŪPINUSI i
BADAUJANČIAIS VIL- ;

NIAUS KRAŠTO GYVEN
TOJAIS i

Kaunas,— Vasario 24 d. • 
Lietuvos Raudonasis Kry* Į 
žius ryšium su sunkia lietu-* : 
vių padėtimi lenkų okupuo- J 
toj teritorijoj pasiuntė Rau- 
donojo Ki’yžiaus TarptautL j 
nio komiteto pirmininkui ! 
Genevoje laišką, kuriame j 
praneša, kad lenkų okupuo- 
toje Lietuvoje, ypač Vii- / 
niaus ir Gardino srityje gy- • 
ventojus ištiko didis badas. ;. 
Toliau laiške pažymima, kad . j 
daug tūkstančių žmonių ba
do srityje turi maitintis, au-* ‘ į 
galais ir medžio žievėmis,. ' 
ir kad oficiališkai j&u yra 
nustatyta šiltinės epidemija; 
bado ištiktoje srityje gy
ventojų tarpe. Be to, laiške 
nurodtya, kad visi perėjimo' ‘ 
punktai per administracijos 
liniją iš Lietuvos ir Lenkijos 
pusės yra uždaryti. "■/

Pabaigoje, Liet. Raudona
sis Kryžius prašo. Raud. 
Kryžiaus Tarptautinio ko- . 
miteto pirmininką kaip gali- ' 
ma; greičiau nustatyti sąly- ..'į 
gas, kuriomis’Lietuvos-Bau- j 
dpn, Kryžius galėtų. nelai- J 

kai kurių'skąūdfhavijoš ^rtl^ iėsuštfktiems1'gyventojams * į 
suteikti maisto ir sanitarijos ’ 
pagelbą.

. Panašus laiškas buvo pa- ' , 
siųstas ir Raud. Kryžiaus? 
draugijų lygai Paryžiuje ir/ 
telegrama Raud. Kryžiaus 
Draugi j os pirmininkui Jun
gtinėse Valstybėse.

žMOGŪrBEPilJETYBĖS '

ŠVEDIJA RAGINAMA 
TARPININKAUTI GINČE 

DEL VILNIAUS
Pasitikime, kad Tamstos 

musų prašymą patenkinsite.
Stockholm,—(Elta). Šve

dų parlamento senatorius 
Lindhagenas paprašė leidi
mo patiekti Užsienių Reika
lų Ministeriui šitokius papil
domus paklausimus. Ar Vy
riausybė yra pasirengusi 
pradėti derybas su tikslu: 1. 
Sudaryti nepuolimo paktus 
ir konvencijas užpuoliko są- 
vokai apibudinti tarp visų.įąr,

London,
istorijoje Anglijos darbo 
partija laimėjo rinkimus Į 
Londone apskričio tarybą. 
Šis apskritys susideda iš 4,- 
500,000 gyventojų ir jo biu
džetas sudaro 100,000,000- 
dolėrių metams.

Iš viso delegatų yra ren
kama 124. IŠ jų darbiečiai 
laimėjo 61 ir konservatyvai 
37. Dar nėra tikrų žinių iš 
26 vietų, bet manoma, kad 
darbiečiai turės absoliutę 
dauguma.

SUDEGĖ ISTORIŠKA BAŽ
NYČIA

New York,Balandžio 
mėnesyje bus išleista pirmu
tinė kalbanti knyga. Tos 
knygos bus leidžiamos, kad 
akliems būtų galima leng
viau skaityti. Jos bus plas
tikose, kurias American 
Foundation skolins akliems 
žmonėms nemokamai. Kad 
būtų galima šias knygas 
vartoti, reikės turėti maši
nėlę^ kuri bus panaši į radio 
ir gramafoną.

Organizacija greit pradės 
rinkti aukas, kad būtų gali
ma .5000 tokių mašinėlių į- 
teikti akliesiems.

Iki pabaigos birželio or
ganizacija mano, kad jie tu
rės pagaminę keletą tokių. 
kalbančių knygų, kurios yra 
gaminamos su'pagalba Kon
greso knygyno/ ■' /

Rouen, — Kovo 10 d. čia 
sudegė istoriška Šv. Nicaise 
bažnyčia, ši bažnyčia buvo 
pastatyta tryliktame Šimt
metyje.

SOVIETAI PAGAVO JA- 
PONŲ LAIVĄ

Tokyo, —Laikraščiai pra
nešė' žinią- iš Seishin, Korė
ja, kovo 10 d., kad sovietų 
valdininkai suėmė japonų 
žuvininkų laivą Tajima Ma
ru su jo įgula, susidedančia 
iš 14 žmonių netoli Vladivos
toko.

GAISRAS TEATRE
. ’ .. ,

Lawrence, Mass., -/- Kovo 
10.d. apie 7 vai..vakarę, ka
da Cplpnial teatre buvo apie 
748 žmonės, kilo gaisras. 
Laimė, kad visiems pasisekė 
tvarkingai apleisti teatrą, 
kur gaisras padarė 10,000 
dolerių nuostolių, .

stybių ir sovietų Rusijos; 2. 
Sudaryti “tokius paktus, tarp 
visų ar kai kurių pabaltės 
valstybių ir Vokietijos; 3. 
Išplėsti Tautų sąjungos tau
tinių mažumų apsaugą ir to
kiems kraštams, kurie, su
darant taikos sutarti, pasili
ko už tuos tautinių mažumų 
apsaugos ribų; 4. švedų 
Suomių kalbų ginčui Suomi
joje sureguliuoti:; 5. Švedų 
ar geriau Skandinavijos tar
pininkavimui Lietuvių. Len
kų ginče dėl Vilniaus ir ga
lutiniam to klausimo sure
guliavimui sutaikinimo bū
dų ar tarptautinių ąribtra- 
žų.
, Švedų parlamento komisi
ja atmetė senatoriaus Lind- 
jiageno pasiūlymą, kuriuo 
vyriausybė turėjo būti para
ginta imtis iniciatyvos sur 
tartims su suinteresuotomis 
vyriausybėmis sudaryti su 
tikslu prieiti prie mažų Val
stybių, būtent, .pabaltės ir 
Skandinavijos valstybių ben
dradarbiavimo. Komisija 
pasisakė, kad vyriausybės 
pačios reikalas yra imtis už-, 
sienių politikos iniciatyva.

SUCIALISTAISUSIPEŠĖ 
SU FAŠISTAIS

New York, — Laivu Wa- 
shington, kovo 8 d., atvažią* 
vo Gustav Nędowitz. Kada 
naziai paėmė valdžią, jis. 
Vokietiją apleido,, kur jis 
buvo leidėjas kelių žurnalų. * 
Nors jis atvažiavo su Vokie* . 
čių pasportu, bet pareiškė, 
kad jis yra žmogus be pilie
tybės ir stengsis vėl atgaū- 
ti Amerikos pilietybę, kurią . ‘ 
prarado išvažiavęs apsigy
venti Europoje.

Kadangi jo viza leidžia 
jam pasilikti Amerikoje tik . 
trumpam laikui, tai imigra
cijos valdininkai turės sprę
sti ar jam duos leidimą pa
silikti Amerikoje, ar ne.

GERE. KLEBONU !R~ 
MUZIKU DĖMESIUI /

Madrid, — Astuoni žmo
nės buvo sužeisti, vienas iš 
ją sunkiai, susirėmime tarp 
kairiųjų socialistų ir fašistų 
Bilboa mieste, kovo 8 d.

Rome, Fašistai. įsteigė 
vakarinius kursus berniu- 
kaihs nuo 14 iki 18 metų 
amžiaus,. kur jie mokinami 
šaudyti ne tik karabinais, 
bet. ir kulkosvaidžiais.

šią -savaitę išeis iš s|)audos 
nauja■

KOaIP. A. ALEKSIO
parašyta, keturiems balsams . •

GIESMĖ I ŠV, JUOZAPA
Chorams perkant didesniu* / 

juo skaičiuje duodamo 50%'/-. 
nuolaidos^ . ■ ■

“DARBININKAS.,
, 366 Bromhvay, "/

Ho.-Boston, ■ Mass.
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e. Antradienis, Kovo 13 d., 1934 
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DARBI NIKKŽS
T

! VIETINES ŽINIOS
■AŽNYTIN® DARBŲO-

.< -tė. . ’ ■ ■

T Šv. Petro lietuvių bažny- 
į Šioje, gavėnioje,' yra laiko* 
k.mos sekančios pamaldos, 

kiirią metu žmonių prisi- 
| renka pilnutėlei Trečiadie- 
•r nįais 7:30 giedama giesmes, 
i sakoma pamokslas ir duoda* 
į mas palaiminimas; Pėnkta- 
į dieniais vaikščiojama staci

jos vaikams ii* jaunimui 4 
i Y* PP-< dirbantiems žmo- 
j nems 7:30; Sekmadieniais 
Į 2:30 pp. giedama Graudūs 

'Verksmai,

ėmę komuniją ir pasimeldę 
Popiežiaus intencijai jie 
gauna 40-tės visuotinąs at
laidus. Daliniai atlaidai guu 
paini su kiekvienu atlanky
siu Švč.- Sakramento per 
4Q-tę. Už dalyvavimą Šven
čiausio Sakramentu proce
sijose, .gaunama visuotini 
atlaidai. Juos galima aukoti 
jr už vėles skaistykloje.

Vaikų pirmos komunijos 
pamokos. įvyksta bažnytėlė“, 
ję, salėje trečiadieniais 4 v. 
po pietų.

{ Aukščiausią vaikų kateki- 
zacijos klese turi. sĮieciales 
pamokas, bažnytinėje salė
je, ketvirtadieniais, 4 v. p.p.

j Parapijos vaikams ir jau- 
j minui išdalyta1 g‘i/ažus lakš- 
]' toliai į kuliuos jie sumegs 
į dvasinius bukietus ir su- 
f teiks sayo tėveliams per Ve- 

•Į lykas. ■■■ ■ ■

MIRE

•Kovo 8 d., važiuodamas į 
darbą, 8 vai. ryla, Buše mi- 
fė širdies liga Vincentas 
Ignatavičius, 24 metų any
žiaus, gyvenęs 288 “E’VSt. 
Gimęs ir augęs So. Bostone, 
paliko motina, tris seseris 
ir du brolių. Palaidotas ko
rio 12 d., 9 vai. su mišiomis 
šv.- Benedikto kapuose. : .

UŽDARYTAS BANKAS IŠ
MOKĖS DIVIDENTA

L*

Uždarytas bankas Somer- 
ville, Highland Trust Com- 
pany, gavo Aukščiausio Tei
smo sutikimą išmokėti savo 
13,000 indelninkams 20 nuo
šimčių dividendą. Bus išmo
kėta 811,893 dolerių.

lig Denver Post aęskaičiąyi- 
mo, jurose yra tiek aukso,

lietuvis Dantistas

DR. S. A. DAEVARISKI
(GĄLINAUSKA^)

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

Ofisas atdaras nuo JO iki 12 vai. 
ryto, nuo .1:30 iki 5 :30 po pietų Ir 
nuo G Iki 9 1. vakare, šventu dienų 

pagal susltaidmų,

ĮVAIRIOS ŽINIOS * a a!„ fc
U 1 kiekvienam‘pasaulio gyven* 
11 - tojui, tektų po 14,000 dole

riui vertės aukso.
PREZIDENTAS ĮSAKE 

NUTRAUKTI ORO PAŠTO

NAUJA ŠVENTOJI
Vatican City, — Kovo 11 

d. Palaiminta Luisą de Ma- 
rillac, viena, iš steigėju Lab
darybės Dukterų kongrega
cijos, su atitinkamomis cere
monijomis, akyavizdoje tūk
stantinės minios, maldinin- ' . 
ką, susirinkusią Šv. Petro 
bazilikoje, tapo Šventojo Tėr . 
vo priskaityta ’ prie šventų
jų ‘ " . ‘ ;•

Labdarybės Dukterų kon
gregacija būvo.įsteitga Šv. 
"Vincento ir, Šv. Luisos 1633 
metais. Paryžiuj ė. Jos dabar 
turi apie 4000 vienuolynų į- 
vairiose pasaulio dalyse.

IŠRADį AERDPLANį NU
GALĖTI STRATŪSPHERį

Maskva, — Jaunas sovie
tų inžinierius, Anatol Sa- 
vach Tarasoff, 27 metų am
žiaus, baigęs Maskvos aero
nautikos institutą yra pada
ręs planus aeroplano su ku
riuo Sovietai mano, kad . jie 
nugalės stratospherą.

Šis milžiniškas oro laivas 
turėtų būti padirbtas iš dti- 
raluminum, 410 pėdu ilgio, 
111.5 pėdų augščio ir 167 

!pėdų pločio. Jame tilptų 2,-

tojui tektų po 14,000 dole-

AUKSO KAINA PRADEDA 
NUSISTOVĖTI

New York, — Oficialė- 
mis žiniomis, laike vasario 
mėnesio Amerikon buvo įve
žta 371,347,100 doleriu ver
tes aukso. Priežastis to bu
vo, kad. Amerikoje nuo sau
sio. 31 d; buvo . mokama 35 
doleriai už unciją, o Londo
ne buvo galima pirkti auksą 
po $34.10 už unciją. Paleng
va aukso kaina pradėjo kil
ti, ir dabar yra visai nežy
mus skirtumas kainos, todėl 
ir plaukimas aukso mažėja;

•Į*.. VVashington, r— Kovo 9 d. 
kilo triukšmas kongrese, 
kada sužinota, kad dar du 
karo lakūnai, veždami paš- 

’ tą, krito ir užsimušė. Tą pa
tį vakarą dar du lakūnai už
simušė. Nuo to laiko kaip pa
što vežiojin as -buvo paves
tas karo avijacijai jau 10 la
kūnų mirė,

Lt. F. L. Howard ir Lt. A,
R„ Kęrwin sudegė kada jų.| 471,000 kubiškų pėdų helium 
aeroplanas netoli Cheyenne, - - - ■ - - - -
Wyo. užkliuvo į aukšto įtem- 

. pimo elektros vėlos.
Kariškis Ernest B. Sėli 

užsimušė kada jo valdomas 
aeroplanas krito netoli Day- 
tona Beach, Fįa. Du kiti la
kūnai tapo sužeisti.

Lt. Otto Wįenecke buvo 
užmutsas kada jo aeropla
nas krito.

į Kovo 11 d. generolo Bėn- 
jamin D. Foulois įsakymu 
visas oro pašto vežiojimas 
nutraukiamas neribotam

; laikui. Prezidentas Roose- 
\ veltas pareikalavo, kad ve- 
l. žiojimas oro pašto? kur grę- 
; šia pavojus lakūnams, butų 
U nutraukiamas.

■

’ ryje užsimokėti 50 dolerių 
! pabaudos if vieną jo darbi- 
' ninką nuteisė > atsėdėti 30 
dienų pataisom namuose.

TRAUKfSsAKOMYRĖN 
. RANKOS DIREKTORIUS
i Valstybės. prokuroras Ho- 
i mėr S. Cummings išlakę pa- 
| traukti tesiman penkis ar še- 
|šis Bostone gyvenančius.as- 
[ menis, kurie yra įtariami 

. i prašvilpime ąįpe 500,000 do- 
, , . v ' ileriu Boston - Continental 

Tai seimininkė užrakino .j} Į Bankąs> Tas.banka?jau už- 
kambaryjė, kada jis turėjo.,jaryįas. Teisingumo depar- 
kovo 10 d., eiti darbam Ramento agentai suradę 

Kadangi jis . negalėjo is ; daUg. netikslumų ir prasi-, 
kambario laiku išeiti, tai lai-. gengįnių buvusios valdybos 
vas'išplaukė be jo. Dabar jonarįUe • jįe suradę padirbtu 
šeimininkė yra traukiama i 
teisman, einant įstatymu,] 
kuris buvo išleistas 1693 me-4 
tais. Tuo įstatymu draudžia-! ___________
ma trukdyti jurininkui pa-, Dvidešimts keleivių sužei- 
ęiękti laivą, kuriame jis yra ! sta>. kada eiįvated gatveka- 
darbininku. rįs. neįop Lechmere aikštės,

Teisme ši byla bus nagri-'nubėg0 nuo relių kovo 11d. 
nėjama kovo 15 d. j Sužeistieji buvo nuvežti į

— ■ v Cambridge Ąlunicipal ligo-$50,0(10 GAISRAS I ninę. ' ■ į

. šeštadienio vakarę, kovo1 SUSIRINKIMAS| 
10 ,d. kilo gaisras vilnų san-j —----- —
delyje, 415 Summėr St. Sp. • Ateinantį sekmadienį, -ko* 
Bostone, Nuostolių padary- -i Vio 18 d., 2-rą vai. po pietų 
ta apie 50,000 dolerių. ! įvyks šv. Joilo Ev.. BĮ. Pa* 

~~ .. . šnipinės Draugijos susirin-
BAUDŽIA BARZDASKU- kibias, parapijos salėje, 492 ■ • ' nlllC ] Seventli-Št, siuomi.ragina-

bIUo j ine narius, kad -atsivestų są-
-----  vo pažįstamus ar: gimines.

. Masšachusetts valstybės j prirašyti, nes šį inenesį bai- 
b&rzdaskueiai privalo būti igįaši naujų narių vajus, 
registruojami. Dar yra apie!’ 'Kiekvienas narys prikaV 
2000 barzdaskučiu, -kurie binkite,'nes geKi proga,tąp- 
nėra užsirėgsitravę. Perei-., p mu.įu> įdžiausio^. ir tur
tą’sąavitę daugiau kaip 10'0 i;tingiausios pašeljnnės dm- 
barzdaskučių buvo nubausti j g.įjos; Tid 25 .metų anyžiaus 
UŪo 5 dolerių pabaudos iki ĮpTnluann be daktaro liūdv- 
kalėjimo-už nesiregistravi-. ' () Ullo 2j iki 4(1 metų

- ..pusę įstojome; gi nuo 40 m?
. Kovp 10 d. teisėjas Hay-! iki 45 niefų gty mastas įsto- 
den nuteisė vįęnos - barzda^ jimo mokestis.r j \ -‘ 
skutyldos savininką ;Roxbu- \ . Pusk tlx(iJį.nceI'i,s

| Tęl, Ęo. Boston 0823 į
Į : LIETUVIS DANTISTAS |

DR. M.V.CASPERI 
(KASP.VRAVIČIVS) .> f 

į 525 - Ę. Broadway, B. Boston j 
| • ■ Ofiso ytrianills I
|Nuo .0 iki 12 ryte ir nūn 1.30 ticij 
Į 5 Ir nuo G Iki . S vai. vakare, Ofl-I 
Įsas uždarytus sukatos vakarais ir Į 
| nedėldieniaiš. taipgi soredoĘrtis jiuof 
| .. 12-ios dienų uždarytas. |
Į Taipgi nuimu ir .X-Ray i

aeroplanas netoli Cheyenne,
Tel. So.- Boston 2GG0

Lietuvis Dantistas

A. L. UPOolUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso. valandos nuo 9 ild 12r nuo 
1:30 iki G Ir nuo 6:30 iki 9 v. V. 
Seredoniis nuo,0 iki 12 v. diemj, 
gubotomis nuo 9 Iki G vai. vakare. 
Nedūliomiš nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal-sutartį) •

ar kitą lengvą dują. Orlai
vis turėtą. šešis motorus, 
kiekvienas 1QOO arklią jė-

VĖŽIO LIGOS SPECIALIS
TAS ATSIVERTĖ

LANGŲ VALYTOJAS UŽ
SIMUŠĖ

Alėx Mazur, 24 metą am
žiaus, gyvenantis 3 Ašylum 
St. beplaudamas langus, kri
to nuo ketvirto aukšto ir 
mirtinai susižeidė. Po ope
racijos'jis mirė.

TEISMORUMAIBUVO

įv . Parapijos 40-tięs valandų 
f atlaidai įvyksta toje pačioje 

brangioje dienoje kurią šv.. 
tEėyas paskyrė pasauliui at

plaukyti? Švč. Sakramentą 
i kovo 18 d. įstatymo šv. mi~ 1 • L v v •i šios su asista prasidės, ;9:15. 
Į Pamokslą šakys svečias ku- 
j pigas. Apart pavienių žmo- 
j hių girdėti dalyvaus Šv. Jo- 
j no ir Šv. Kazimiero di*augi- 
į jos su vėliavomis ir ženklais 
i Suma bus giedama prie šo- 
I njnio altoriaus,., kur tiki- 
\ masi sekančiu draugijų “in

I apsupti policija
! jų Saldžiausios Širdies drau' Tr ;-. n i

’ * i oa ' • • • i - Dedham,.— Kovo 10 d.gijų. 1:30 v. pp. susirinks; m - • . • , .J i - x- v X t x Teismo rumuosna, kur įvy- pagarbinti Sve. Sakramento . . .. n TT' . 1 ko garsioji Sacco-Vanzetti? j parapijos vaikai sekmadre- by

• L kebai -ir altaristai. 2 v p.p.. Įen ir apkaltinU nušpvime 
! sueis nariai idejmių ... drau-: dviejų. poMjantų Needham 

•i k* k- Susivie- miestelyje laike apiplėšimo
Moterų Sąjungos] Needham Trust Company.

,. Įropos, Federacijos ir Šel-. jįę neprisipažino kaltais. Jų 
p ėjų skyriai. 3 v. p.p. susi-, a(įvokatai pareiškė, kad jie

. riųks Vyčiai, Sodalietės... nebuvę sveiko proto-ir todėl 
Chorai, Studentai ir šiaip: negali būti laikomi atsako- 
norintieji ^giedoti Graudus. mingais. . •
-Verksmus. 4 v. p.p. adoruos m . . _ , or■ v - t - x ■ Teismas paskyrė kovo 26SVenciausiaji —- Lietuvos •, , . 1 .’?.. . T

■ ; tes^ncmkonų ^letmm-1 neribotam lai.
. , . ku ii Rozanemus draugijos.su t6isgjas negu.

i-- 7 v. v. bus giedami nnspa- 
? lai, sakomas pamokslas, su-

■ teikiamas palaiminimas ii‘į
■ <■ klausoma išpažintys. I Norma, taipgi neprisipažino

. Murton Millen žmona,

Tel. Porter. 3789

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai 
Ofiso Valandos : 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

. Oaihbridge, Mas*.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
SDRoialybėje

ima., c širdies, Plaučių 
Kepeni], Pilvų,Slo-' 
gos, Fairūklmo, Reuma
tizmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Kiūri iškas

'J abiejų lyčių ligas.
. Patarimas v cit ui

; Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 
. nelaimių, išlaidų ir kančių.

Dt.Gra(j, 327
VoZandoj; Ant r ad ten labi, ketvirta- 

I dieniais Ir šeštadieniai* 10—12 ry
te, 2-5, 7—8 vakare; aekmadl*- 
nlabs 10—12 tiktai.

nėjama kovo 15 d.

mylias į valandą.
Jo įgula, susidedanti iš 45 

žmonių, turėtų patalpas lai
vo sparnuose.
. &į projektą jau . užgyręs 
profesorius, Nekrasso'ff, So
vietą ayijacijos . žinovas ir 
generolas Alksnis, kuris yra 
ąvijacijos .atstovas karo 
komisariate.

Išradėjas tvirtina, kad jo 
aeroplanas galėsiąs pakilti 
21.7 mylias nuo žemės pa
viršiaus.

9000 ASMENŲ KONCEN
TRACIJOS STOVYKLOSE

London, — Dr. Alfred 
J?iney, pagarsė j ęs specialis
tas gydytojas vėžio ligų, at
sivertė ir buvo priimtas Ka
taliką Bažnyčion.

( parašą, lošimą bankos ptoi- 
! gaiš ir paskaolų duotą ne
esantiems asmenims.

BAISIOS ŽUDYNĖS 
KINIJOJE

Shanghai, — Nepaprastas 
skurdas, kuriame Kinijos, 
darbininkai, gyyena ir vaikų 
žudymas, kuris yra Kinijoje 
praktikuojamas aiškiai ma
tosi iš raportą dvieją orga
nizacijų, kurios 1933 metais 
surado ir palaidojo 42,000 
lavoną.

Šanghaijaus Viešos Lab
darybės draugija; kuri už
laiko kapines ir ligoninęj 
kas rytą siunčia žmones į 
miesto gatves ir prie upių ir 
upelių jieškoti lavonų. Pe- 
reietais metais jie aprūpino; 
bendraį imant, po 70 lavonų 
kas dieną/
. Dong en Fu An Tong lab
darybės draugi j a praneša, 
kad ji 1933 metais’palaidojo 
17,536 pamestų lavonų.

Berlin, Kovo 8 d. Poli
cijos inspękotrius Rudolf 
Diels, galvą vokiečių slapto
sios policijos, kuri yra pana
ši rusų Ogpu, priėmė laikra
ščių, korespondentus ir jiems 
paaiškino, kad per Vokieti
jos koncentracijos stovyklas 
perėjo apie 9,006 asmenų.Jų 
tarpe apie 200 moterų.

Daugiausiai esą komunis
tu, daug monarkistų ir kele
tą socialistų. Iš pradžių buvo 
manoma, kad koncentracijos 
stovyklos gyvuos apie dešim-. 
tį metų, bet dabar manoma, 
kad jas visas bus galima li
kviduoti į du metu.

Jis toliau pareiškė, kad 
savo1 laiku koncentracijos 
stovyklose buvo katalikų 
kunigų irprotestonų dvasi
škių, bet kad dabar jie visi e- 
są paliuosuoti.

IŠDAVĖ DRAUDIMU
PRIEŠ DARBININKUS

MILIJONINIS GAISRAS

Nelęisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na-

■ C R A BO Rl A i

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G RAB ORI U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną- ir naktį.

Gardner, Mass. — Kovo 8 
d. teisėjas Donahue davė in-. ■.
jurietioną O. W. Siebert 
kompanijai- prieš streikuo
jančius darbininkus.

Darbininkai sustreikavo 
vasario 13 d., reikalaudami, 
kad. jų algos butų pake] tos . 
30 nuošimčių. Streikuoja a- 
pie 250. darbininkų. Naujo
sios Anglijos regiono darbo . 
komisija ištyrę dalykų sto-. 
vį, pasiūlę, kad darbininkai 
grįžtų darban ir pavestų 
trečiųjų teismui išspręsti jų 
ginčą su darbdaviais. Darbi
ninkai su tuo nesutiko.

Komisija kaltino darbi
ninkus nesilaikyme. NRA su
tarties/- Darbininkai atsakė, 
kad nuo pat pradžios komi
sija buvo nusistačiusi ne be
šališkai spręsti, ginčą, bet 
sulaužyti streiką.

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ BAN
KUS TARNAUTOJUS

Greenyille, S. C. Du 
plėšikai užpuolė du banko 
tarnautojus, kurie vežė siun
tini, susidedantį iš 50,000 do
lerių, į. paštą.: Plėšikai pa
grobę pinigus pabėgo.

kalta. Ji yra kaltinama tuo-, 
iiii, kad ji padėjo savo vyrui 
ir jo sėbrams pabėgti, po a- 
piplėšimo. Teismas sumaži
no jos kauciją nuo 50,000 do
lerių iki 25,000 dolerių.

.- ’ Per 40-tę gauna risnoti- • Teismo namus saugojo ą-
• L' nųš atlaidus visi tie, kurie i. pie šimtas ginkluotų policis- 

tinkamaį atlieka išpažintį, i tų. - . \ .
- • veltai, priima šv. komuniją, i —•1 -■ — . :
•' atlanko šyėnčįausį .įstatytą

ir meldžiasi Popiežiaus in
tencijai. Išpažinties galima 

į?. prieiti ir Švenčiausi priimti 
S1* . .dieną prieš 40-tę.. :

Sunkiai sergantieji nerei
kalaujami atlankyti bažny- 
čios. Priėję išpažinties, prL

^•^•K****' «?***• •' •

* Verbą sekmadienio vaka
re Vyčiai vaidins bažnytini

< veikalą.

; ĮDOMI BYLA
. Albert George, jurininkas, 

kuris su savo žmona turi pa
sisamdęs kambarį pas Jen- 
nie Smith, 16 Woodbine S t 
Roxburyje buvo . skolingas 
savo šeimininkei už nuomą.

Birmingham, Ala., — Ko
vo 10 d. gaisras sunaikino 
daug namų pačiame miesto 
centre ir padarė tris milijo
nus dolerių nuostolių. Laike 

. gaisro 24 žmonės • buvo su
žeisti, 20 iš jų gaisrininką.

Jurų vandenyse yra auk
so, bet dar nėra išrastas bū
das kaip tą auksą išimti. Šu

lei. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamiibtojas

Patarnavimas dieną ii* naktį

Fanerai Home ir Res.
. 564 Ęast Broadway,’.

So. Boston, Mass.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė niisi- 

ua”-— .
Popiežius Leonas XIII.

Į Profesionalai,' biznieriai. pranu.ntn- 
Kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik- 

. ari .verti skaitytoju paramos.
Visi earsinkitPs “Darbininke."

(VAISŪS SKELBIMAI
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI
LIETUVOS PUKTĘRŲ DEJOS Vitais drauffijo* reikalais kreipkite-. 

. '' " * • rxa Hdkliilnfea.
PO GLOBk MOTINOB ŠVČ.

‘irmininke — Eva Markslenč,
625 Ė. 8th S t, So. Boston, Mass.

Vlee-plmlnlnkč— Ono Slatirlenėj
443 E. 7th St, So. Boston, - Mass. .

. ..Tel So] Boston 8422-R
Prot. Rnšt. — Brouū Gluulenč,
. 29 Gould St, WQ3t Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvuy 18G4-W y
Fln. Ralt — Marjona M*rkoniut4

33 Navarre g t., Roslindale, Mase.
'Tel. Parkwny 0358-W

ličIltjĮnkO — pua StaniųllutC
105 We«t 6th S t., So. Boaton, Maaa

Tvarkdarį —Ona MIsglrdlėuB
1512 CoIuuiblH Bd., So. Boston, Mana 

Kasos Globoti — B. Jariušonienė
, 1426 Cojumbia Rcl. So. Boaton, Maw

Draugi)*. javo mislrinklmus laiko kas
] katra utarnlnkKj’klukvleno m^nealo,.

7:3O Takar*. pobalnytlncj av»- 
talnU. •

PM protokolų rutininį

EI

Į LAIKRODININKAS | 

| Parduodu įvairiausios . rūšies | 
f auksinius ir sidabrinius daik- i 
j tus. Taipgi ir pataisau. |

.366 W. Bi’oad-vvay |

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI 
K.SIOARRAS

*V. JONO EV. ĘL. PMALPlNfe
. -DR-JOS VALDYBĄ

Rirpi?— J. Petrauskas,
24 Thoiuaa Parlfc So. Boston, Maw

Vice:plrtn.—V. Medųuis,
1430 Čolinnbįa Rd., S. Boston^tasa’

Prot Raitlnlnknfl —. J, Gllneckls
5 Tboinw Pnrk Šo. Boston Mn*’

Fin. Kuštlnlukųs —• Alb. Ntn.|&rn 233
K. St.,Šo. Boston, . •
If.UlnlnkiiH —- A.. Naudžiūnas

SS5 E. Broadvvajr, So. Boston, Mm* .į 1 ažluojantioins f Iv iš Lietines, parų- 
Maršalka. — J. Zaikl* ’• J ‘"’v“........... . .
1 7 tVlnflOld St., So. Boston, Matu .1 ’
Draugija. Įniko susirinkimu* kas trofih AialrnudAlu bijaus, namus, rjUnuHlns 

neUūkUėnl klėkviono mt^noslo, 2 vai ■
po pietų, Parapijom & Ttl
B t, So. Boston, M«*a.

pinu padorius ir patdipaiu 
Laivakortes. •

■ ! Ir t; t.
312 \V. Bri'tuhvay, S. Bi^ton. Mim 
" Telefonas South ;Bi&top. 170S ‘ <

draugijos.su


Antradienis, Kovo 13 d., 1934 •. DARBININKAS.  --
. - - -—-sss?.. —=„ r" i '*■■■ ui

...................................................................... ."C » -A-' -m 4- ■ o - ■ ' ■'ė
p ° r ■ “ s |Sveikata*Brangus Turtą

Moteriške Ką Darai

. Miesto viduryje, balta baž
nyčia.' Kas jos neaplanko? 
Nesakyčiau, kad visas mies-

• tas, tačiau kasdien bažnyčią 
lanko 'didelę-, žmonių minia, 
ką ir liudija nuolat gniuždan
čios durys. Ateina gražiai 
apsirengę žmonės — turtin
gieji; atdūlina ir skurliais 
apsirengę — vargšai.

Žrnones seiūair išsiskirstė; 
Vargonai išlieję paskutinį 
akordą, tylėjo. Bažnyčia — 
tuščia ir ' pilna. Tuščia, nes 

. gyvo žmogaus nebuvo joje..
Pilna, nes Dievo galybė bu
vo joje.

Regis, skėpetuota. galva 
pasirodė tamsioje kertėje. 
Taip. Prie. durų žengė mo
teriške. ;

Ji lauke apsidairė į visas 
puses. Nuėjo prie aukštos 

. . kolonos ir sustojo. Išsivy
niojo kaž-ką iš popieros. 
Kas tai? Moteriške ką da
rai?,

Jei ir žmogaus riksmą bū
tų išgirdusi, ji nepaisė. Vie- 

. . noje rankoje atsirado dilo- 
. .. nos gabalas, kitoje —mėsos 

kąsnelis.. Persižegnojo ir 
pradėjo valgyti.

Moteriške! Neišmetinėju. 
kad šitą vietą išsirinkai 
valgyti pietus. Bet kodėl m-, 
kitur? .

Tėvų Marijonų 
Misijos

Kovo 5 — 11 dd. Pro 
videnee, R. I. ,(Kun. A. ei
liota, M. I. C.) ..

Kovo 5 — 18 dd. — Pitts 
ton, Pa. (Kun. A. Būblys 
M. L C», ir kun. A Pętraus 
kas, M. .1 C.).

Kovo 12 — 18 dd. -— Šv. 
Kazimiero parap., Worces- 

. ter, Mass. (Kun. J. Navic 
kas, M. L C. ).

kovo 12 — 25 dd — Kin 
gston, Pa. (Kun. A. Qiko 
ta, M. Į. C. ir kun. J. Vait- 

. kevičius, M. I. C.()_
: Kovo 10.— 25 dcL — Šv.

Jurgio parap., Bnooklyn, N 
Y. (Kun. A. Petrauskas 
M, L C. ). . .

Kovo 19 — 25 dd. — Šv
• Jurgio . parap., Detroit, 

Mielu
J Kovo 19 — Bal. 1 dd. 

Broekton, Mass. (19 — 25 
. dd. kun. A. Būblys, M. I.

G. 26 — bal. 1 Aid. — kun.
A^. Petrauskas, M. I. O.):

Kovo 25 — Bal. 1. Ro- 
chester kim. Cikbta.

Kovo 28 —Bal. 17 dd.- 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N. Y. (Kun. A. Būk 

‘ . lys, M. I. G.).
. , Balandžio.,23 r— 29 dd. —
* ; Utiea, N: Y. , kim. Cikuta.

Balandžio. 30 — Gegužes 
13 dd. — Šy. Kazimiero pa
rap., Pluladėlphia, Pa. 
(Kun. A. Cikota, M; I. C.).

Kokiose apystovose pie
tauja pasaulis ? Kaikųriems 
graži muzika padedą virš
kinti valgius. Kitur skardus 
juokas ir krykštaujantieji 
pasnekėsiai padeda kimšti 
apsčius valgius. Dar kitur, 
sėda prie pietų tylūs vie
nuoliai, kurie valgydami 
klauso sausos Senojo Ista- 
tymiTknygosT

Prie bažnyčios moteriškės 
nedžiugina muzikos akordai 
Niekas su ja nekalba, išsky
rus šaltą Veją, kuris kaž-ką 
nesuprantama kužda jai į 
ausį. Jauki kambario šilu
ma nekutena jos kūno mįg-. 
dančiais ir maloniais •’ jaus
mais. Tiktai šaltas ir baltas 
mūras žiūri į ją,-o už to. mm 
so tabernakulyje paslėptos 
dvi akys mato ją. Tos. pa1 
čios. akys Mokytojo, kuris 
kadaise papenėjo išalkusią 
minią...

Eina moteriškė. Kur? 
Prisiartino prie sąšlavų dė
žės įmetė Į ją kamuolį po- 
piėrio. Grįžta į senąją, vie
tą. Atsiklaupia ir paskęsta 
maldoje.

Moteriške, ką darai? Ji 
pabučiavo nublukusį bažny
čios mūrą. Neapsidairyda
ma ar kas nemato jos, nuėjo 
prie didžiųjų vartų, kurie 
lydi į nuėstą. .

Davatkėlė'?!
Kaunas—1934-11-14.

Kazys Aetna.

MAŽŲJŲ DRAUGAS’

Pradžioje vasario mėn. 
•spaudoje pasirodė naujas li- 
teratihis leidinys.

Šį laikraštuką leidžia Ma- 
rianapolio Kolegija.. Vy
riausiuoju redaktorium pa
skirtas, jaunas energingas 
ką tik šią vasarą gryžęs iš 
Romos, kur baigė mokslus 
>r įgyjo filosofijos daktare 
’aipsnį, kim. Dr. P. Biskis 
M. I. C. Administratorius, 
Iuozas Overka.

Naujas laikraštukas savo 
‘Švaizda, forma, gražus, pa
braukiantis. Nors jis yra 
spausdinamas kaipo dien
raščio Draugo priedas, la
pas, bet tą lapą galima iš
imti ii’, sulenkus pasidaro 
mažas žurnalas, aštuonių 
puslapių didumo.

Laikraštuko forma ir. iš
vaizda graži, patraukianti. 
Jo turinys turtingas.

Pradžia kilnaus darbo pa
daryta, bet nemanykim jog 
be mūsų darbo, prisidėjimo, 
darbas eis pirmyn. Žinoma, 
laikraštuką skaitys pradi
nes. mokyklos mokiniai ir 
jie savo gerųjų Seselių pa
raginti, karts nuo karto pa
tys ką. nors parašys, bet ar 
suaugusieji negaliprisįdtL 
ti? Turime būtinai remti ši 
laikraštuką. Galime net pri-.

Atėjo kovo mėnesis. Žie-* 
ma baigiasi ir taip pat bai
giasi žiemos sportas, kims 
rer pereitus kelis mėnesius 
viešpatavo sporto karalys
tėje. Žymiausias žiemos 
sportas tai hoękey, žaidimas 
ant ledo, ir krepšiasvydis. 
Pirmutinis yra maždaug 
i tarptautinis ir daugiausia 
vien profesionalų tųrpe turi 
pasisekimo. Žymiausi jų ra
teliai yra tie, kurie sudaro 
^National Hockey” Lygą. 
Ji turi grupes, vieną tauti
nę, kitą tarptautinę, ir su
daryta iš Jungtinių Valsty
bių ir Kanados ratelių. Pa
baigoje kiekvieno sezono, 
kaip ir šiais metais, yra su
ruoštos ypatingos rungtynes 
dėl profesionalio čempiona
to/ Šioje lygoje yra devyni 
rateliai, o šeši, daugiausia 
pasižymėję, žaidžia tose 
rungtynėse. Ratelis, laimė
jęs tas rungtynes, gauna va
dinamą (‘ Stanley Čup ”, ku
ri taurė simbolizuoja pasau
linį profesionalų čempiona
tą. šios rungtynės prasidės 
pabaigoje šio mėnesio ir ža
da būti labai -puikiomis bei 
įdomiomis. Iš šešių ratelių, 
kurie dalyvaus rungtynėse, 
geriausi, yra Detroito “Red 
Wings” ir Toronto (Kana
dos) “Maple.Leafs”.. Bos
tono rateliui neteks jose , da
lyvauti/ kadangi neužsipelnč 
tos garbės, ir baigia sezoną 
paskutinėje vietoje tautinės 
grupės ratelių tarpe.

^eoo—
Baigiasi ir krepšiasvydžio 

sporto sezonas. AVoreesterio 
augštųjų mokyklų ratelių 
tarpe, daugiausia pasižymė
jo Conimerce mokykla. Ji 
savo sezoną .užbaigė laimė
dama visus savo. žaidimus, 
būtent šėšioliką. Tai biski 
pasisekimas!. Tas ratelis tu
ri1 du kapitonu, vienas iš jų 
yra Juozas Mažeika, kuris 
daug prisidėjo savo ratelio 
pasisekimuose. Commeree 
mokyklai tenka dalyvauti 
AI. I. T. rungtynėse su ki
tais septyniais rateliais. Šio
se. rungtynėse iškyla Massa- 
chusetts valstybės čempio-

1 natai.

ste. Nemaža pasižymėjęs y- 
ra iT Lozoraitis, AVorc. Tra- 
de mokyklos žaidikas.

—QOO— / ,
Kolegijų tarpe yra kele

tas ratelių, kurie šią žiemą 
yra daug pasižymėję. Not
re Dame universiteto . rate
lis, vedamas žyniaus Eduar
do Krause (Kriaučiūno), 
jųjų, kapitono,, yra laimė
jęs 18 karti}, o pralaimėjęs 
tiktai- du kart. Abu kartu 
juos sumušė Pittsburghto 
universiteto ratelis. : New 
Yiorko universitetas laimėjo 
iki šiol kiekvieną savo žai
dimą -—.šeŠioliką. šis rate
lis pakilo kada jis sumušė 
ratelį iš New Yorko Miesto 
Kolegijas (G. C. N. Y.), ku
ri s kiekvienais metais turi 
vieną iš geriausių krepšia
svydžio ratelių, šiais me
tais C.C.N.Y. laimėjo ketu- 
rioliką žaidimų, pralaimėjo 
tiktai tą vieną augšeiau mi
nėtą.. Mūsų- Naujoje Angli
joje yra du reteliu daug pa
sižymėjusiu. — Mass. Stato 
College, laimėjęs visus dvy
liką žaidimų, ir Providęnee 
Collėge.

—OOO—
Nors Primd Carnera lai

mėjo kumštynes su Tarnu 
Loughranu ir tuomi savo 
čempionato titulą pasilaikė, 
tačiau muštynės, kurios įvy
ko Miami, Florida, buvo vi
sai nesėkmingos. Finansi
niai nepašieke, ir taip jau 
muštynės neparodė ką nors 
nepaprasto ar įdomaus 
sporto mėgėjams. Tas rodo, 
kad, nors Primp Carnera y- 
ra čempionas,;tačiau jis ne
įstengia duoti -to, kas kitus 
trauktų į joj o muštynes.

., JD'feas T. JodKa

; —OOO—
IVbrcesterįo laikraščiai, 

sudarydami garbės krepšia-

A • ’ • • k . • .. ’
....... ............................................................................i'imiimuiii

šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

svydžio ratelį iš pasižymė-, Stanley Zalubowski iš Ke- 
jusių žaidikii ąugštesniųjų i nosha, Wis., pasirašęs su- 
mokyklų tarpe, davė vietą j tartį su Cineinnati Reds 
ir A., Zinkavičiui, šv. Petro baseballo rateliu. Stanley y- 
m. gabiam žaidikui. Jis ži-pėdų, 6 colių anksčio 
nomas kaipo vienas iš ge- P* sveDa ^00 syanj. Per vie* 

. .. v A.. . . na sezoną iiš isidirbo sauriausiu zaidiku visame mie- i k \*• ...... ' Į vardą kaipo gabus svaidi-
•• - t 4-/“VM *

sidėti' savo raštais. Žinome 
daug įdomiu, jauniems la
bai mėgstamą, pasakėlių ar 
naujienų, ar nebūtu galima 
jas pasiąsti redakcijai. Ma- 
rianapolio Kolegijai? .

Pradėjo kilnų 'darbą Ma- 
rianapolio Kolegija. Dar
bas, kuris jau senai ieškojo 
darbininkų, bet veltui šau- 
kėši jų. Bet šis užsimojimas 
be . visuomenės pagalbos ne
gali gyvuoti. Taigi visi sto
kime rėmėjais “Mažųjų 
Dratigo”. •

■ ‘ Antanais duzul^nas, 
Mariaįiapolio Kolegija 

Thompson, Čonn.

. i ninkas '(pitehet). .

Telefonas; Plaxa 1350.

JONAS GREBLIMJCKAS
Graborius ir EalsąmuotojM 

423 S. PAG A STREET, 
BALTIMORE, MD.

CHAS.B.KUCHAUSKAS
. LIETUVIS GRABORIUS

• ir Balsamuotdjas • 
. . 637 S. Paca St -

Baltimore,Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 

ir pigiai. Pagrabus paruošiu.
Nuo 75—100—150 ir aukščiau.

1 Tol. — South 0083 >'

ATSIPRAŠAU, - DAKTA
RE!

JiasoDr. T. Bloziti ’
Atsiprašau skaitytojų, jei 

kartais niano pasakojimas 
pasirodytų -nuobodus. Ta
čiau furiu pasakyti, jog jis 
yrą teisingas ir kai kuriems 
gali būti naudingas, •■’./

Aš čia noriu kalbėti apie 
tokius dalykus, kurie 'pąsi- 
taiko kasdieninėj e praktiko* 
jė. Kitais žodžiais - sakant, 
noriu pasidalinti su skaity
tojais savo įspūdžiais bei 
patylimais, kuriuos gaunu, 
susidurdamas su pacientais. 
Nors tai ir paprasti daly
kai, vienok skaitytojams jie 
gali būti naudingi. ■’

Pavyzdžiui, ateina pacien
tas ir atsisėda į dantų gydy
tojaus .kėdę. Kai jis pama
to, jog aš* jau rengiuosi1 ap
žiūrinėti jo burną bei dan
tis, tai jis, nelaukdamas eg
zaminavimo, pradeda aiš
kintis: “Atsiprašau, dakta
re, šiandien pamiršau dan
tis išplauti”.. . Kartais dar 
priduria, jog jis labai sku
bėjęs, tad nebuvę laiko dan
tis išvalyti. Arba vėl — lai
kas buvęs vėlus ir t. t.

Kaip sau norite, bet tie 
pasiaiškinimai itin, keistai 
skamba. Jeigu žmogus, nori 
ką nors tikrai padaryti, tai 
jis tam suranda ir laiko. Sa- 
kysimo, žmogus visuomet 
šUranda laiko pavalgyti, ne
žiūrint to, kaip užimtas jis 
nebūtų. Todėl pasiteisini
mas, jog nebuvo laiko dan
tis išvalyti, yra niekas daU-. 
giau, kaip tik apsileidimas.

Keistas taip pat dalykas 
yra ir tas, kad pacientas at
siprašo dėliai to, jog jis 
dantis neišvalęs. Neprižiū
rėdamas. savo dantis pacien
tas juk gydytojui blėdies 
nedaro. Jeigu kam yra 
skriauda, tai tik pačiam pa
cientui. Ir štai kodėl: ne- 
prižiūrėjimas burnos ir da
ntų neišvengiamai veda prie 
dantų gedimo.

Prie progos aš čia noriu 
papasakoti vieną labai reik
šmingą atsitikimą, kuris į- 
vyko mano praktikoje.

Maždaug prieš porą metų 
pas mane užėjo į ofisą kita- 

. taute moteris apie ^5 metų 

. amžiaus. Ji skundėsi, kad 
į jaučianti nepaprastą dantų 

gėlimą, ir prašė manęs, kad 
1 aš tą skausmą sustabdyčiau.

Priegtam ji dar pridūrė: 
Atsiprašau, daktare, kad 

mano dantys tokie nešvarūs 
ir burna surūgusi. ” Aš pa
stebėjau, jog man tokie da
lykai yra priprasti. Apžiū
rėjęs dantis, aš dar pridū
riau, jog ji turi visai gerus 
dantis. Visa, kas reikalinga, 
tai juos tinkamai prižiūrėti. 
Vadinasi, valyti reguliariš- 
kai Patariau taip pat vieną 
kitą dantį truputį pataisyti, 
nes jau buvo pasirėiškusioš 
mažos sugedimo žymės.

Tani tikrais vaistais aš su
stabdžiau . skausmą. ir pada
riau su ja sutartį, kad už. 
dienos kitos ji vėl atvyks į 
ofisą, o tada aš jau sutaisy
siu pradėjusius gesti1 dantis.

nebegalinti, naktimis m 
ti, — nuolat jaučianti s 
smą. .

Egzaminavimas . par< 
kad ne tik dantys bilų 
stovyje, bet ir žandik 
gerokai' apipuvęs. Su] 
dainas, jog tai yra 
rimtas reikalas^ aš pati 
jai tuoj vykti į ligoniu 

. kartą ji paklausė ir f r 
čią dieną nuvažiavo į Iii 
nę. Ton jai teko išgulei 
menesius, kol galutina 
sveikų. Jai teko daug k 
ti ir išleisti pusėtinai 
gų., . Buvo net rimto 1 
jaus, kad ji nebopasvei

' Ir visa tai. atsitiko 
tik todėl, kad ji noboj< 
tarimų ir nesirūpino' \

Praėjo daug dienų ir sa
vaičių, bet tos pacientės aš 
daugiau nebemačiau. . Tik 
už pusajitrų metų ji vėl ap
lankė mane. Jos veidas-bii~ 
vo n eįmanomai. įštin ęs, — 
tiesiog baisu buvo į ją žiū
rėti. Pasisakė, jo# kartą aš 
sustabdęs jai dantų skaudė- 
jimą. Girdi, ji norėjusi pas' 
mane anksčiau ateiti, bet 
vis n egalė jusi prisirengt i1. 
Bet dabar, skausmas pasida
ręs toks didelis, jog jį ilgiau 
nebegalinti kęsti.

Peržiūrėjau Savo rekor' 
dus ir patyriau, jog ji buvo 
pas mane prieš pusantrų 
metų.. Pradėjau klausinėti, 
ar/_tąi pirmą kartą jai užė
jo dantų skaudėjimas. Atsa
ke, kad ne. Esą, ir pirma 
užeidavo skaudėjimas bei 
veidas kiek patindavo, bet] beveik gyvasties neteko 
vis nebuvę taip blogai, kaip kių dalykui pravartu vis 
šį kartą. Skausmas ir., suti-j atsiminti, jog kur ka 
nimas greit praeidavo. Beipriaū yra taisyti1 dantys 
dabar tas skausmas jau ket-1 da jie vos pradeda i 
virtą dieną ją kankinąs, negu tada, kai jie sug 
Blogiausias, dalykas, kad .Tai ir pigiau ir sveiki

savo dantis šiitai syti, 
to apsileidimo ji turėjo 
leisti labai daug pinų

Man Rodos
Kad puikybė yra lyg svai

ginantis gėrimas: kuo dau
giau su ja žaidžiame, tuo 
didesni manome esame.

Kad mūsų abejonės yra 
didžiausi mūsų neprieteliai, 
nes dažnai dėl jų mes ne
mėginame padaryti darbus, 
kuriuos kitaip lengvai galė
tume atlikti.
f Kad kentėjime kiekvienas 
randa savo tikrą vertę.

Kad vienas, lengvas,, 
džiaugsmo žodis gali pakelti 
sunkią nuliudusią širdį.

Kad daug dalykų yra ge
riau nepasakyti; daug daly
kų geriau nepadaryti.

Kad nors visi žinome, kad 
pagyrimas' dažniausiai yra 
tuščias dalykas, ne visuomet 
mes patenkinti be jokio pa
gyrimo. •

Kad entuziazmas yra lyg 
limpama liga, nes išgirdę 
entuziastiško kalbėtojo pra
kalbos tuoj užsikreČiam tuo 
entuziazmu.

Kad geras karakterius y- 
ra kaip geras vynas; jo ne
galime per naktį įsigyti.

Kad žmonija ne visuomet 
yra piktos valios — bet tik 
žingeidi. Kuomet bėga kito 
nelaimę pamatyti, pav. gai
srą, automobilio nelaimę ir 
pan., ten neina juoktis ir 
džiaugtis tuomi, bet tik sa-

vo žingeidumo jausmu 
tenkinti.

Kad meilės pamat; 
giau laikosi, negu pri 
tos. Kad Kristaus Bažr 
prilyginta prie Aleksa 
Didžiojo, Romos Impei 
ir Napoleono pastatyta 
bėtnijas.

Kad nėra žmogaus 
kvailo, kad kvailesnio i 
Įima surasti; taip pikto 
piktesnio nebūty.

Kad pikti žodžiai d: 
netyčiomis pasakyti.

Kad kiekvienas žm 
didvyrį mieruoja vari 
mas save kaipojnierą.

Kad kiekvienas žrr 
nori būti visų pripaž 
didvyriu.

Kad nuliūdimas m: 
žmogaus atsparumą, st 
bę, drąsą, ir padaro i 
mingą gyvenimą.

Kad žmogaus aukšte 
dealai niekados nebus 
tenkinti šiame pasauly;

Kad nei vienas žrr 
nepasiekė to, ko jis ne 
arba jo idealas buvo 
mažas.

Kad mums visiems n< 
ka, bet nenorime pri 
žiriti.

Kad žmogus nevisu 
gali būti išminčių.

Kad ne visi sutinki 
manim. “Pi

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAIN 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGI 

. LABAI PRIEINAMA KAINĄ 

‘Maldų rinkinėlis- 
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo?$1.25): 

Imant didesnį skaičių, duodame gerą, nuolaidą.
Knygutės labui tinkamos, dovanos vaikučiams prie pi 

mos Komunijos ir kitoms iškilm&tns.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 

“DARBININKAS”
s 8«6Broadway, Šo. Boston, Mas

$ .

2

I /



‘yAęctptance for mailingat apecial rate of postage provided for in SectionllOd
- ' Act of October S, 1917, authorizėd. on July 12, 1918 ..

iienU, Kovo 13 4., 1934

DAFBIFdHKAS
(THE W0BKER) ■

if Jhlblished every Tuesday and Friday eieept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memonal Hay, Indepęndence Lay, 

Labor Day, Thanksgiving- and Christmas .
by ■—————~

UOSEPH’S LITHUANIAN 10. AESOCIATION OF LABOR
1d as second-clnsa matter' Sept 12, 1915 at the post Office ąt Boston, 

. Mass. under the Act of Marth 3t 1870

fa

8UBSCRIPTI0N KATES:
aMtic yearly . ............  $4.00

m yearlyj..,... . $5.00
nnoBticonceper węek yearly $2.00 

» once per vveėk yearly.. $2.50

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams 
Užsieny metams .............. 
Viena kart savaitėje metams fl ... 
Užsieny 1 kart savaitėje metams ?2T0

$4.00
$5.00
$2.00

DARSININKAS
1 West Broadway South Boston, Mass.
,.. * Telephohe South Boston 0620

"NAUJIENŲ” SUKAKTIS

DARBININKAS /

-J
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, ^Naujie
nos” nežuvo ir nepaliko be* 
pritarėjų, bet ar jos nebuvo, 
išmuštos iš savo vėžių it, 
pagaliau, kokios jų vežės ? 
“Naujienų’2- iškabą-— so-- 
cialistiška* Del to tut būti 
nesiginčys nei pats leidėjas. 
Bet jos nori, būti ir visuo
menės organu. Kadangi ta 
visuomenės dūlis, kuriai no
ri tarnauti “Naujienos”, ne 
ūsą yra. soėialištiška, .tai 
jiOins labai dažnai tenka la- 
viriipti-vingiuoti tarp visuo
menes troškimų ir “tam ti
kros principų linijos”, ir 
nors laikraštis tuo būdu at- 
rodo.. kartais ‘ ‘ persįauras ’ \ 
o kartais “perdaug palšas”, 
bet jis vis dėlto eina pir
myn. Vartaliotiš tarp visuo
menės troškimų ir savo 
principų linijos yra, be a- 
bejonės, slidu ir kartais la
bai koktu (bent taip turėtų 
būti), bet užtai kiek čia gu
drumo ir sumanumo!

Toliau ‘‘Naujienos” sako: 
“Turime, žinoma, daug- ir 

priešų. Jiems, kaipo, asme
nims, mes nejaučiame jokio 
piktumo. Jie gina savo idė
jas, mes savo. Mes kovoja
me prieš jų idėjas arba vei
kimo metodus, bet ne prieš 
juoSį kaipo žmones.:. Kuomet 
pažvelgiame į. tuos “from 

. tas”, kuriuose šį kova1 eina, 
, tai matome, kad jie, bendrai 
. imant, yra nusitiesę .tomis 
: pačiomis. kryptimis kaip 
L prieš 20 metų. Yra .'kraštu

tinė kairioji sriovė ir.ma-

■ Neperseniai “Naujienos” Kaip niątome, 
minėjo 20-tįes metų sukak-

^tį< Bendrai priimta minėti 
. 25-50 metų sukaktys, bet 

kadangi žmonių ir . laikraš
čių—amžiuj eina trumpyn, 

’ tai jau įėjo madon ir dvide- 
. šiiųts įųetti jubiliejai, nes 
i 25 m- kartais .galima nesu- 
į laukti. Dvidešimts metų 
j tai gana ilgas laikraščio am-, 
j žius, ypač Amerikoj, ir taip 
f ilgai išgyvenęs, jis. gali' pa- 
] sigirt šį-tų turįs: ar leidėjų 

! smegenis, ar .skaityto jų pri- 
‘ tarimų. Bet kadangi skaity-. 
į tojų pritarimas pilnai pri- 
i tarimas pilnai priklauso 

. Į nUo leidėjų smegenų, tai ga- 
f lų gale išeina, kad ilgesnis 
). laikraščių amžius šiais sun- 
; kių sukrėtimų laikais be- 
į veik išimtinai pareina nuo 
j leidėju sumanumo. Tad 
į. /4Naujienų’* leidėjas sunia-
■ nųs?- Be mažiausios abejo- 
< nes. Tik pažiūrėkime į kai- 
; kuriuos jo pareiškimus.

. < - *‘Per visus 20 metų sa-
L VQ a gyvenimo ‘' N au j ienos ’ ’ 

b stengėsi būti visuomenės or- 
; gąnas. Tai yra keblesnis da- 
; lykas, negu tarnauti tiktai, 
j kuriai nors vienai grupei. 
į Yra juo labiau keblu, kada 
t laikraštis, reikšdamas pla- 
rČiųjų masių mintis ir troš- 
’ kimus, nori laikytis tam ti- 
} ki’OS principų linijos. Tuo- 
j met vieniems jisai atrodo 
į c‘persįauras”, kitiems “per-, 

’l daug palšas”, ir kai visuo-' 
k menės gyvenimų sukrečia 
L koki nors nepaprasti . py- 
j kiai, tai laikraštis .labai lėn- 
k gvai gali būti išmuštas iš sa- 
I VO Vėžės arba žūti, palikęs 

• be pritarėjų”.

£ nimo buvo prieš mus, o mes 
prieš jas, ir taip, paliko iki 
šiol, — nors keitėsi griovių 
vardai ir obalsiai ir ne vie
nodu smarkumu ėjo kova 
ties įvairiais frontais. ‘Nau
jienų’ padėtis tarpe tų skir-l 
tingų sriovių parodo, kur ' 
mes. esame • ir kuriuo keliu 
■einame”.

Taigi, kad neparodo, Čią 
išskaičiuotos keturios grio
vęs: kraštutine kairioji, ma
žiau kraštutinė, kraštutinė 
.dešinioji, ir kitos ne tiek 
jau dešinios. Jų. patalpoje 
“Naujienų” nėra. Jos pa
čios sako, kad jų padėtis y- 
ra tarpe tų skirtingų srio- Jef ferson Caffrey, Amerikos ambasadorius Kubai, ritei- 
vių* Jauj rodos, tos čia iš- ya savo kredeneijalus Kubos prezidentui Mendieta. 
skaičiuotos griovęs taip pil-J _------- r— u _——----- !-------------------._—__——
nai aprėpia išeivijos gyvę-į t • vi "T> J I * * *
irimą, kad jų tarpan nei .L/<ŽlS-KclS JK.CCI 3>K.C1J 3L1 
žvirblis savo snapo neį- . ■ ■, .
skverbtu d “Naujienos” sa- .
.ko^kaA jos knsžinkur yi^VEKTO KAZIMIERO4raYTOLĖ&lN 
Jos sugebėjo būti, visur iri. 
niekur —- ar čia ne gudru
mas? •

■* Taip paslaptingai rišda-T 
mos savo “principų linijos” Į 
klausimų, “Naujienos” sa
ko, kad kovoti su visomis 
sriovėmis, pačiom nežinia 
kur esant, tai dar ne visas[ 
jų uždavinys. ‘‘Naujienų’’ 
didžiausia kova esanti su 
tomis gyveninio blogybėmis, 
kurios trukdo žmogaus pa- Į 
žangų. Koki elementais tas 
blogybes, sudaro, “Naujie
nos” nupiešia šitais žo
džiais:

“Seniau dėl sielos išgani- 
1110” žmonės buvo ant laužų 
deginami; šiandie “dėl pro
letariato išvadavimo” arba 
“dėl tautos didybės?’ žmo-1 
nes yra šaudomi arba kalė
jimuose pūdomi.- Tai vis ta 
pati velniava, kuri turi būt 
pašalinta ir ūsuomenės gy
venimo, jeigu norime, kad 
žmonija sulauktų geresnės 
ateities! Tuo “Naujienos” 
.vadavosi per 20 pietų ir va
dovausis toliau”,

Nereikia, rodos, daug aiš
kinti skaitytojui, kad, sulig 
Šių ‘‘ Nau jienų ’ ’.žodžių, tie 
blogybių gaivalai, ta“ vėl-F 

^niava”, . yra. ne kas : kitas, L- 
kaip tik — katalikai,. bolšę-1 
vikai ir tautininkai., jie su-1 

. į daro visuomenės dauguma, 
i Prieš juos “Naujienos” ko- 

11 e į voja ( taip jos pačios pasisa 1

SU

NUOTRUPOS
PORTUGALIJA NORI lenkai juos sukramtyt valio 
TURĖTI ILGIAUSIA
PASAULY TILTA

Portugalijos ‘ vyriausybe 
iškėlė sumanymų pastatyti 
Lissabone tiltų per* Tą j o u- 
pes įlankų. Šis'tiltas būtu 
daėgiau kaip 10 kilometrų 
ilgioj taigi, keturiskart il
gesnis, negu garsusis angių 
tiltas per Firth of Forth į- 
ląnką, Škotijoj.

Numatoma, kad tilto pas
tatymas kaštuotų arti 100 
milijonų litų. Tiltas norima 
įrengti ne tik geležinkelių 
susisiekimui, bet ir automo
biliams.

tų... Ąteis tinkamas laikas ,, 
— padarysime ir atsiskaity
mų. už viskų. Tik ramiai ir ( 
rimtai, be triųkš'nio ir skan
dalo, — tikrai lietuviškai.

’ . Tšb.~

DIPLOMATŲ VARGAI 
SU AMERIKONIŠKAIS 

AUTOMOBILIAIS

NEIŠLAIKĖ LYGSVA
ROS.

Kaiws9 pašto dože Nr. 436. 
Pažaislis, Lietuva. .

1934 m. vasario , mėn. 12 d.

Gerb. “Darbininko” Redakcijai
South BOSTON, Alass.

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!

“Darbininko” š. m. Nr. 5
džiaugsmu radome straipsnį apie mūsų vedamų mergai
čių gimnazijų Kaune, Lietuvoje. Straipsnio autoriui už 
parašymą ir “Darbininkui” už jo patalpinimų esame la
bai dėkingos. Taip populiaraus laikraščio ir autoriaus 
malonus Amerikos lietuvių visuomenės paraginimas au
komis paremti mūsų sumanymų statydinti Lietuvoje gim
nazijų yra labai mums brangus ir duodas daug vilties, 
kad iš brolių amerikiečių tikrai sulauksime paramos ir 
kad tokiu būdu bus mums padėta išeiti iš keblios būklės. 
Ištikrųjų gimnazijos statyba užduoda muųis šiuo metu 
nemažų rūpesčio. Aplinkybės verčia mus statydintis, o čia 
neturime iš kO. Musų Kongregacijos vienintelis pajamų 
Šaltinis yra- mokytojavimas. O visiems yra žinoma/ kad 
iš to didelių sutaupų padaryti negalima, ypač kad mes 
turime dėti didelį kartų mokytojų personalo mokslinimui. 
Pavyzdžiui šįmet savo lėšomis leidžiame į mokslą 30 savo 
KongTegacijos mokinių, iš jų 15 lanko Universitetą.

Numatoma, kad statyba atsieis brangiai. Jei staty
tume nors tokį namą,- kad patenkintų tik dabartinės inū- 
sų gimnazijos reikalavimus, būtent, kad tilptų klasėse a- 
pie’ 600 gimnazisčių, bęndrabūtis 50-75 mokinėms, nioks- 
lo reikalams kabinetai, sale ir patalpos mokytojoms, tai 

/ Lūs dar atsieitu mažiausiai 700.00’0-800.000 • (septvni-aš- n-a! - r *- . • - . ' ' . .
I tuoni šimtai tūkstančių) litų arba, skaitant dabartiniu 

^'llairsu, apie 120.000-135.000 dolerių. Taigi be pagelbos iš 
. šalies įvykdyti mūsų sumanymas yra neįmanoma. Todėl 

ir maldaujame Amerikos lietuyių visuomenės paramos, 
žiau kraštutine, yra kraštu---v^,77r Malomas aukas prašome siųsti arba mūsų Motiniškajam 
tinę dešinioji ir kitos ne'iolTačils^^ (Sisters of St. Casimir 2601 West Mar
tiek dešinios. Jos nuo pat’koy Tafp pJlseiiia ' kadhuette Road.,. Chicago, Illinois) arba tiesiog mums į Lie- 
pradžios -Naujiemj” gyve-į-Naujienos”’ Y Uvo j ašv. Kazino Seserys Pažaįsly^paš- 

1 . v . . . , _ to dezė No. 436, Kaunas, Lithuama. Uz aukas pasizada-
i;. . _ -v . me atsilvgmti maldomis aukotoju intencija ir darbu Baz-;ti visuomenes organu, ^.a, ,/6 . _ . J * ’’
L- • j • • 4. • j. i 1 nycios ir Tevvnes naudai.i Čia tai jau taip gudru, kad 3 0
; eiliniam žmogui tiesiog ne-1 Giliai gerbiančios
! suprantamą. \ . ^v. Ka^nnrero Sesrrpa.

TĘVOJ. BRUŽIKO. S. J. P. S. Didžiai Gerbiamai “Darbininko” Redakcijai 
MISIJOS G. G. laikraščio leidėjams nuoširdžiai dėkojame už nuo-

. • • latinį siuntinėjimą Jūsų malonaus laikraščio be jokio at-
i Kovo 5UVĖl.d„ kleb. pginim0 nU0 1,at “nSU i"™ Lietuvoje. ' 
'kun.J^W šv.Mero.Se^rvs.
!P1WW^erbury Conn. ■ Pažaislv-Lietuvoje.

Kovo 1925. d.d., kleb. • . ,________ . ” ___

jSiiadįiphJ’pa. Bankrotai Ir Varžytinės
t KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose. Kovo 26 d, iki balandžio • .u ———

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazaų lėktuvų pašovimas, l d., klebi kun,. J, Čepukai- 1933 metais Lietuvoje 
u artilerijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos ką- čįo parapijoj, Philądęlphia, .bankrutavo arba pateko į e-, 

re baisybės Vaizdžiai aprašjdą W. T. SČANLON’O pa- į Pa. 4 konoinįniuš sunkumus 45 į-
~ vairios firmos su apie 4.mik

500. tūksti litų skolų; iŠ šių 
solų užsieniu firmoms tenka 
aįti 2. mik litir . . . „ •
. 1932 m. bankrutavo 64 
firmos su skolą suma apie 
13 mil. litų, 1931. m.— 200 
firmų su skolų suma apie 
27 mil. litų. ? <

• • • 4
____ __  ___ . . • . . . _ . ■ .

•[ koiioinįniuš sunkumus 45 į- 
. rašytoje ir 1-ja premija Amerikoje apdovanotoje karo ' Balandžio6 3 — 15 d. d.J

’ apysakoje; . ■ ikieb. kun. S. Stonio parapi-
. ’ “DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!” . 'joj, Paterson, N. J, ;* J

‘ •/ (God,Tiavė niercy bn usl). ' .Kun., J. Bružįkaš misijų
metu platina laikraštį “Dar- 

Į biniiiką ’ ’ ir Lietuvos Jezui-
< tų leidžiama ■ ‘ žvaigždę’’.

R aginmno užsi prenunię-

400’p'UĄl. Gražūs; tvirti apdarai'- ~
1? Kaiiia tik-$L.35; su persiuntimu. . . ;
Į1 feinigiiies perlaidas (inoiicy order) ir savo adresus siijs-
1 kit:’.
į u • ■ P. • Jurgvla:/6908.feo< Aftcsian Avė., Clnrago, TU. ruoti

U.

; Vilnuuis krašte lenkams 
ėrnus uždarinėti . lietuvių 
mokyklas ir visokiomis 
žiaurįoinis represijomis kan 
kinti ^okupuotos Lietuvos 
lietuvius, apie tai Kaune 
buvo , skelbiama per radio ir 
Vilniui Vaduoti: Sųjungos 
išleista-ėstva telegrama.

Rimti žmonės į tų dalyką 
rimtai ir. reagavo: pasiryž- 
dami. dar uoliau vemti Vil
niaus vadavimo reikalus. 
Bet apgailėtina, kad atsira
do ir triukšmadarių,, kurie- 
vidurnaktį išdaužė Per
kausimo, kavinės ir “Dzien- 
nik Ko\vienski” Redakcijos 
Iš tokio jų pasielgimo nie
kam. jokios naudos nėra ir 
negali būti. Kaip kas net 

kokiosspėja, ar čia nėra 
provokacijos, kad lietuyių 
geram vaidui pakenkus. 
Tardymas, dalyką išaiškins.

Lenkai Lietuvoje turi len
kų gimnazijas ir molyklas 
Lietuvos Valstybes lėšomis 
užlaikomas. Jie savo jau
nuomenę be jokių iš Lietu
vos valdžios pusės trukdy
mų, mokina ir-auklėja. Tai. 
Lietuvos karštesniei i . jau- 
nuoliai dabar ir sako: —Ko 
tie lenkai Vilniaus krašte 
siunta?... Ko jie nori?...

Matomai lenkams su Vo
kiečiais šiek tiek susikalbė
jus, kas. nors “viduriuose” 
pasidarė netvarkoj, tai jie 
puola lietuviškas mokyklas 
irlietuvių veikėjus... Bet 
atkąs dantis. Lietuviai ne 
tokie niinkštakošiai, kad

1933 m. kilnojamo . turto 
varžytinių buvo 3J04 ir ne- 
kilm > j amo 1.364. Kil no j amo 
turto parduota už 3,8 inii. 
It/įr nekilnojamo už 7,8* nu
li jon. It. 1932 m. buvo iš. vi
so .(kilnojamo ir nekilnoja. 
mo turto) 3.083 varžytines 
per kuliuos pardfiota už 10, 
8 mil. lt., 1931 m. buvo 1.790 
varžytinių. furio parduota 
už'7,7 milijonus litų. .

ir

Artur Rodzinski, dirigentas 
Clėvekuido orkestros, ragi
na kad . ant kiekvieno radio 
imtuvo būtų uždėta valdžios, 
mokesčiai. Jo nianymu A- 
merikoje yra apie .18,000? 
000 radio priimtuvų, jei už 
kiekviena kas mot būtų mo- 
kamų.por' viena dolerį, tai 
būtų sudarytas 18 milijonų 
dolerių, fundas iš. kurio Imtų, 
gairina paremti .pienų Ame
rikoje. .

, Diplomatas be ciiinderio. 
kaip karalius " be karūnos. 
Jis negali dalyvauti bet ko* ( 
kiose iškilmėse be savo šil
kinės skrybėlės. Tai yra jo 
brangiausias papuošalas,

Henry Pu-Yi, Mąncliukūo 
imperatorius savo ; kai*ūna- 
eijai nusipirko porų ameri
koniškų automobiliu. Viena- " . 
me lš jų jis planavo važiuo
ti savo karūnacijos dienoje. 
Bet porą dienų prieš* tai, . 
pasirodė, . kad automobilis 
per žemas ir imperatorius 
jame važiuodamas negali, 
užsidėti cilinderio. Impera
toriaus inžinieriai surado 
išeitį. Jie išardę sėdynę išė
mė dalį resorų ir padaro 
sėdynę keturiais coliais že
mesne. Tada imperatorius 
su ęilinderiu galėjo važiuoti 
amerikoniškame automobi
lyje į iškilmes.

Pamišus atsitikimas buvo 
su Walter F. Brown, kuris 
Hoo.yerio administravimo 
ląiku buvo Postmaster-Ge- 
.ųeral. Jis užsisakė automo
bilį, bet jame su cilinderiu 
netilpo, tai jis įsake jam nu
pirkti kitą automobilį spe- 
ci ai i ai padaryta, kad Iii pt ų 
ir jo cilindęfis.

Lietuvoje, Valdoma r a s 
Čarneckis ,būdamas užsie
nių reikalų ministeriu už
sisakė amerikoniškų limozi- 
na. Gautas limozinas iš A- 
menkos ir Amerikos Lietu-, 
vių Bendrovės tarnautojas 
jį pristatė p. čeriieekiui,. 
„Išėjo p. Čarneckis ąųtorno- . 
bi'lį išbandyti, žinoma su ei- 
lįnderiu. Sėdo .automobiliu, 
bet pastebėjo, kad jo cilin- 
deris siekia automobilio sto-. 
gą, bet vis vien liepė šofe
riui važiuoti. Išvažiavo į 
Ukmergės plentą. Ministe- 

i ris liepia leisti/mašiną grei
čiau. Šoferis paklauso. Ma
šina lekia 30, 40, 50, 60 ki
lometrų į valandą. Staiga 
pasitaiko duobele. Pašoko 
automobilis. Pašoko ir p.

. ministeris; Kadangi vietos 
nebuvo, tai jo cilindęris at
simušę į lubas ii* užmovė ei- 
linderį jam ant ausų. \ 

J Cilindęris sugadintas. P. 
ministeris nebenorėjo auto
mobilio priimti. Bet užsaky
me nebuvo . Įiažyniūta. kad 
automobilis turi būti specia
liai dėl cilinderiuotų Į)adir- 
btas. Taigi automobilį, 
kad ir nenoromis, priėmė. 
Bet ateityje, p. Čarneckis 
važiavo tuo automobiliu, .ci- 
linderį laikydamas rankoje. - •

Perskaitę “barbihinkV* nonų- 
meskite, bet duokite kitiems p.t- 
skaityti. Tokiu būdu supaiin- 
disitfe kitus su “Ūarbhiinku1’ ir 
L. B. S. ir atfemsite mūsų ide- 

'* jos prieių propagandą :

L...
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Del Paskutiniųjų Įvykių Vilniaus Krašte
. Vilniaus Rytojus vasario : 

21 d. rašo apie paskutiniųjų 
dienų įvykius Vilniaus kra
šte. Iš sąrašo .šuimtųjų ma
tyti, kad tai yra pavardės 

.tos pačios, kurias “Darbi-, 
ninke” jau mhicįome, Iš 
neminėtųjų dar yrą šie 
Švenčionių apskrityje suim
tieji: mokytojas . Janute- 
nas, Tverečiaus skaityklos 
vedėjas Vladas Pimdys ir 
Adutiškio liet. šv. Kazimie
ro draugijos skyriaus pir- 

. mininkas Povilas PoŠiūnas.
Vilūius Rytojus sako: “'Už 
ką aukščiau sužymėti lietu
viai suimti —žmonės nežino 
Tik lenkų laiki-aščiai rašo, 
kad neva už lenkų švietimo 

-varžymą- Nvpr. Lietuvoj-.—
Kitur , vėl Vilniaus Ryto

jus taip rašo apie lietuvių 
snėiiiinius. Vasario 12 d. 
lenkų viešoji policija vaiks- 

. tinėjusi po lietuvių ' butus, 
klausinedama apie turimą 

. nejudonią tūrtąv Toksai ap
klausinėj imas buvęs, daro-, 
mas tik pas lietuvius, todėl 
jau tą dieną . kilo lietuvių 
tarpo tani tikras .neramu
mas. Gi vasario 14 d. vėlų 
vakarą , lenkų policija pada
re labai daug kratų Vil
niaus mieste ir provincijoje 
pas lietuvius .gyventojus. 
Kitą dieną jau lenkų spau
da pranešusi, kad naktį lai
vę suimti Vilniuje 3 asme
ny s< Vilniaus — Trakų, aps
krityje 4 ir Švenčionių aps
krityje 17, o vėliau ir Gar
dino, Suvalkų apskrityse 6 

j lietuviai.- Kai kurie lenkų 
laikraščiai parašė Vihiiaus 
.mieste, suimtųjų pavardes, 
būtent: Rąp. Mackevičius, 
Popilis ir Siemaška. Iš tik
rųjų gi buvo suimti- Rap. 
Mackevičius,
J. Kaimpka. Toliau Vilu. 
Rytojus taip rašo: “Laiki
nasis Vilniaus Lietuvių Ko
mitetas dėl įvykių vasarinį 
15 d. buvo nutaręs paskelbti 
pareiškimą visuomenėl ir. jį.

pas Vilniaus vaivadą ir jam ( 
nušvietę Vilniaus lietuvių 
visuomenės ‘susirūpinimą ir j 
nerimą 'dėl tų įvykių. Vai
vadą delegacijai atsakyda
mas ptibrėze, kad nesą joldp 
pagrindo manyti, jog. lietu
viai būti] išskirti iš įstaty
mo ribų ir kad niekas nekal
tai nenukentėsiąs. Vaivada 
toliau pasakęs: ‘L.. nėra 
piliečio be nuodėmės, į ku
rias valdžia, dažniarisiai Žilė 
ri pro pirštus, bet šiuo ap
veju, kada lenkų švietimo 
darbas ėstis varžomas N. 
Lietuvoje, į tas nuodėmės 
dabar'pažiūrėta kitaip, ri- 
goristiškai, pavartotos i*eto- 

: rsijos. Vėliau, kurie bus ne
kalti,. tie-bū&iąUšleistr.—-

.[ p. K. Stasio pastabą, 
kad Vilniuje, suimtieji as-

■ mens negali būti kaltinami 
' įiž nelegalų vaikų mokymą,
• p. Vaivada pareiškė, kad dėl 
Į atskirų asmenų, jis smulkių.
• žinių neturįs ir nieko nega-
■ lįs pasakyti, o:. į d-ro. Aisei- 
I kos pastabą, kad čia gal j 
! būti aukštesnės politikos sii-
■ metimai, nieko konkretaus

liėtuviams ir ypatingai su
imtiesiems gilią užuojautą 
dėl jiems taikopio lenką 
smurto ir
4) ryžtasi ir pasižada tauti
nės vienyliės vardan ugdyti 
savyje tuos nusiteikimus; 
kurie, vieningos valios veda
mi, sujungtu visus lietuvius 
į vieną galingą karybos in 
kovos idėją ir kurie sustap- 
dintų visas lietuvių, taiitps 
žemes su nepriklausoma val
stybe ir laisva lietuvių ’ 
taf\ . ■ i

Susirinkimas baigtas tau-;' 
tos himnu. • s

Suimtieji ir toliau tebe
laikomi. Kas yra suimtųjų 
Gardino, Suvalkų apskri- 
čiuiose — tuo tarpu nežino
ma.

:W.
'W-
;į’

; 1. Mariu bokštas ant tilto, kuris statomas San Francis.co* Bokštas yra 632 pėdų
i aukščio. 2. PWA darbiniu k ai stato tvenkinį ITonolnlu saloje, kuris kainuos 650,- 

im"~Vrr Vl4TT<f :OOft duleriii.-J. Narės,-neseni ai Įsteigtos Jaunųjų Moterų .Patriotiškos sąjungos, ■ Ja-
VILNIAUS KRAS- ponijoje , žygiuoja, vyriškai pasirėdžiusios, į imperatoriaus palocių pareikšti jam 

d'E savo ištikimybę.

PROTESTAS PRIEŠ 
LIETUVIŲ PERSEKIO

bus ramu., Bet štai, sausiu 
30 d. tas pats sekvestrato- 
rius atvyksta su -Užbalio. 
valsčiaus policijos komėm 
dantų, vaitu, keliais darbL 
ninkais ir vėl bando paimti 
ūkininkų karves, .Moterys * 
ir vėl pasiryžta neduoti, f 
Prasideda dar didesnis su
sirėmimas. Sodžiaus gatvė 
pilna prisipildo žmonių ir 
karvių. Bet moterų buvo 
daugiausia, nes ir šį kartą 
jų susirinko gal daugiau ' 
kaip Šimtas (vyrai nenorė
jo kištis). Kilo šauksmas, 
rėksmas, vieni karves vare, 
kiti neleido. Pagaliau pasi* 
rodė pagaliai, lazdos ir pra
sidėjo lyg ir muštynės. Dau
giausia, žinoma, nukentėjo 
sekvestratoriaus darbiniu* 
kai (“pogonščikai”), kurių 
vienam, sako, net teks pasv

KAUNO VISUOMENES 
PROTESTAS PRIEŠ 

LENKUS

Vasario 21. d. Vilniui va-: w jr ė i *' V j ’ ' *1 ' •
duoti jungos. Valstybes' vilniaiis Krašte Badauia 
kontrolės, skyriaus nariai, . - ■ * **
savo visuotiniame susirin-1 • ’T<Z" • • V»
kimė, išklausė pranešimą.a-i V IX.ailTlieClll
pie lietuvių persekiojimus! 
okupuotoje Lietuvoje, vie- -   ——
nu balsu priėmė šią rėželiu^ Sriuba verdama, iš medžių 
1‘iją: 1. išreikšti protestą žievės, o duona kepama , iš 

viržių. Palių lenkų 
priši pažinimai 

VARŠUVA. Gazeta War- 
szaivska paskelbė . savo ko
respondento . straipsnį, ku
riame pasiremiant oficia
liais duomenimis, nurodo
ma, kad dabartiniu metu 
penkiose Vilniaus vaivadi
jos apskrityse badauja 20.- 
000 kaimiečių. Oficiali stati
stika apima Breslaujos, Dy
snos, Švenčionių, Pastovų 
ir Vileikos apskritis* Tkv 
čiau, korespondento tvirti
nimu, prie tų apskričių gali
ma būtų priskaityti dar ir 
Molodečno apskritį,- kur jau 
visa eile menesių verdama 
sriuba iš medžių žievės, o 
duona .‘kepama iš rii'žų. Ar 
šiaip ar taip, neoficialus’’ 
badas nieku nesiskiria nuo 
bado, aprūpinto oficialiu 
popieriuku, kad tokie ir to
kie kaimai neturi ko valgy
ti. Apskritai imant, oficiali 
statistika neatvaizduoja ti
kros padėties. Iš tikrųjų, 
badaujančių žmonių skai-

dėl neteisėti], lietuvių siiimi-. 
nė. j imu ir barbariško sū jais 
elgesio; 2. pasiųsti už de- i. • 
marklinijos gyventoja m s |
broliams lietuviams uzuor ’ 
jautą ir linkėjimus tvirtai 
laikytis lietuviškumo: 3. 

, prašyti Lietuvos Vyriausy
bės, šiivivaldybės ir visuo
menės įstaigų neduoti lenkų 
mokykloms ir i kitoms lenkų 
organizacijoms pašalpų;' 4. 
prašyti Lietuvos Vyriausy
bės, savivaldybės ir visuo
menės įstaigų, kad visi, tar
nautojai, leidžią vaikus į 
lenkų mokyklas, dalyvaują 
lenkų iorganizacijose ir re
mia ar palaiką artimus ry
šius su lenkais, būtų iš įstai
gų atleisti; 5. prašyti Lie
tuvos Vyriausybės sustab
dyti buvusiems dvarinin
kams mokėjimą už žemes ir 
miškus.

Pagaliau, “susirėmimas’’ 
buvo pabaigtas. Karvių* ne; 
susekvestravo. Bet tos pa* 
čios dienos vakari) buvo su
imtos dvi moterys: Marijo
na Nanieikytc. ir Margarita 
Š vedi (‘i i te. B u v< > bai įdy ta su- 
imti ir Ona Grušienė, bet 
šį nesutiko, pareikšdama, 
kad. ji nuo savo vaiky jokių 
būdu neatsiskiršianti. Jei 
eisianti areštai!, tai tik sii 
vaikais.

Taip ir pasiliko. Kas bus 
toliaus — sužinosime.. .

čius šiaurės rytų ‘kresnose’į judomąjį turtą-
20.000. Ne maža Į šia karves. Pagal tvarką, 

turto suėmimas gali įvykti 
po dviejų savaičių. Bet se- 
kvestratorius Vąliukevičius 
tokio laiko nelaukė. To pa
ties mėnesiio 26 d. jis atvyko 
su policininku ir jau norė
jo imti vieno kito karves. 
Bet žmonės, pasipriešino. 
Tuomet buvo .pašaukti dar 
du policininkai .ir tokiu bū
du karves buvo pasiryžę pa
imti sekvestratorius, trys 
policininkai (Puczylo, Gry- 
ganiee ir Grodzinską) ir ke
li iš. kitur pasamdyti“ j)o- 
goiiščikai”.. Bet ir jie buvo 

! bejėgiai,. Jiems griežtai pa- 
J sipriešii'io moterys, kurių 

tačiau šiemet ji buvusi la-.’susirinko gal daugiau, kaip 
bai trumpa. Akademiją ati-šimtas. Po ilgų ginčų ir 
darė Laikinojo Lietuvių ko- Stumdynfųsi sekvestrato- 
miteto pirmininkas K. Sta- rius, policininkai ir jų dar- 
šys, kuris pakvietė susirin-; bininkai išvažiavo.
kusitis. atsistojimu pagerbti j Sausio mėn. 27 d. čia bu- 
žitvusius kovose dėl. Lietu
vos nepriklausomybės. Po 
to. K. Stasys pranešė susi
rinkusiems, kad' ryšyje su 
lietuvių naujaisiais areštais 
Vilniaus krašte, numatyto
ji akademija negalės įvykti J nėta už ką ir kaip reikia 
Susirinkusieji ramiai išsi-įmokėti pinigai. Be to, žmo- 
skirstė namon.

praneša 
žmonių badauja ir Naugar
duko vaivadijoje.

VASARIO 16 D. VILNIU
JE

Vasario 22 d. buvo su- 
kviesta Kirmio visuomenė ir 
įai padaryta pranešimas a- 
pio įvykius Vilniaus krašte.

Po pranešimo, gausingai 
susirinkusioji Kauno visuo- 

. . . menė, kurios tarpe buvo ir
ukrainiečių, priėmė tokią 
rezoliuciją:.

“Susirūpinę įvykiais,, ku
rie skaudžiai palietė lietu- 

' vius .Vilniaus krašte, Lietu
vių Tautininkų S-gos Kau- 

n*, ? 110 miesto vadovybės kvie-buvo. idejes i “Allniaus Rv-i v>. . . . , • . ,v_ ,
' tojaus'',Ū Nt, ' bet šis niv.s»kę n-įklausę 

meris už ta pareiškimą bu-i l?'kius *™imic!US 
v,o sukonfiskuotas. Dėl ‘‘Vii-' pareisime:
n „i i • j D kad uždarumas laisvoje Rvt. sukontiskavnno len- ■ . • . . . . ’’

. kų spauda pranešė, kad nelegalia! veiku-
“Vito; Rvt." esrts sukonfis-į!’*.1^’1 J^ra taj 
1™+.^ „X Į žygis išimtinai prieš lenkus,

bet visuotinai valstybėje 
veikiančių įstatymų vykdo
mas, 2) kad lenkų valdžios 
suėmimai lietuvių, mokyto
jų Vilniaus krašte, daromi 
nepagrįsto keršto tikslu, y- 
ra vienas neteisėtas ~ir ne
teisingas veiksnias iš eilės 
sistematingai vykdomi] lie
tuvybei slopinti žygių pėT 
visa okupacijos laiką.

Todėl Kauno lietuviškoji 
visuomenė: s 
1)griežtai protestuoja prieš 
šluos žiaurius ir neteisingus 
lenkų valdžias organų peik
imus ir prieš tokias priemo j .

įgrobtoje Lietų 1

prašo Liet vyriaųsi/i
lenkų) 

darbų Lietuvoje, 
nuolaidžiai,

varo-
■■

. bė's nenaudai, .. .• i.Pi,ez?.Ro<)S.eArel.tns sveikina D-r, Joseph M*’M Gray, imu- 
i'. ’. .’?_) • reiškiu Vilnimis /.ųYąsVnįjąji^Aiuefikt^ ūnivei’sitėto kanclerį AVariiiūgtoiiv, y . .

knotas už neva tendencingi]■ 
žinių skleidimą apie lietu
vių suėmimus"'.

Esant tokiems dalykams 
lietuvių delegacija nuvyk6

JEIGU GALVA SVAIGSTA SU-
. STABDYKIT SVAIGULĮ SU 

NUGA-TONE
. Nuodai, kurie susikaupia jūsų or- 

. gauizme-paeina, nuo to, kad'jisai ga- 
. nėtipai neiSsivalo ir todėl praplatina 

bakterijas,'kurios užkrečią jus ligo
mis, susilpnina jusij organizmų ir jus 

. kehčiaffe fino svaigulio, galvos sfcaūdČ- 
' jimo ir tt.

NUGA-TONI*} ifivarn- visus nuodus iŠ 
jūsų systemos. Yvu milijonai moterų 
ir vyrų, kurie'atgavo savo spėkas ir 
pataisė, savo sveikatų sii šiuo paste
bėtinu vaistu. Jeigu jus jaučiatės pa
vargęs arba nesveikas, pamėginkite. 
NUGA-TONE.

Reikalaukite , tikro NŲGA/TONE.
Parduodanuis visose atsukomingose 

, vaistlnvčiose. ■

Nuo Pečių Skaudėjimo
Grttiunusias būdas prašaliiiinui pečiu 

skaudėj imi), tai paprašyti ko nors, kad 
■gerai ištrinti} str ANCHOR Pąin-Ex- 
pęltcriu skaudama vieta r— k U r ■ pats 
skausmas yra. l’ain-fescpelicris .greitai, 
persisunks i pačias nestnaguitiį'šaknis 
ir. palaimintas palengvinimas. netrukus 
atris. ,

Visuomet laikykite bnnkutc Pain-Ex- 
pellcrin namuose' h* naudokite j j •nsati-' 
didi >jaid kuomet tik p.liaučiat bkaustiVĮ.

Visos- vaistinėse kaina 33c. ir 70 c.— 
skirtingo didutro bnukntčs.

■Tiktai tikrasis, turi Inkaro valsbažcakli.

PJIN-EKPELLER

daugiau-

ŽURNALISTŲ PROTES
TAS PRIEŠ ĮVYKTUS 

VILNIUJE

Kaunas. Ryšium su pas
kutiniais įvykiais Vilniaus 
krašte, Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga priėmė tokią pro
testo rezoliucija:

* *■ •

‘“Lietuvos Žurnalistu Są
jungą griežtai protestuoja 
dėl. okupantų lenkų žiauriu 
priemonių kovoje su lietu
viais Vilniaus krašte ir lie
tuvio žurnalisto, R d p o l o

jlackevięiaus, ir kitų nieku 
nekaltų lietuvių areštų. Są
junga prašo vyriausybe da
ryti; žygių tarptautinėse į- 
siaigoše, kad suimtieji, butų 
paleisti, o nokt įdėjusiam ai 
lietų vy bę .Rapol u į ILacke vi- 
čiui ir visiems suimtiesiems 
reiškia gilia užuojautą.”

. Vasario 16 d., tautos šven- , 
tęs dieną, Vilniaus lietuviai 
visada labai iškilmingai pra 
leidžia. Rytą buvo pamaldos 
šv. Mikalojaus bažnyčioje, 
kuriu išklausyti suėjo Vil
niaus lietuvių pilna bažny
čia. T. pamaldas taip pat bu-, 
vo atsilankę ir daug gudų 
atstovų; Vakare buvo ren
giama Vytauto Didžiojo-gi-1 
mnazijos salėje akademija,1

LEN KAI N ORI IŠPLĖS
TI DRUJOS MIESTĄ ’

kuriame 
į reikalą išplėsti 
uostą. Laikraštis

to atvykęs net pats Lydos 
apskrities Storasta, kuris 
teiravosi, Ims čia galėjo bū
ti. Vietos ūkininkai Storas
tai parodė gautus įspėji
mus, kur visai nebuvo sumi

nes buvo priminę, kad jie 
norima susekvestruoti ne po**■' ’ '* v -N. » X A. k l • J L V | >

SEKVESTRATORIUS ;dvh™ kaičių, bet ak

IR MOTERYS

Varšuva. Lenkų laikraštis 
Kur jei- Waršza\vski. paskel
bė ilgą straipsnį, 
nurodo 
Drujos
nurodo, kad Gdynės uostas 
Lenkijos šiaurės rytams e- 

jsąs per tolimas’:— apie 900 
i kilometrų atstumo. Toks uo
sto tolumas smarkiai sunki
nąs transportą. Pasak laik
raščio, tose ■ Lenki jos srityse 
perkamas miškas, linai, o-, 
dos ir kt. Rygos uostas la
bai tiktų miško eksportui.' 
Dauguvos upė būtų gera 
miško medžiagai plukdyti 
priemonė. Laikraštis pažy
mi, kad Drujos uosto išplė
timu didelio susidomėjimo 
rodo Vilniaus krašto ūkio 
sluoksniai. Projektas esąs 
lengvai įvykdomas, kadangi 
jis pareikalautų tik kelių 
Šimtu tūkstančiu zlotu.
“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną, jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siųskite "• 

“DARBININKAS” ‘ 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

inų, kas priešinga yra vai
zdžios nustatytai tvarkai.

. į Storasta tą taip pat patvir- 
(Į vytis Dubieių k, Lydvs^^ betdaugiauniekone- 

apskdyp.) sakęs išvažiavo.
. Kai kurieDubičiu kaimo. . • . , , . . .
' . . , • . i • , _ T , I Žmones mane, kad įau n ukmmkąi jokiu budu nega-i_ ... •___  . J __
Ii sumokėti visų prieš kelis, ĖrcilĄ^lSTlXrKOX(lRESĄ
metus nesumokėtu mokesčiu i'ilems mokesčiams .mokėti! OUaAMZVOJAMA EKSKl’RSUA Į LIETUVOS 
iu'sęniiu šio . sodžiaus ūki-Į : Ja rengia A, L. R. K. Federacijos Centras. 
•niiikai gavo įspėjimus’ (u- 
poiiinieiiie).. Kai kurie ( Do
minykas Jonys) gavo net 
tris- įspėjimus, kuriais rei
kalauta sumokėti 70 auks, 
Būvi) ir tokių, kurie nors ir 
buvo laiku-mokesčius mokė- 

,je, bet įspėjidius- taip, pat 
•j gavo. ■ ' ' ■ ■

į ■ P»> isjįėjimų šių metų sau
sio 20, .23 ir 21 d., čia buvo 

Į atvykęs sek vest ra torius Va- 
iii ūke virius, kurtą šurašinė- 
Jjt) nesumokėjusių ūkiliinkų

Kaip jau. buvo pranešta, šiemet Lietuvoj nyksta Eu
charistinis Kongresas. Jis bus Kaune birželio pabaigoj iv 
liepos pradžioj. Toks visos Lietuvos .Eucharistinis Kon
gresas dar pirmas mūsų tautos istorijoje. Del. to jis bus 
labai gausingas ir labai iškilmingas. ■

Kad duoti, progos ir Anierikos.lietuviams katalikams 
dalyvauti, tose, istoriškose. Lietuvos, iškilmėse, Ą.'.ln R. K* 
Eedėracijos centro valdyba rengia ekskursiją,, kuri-iš
plauks, iš New Vorlco gegužes mem 26. dd. Skandinayų- 
Anwvik6s.huvii “Fredorirk VI1 L" kuris išplauks. į Ko
penhagą. o. iš' ten.mažesniu laivu ekskursantai bus nuvež
ti tiesiog Į Klaipėdą* . . • ■ ■

Visais ekskursijos reikalais reikia kreiptis į Kedenu 
rijos sek vidun jalą, 2334 So. Oakley avė*, Chieago. Ilk
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Antradienis,. Kovo 13 d., 1934 DARBINI KIČAS 6.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NEPARRASTAS DARBI
NINKŲ SUSIRI^KI-

■ * MAS . " ■

Penktadienį, kovo 16 dn
* i - ‘‘Darbi-
— . . -- VC Broa-

■ \ '7«»kn para-j 
J. . : “ti m su apsJ 

susti inkimas.
•a. Jai kviečiame da-

L. D., S. N.. A. Apskričio 
Pirm. VI. Paulauskas 
Rast. Tam. V crsutekąs

JĮĄMBRĮDGElMSI

Taipgi ir Kataliku Baž
nyčia* kaipo dvasinė Kris
taus. valstybė didžiausioje 
pagarboje laiko motinas. 
Tą daryti ji išmoko nuo sa
vo Įsteigėjo, Kurs dar gy
vendamas žemėje, nors bū- 

r damas Dieni vienok parodė 
(I didžiausią pagarbą savo že-Į 

i miškai motinai Marijai.
1 Pirmą sykį Kristus viešai 
pagerbė savb motiną Mari- 
ją Galiliejos Kanoj, kur Jis 
buvo pakviestas vestuvėsna. 
Kuomet Jo motina pastebė
jo, jog • vestuvių rengėjui 
pritrūko vyno, tai nors Jis 
jai pareiškė, jog ne J o ir 
Jos pareiga. tuoiui' rūpintis, 
nes tas bu vopriešmga Jo- 
valiai, bet vienok padarė 
pirmą stebuklą permainy
damas vandenį vynu, kact 
patenkinti ’■ savo, motinos 
prašymą ir ją . pagerbti, .

Taipgi skaitoma antifo- 
nuose, kur pasakyta yra: 
“Didis ženklas pasirodė ant 
Dangaus.Moteriške apreng
ta saulės rūbais. Ant galvos 
karūna iš dvylikos žvaigž
džių, o mėnuo po jos kojo
mis, paženklinta ženklu 
šventybės. ”

Kristus savo motiną išau
kštino aukščiaus viso sutvė
rinio; Daugely vietų pasau
lyje Kristus per savo moti
nos tarpininkavimą . 'daro

rios nesirūpino tinkamu sa- į 
vo vaikų išauklėjimu.

Sykį teko skaityti apysa
ką apie vieiią jauną kalinį/ ; 
kuris buvo nuteistas mirti 
kartuvių. Vedamas prie ka
rtuvių, jis prašė* kad prilei
stų prie jo, jo motiną, neš 
jis norįs su ja atsisveikinti. ■’ 
Kuomet jo motina priėjus j 
verkdama norėjo apkabinus j 
jį pabučiuoti, tai sūnus nu-i 
kando savb motinai nosį ir 
pasakė : G Štai tau užmokes
tis už tai, kad tu kvailai 
manę auklėjai. AŠ mirsiu 
ant kartuvių* o tu savo liku
sią gyvenimo dalį valkiosies

I""'|įįi»

h < j .

*
h;

i« JU j

NATIONAL GEOGRAPHIC 3GCIETY—ARMY aįR CORPS 
' stratosphkre fusht .

Publikos atsilankė neper- 
daugiausiai. Galėjo ' būti 
daug dauginus.. Teisybė, da? 
liartiniu nedarbo niotu gal 
įžanga buvo per augšta. Ta- 
čiaus kartais įvairiems 
niekuiekiains . išleidži a in. a 

: daug daugi aus. Gal svar- 
jbi,ausin priežastis yra tai 
i nėĮvertiinmas arba nepaži- 
| nimas klasiškos muzikos 
j teorijos ,nės dalis mūsų iš- 
Į eivijos vis dar tebesidžiau- 
jgįa rusiška “armoška”,

Tokiu būdu dalis lietuvių, 
-ir neįvertina riiųtesiiiii mu
zikos kuri n i iĮ ir laikosi į- 
pročių ■ f ha kas.

AIŠKĖJA WBIEJIV(I|ĮIE- 
ŽIU TIKSIĄ!

P

be nosies”.
Kas gali užtikrinti, kad 

panašų dalykų r-—:--:~ 
tiems tėvams ir motinoms, 
kurie nesirūpina tinkamu 
savo vaikų išauklėjimu. Ku- 
i ie ir kurios- dėl kažkokio 

“kvailorūžšispirimo; nors ir : 
galėtų, bet tyčia neleidžią 
savo vaikų į -katalikišką mo
kyklą, kur jų, vaikams yra . 
užtikrintas geras išauklėji
mas. Tėvai . leisdami savo 
vaikus katalildškon mokyk
lon pasiliuoSŪoja nuo sun
kios atsakomybės už auklė
jimo pareigą, nės tą sunkią 
atsakomybę ir pareigą pasi
ima ant savęs mokykla.

Žinoma pasitaiko, kad 
vaikai ir lankanti katalikiš 
ką mokyklą nėra toki geri, 
kokiais tėvais norėtų juos 
matyti. Pavyzdžiui, sykį 
girdžiu vienas žmogus, ku
rio mergaitė lanko parapiji
nę -mokyklą’.sako: kad . jo 
mergaitė yra didelė priešgi- 
nab nepaklusni'. ir, Jo .visai. 
negerbia. Bet tas žmogus 
nepagalvoja nei kiek apie 
tai, kad: jo namuose diena 
iš dienos susirenka., būrys 
nepraustaburnių, kurie biąu 
r i a i s, ka-rčiaminiais žo
džiais, maišydami Švenčiau
sią Dievo vardą su keiks
mais per ištisas dienas 
pliauškia ir pats tėvas tuo
se pliauškimuose dalyvauja. 
Žinoma vaikai aukdami to
kiose aplinkybėse negali bū
ti geri, paklusnūs. Tokiems 

. katalikiška mokykla nieko 
nepagelbės. Ant galo, tokie 
tėvai ir nėra verti pagarbos

Kaikurie gal pasakys, kad 
katalikiškas auklėjimas ne
svarbu. Kaikurie ir nekata-

V

Būkim Ištikimi Savo Kūra- 
liūii.

(tęsinys)
Proto švietimo ir kultūri

nimo darbe svarbią vietą 
užima, te vai, ypatingai mo
tinos. Motina, yra, kaip tas 
paįirastas darbininkas, 
I kaip pirmiau aiškinau), 
kuri parūpina tą dvasios ir 

medžiagą, iš kurios 
; • > < ■ p i Meisteris. —mokykla 

•’ii dvasinį rakandą, 
■ ■ : ba tinka būti patal-

; ..uis Amžinojo Karaliaus 
palociuje, arba lieką įmes
tas ugnin sudeginimui. Tas 
priklauso nuo to kokią in,o , 
kyklą motina parenka savo j stebuklus, teikia ..žmonijai 

didžiausias Savo malones.
Nemažesnės pagarbos. su

silaukt" ir susilaukia nuo 
Dievo ir tos motinos,, kurios 
išauklėjo Kristaus karalijai 
gerus, kareivius. Apie • • j as 
žinių . randame. Katalikų 
Bažnyčios istorijoje.

Vienok ne visos mbtinds 
susilaukia sau . pagarbos, 
kaip nuo pasaulinės valsty
bės,. taip ir dvasinėje Kris
taus valstybėje. Rodos dar 
neteko girdėti iki šiol, kad 
kur nors būtų .buvusios pa
gerbtos: valstybės išdaviki], 
vagių, žmogžudžių, krimina
listų motinos. Toms moti
noms netenka garbės patir
ti. Kodėl ? Todėl, kad už 
vaikų prasikaltimus, dažnai 
yra kaltinamos, ir teisingai i Ūkiškoje mokykloje išauklė- 
yra kaltos jų motinos, ku-įti būna geri, o kiti ir kata-

neį).risieis■ MajorąsAVilliam E. Kępncr, kairėje,, ir kajiitonas Alb ert IV. Stevens, Jungtinių 
valstybių avijaėijos kifrinin kai svarsto savo planus pak iii1 į stratos]>hcrą birželio 
mėnesyje. Majoras Kepnerb bus Ši-o žygio vadas. . . .. .

likiškas mokyklas užbaigė MASSAČIirSETTS VAL- MflMTFI I H 
yra-blogi. Tdp-fa-LW BcthsTVBfiH

. DEMOKRATAMS ’ • ’“

Vakierių lenką paktas kaip 
įrankis spausti luefuvą

vaikui protą, šviesti, jaus
mus kultūrinti. ,l

-Motina pirma parengia 
vietą savo vaikeliui širdyje, 
iškasa griovį tam dvasinio 
namo pamatui statyti. Jei
gu ji paves tą dvasinį namą 
statyti katalikiškai mokyk
lai, tai jos vaikelio ..širdyje 
liks, pastatytas namelis, kti- 
■riame -Karalius Kristus pa- 

- darys sau nuolatinę buvei- 
nę. Jeigu priešingai, tai ta
rne namelyje.-'apsigyvens šė
tonas su.visu savo štabu.

■ ’ <iiia pirma 
- ■ • ėdikį pada-

. Aųms žen- 
-• '• >usia'Die-

. ..istynes’ ge- 
•. ’ ‘ ’ m motinų ' svar-

; :Mybčs gyvenime. Kad 
paraginti jas auklėti savo 
vaikuose patrijotizmą, mei
le ir prisirišimą prie savo 

. šalies, kad reikalui atėjus 
-jie ją gintų nuo priešų, nors

• ir savo, gyvybę reiktų paau
koti tai darant. Todėl valsj 
lybės visados stengiasi tin-

’ karnai pagerbti tas. motinas, 
kurių sūnūs žūsta gindami 
nuo priešų savo šalį..

PaVyzdži iii metai kiti at
gal Amerikos valdžia pri
pildė didelį pasažierinį lai- 
Y ą, motinų, kurių sūnūs žu- 

•y o pasauliniame kare ir nu- 
v< žę jas Francijon, kad jos 

. - I tų aplankyti karių ka- 
! ’i!’ jų sūnūs yra palai-

y Ten jos buvo atitiktos 
; • '.Dūšiomis iškilmėmis 

j n kailiai pagerbtos, M‘o- 
’ linų pagerbimui yrą įvesta 

Šventė.: Motinų Diena. Tas
• viskas gerai, nes motinos ti- 

,. krai ir. užsipelno didžiausios
pagalbos. .. , • . ‘ -

yra- blogi. -Tatp-tar taip. Bet 
pažiūrėkime ką patsai Kris- ; 
tus apie tai kalba.

i 1 Kaip mane Tėvas siuntė, 
taip ir aš jus siunčiu. Eiki
te į pasaulį ir mokinkite vi
sas gimines,. krikštydami 
juos Vardan-' Tėvo, Sūnaus 
ir Šv,. Dvasios. Kas įtikės,. 
apsikrikštys bus išganytas. 
Kas neįtikės, bus pasmerk
tas.” Tai žodžiai paties Kri
staus pasakyti apaštalams. 
Kristus liepė apaštalams ne 
vien krikštyti, bet taipgi ir 
mokinti.

Kokia gi nauda iš to, jei
gu žmogus bus apkrikštytas, 
o nebus išmokintas tikėjimo 

. dalykų ? Kaipgi gali žmo
gus tikėti, jeigu jis nežino 
į ką jis tulY'tikūti ?

Apaštalai1 gerai suprato 
j.tuos Išganytoj aus žodžius. 
Todėl jie iš pat pradžių rū
pinosi mokinti žmonės.- Stei
gė mokyklas, ir išmokinę 
krikštyjo. Tūr būt . Jo Emi
nencija Kardinolas ne juo
kais pašake: ‘ ‘ Tėvai, kurie 
neleidžia savo vaikus, kata
lildškon mokyklon negali 
gauti išrišimo.” Tokiu būdu 
tėvai, kurie.priešinasi ir ne« 
leidžia savo vaikų katalildš
kon mpkyldon, patys savę 

' pasmerkia anižinam kalėji
mui’.

Jeigu išmokinti'jūsų vai- 
’ kai nukryptų nuo tiesos ke

lio, tada už tai neturėsite 
prieš Dievą atsakomybes. 
Bet jeigu tyčia neleidžiate, 
tai laukia sunki’ atsakomybė

Sekančiame straipsnyje 
suteiksiu istoriškų žinių- a- 
pie Katalikų Bažnyčios vei
kimą mokyklų srriyje . -.

B.

Balandžio 24 d., įvyks 
rinkimai. Bus renkami dele
gatai į Demokratų partijos 
sei mą, ivardų ir mi,estei iii 
komitetų ir nariui į valsty
bes komitetą.

Šiai metais liiės norėtume 
matyti daugiau lėtu vi ų kan
didatų. Kadangi ules dar 
nesame tvirtai susiorganiza
vę, mes siūlome, kad lietu: 
viai daugiausiai statytii sa
vo kandidatūras į delegatus 
partijos seiman.

. Čia turėtų pasidarbuoti 
senesnieji Ii (du vi ai. ir jei 
patys nenori būti kandida
tais, kad paragintų,: gabes
nius iŠ jaunuoliu būti kan- 
didatais.' k I’;'r'

.Kad išstatyti say<> kandi
datūrą reikia išpildyti. tam. 
tikrą blanką,, kuri gaunama 
pas valstybės sekretorių, 
Frederick IV. Cook, ir toje 
ijlankoje turi pasirašyti 
Įlenki balsuotojai. Tada, a- 
plikacija turi būti iki šio 
mėnesio 16 d. pristatyta 
miesto ar miestelio klerku

PADARĖ $12o PELNO
Hanteliu^ V'Uss, —šv,. Ro

ko.įiar. .sportininkų, senio- 
rai turėjo “penny sale”,' 
pereitą ketvirtadienį, para- 
pijus salėje.. Matas Jakavo? 
nis buvo vedėju. Jam pa
gelbėjo ratelio kapitonai A. 
fTsnulevičiiis, A. Pocius, J. 
Grigas, AL Grigas ir J. Tą-, 
mulėvičius.

General iii .prižiūrėtoju bu
vo kuri. J. Petrauskas.

Jaunesniųjų sportininkų, 
ratelio nariai,, vadovaujant 
Petrui Kubiliui, pagelbėjo.

Kini. Petrauskas ir spor
tininkai dėkoja visiems, ku-j 
rie tik kuomi nors prisidėk 
jo, kad penny sale pavyktų.

TMmy sale davė apie $125 
pelno, kuris bus sunaudo
tas naujų baseball unifor
mų supirkimui. ]?•<//).

BERLYNAS, “Berlinev 
,Boersenz(‘itung”. = dėl Kini- 
j )čdbs į >aši o apl i 11 krašči o ra - 
šo, jog esanti grandis visoje 
'grandinėj, nusižengimų, ku
rių, esą, Lietuva padariusi \ 
Klaipėdos krašto gyventojii

BAŽNYTINIS KONCER
TAS . .

: Vakare įvyko bažnytinis

drovedamas tvirtina, kad ’ 
trio būdu esančios sulaužy
tos vokiančios sutartys ir 
kad su Klai| )("dos‘ štatui o 
garantijomis elgiamasi “šu
nį u pinkai ”. Esą, Lietuvos 
vyriausybei tai visai ir ne
rūpi. Taip paL esą, Lietu
vos vyriausybe visai nesi
jaudinanti ir tuo, kad 

! “kiekvienu nauju smurto 
aktu prieš Klaipėdos, gy- . 
ventojus (! D vis naujai , 
aštrinami santykiai tarp 
Lietuvos ir 'Vokietijos”. E- ■ ' 
xą, “negalima atspirtį įspū

džiui, kad atsakingi Lietu
vos asmenys yra. tam tikra- .. 
me politini j) apakimo stovy- . 
;ję. Neš jie no.tik nepastebi, . 
kad šitokia politika jie pas
tato save už Europai ir pa
sauliui sutaikinti dirbančių . 
tautų sferos (sic!), ;•

bet pamiršta ir pakitėju; 
siš. užsienių politikos pa
dėti, kuri Lietuvai susi
darė. pasirašius vokiečių 
tenka susitarimo šiitai-

patvirtinti. Kada bus p^.ikimcertas, . kinį išpildė sv.
tvirtinta, reikia pristatyti I Grigaliaus Lx.llŲ choras Ji 
valstybės.sekretoriaus raš-p4!-- Cecilijos, (si. Pratids-
tinėn nevėliau šio. mėmosio J<aus parapijos) • clniias.. A- 
oų ū j bu chorai ir solistai savo už-

4 duotis gerai atliko. .
Tik tokiu būdu kandidate) į---- - —-—--------- ------——-------- ■--------- .

vardas bus balote atspaus-j —Kaip atleidimas.yra kilnios dvasios ženklas; taip 
dintas ' j kerštas yra žvėriškos dvasios ženklas. _

Pasitikime, kad mes lie-į .
tuviai nepraleisime
progos aktyvišk'iau

Pitalias.

šios! —Gyvenimo taurė taptų karti iki aitrumo, jei į ją 
dalv-: neįkristų kokias karčių ašarų.

vauti mūsų valstybės pblitių
koje, . - ,

Am e ėikos Lietuviu D cm o
. kratų Sąjunga.

LDS. Kuopų Susirinkimai
TĖVO 8. M. PAULIUKO 

0. P. MISIJOS

REDAKCIJOS ATSAKY 
MAI.

Iš šio kalėjimo Lake apskrityje, Indiana, su pagalba re
volverio, padaryto iš medžio, pabėgo bankų plėšikas, kal
tinamas žmogžudystėje, Johii Dillinger, Pabėgo jisai su 
juodiikii kaliniu kalėjimo viršininkės automobiliu* Su sa
vim pasiėmė iš kalėjimo povą ĮndkosVaidžnį. Iki šiai die
nai jie dar nesuimti.

Kovo 11.— 20 dd., Angelų 
Karalienės Bažn y e i o j,e 
Brooklyn, N. Y. .

Kovo 30 — Balandžio 6 
dd., šv. Onos Bažnyčioje, 
Jersey City, N. J.

Balandžio 8 — 15 dd., Šv; 
Antano Bažnyčioje, Detroit, 
Mieli;.

Balandžio 16 — 22 dd., 
šv. Pranciškaus Bažnyčio
je, Wilkes-Barrp, Pa.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus,. kurie skelbiasi 
‘ ‘Darbininke. ”

V. Černiauskui,. Lavvrcii- 
ce, Mass. —-Korespondenci
jos apie nezūležuinko Vi dū
lio nelaimes nedėsime. ! To
kie žmonės . tik pasigailėji
mu verti, Gal kada ir susi
pras.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S’. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo. 13 dreną, parapijos 
svetainėje, 6 ■ Duris Avė. • Visi 

..nariai kviečiami, atsilankyti. •

Gerb. Skaitytojų 
Dėmesiui

čferb. . skaitytoją ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remti' tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi. “Darbininke.” Nuėję 
dalyti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo ske|bimą “Darbinin
ke.” Tolau būdu biznierius dar 
gėriau supras, lįad skelbtis “Dar
bininke” apshnbka..

PROVIDĘNCE, R. I.

LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki-- 
inas įvyks sekmadienį kovo IK 
tuoj po.SUinps, bažnytinėj avėtai 
nėj. Svarbu, kad Visi šiame, susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtu 
duokles. Parodykime gražų pavyt 
dį kitiems.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

kovo IK d,. tuo po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti.

C. BROOKLYN, N. Y.
• Kovo IK, tuoj po- sumos. į- 

vyks LDS, 10 kuopos susirinkimas 
vąl. Taigi kviečiame visus nariu® 
atsilankyti j šį susirinkimą ir uit 
simokSti mėnesinės. Atsiveskite, ir 
savo draugus prirašyti.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo. lS d;. G;30 vai. 
v., Karalienes Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Roblitig ir Sp 
4tli gaivių. .

Taigi inalonekite visi susirinkt* 
ir užsimokčt i duokles kurio esate 
skolingi. Nepamirškite, ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

WESTFIELD, MASS.
; LDŠ.,111 kuopos susirinkimM į- 
vyks sekmadienį, kovo . IR d,, 
tuoj po sumos, Šv. Kuxinūoro . 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
bariai ateiti . Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie Žios, 
kilnios organizacijos.

PnvfeąloDtt.|»t» bimtt-'rlal.- pntninhhu 
KnK kurie skelbiasi “Darbininke?’ tik 
rki verti skaitytoju paramos.

Vinį garalnkltSa “Darbia Ink*." . t t

■' i
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Žinioj Iš Lietuvos
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„ ŪKININKŲ SKOLŲ, MO
KĖJIMUI PALENGVIN
TI ĮSTATYMO IŠLEIDI- 

' MO PROGA PAAIŠKINI
MAS

• ■ Lietuvoje nemažas ūkinin- 
Čų skaičius yra pasiskolinę 
pmigij ne tik .smulkaus kre
dito draugijose,. Žemes Ban
ke ir kituose bankuose, bet 
įr pas privačius turtinges
nius asmenis ir amerikonus. 
Yra nemaža ir tokių ūkiniu- 
ktį. kurie skolingi tik priva
tiems asmenims. Privačių 
asmenų paskolos ūkinin
kams dažniausiai yra labai 
aukštais procentais išduo- 

. .. . tos. Visokį pinigingi lupikai 
iĄ ūkininkų ėmė ir tebeima 

. • už paskolas po 24 ir net po 
36 procentus. Kartais lupi; 
kai yra paėmę iš ūkininkų 

. dvigubai daugiau vekselių,
’ riegii pinigų paskolinę.. Da

bar pasunkėjus. ūkininkų, 
būklei, lupikai negali iš ū- 
kininkų pei procentų gauti. 
Todėl jie ūkininkų vekse
lius protestuoja ir skplą ieš
ko teismo keliu, parduoda 
ūkius iš varžytinių.

Žemės Bankas šiuo metu 
; '.neturi tiek lėšų, kad galėtų 

išduoti tiek paskolų ūkiniii-. 
kanis, kiek jiems reiktų su
mokėti skolų privatiems as
menims. Vyriausybė, norė
dama padėti ūkininkams, 

. leido. Žemės Bankui išleisti 
. įkaito paskolos lakštus, ku
riais Žemės Bankas išdavi-, 
nes paskolas 'tiems ūkinin
kams, kuriuos labai spau
džia privačios paskolos. Ka- 

. Ibamąis Žemės- Banko pas
kolos lakštais ūkininkai ga
lės sumokėti skolas tik pri
vatiems asmenims. Nei vals
tybes, nei' savivaldybės nio- 

.. kesčių,, nei algų darbinin
kams, nei skolų bankoms ir 
smulkaus kredito draugi
joms, nei skolų kooperaty
vams paskolos lakštais ne
bus galima mokėti. Tik tie 
ūkininkai galės gauti- Žemės 
Banko paskolų įkaito lakš- 

. tais, kurie turi privatiems 
asmenims skolų ir tik’ tuo 
atveju, jei visos ūkio skolos, 
neviršija 75 nuošimčių (tri
jų ketvirtadalių) Tildo ver-

tės. Ir’apylinkės teisėjas, ū- 
kininkui pfašant, gali sus
tabdyti, turto varžytines, jei 
to ūkininko skolos neviršija 
75 nuošimčius parašomo tu
rto vertės. .

Ūkio vertę nustato viršai
tis ir seniūnas. Varžytines 
apylinkės teisėjas sustabdo 
nuo 4 iki 8 “mėnesių laikui, 
jei dėl varžytinių ūkininkas 
paduoda apylinkės teismui 
pareiškimą, bent 5 dienas 
prieš varžytines. Jei par- 
duodaniojn turto saviiiinko 
nuosavybė netvarkoje, tai 
teisėjas gali atidėti varžyti
nes kol bus dokumentai SU’ 
tvarkyti net iki pusantrų 
metų.

Amerikonai, kurių dauge
lis yra stambias sumas pas
kolinę Lietuvoje, ir.likšiol 
ąi negalėdavo- atsiimti, Šiuo 
įstatymo duodamomis . ūki- 
nintanis lengvatomis pasi-. 
naudodami, ne vienas, savo 
pinigus atsiims — ir grei
čiausia, ne grynais pinigais, 
bet tais Žemės Banko pas
kolos įkaito lakštais, ku
riuos galės pasilaikyti. Įkai
to lakštus Žemės Bankas iš
pirks tiktai po 10. metų; la
kštų turėtojai gaus po 3,6%.

KIEK Y^RA?AMATŲ MO
KYKLŲ LIETUVOJE
Švietimo ministerija šiuo 

metu turi 7 vidurinės ama
tų. mokyklas tokių- specialy
bių: stalių, geležies darbų 
įr odos išdirbinio. Be jų dar 
šelpiamos 10* amatų mokyk
lų tų pačių specialybių ir, 
be to, dar statybininkų, kur
pių. siuvę j ų ii- mergaičių 
fUOŠOS.

• ****'> fįk

... .............................. .
P-Įė Virginįa Van Wie, Ormond Beacį, Fla. priima si dabrinę- taurę. Ji laimėjo 
golf lošime ir tapo paskelbta čempijonas visų moterų, pietų Atlanfiko Valstybėse.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
FILMĄ SU LIETUVIŠ
KAIS ĮKALBĖTAIS TE

KSTAIS

Prancūzų pagamintos fil- 
mos Kelionė aplink pasaulį 
viena versija yra lietuviška, 
su lietuviškais įkalbėtais 
paaiškinimais, kuriuos Pa
ryžiuje įkalbėjo kino teatro 
Vaikų pasaulis .skyriaus ve
dėjas Ą. Rastenis.

šį pereinamąjį punktą. Prie 
sienos stovi sargybiniai ir 
viešai draudžia savo gyven- .; 
tojams eiti. į mūsų pusę. . i 
Bet ką pernešti visai jiems 
neleidžia.

RAGINA SUMAŽINTI.
DARBO VALANDAS

WASIIINGTON,-Hugli.
S. Johnson,, adminištrato- ,
rius NRA karštoje savo i
kalboje, 7 d., ragino visus 
darbdavius kuoveikiajisiai 
sumažinti darbo valandas .. u 
savo darbininkų. Jis kartu 
pagrasino tiems, kurie nesu
tiks to padaryti.

VOKIEČIAI LAIKINAI “7 
UŽDARĖ TILŽĖS TILTĄ

BIGOTAI SUARDĖ 
PLATFORMĄ

London, — Edinburgh 
mieste penkiasdešimts kata
likų priešų puolė katalikų 
susirinkimą ir suardė kalbė
tojų platformą.

GYVENTOJŲ JUDĖJI 
MAS LIETUVOJE.

navo apie 100.000 litų. Jis Lose Šiais metais yra 18.374 
eina 45 kilometrus per va- (pereitais m. buvo 17.836). 
landą* labai gražiai atrodo.; 1926—1932 m. viešosiose 

pradžios mokyklose berniu
kų skaičius visada būdavo 
didesnis, negu mergaičių, 
Šįmet gi yra priešingai: 100 
berniukų tenka 100,4 mer
gaitės.

Pagal Bei i g t,ją ‘ 
mokinių skaičius šįmet pa
didėjo: katalikų 10,1 proe., 
Izraelitų 8į evangelikų 2,2.

1933—34 m. m. pradžioje 
prad. mokyklose mokyto  jų 
buvo 442, kurių vienam ten
ka vidutiniškai 41 mokinys.

• \ • ’ T’

Privaįįsfyų Pradžios Moky-

pereitais metais buvo tik 
viena. Šiais metais jų jau 
yra 12, Jose mokosi 516 mo
kiu.

Visos yra. įsteigtos lietu
vių mokytojų sąjungos. Jas 
lanko beveik tik lietuvių 
vaikai.

Religijos atžv. 267 vaikai 
yra katalikai ir 249 eyangėl. 
Mokytojų tose mokyklose 
dirba 17 (12 vyrų ir 5 mot.) 

Be to, dar yra 8 privati!- 
kos vidurines ir aukštesnio
sios mokyklos su 487 moki
niais. i Šįmet mokinių skai
čius jose, palyginus su pe
reitais mokslo metais, yra 
padidėjęs 77.2 mokyklos 
(progimnaziją Pagėgiuose 
ir vidurinė mokykla Heyde- 
kruge) yra įsteigtos pačios 
Lietuvių mokyklos sąjungos

Klaipėdos mieste viduri
nių mokyklų yra 2 (1 mer
gaičių ir 1 bern.). šįmet jo
se mokosi 596 mok’.

Mokytojų seiniharijų yra 
viena. Mokinių joje 102.

Kūrenamas malkomis, ir 
dėlto jo kuras kainuoja- 
daug pigiau už benziną ir 
kitus užrubežipius karus. 
Vagonas vaikščios taip Bir
žų ir Šiaušių; miesto, . Tuo
jau bus 'daroma tokių vago
nų ir daugiau. Tsį—

PERNAI V. D. UNIVER
SITETĄ BAIGĖ 293.

1933 m. Vytauto Didžiojo 
universitetą baigė: teologi
jos - filosofijos — 45,. evąn- 
gelikų - teologijos —T, hu
manitarinių mokslų 25,, 
teisių — 99, matematikos- 
gamtos ’ fak. —• 15,. medici
nos f ak. — 87, tęknikos fa
kulteto T-7- 21; viso 293. 1932 
m. .baigusių buvo 226.

. Vedybos, gimimai ir 
mirimai. ■

Gimimai ir mirimai —tai 
yra natūralūs gyventojų ju
dėjimas,-o emigracija ir e- 
migracija — . mechaniškas 
judėjimas. .

Žemiau dedami skaičiai 
parodo natūralųjį Lietuvos 
gyventojų judėjimą:,
Metai 
1933 
1932. 
1931 
1930 
1929 
192S

PREZIDENTO ŽMONA 
SKRAIDO ORLAIVIU

KLAIPĖDOJE 43.000 GY
VENTOJŲ.”

(LIETUVA PATI GAMI
NASI MOTORINIUS VA- 

. ' GONUS • '

Dabar įeina į madą gelž- 
keliuose motoriniai vago
nai; jie yra labai praktiški. 
Nuo to ir Lietuvą neatsilie
ka'. Bet pirkti vagonas už
sieniuose brangu. Pradėtą 
t okius vagonus gaminti Lie
tuvoje.-. .

Pirmas toksai vagonas 
jau pagamintas siaurųjų 
gelžkelių dirbtuvėse ii' kai-

Klaipėdos miešto sąmatai 
sudaryti apskaičiavimu, da
bar Klaipėdos mieste yra iš 
viso per 43.000 gyventojų. 
Klaipėdos miestas turi iš 
viso .108,4 mil. litų toto ir 
per 14 milijonų litų skolos.

PANEVĖŽIO ATVADA
VIMO PAMINĖJIMAS.

Gimimai Mirimai Priaugu 
62:145 ’ - 32.749 .= . 29.396 
65.371 
63.419 
64.164 
63.083 
65.945

• 36.504
.37.478
37.151 
39,(569 
35.698

PORT-A U-PRINCE, — 
Prezidento Roosevelto žmo
na Čia atlėkė orlaiviu 752 
mylias iš Kubos. Visas ke
lias buvo virš juros. Iš ten 
p-nia Roosevelt mario orlai
viu lėkti i San Juan,

HOu^p^ericą 
ekŠ.ukLsmaĮLIETUVĄ

■Retigiama Vadovybėje
AMEKIKOS LIET.. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS-

IŠRL.YUKS Iš NĘ\V VORKO

BALANDŽIO 11, 1934
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENDAM
. Tiesius ir parankus, susisiekimas į KLAIPĖDA ir KAUNĄ per 

... Ilotterdamq.
. Skaniausio maisto gausingam sutelldnie patarnauju mandagus ir 

prityrė patarnautojai. Specialiui pasiliukšminimuU kaip įvairus 
žaislai, koncertai, jiidofnl ■ ptlyęikslal ir tt.

.PLATESNIU INFO.Il M APIJŲ KLAUSKITE PAS:

Anib,raziejnx .L,. JUS Grand Street, Brooklyn,. N. , Y.
Amerikos Lietinis, 14 Varnon Street, IVorcester, Muss. •
Atluntle- Trayel Service, K. Sidabras^ Prt>p., . ■

342 5V. BroadirujV So. Boston, 5Iass; .
Bnrikei Irius P., .678 N\ Šlain St„‘ Montęlio, Mass.
Dina, (5820 Superiui* Arė., Clevelaiul, Ohlo.

•Albhs. p’, 1730 — 24-th SL, (’lik'Ugo, Mieli. '.
Naujienos, 1739 So. Halsted SL, CliicugOj Iii.
Sėky.$ L. 433- Vark St., Nowafk, N. j.
TročinHii-s a. S., 197 Adams St.-, Nevrark,. N. .T.

• Vantaius. A.', 1200 (’nrsnniSL, S. S. Plttsburgh, Pti.
’ Vienybe Travet BiireaU, 19'3 Grumi. St,; Brooklyn; N. Y.

. Masltiier V.’ .)„• 2013 .Umwi ŠL. S; B. Plttsburgh, Pa: •
■ įimntnimkas J„ L'io Uongrė&s Are., AVntorbury, Uonn.

Šiais metais, gegužės 20 
d. sukanka 15. metų, kai bu
vo išvyti iš Panevėžio bol
ševikai. Ta proga ruošiamas 
iškilmingas paminėjimas su 
paskaitomis - ir eisenomis. 
Bus išleistas didelis leidi
nys,, kuriame bus Panevėžio 
miesto istorija, atvadavimo 
kovų aprašymai, dabartinė 
miesto būklė, atliktų darbų 
ąpžvalga ir t. t. Tam tyčia 
išrinkta komisija jau ėmė 
ruoštis paminėjimui ir rin
kti reikalingą leidimui me
džiagą. Tsb.

MOKYKLOS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

. PagalKlaipėdos statisti
kos biuro davinius, dabar 
Klaipėdos krašte yra 266 
mokyklos,, kuriose mokosi 
21.404 inokiriiai (10.779 ber
niukai ir 10.625 inerg). Mo
kytoj ij, mokyklose dirbam 
Irių, yra- 597 -(417 vyrai ir 
124 mot.).. '

Pradžias J^okyklos . 
palyginus su pereitais me
tais, yra padidėjusios, Da
bar jų yra 248 (218 viešo-, 
sios ir 12 privatiškų).

Mokinių pradžios mokyk-

28.865 
25,941 
27.613 
23.414 
.30.247

Kaip iš šių skaičių mato
me, gimimai viš mažėja. Ta
čiau tuo .. tarpu gyventojų 
prieauglis kiek didėja. Del 
to, kad išmokome sveikiau 
tvarkyti savo gyvenimą bei 
kovoti su įvairiomis ligomis 
Ypač mirimų skaičius su
mažėjo 1933 metais?'

1933 m. buvo iš viso 19.- 
511 vedybų (jungtuvių) ar
ba 3,6% daugiau, kaip 1932 
m. .

Daugiausia miršta kūdi
kių ligi 1 metų amžiaus. La
bai daug, palyginti, miršta 
žmonių džiova. Ta liga 1932 
m. mirė 2.693 žmones, 1933 
m. 2.445 žmonės..

Emigracija iš. Lietuvos 
beveik visai sustojo. Seniau 
tūkstantiai gyventojų“ kas
met tekdavo 4 —- 7 emigran
tui, b dabar ne pilnai vienas 
Imigracija (atvykimas iŠ 
kitų kraštų) taip pat labai 
menka. Dabartiniu metu vai
soje Nepriklausomoje Lie^ 
tuvoje yra arti 2 milijoną 
500 tūkstančių gyventojų.

Tsb.

krašte yrą 4: Vytauto .(lie
tuvių) Luizes, Viktorijos 
ir Herderio. Visose keturie
se mokosi 1242 mok'. Vytau
to ir Luizes gimnazijų lan
kytojų skaičius šįmet yra 
padidėjęs, o lutų dviejų su
mažėjęs.

Pagal religijų'200 gimna
zistų: yra katalikai, <836 ė- 
vangelisfai, 186 jzraejifai ir 
20 kitų tikybų.

Dar yra 23 specijalinės 
mokyklos, . kuriose mokosi 
kelias valandas į savaitę 
specijaliiiių dalykų baigu
sieji, pradžios mokyklas. To
kiose mokyklose šiais me
tais, mokosi 526. .

Yra taip pat vieiia kur
čiųjų — nebylių mokykla, 
kurių lanko 28 (14 ber, ir 
14 merg.).

Taip. maždaug atrodo 
Klaipėdos krašto, mokyklos 
pagal statistikos dirvinius.

KIEK IŠMOKAMA PEN
SIJŲ IR PAŠALPŲ.

RAGINA NELANKYTI 
KINO

San Francisco, — Arki
vyskupas Edward J. Hanna 
savo ganytojišku laišku ra
gina katalikus nelankyti ki
no paveikslų gavėnios metu.

HITLERIS SKELBIASI 
KATALIKU

Berlynas, — Kancleris 
Hitleris dar kartą viešai pa
skelbė, kad. jis esąs katali
kas. Ką tik buvo atspaus
dinta jo paties biografija, 
kurioje jis pasisako esąs ka
talikas. .

VOKIEČIAI UŽDARĖ IR 
EITKŪNŲ PEREINA

MĄJĮ PUNKTĄ ..

Iš Virbalio mums prane
ša, kad vokiečiai uždare ir

Tilžė. Nuo 20—II ryto _ 
per Tilžės tilta iš/ vokiečių. 
pusės nepraleidžiama pasie- ' 
nio zonos gyventojų su sie
nos kortelėmis Lietuvos pu
sėn. Tiltas apstatytas sargy
bomis. Sako, tiltas būsiąs ■ 
tuo būdu uždarytas ligi a- 
teinančio pirmadienio, kada 
įsigalios, visiškai maisto da
lykų iš. Lietuvos įsigabeni- 
mų suvaržęs naujasis įstaty
mas.

BEDIEVIŲ ORGANIZACIJA 
NEGAVO LEIDIMO

sijos armijos invalidams 
394,497, pasižymėj usi e m s 
asmenims 225.034 lt., buvu
siems Vokietijos tarnauto
jams (Klaipėdos krašte) 
421.732 litai. Taigi, iŠ. viso 
pensijų bei pašalpų 1933 

Į melais išmokėta 5.195.281 
Į lt., (1932 m. — 4.493.238 li- 
į tai).. Tsb.

Strasbourg, Prancūzija,— 
Prancūzijos valdžia nesuti
ko duoti leidimo tarptauti
nei bedievių organizacijai 
steigti jų centrą šiame mies
te. Ta organizacija buvo pa
naikinta Vokietijos.

PRANCŪZAITŪHDAU
GIAUSIAI MISIJ0N1ERIŲ

Cologne, Visame pa- ; 
šaulyje, prancūzai tūri dau? 
giausiai misijonierių. Antra 
vietą užima vokiečiai. Ne-: . 
paisant karo sutrukdymų, 
vokiečiai turi 50 misijų, ku
riose darbuojasi 999 kuni
gai, 672 broliukai ir 2,002 
sesutes. Tose misijose, pe
reitais metais, prięmč 742,- 
000 krikštų,

Vokiečiai turi 14 misijų 
Kinijoje, 5 Japonijoje, 2 In
dijoje, 1 Philipinose, 4 Aus
tralijoje ir Pietų Vandeny
no salose, 16 Afrikoje, 2 
Šiaurės Amerikoje ir 5 Pie
tinėje Amerikoje.

Pensininkų skaičius auga.
Šių metų pradžioje Lietu

voje buvo 3.453 pensininkai. 
Iš jų 1600 įstaigų buvę tar-' 
nautpjai, 199 kariai, 585 j 
Lietuvos karo invalidai, 1531 
pasižymėję asmens ir. 122 
buvę Vokietijos tarnauto-, 
jai. (pusę jiems išmokėtų 
pensi jų valstybės iždui ,V0- 
kietija grąžina vėliau). 
..1933 metų poodžio j e buvo 
2.845 pensininkų, 1932 metu 
— 2.413, 1931 metų — 2.069 
pensininkai. Pensijas moką 
pensijų bei pašalpų fondas 
ir valstybes iždas.. Pereitais 
metais iŠ pensijų bei. pašal
pų, fondo .išniokota: įstaigų 
tarnautojams pensijų 2.868, 
996 lt., pašalpų 760.926 lt.;i 
iš valstybės iždo .-pensijų.^ iš
mokėto-Lietuvos karo in-

,T P -J • , f * ' ' » - "* , * k ■

valulų kariams 524,096,

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. " Ennius.

' Turime gražių Velykinių Kon.vertu. su Lietu- . j 
• viškąis parašais. Kainos labai prieinamos. Šu J

Gerb. Klebonų Dėmesiui

,. $1.50 
.,$2.00 .
. . $3.00

$4.50
.. $5.25

. 300 ..
500'..

. 1000 ., 
. 1500'..

. . 2000 ..
Malonekitą siųsti užsakjhnus,. . -ji!

•’DARBININKAS” d
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Waterbury, Conn.
Misijos

t Misijos/ kunigo misijonie- 
' riaus Biužiko (Jėzuito) ve- 
? damos, labai sekasi, nes 
' žmonių minios lankosi klau- 

syti jo pamokslų ir eina 
dažnai prie švenhj Sakra
mentų. Daug jau knygų iš
parduota, dėka Tėveliui mi
si jomeriiū', taipgi ir laikraš- 

T^hjrTatTi’kras^Tų)astal7r(IaTr

bas ir matyt kunigui Bi’Uži- 
kui labai sekasi. Mes (as
meniška nuomonę pareikš- 
darni) manome, kad jis-len
gvai laimes '“Darbininko’* 
vajaus kontestą. Tikrai bu* 
tų jisai vertas laimėti, nes 
jis ir pernai (kad ir nebuvo 
kontesto) daug išplatino ge
rų katalikiškų laikraščių 
bei knygų.

Naujas Kumštininkas
Šiomis dienomis sužino

jau, kad lietuviai vol gali 
džiaugtis ‘ naujų lietuvių 
kumštininku, asmenyje Ed-_ 
die Hogan (Edvardas Juš- 
kis) ir Watcrbury. Edvar-

• das Juškis priklauso. prie 
sunkiojo svoriu kumštinin
kų tai kaip ir mūsų tautie
tis Jack Sharkey,. nes sve
ria daugiau kaip 200 svarų. 
Jisai šiomis dienomis buvo 
spaiTing partner. ; dėl Tom- 
my Loughran ir dalyvavo
.‘prėlimiaries.’ėše Carnera - 
Longliran kumštynėse, Mia- 

. . mi Florida. Jisai nugalėjo 
anglą Jack Pęttifer iš An
glijos.

. Edvardas kilęs iš lietuvių
• ‘Waterbury. Jo visa Šeimy

na ir dabar čia tebegyvena 
ir eina i .mūsų Švento Juo
zapo bažnyčią. Jisai dar ne
turi 20 metų. Lig šiol 
jiš tiktai kumščiavusi, Coii- 
neticut Valstybė j e /ir Wa- 
terburyj, bet jam tai nėuž-

. teko ir jisai nuvyko į New 
, . Yorką. - Ten, vadovybėje

Ral-ph Gold, jisai ėmė nlan- 
. kšthitis ir -labinus pratintis- 

; treniruotis. Jam labai , sekė-.

Gar- 
žmo

si ir Madison Sųuare 
den,.. kur buvo 12,000 
nių minia ir jisai laimėjo 
Metropolitan Chanipionship 
.; - Tiktai kelios savaitės at
gal jisai pradėjo dalyvauti 
profesionalėse kumštynėse 
ir pirmą sykį toje rolėje ji
sai gavo gausių aplodismen
tų. Jo antrasis pasirodymas 
profesionalų rolėje buvo 
Miami, Florida su Jack Pe- 
ttifer, kurį kaip jau sakiau 
jisai gražiai nugalėjo.

Edvardas sveria 215 sva
rų ir turi šešių pėdų augš- 
tumo. Šulyg Watėrbury’d 
anglų laikraščio expertų, ji
sai turi labai pavydėtiną a- 
teitį ir waterburiečiai seks 
jo kiekvieną žingsnį,. nes 
Edvardo asmenyje reiškiasi 
sunkiojo. svorio čėmpijonąs. 
Valio, Eddie, mes to kaip 
tik tau . ir linkime, nes esa
me tikri, kad tavo jauni 20 
meteliai geriausias pamatas. 
Neapvilk mūsų ir lik tuom? 
kuom visi lietuviai, ne, tik 
WaterburyTo, tau linki. ;

Jo brolis irgi atrodo kaip 
ristikas arba kumštininkas.

nes dalyvaus daktaras Auk
štakalnis (Colney) ir p-le 
Petrauskaitė.
Vyčių Mėnesinis Susirinki

mas. '
Vyčių įnėn. susirinkimas 

įvyksta paskutiniame kiek
vieno mėnesio pirmadieny
je. Pereitame susirinkimo 
dalyvavo daug jaunimo ir 
trys kunigai: Valantiejus, 
Ražaitis ir Gauronskas. Bu
vo ir daug kitų ten garbin
gi]. žmonių bei vyčių, kaip 
tai: Jonas Kairis, Jonas Be
simai tis, šerifas Jenušaitis 
ir -kitu—-—-———

Daug dalykų nutarta, bet 
svarbiausiuoju gal buvo pa
naikinti ‘speeįal seniors’ na
riai. Iki šiol buvo vyčiai 
jaunesnieji, • senesnieji it 
Special Seniors. Tie speci.a] 
senjora buvo man, . rodos, 
studentai iš High Schoojs.

Silvester HariĮls, juodukas, savininkas mažos ūkės netoli 
Columbus, Miss., džiaugiasi, kad dėka prezidento Roose- 
velto užtarimo^ terminas sumokėjimui moigiČiąus bųvo_ 
atidėtas ir nuosavybė išgelbėta nuo pardavimo.

Lietuvos Žemių Sausinimas

Studentų- “RoTler Skating

. Ana penktadienio vakarą 
IVaterbury’o lietuviu stu
dentų kuopa turėjo savo 
trečią .Roller Skating Par
ty, Chase Park R inkš'sese. 
Dalyvavo apie 50 studentų-

dentų kuopoj Vincas Bule- 
vičius (C. W. A.), viršinin
kas.

Studentu Debatai.

Kai. .kurie Lietuvos žemės 
plotai turi dideles lygumas 
ir lietingais metais sunyks
ta laukų derlius, Idtur yra 
didelių pelkynų ir upių už
liejamų žemių, kurias nega
limą naudoti. Todėl žemių 
nusausinimu pradėta rūpin
tis tuojaiu atgavus nepri
klausomybę.

Suprantama, ] iradži oje 
sausinimo darbai labai pa
mažu vykdomi, nes nėhųvo 
nei lėšų, nei išmanančių 
žmonių. Paruošti šioms dar- 
bams specialistų įsteigta 
Kėdauiiose kulturtechnikų 
mokykla. Daugiau skiriama 
ir valstybės; lėšų. Tiesa, .už
ėjus "krizes. metams, tos lė
šos vėl susiaurintos. Bet už
tat, atpigo ir išlaidos. Todėl 
melioracijos darbai nuo kri
zės labai nukentėjo.

Vai sty bės i ždas me.1 i orą- 
oi jos darbams per 1919. — 
1929 metus išleido 
426 litus, 1931) m. -
881 litą, 1931 m. — 6.194.^ 
418 lit., 1932 m. — ,3.061.688

litus ir 1.933 m. — 2.55o.00() 
litu. Šiais metais prašoma 
4 mik l'itij. .

Pats svarbiausias • ir pa
grindinis žemių .nusausini' 
mas eina dideliais at vi rais 
griovais. Per .1919 — 1933 
metus melioracijos (mm- 
Smirnoj darbus vykdant, 
tiesioginiai atvirais grio
viais nusausinta apie 270.- 
742 hektarų žemos. O ben
drai imant (netiesioginiai ir 
tiesioginiai) nusausint a s. 
plotas bus dvigubai dįdesnjs_ 
Nes sutvarkius upelius ir 
nagrindmihs griovius pra
vedąs, toliau savo žemes ga* 
Ii sausinti patys ukmntkai.

Per tuos 15 melioraci jos 
darbo metų didelis Lietuvos 
žemių plotas’jau yra nusau- 
dntas. Bet dar tų darbų pa
daryta nedaugiau, kaip gra
ži pradžia. Dar gana dideli 
Dietai’. ir -gerų, žemių laukia 
nusausinimo.

Be to, dalis žemių kasmet 
nusausinama ir drenažu (že 
moję Įkastais vamzdžiais). 
Drenažu susidomėjimas il
ki įlinkuose vis didėja. Dali
nai prie to paskatina tų 
darbų atpigimas. Dabar vi
dutiniai 1 hektaro, drenažu 
nusausinimas kainuoja 300 

350 litų, kai dar prieš 4 
— 5 metus kainavo 500 — 
700 litų. Ūkininkai sausina 
žemes, gaudami vyriausybės 

’ pašalpų bei'paskolų. .

BRISTOL, CONN.choro, o brolis lošia su Vy
čiais. basketballįninkais.
TIKYBINIS TEĄTRAŠ

Marijos Vaikeliai ir Pa
rapijos Mokyklos mergaitės; 
Seserims Mokytojoms vado
vaujant j rengiasi vaidinti 
balandžio 25, tikybinį veika
lą.

O Alumniečiai-tės, vado
vaujant grąboriui / Jonui 
Stokes ir mėsininkui Jonui 
Stokes rengiasi prie Mins- 
trel Show, mūsų Naujoje 
Salėje. Girdėjau, kad jau 
daro programą ir turi su
rinkę beveik iki $200. Va
lio! Lai jums sekasi.
; šįmet alurAnietės turi sti
prų basketb'All ratelį, vado
vybėje Bill O’Brien ir John

. Bristoly irgi yra labai 
daug lietuviško Bei katali
kiško veikimo, bet . lietuvių 
laikraščiuose apie tai nera
šoma. Sužinojau, kad Bris
tolio jaunimas yra susiorga
nizavęs į Lietuvių Katalikų 
Kryžiuočių draugiją ir turi 
apie 100 narių. V alio, ir 
garbė jums, Bristolio jauni
mėli, kad jūs viešai nesibi
jote kataliko bei' lietuvio 
vardo.

Jje turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą Moose Club 
Hali, Bristo!, Conn, pereitą 
antradienį. Jie pasiryžo lie
tuviškai rhbkiiitis skaityti 
ir rašyti; Tai labai girtinas

V Jie dabar tur būti (sulyg 
Special Seniors panaikini
mo) rišasi tik su senesniai- 
siais. Tai gal iv sveikintinas 
žygis.. ■ / .

Buvo taipgi kalbėta apie 
Card Party parapijos nau
dai, kurie įvyks šio mėnesio 
23, vakare, Naujoje Salėje. 
Komisija jau išrinkta, ku
rion įeina šerifas jenušai
tis, Happy Lasky ir keli ki
ti bei kitos. Jau tikietai pla
tinami. Mes šiuomi per šį 
laikraštį raginame visus bei 
visas nusipirkti tikietii ' ir 
tuoini paremti savo lietuviš
ką parapiją. Bus ir dovąnų 
bei užkandžių. Tikietų gali
ma gauti pas Joną Lėsūnai- 
tį, arba pas biįę kurį kuni
gą ir vyčių narius. Neuž
mirškite, nes yra parapijos 
labui.
Šventos Onos Draugijos.

Card Party
Balandžio 6, vakare. Šven 

tos Onos Draugija ir jos ko
misiją širdingai kviečia vi
sus bei visas lietuvius atsi
lankyti. Kartais daug atei
na į Card Party svetimtau
čių bei lietuvių iš kitų mies
tų, ;o ne tiek daug waterbu- 
riečių. Kad ir daug lietuvių 
turi savo , namuose Card Pa^ 
rties reguliariai kas savaitę, 
bet visgi kai yra daroma pa
rapijos ar draugijos visi bei 

i visos turėtų pamiršti nami- 
i nes parties ir ateiti į para-

. Tai pyko penktadienyj. 
Debatų temai: Ar ir už pro- 
hibiciją ? Prieš alhogolį gin
čijosi Vincas Klimas. Jok- 
šiutė ir Zabelskiūtė ir už 
‘Repeal’ arba prohibicijos 
panaikinimą ■ kalbėj.0 Stane-lpijos salę, i * 
vičiūtė iš Oakville, Aleksai- 
tis ir Benesevičius. Teisė
jais buvo kunigai Ražaitis, 
Kripas ir Juozas Dubaus-

studenčių. Visi bei visos tu-i
Tėjo gerą laiką. Buvo ten ir Į

. kunigas Ražaitis, kuris ypa
tingai'mėgsta roller skąting
gal dėlto, kad jo brolis turi
New. Jėrsev Valst vbe j e R,ol-į • ' . * *'ler. Skating . Rinks ir ten 

j. nuo jo išmoko daug (trik-__ _
į šų). Studentai norčijo ture-.kas ir Jaudžminiūtė. Gin- 
i ti kitą Ice Skating Palty,
| . bet ledas netinkamas? Po 
į . Roller Skating visi bei vi- 
j sos gardžiais užkandžiais
I buvo vaišinami. ..Daug dar-
j bavosi kaip ir visuomet stu-

Partv.

r
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Tel. Bryant 9-7763 |

CLEMENT VOKETAITIS
E ADVOKATAS
Ė 113 West. 42-nd St.f 

New York, N. Y.
’ ’ ‘S

vai išėjo lygiomis. Buvo į- 
domių žinių tai iš Congre- 
ssional Ręcords, tai iš poli
cijos, medicinos ir kitų. sri
čių. Labai įdomus dalykas. 
Matyt, kad Waterbųry’id 
lietuviai studentai mėgsta 
debatuoti, nes tai jau ant
rieji, o šį sekmadienį štu-. 
denių mėnesiniame susirin
kime bus vėl debatai.. Tema 
bus :. Ar lietuviams geriau 
draugauti tiktai su lietu
viais,- ar su kitais, Kitame 
numeryje pagarsinsime kas- 
laimėjo. Turėti], būti įdomų.

13.367.-
- 5.943.-

VylJc iv -Dili V/ JJlluIl LL d Uitu I T T T t^v- ■ v — . • . . 
Stokes (Meisininko). Maty- ^ka%^aug^os Bristo-
ti, Waterbury’o jaunimas 
ar tai. vyčiai, ar tai studen
tai, ąr tai Marijos Vaike
liai, ar tai .. choras, ar tai A- 
lumnietės, ar tai B.oy ir 
Giri Scouts širdingai veikia. 
Tai gerai, jaunimėli, ‘tiktai 
ištęsėkite. Netingėkite. Gy
venimas visuomet saldus, 
saulėtas ir per trumpas ir 
nen.uobodus *. tam žmogui, 
kuris netingi ir veikia, o 
tam kuris tingi yra ilgas ir 
nemalonus gyvenimas.

liečiu darbais. Ištiktųjų 
mažai, yra jaunimo, kuris 
be lietuvio kunigo,, be savo 
lietuviškos parapijos taip 
gražiai ir katalikiškai veik
tų. Labai daug yra, kurie 
“in corpore” eina.prie Die
vo stalo. Be to, tas jaunimas 
noriai mokosi lietuviškai' ir 
priklauso prie Milžiniškos 
C. L. C. draugijos ir joje 
darbuojasi.. Tai retenybė. 
Taigi tiesiu savo 'dešinių 
ranką bristoTiėčianls. ir len
kiu galvą jiems už jų pavy
zdingumą.

N. J. apskritis šeštadienį 
<ovo 17 d., Šv. Jurgio para
pijos selė j e, 207 York SL 
Brooklyn, N. Y. vaidins 
naują trijų veiksmu trage
diją, ATGAILI.

Kaipo pri edas jaunuome- 
nei, tuo pačiu kartu bus vai
dinama anglų kalboje dvie
jų veiksmų komedija, “The 
Red Lamp”.

Kadangi šio parengime 
pelnas eis pusiau su parapi
ja, ta reikia tikėtis, jog 
kaip visuomenė, abelnai ir 
parapijiečiai jį tinkamai 
parems. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. įžanga tik 35 centai 

Kviečia..'visus rengėjai.
A. J. M.

BRIOCEPORT, CONN.

•

iš

C. BROOKLYN, N. Y.
ATGAILA

Lietuvos Vyčių N. Y. ir

Waterbury’o laikraščiuo
se tilpo Julės Baranauskai
tės gražus paveikslas ir ap
rašymas. : Tik ne viskas ap
rašyta kas būtų galima. Bu
vo rašyta kaip ji darbuoja
si Ziegfeld Fiollies, ant Bro- 
adway ir kad ji visur per 
Ameriką važinėjusi ir gar
siai ir gražiai atlieka Savo 
rolės. Ji' dabar yra padarius 
sutartį su kompanija. ilgam 
laikui dirbti. Sveikiname 
ją, nes' ji ištikrųjų gabi ir 
kai Waferi)ttry buvo tai pri
klausė prie choro ir visuose 
lietuvių katalikų . .parengi
muose dalyvaudavo. Paeina 
iš labai gertos .'šeimynos. Jos 
sesuo Marė priklauso prie

-'M

Gavėnios. laiku paprastai 
daromos, tai misijos, tai re
kolekcijos vienur kitur.

Vietinėje šv. Jurgio baž
nyčioje. šią savaitę vyksta 
rekolekcijos, vadovybėj ku
nigo dr. L. Hendelio iš Bal- 
timorės. Turėtų jomis susi
rūpinti ne tiktai, katalikai, 
bet ir šiaip jau lietuviai, 
vietiniai ir iš Stamfordo 
arba New Cąnnah, kuriems 
tokios progos ., dar nepąsi- 

• nepasitaikė. .

PATERSON, N. J.

F U**
i^BROADlAY,N£W.YO»K

Pavasaris Lietuvoj 
Praleiskite Velykas

Tėvynėje F 
Reguliarus, nuolat!? 
ulai išplaukimai per 

(.’OVENHAGĄ pato
giais . turistines kle- 
sos laivais. Visi 
kambariai iš lauko, 
su .maudynėmis.

Maistas geras.
Informacijų klau

skite pas vieti
nį agentų arba 

75 State St.. 
Boston, Mass.

Dabar Waterbury sniego 
kaip ir nėra. Neseniai upe
liai buvo išsilieję. Viena 
mergaitė, kokių penkių mę-- 
tų, norėjo išmėginti savo 
batelius ir bemėgindama 
paslydo į vandenį ir prigė
rė. Iš vandens gelbėjo iš
traukti lietuvis Kačerįs.

LANKĖSI
Waterburyj lankėsi

Cambridge,'kunigas Jonas 
Plevokas. Jisai yra kleb. 
kun. Jųškąičiui asistentu. 
Jaunasis kunigas gerai at
rodo ir yra. labai užsiėmęs 
įvairiais darbais.

Kiek laiko atgal kunigas 
Plevokas buvo susirgęs ger
klės liga, bet dabar jaučiasi 
gerai. Jisai Tėveliui Bruži-
kui davė ilgą automobiliu' 
‘.raidą’iš Cambridge į Wa- 
terbuiy 4 J Amžinuosius Kal
nus? \ Jis -pitoną kartą Wa- 
terburyj ir labai ..stebėjosi 
AVaterbury’o lietuvių \ nuo
savybėmis, sale, raoving pic- 
turęs, bovvlihgs AUeyš, haš- 
laitnam'iu, spaustuve ir taip, 
tolinus.

Kada užėjo nepaprasti žie
mos šalčiai, J. S. Warm- 
bath,. gyvenanti^ Wąshing- 
toh, D. C., atsimiiiė, kad to-; 
iriems šalčiams jis tūri tin- 
kamti drabužių, nes 1898 
metais jis./buvo Commodo- 
riaus .Peaiy žygio į Šiaurės 
ašigalį dalyvis. Čia. jis paro
domas jo Eskimoso kostiū- 
mę. ,/ū.’ .

VYČIAI VAIDINS.
“ATGAILI”

Lietuvos Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskritis šv. Kazimie
ro parapijos salėje, 147 
Montgomery Pi., Patvvson, 
N. J. sekmadienį, kovo 1.8 
d. vaidins du. veikai u:: t ra- 
gėdiją ‘‘Atgailą’' ir dviejų 
veiksmų komediją: '“The 
Red Lamp".

Tžanga.35 centai, Kviečia 
visus rengėjai. • ■ .

J ; J. M.

N0TARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. SALIAS
(BIRBI APSIUSI

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai (vengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. NulhuHmo valandoj kreiiv 
kttčs pas. mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinam:}, kainij.

Į Telcchone Stags 2—1109 ’ ė
j . MOT AR Y. VVBUC . Ė

I ALEKSi RADZEVIČIUS I 
Į G.It AB ORIUS > j 
!• 402 ‘Metropolitan:Avė. |
[ BROOKLYN, N. Y. j 
| Prkšais Apiviškunu. parapijos 1 
| Bažnyčią j
| Pamindau Automobilius Vos. i 
| tuvorns, Kvikštynmiis. ir viso- | 
| kivms p«ikyįĮnms. . ’ .|
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