
jungti fabrikas.

Metams

nepa- 
spėja

“Biulleten K$ 
darė Įdomu p? 
SSSR spaudoj 
kumentn, kurių* 
Sovietu vyriai 
tojo represijai; 
įlinkus.

sugėlė, betdar gyvehą.TDaūg 
gyvulių nuo sugėlimo nugai- 
V * Tso. ,

KAINA 5 CENTĄ
- — •» -

TARTĮ ’
M'ASHINGTOV thA— 

Vasario 6 d. čia Valstybes 
Departamento vice-sekreto- 
rius R. E. Olds ir Praneijos

pasirašė naują arbitražo su
tartį. < yr ;

Sako, kad prancūzu vai- 
diskuose sluogsniuose reiš
kiama nepasitenkinimas šia 
sutartimi.

. NĘW YORK. — Darbo 
biuras, kuri užlaiko Ameri
kos Darbo Federacija pra
neša. kad nuo 1923 metų be
darbiu skaičius Amerikoje 
auga smarkiai. Tais metais 
buvę apie milijonas darbi
ninkų be darbo, o dabar šis 
skaičius paauga iki 4 miliio-

DEMPSEY NEBESIKUM- 
ŠČIUOS ' ’ '

MIAMI, Fla. — Kumšty
nių, promoteris Rickard vie
šai paskelbė, kad Jack 
Dempsey, kuris kaip sako, 
neteisėtais kirčiais laimėjo 
kovą su mūsų tautiečiu Jack 
>Sharkeyy. pasitraukęs iš

— Prancū-
r/Vf.

lezicionierių 
tfiVo organe 
iiiinist” pa- 
eiškimą dėl 
askelbtu do- 
s remdamos 
ybė pavar
tojęs trocki-

Kas kumščiuosis su čam 
pijonu Tunney dar 
skelbė, liet ekspertai 
kad Jack Skunke v.

ESTIJA STEIGSIANTI
KAUNE PASIUNTINYBĘ

TALINAS. — Esti) spau
dos žiniomis, Estijos užsie
nių reikalų ministerija nu
tarusi Įsteigti Kaune savis
tovią pasiuntinybę. Atatin
kamą projektą užsienių rei
kalų miništeris jau Įteikęs 
niinišferių kabinetui. Kaip šaudė ir teb*>šaudo 
žinoma, estai ligšiol laiko kad jie tiki i Aukščiausiąjį 
Kaune'charge d’ affaires. ir prašo To užtarimo.

$4.00-;
$2.00 
amtoCt

SURŪKĖ 93,000.000,000 
CIGARETŲ 1927.

AVASHINGTON, D. C.— 
Pereitais 1927 metais rūky
mas J. V. padidėjo. Surū
kė tiek, kad maždaug kiek
vienam žmogui išeina po 784 
jcigaretus. 62 cigarus, tris 
svarus čiulpiamos ir rūko
mos tabokos ir po vieną treč
dalį svaro uostomos tabokos. 
Šias žinias paduoda valsty
bės iždinė.'

1927 metais surūkyta maž
daug 93.000.000,000 c i garė
tų ir jeigu juos sudurtame 
galą su galu, tai būtų gali
ma apjuosti žepię 160 kartų, 
sąko valstvliės iždas.

Amerikiečiai dūmais pa- 
didžiuojasi ir leido 7.387.351,616 cigarų, 

istorijos lapuse 66,698.798

VIENYKITĖS!

vioPiv Ul-

BITĖS NUŽUDĖ ŪKINTNN- 
KĄ IR JO DUKTERĮ

SAO PAULO. Brazilija.
— Ūkininkas S. Kep su šei
myna dirbo lauke. Bedir- 

y bančius užpuolė bitės ir ūki- 
ninką Kep taip sugėlė, kad 
jis tuoj mirė. Tas pats atsi- 

| tiko ir su jo duktere. Kele- 
F x tą darbininkų irgi skaudžiai

CLEVELAND, Ohio. — ' ISausio 31 d. apie 2 vai. po 
pietų 2 banditai įėjo į Lith- 
uanian Savings and Loan 
<■0., 6712 Superior Avė., kur 
tuo metu darbavos minėtos 
įstaigos sekretorius Stepo
nas Zaborskis ir tarnautojas 
Juozas Urbšaitis.

Vienas iš bapditų prisiar
tino prie ZaborsRio ir pa
klausė :

“Ar .turi ginklą?” . ;■
“Ne,” atsekė Zaborskis.
Abu banditai ūmai panau

dojo revolverius. Vienas 
puolė ZaborskĮ, kįfąs Urb- 
šaitį. Abięms buvo užko- 
manduota eit link laiptų ve
dančių į rūsį. “Eikit į rū- 

arba jnes judii abu už- 
mušime,” tarė vyresnysis 

i banditas.

Darbininkai neleido ardyti 
fabriko G. P. U. kovoja 

su, darbininkais

Nieko tokio. P. Biržiška gi 
Įėjo turėti du Įgaliojimu.

Zaborskis nesiskubino pil
dyt Įsakymo. Pasigirdo iš 
bandito rankos suvis, kulka 
pataikė Zaborskiui galvon. 
Banditai pagrobę apie $500 
—600 pąbėgo paleisdami ke- 
Jiatą nauju šūvių.

Policija atvykus rado Za: 
borskį kraujuose, kurį beve
žant Į Mt. Sinai ligonine ke
ly pasimirė*

Bankoj ant grindų buvo 
išbarstyta pinigų, kurių bam 
dltai nesuskubo susirinkti]/ 

■ Lietuvių,Taupymo ir Sko
linimo Bankd vadovybę su
darę Jurgis Kuzas, pirm., 
Dr. J. T. Vitkus, viče-pirm. 
ir.velionis Zaborskis buvo 
^u-etorius ir veikiantis ka
sininkas._________ ________

Policija deda pastaugi! 
’ banditus sugauti. '~>

o, paskelb- 
’ dokumen- 
inkų koųjr- 

smĮ&yfesą Stalino 
'**924 m. Sta- 

naudojasi 
mentais ir 
aĮba. Pro- 
tikslą pa-

VYR. TRIBUNOLAS SVARS 
TYS ROMANO BYLĄ . ' 

VASARIO 11-TĄ yy
KAUN AS.—Ih-aneša, kaį 

Jono Romano byla (kasaei- 
ja) Vyriausiame Tribunok 
bus svarstoma vasario llicl

“Komsomolskaja Pravda” 
paduoda žinių apie darbi- 
ninku riaušes, įvykusias 
gruodžio'm. pabaigoje Vla
dimiro gubernijoje. Iš lai
kraščio pranešimo matyti, 
kad riaušių priežastis buvo 
Šitokia.

SSSR valdžia nutarė su
jungti į viena du Vladimiro 
gubernijos fabrikus. Tam 
pasipriešino darbininkai, nes 
fabrikų sujungimas buvo su
rištas su darbininkų atleidi
mu iš darbo. Fabrikų su
jungimo, klausimu buvusi 
sušaukta tariamoji gamini
mo konferencija kurios dau
guma buvo prieš komunistui 
sumanymą. Tačiau, nesiskai- 

\tydąmi su darbininkų nuo-

LENKAI PASIPIKTINO UŽ miausia turėtų atitaisyti lie.
PAŽYMĖJIMĄ LENKĄ 

LIETUVIU

CHICAGO, III. — Majo
ro Thompsono administraci
ja išleido brošiūrą ‘‘Lest 
We Forget,” kur surašyta 
Amerikos istoriniai įvykiai . £_____________ _— -
ir- svetimtaučiai patriotai, 
tarnavę šiai šaliai.

Toje brošiūroje grafas Pu- 
laskis pažymėtas lietusiu.

Lenkai tuo labai pasipik
tino ir rašo:

“Asmenys, kurie redaga
vo majoro Thompsono leidi
mų verti pakarti.

“Jeigu majoras nesude
gins tų naujų brošiūrų, tai 
mes lenkai tą padarysime.”

Taip tai lenkai siunta dėl 
vienos klaidos, kad lenką pa
vadino lietuviu. Ponai len
kučiai turėtų pirmiau pažiū
rėti į savo veidą ir į savo 
darbelius. Mickevičius, Sin
kevičius. Pilsudskis ir kiti, 
kuriais lenkai 
puošia savo istorijos lapuse 66,698.798 svari) rūkomos 
buvo ir vra lietuviai,- Čia ir čiulpiamos tabokos ir 38,-

bininkų tiesiog. badauja.
Ka daro valdžia su bedar

biais?? Nagi rfieko. Laikai 
susinTpinti bent* apie tuos 
darbininkus, kurie iš bado 
-su -mirtimi-kovoja— Darbo 
nėra. Algos dirbantiems-dar- 
bininkams be pasigailėjiiųp 

1 kapojamos, o už maistą, bū
tą ir kitas pragyvenimo 
reikmenys kainoš stovi* ant 
vietos. Darbininkai turi rei
kalauti nupiginti pragyveni
mą : reikalauti darbo ir tin
kamo atlyginimo. Tą gali 
padaryti oreranizuotai kreip 
damiesi pas savo atstovus 
— valdininkus.

BADAUJA
PITTŠBURGH. Pa.—Čia 

prasidėjo masinis streikuo
jančių mainierių pikietavi-j 
mas. Streikeriai nepaiso, !% ■ 
kad toks nikietavimas vra 
griežtai uždraustas, nes juos 
prispaudė badas ir šaltis. A- 
pie pusantro tūkstančio mai
nierių su šeimynomis de
monstravo Califomia, Pa. 
miestelio gatvėmis pareikš- 
darni protestą prieš tuos, ku
rie ginklu ir teismais nori 
sulaužyti mainierių teisėtą 
streiką ir reikalavo duoti 
maistą, drabužių ir butus.

Streikuojantiems mainie- 
riams Pa., Ohio, Ind. ir ki
tų valsti jų yra būtinai* rei
kalinga visų darbininkų mo
ralė ir materiale parama. 
Padubkime jiems ranką Ir 
padėkime jiems laimėti ko
va.

Banditai

Pasak Savą 
tieji “Ih'&ridjj 
tai ap e irocki 
rėvoliurionu 
padirbti. Nuo 
linas daugybai 
padirbtais ; dol 
provokatorių p 
vokacija turęjį 
teisint i ropriiri.jas prieš troc- 
kininkus ir-. ių^įštremirną.

Šuvr.rinas žada paskelbti 
dar daugiau sensacijų apie 
diktatoriaus Šalino poli t i- 
nės7kowsj>ridįipieA .. .. -

••Darbininkas” 2 Syk Sąvt
••Darbininkas” pusei metų 
“Darbininkas” trims mSnesiams’ *. . . ' . . .

“Darbimnko” Įgalioti agentai, LDS. nariai, prenumeratoriai, kode užmio laikraštį “Dvr 
bininką” kitam metams gali pasilikti sau 50c.; pusei metų 25c; tims raineliams 15 centų. ■■ i 

’ ■ ' < ' •' ‘ ‘ r * ’ • /

MEKSIKOS VALDŽIA UŽ- |-! 
1 DRAUDĖ KATALIKAMS

* ~ MELSTIS NAMUOSE
MENIGO UITY. — Val

stybės ministeris J. Tajeda 
oficialiai pranešė, kad visu 
katalikai, kurie lankysis į| 
pamaldas laikomas privati
niuose namuose bus skau
džiai, baudžiami.

Sulig liauju įstatymų nė 
vienas katalikų kunigas ne- 
gali laikvti mišių be užsire
gistravimo valdžios įsfaigo- %
•1e- • / .'

T’olicijai Įsakyta visose 
valstijose areštuoti kiekvie
ną kunigą ir paprastą žmo
gų, kuris neprisilaikys des
poto Gailesio valdžios Įstaty
mų. Kur čia asmens laisvė, 
jeigu žmogus nė namuose 
negali melstis. Meksikos val
džia katalikų terorizavimu 
jau prisilygino su Rusijos 
bolševikais.

Tūkstančius žmonių su- 
tai.

tuviams daromą skriaudą ir 
rilrtinta kalbėti apie klaidas. 
Lietuviai Pulaskio nesis<ivi- 
na, nežiūrint to, kad jis pa
žymėtas lietuviu.

KI JĄ
Lietuvos spauda pranei 

kad atsilankius' keliems k 
ku žuinalistams Kaune, Ii 
tuvos žurnalistų siyjungAc 
legavo kaipo savo atstu 
pro f. Mykolą Biržišką, k 
po asmenį,/gerai pažįsfžu 
lenku santykius. .

Kiek anksčiau užsiei 
spauda rašė, kad Premiei 
Voldemaras Įgaliojęs p.? 
Biržišką padaryti pradi 
taikos deryboms su lenks 
Tuo reikalu p. Biržiška 
kalbėjęs lenkų susirinkit

- n daryti neleido ir mi'metę 
mechaniką nuo laiptų pasta
tė fabrike sargybas.

Gruodžio 30 d. į fabriką 
atvyko 4 milicionieriai, bet 

1— buvo dai- btn inkų išvytri au k. 
Darbininku” minia pareika
lavo iš fabriko direktoriaus, 
kad atiduotų - darbininkams 
raktus' nu<> sandėlių. Gabų 
gale atvyko G. P. U. būriai 

----ir-prasidėjo darbininkų su- 
ėmimai. Daug darbininkų 
sukišta į kalėjimus. G. P. 
V. vedanti “tardymą” ir 
randanti čia “užsienių kapi
talo intrigas.”

BUDAVAS NUŠOVĖ SAVO 
ŽMONĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ

NO. BRADDOCK, Pa.— 
Čia nesenai įvyko baisi tra
gedija. V. Budavas, kuris 
buvo žinomas kaipo mūnšai- 
no garbintojas, trim šūviais 
nužu(Ie"ša'v()_ž'inOrnrir po'fo,-|?imbasadorius 
pats nusižudė. Paliko ketu- 
rius nelaimingus našlaičius, 
kurių vyriausia mergaitė v- 
ra 12 metu. Tai vis pasek
mės supuvusio gyvenimo, ne
prisilaikančio jokių rybų.

2777-^ V
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

is vieno
> ■ t V ta išvežti

mė nuteisiąs 6 metam& giĄ-, 
sos kalėjiman už nuŽudritoĄ 
Dr. B rund zos. A r Vyriatisfe 
Tribunolas patvirtins Kafo 
Teismo nuosprendi, ar. aĮ> 
mes sužinosime vėliau. J)a- 

maną nTiteisus kilo daug ne- 
pasitenkinimu už ir prieš.

■ ' '

BIRŽIŠKA ŽURNALISTŲ 
DELEGUOTAS T LEN-
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IR DIENA VISAI NUĖJO NIEKAIS

Tai švelnesnis it

kokia ploteme jie manoma

Bežvejojant

įsnės lietuvių cfiorų ve-

nei konkrečių, projektų, nei

•V'PI •*/:€«'

^prisitaikęs paleido į ją ke 
Mus šūvius. Taip jis atly 
gino bobutei už jo barimą.

|Į*«W Jį^ibukas. Išvirias 
■ir SoloriMųįy Šapiro. Snlni- 
kytieji perduoti Kretingos ' e I * < a* --

MEILĖ PER TELEFONĄ
KAUNAS. — Savitarpi

nio kredito draugijai pasiro
dė įtartina, kad ji iš telefo
no valdybos gauna per daug 
sąskaitų, kuriomis rėikalau- 
jama užmokėti už pasikalbė
jimus su užmiesčiu, kai iš 
tikrųjų tų pasikalbėjimų, 
niekas iš banko nedaro.

Nutarta dalykas ištirti. 
Imta dežuruoti prie telefo
no būdelės, iš kurios kalba-

p. A. Vaičiūno diriguojamas 
didelis vietos letuvių choras 
ir kt. Teatras buvo perpil- 
dvtas.

Širvintų 
viršinin-

JUODA Kl 
i OM.VKAS P

“stok” neoažistamasis vis Z* X 9 *
dėlto nesustojo. Tada p. 
Svilas paleido šūvi, kuriuo 
bėgikas buvo nušautas ant 
vietos. Pasirodė, kad tai 
buvo miško vagikai. vietos

IR KEUU POtlClSTAS JDAvfe JUMS 
TlKlETJį KAIP JUS PRADĖJOT VAŽIUOTI

kiant plyš?; tinklas. Todėl 
žvejų draugija, manydama 
kad bus nuskendęs koks 
.vertingas daiktas, nutarė iš
traukti jį ant ledo. Sausio 
mėli, 6 d. bendromis jėgomis

UKMERGĖ. — 
demarklinijos baro 
kas p. Svilas šiomis dieno
mis bemedžiodamas su Uk
mergės apskrities veterina
rijos gydytoju p. Ambroze- 
vičiu miške 5 klm. už Širvin
tų palei demarkliniją, užti
ko miške du įtartinu wru, 
iš kurių vienas pasileido 
bėgti. Sušukus keletą syk

ta 7 eilė kalbų. ; ■ Iškilmėse 
Klaipėdoje pasižymėję'šuki-. 
limo dalyviai Martynas Jan- 
kus, Vanagaitis ir dar keli 
nedalyvavo, dalyvaudami su
kaktuvių minėjime provinci-

kas, 1925 met. vasarą, suži
nojęs, kad Surgėnų kaimo, 
Lapių valsčiaus, Jankelio 
Joselio smulkių prekių par
duotuvėje prekiaujama deg
tine ir papirosais be atatin
kamo patento, nuvyko tenai 
padaryti kratos. Kratos me
tu atrasta pusbonkis su deg- 
tinev6 pusbonkiai tušti lovoj 
paslėpti ir 88 pakeliai papi-

30.1 e.
Vakare miesto teatro-KIai- 

pėdos šauliu būrys suruošė 
koi/certą. Be kito, vaidino 
Vydūno “Ne sau žmonės/’ 
dainavo vietos konservatori-, 
jos mokiniai dainininkai ir

PREILA
marėse žvejo P. tinklas už
kliuvo už kažko sunkaus 
marių dugne, taip kad trau-

lianl -kurjeriui 
a-ltJetėvos’' w»

Antaną SucEdckĮ 
sunkiųjų ~ ‘darbų katėjimcr 
Kaitinamie ji: Būkėnas. Daf- 
jfcnas. s /ša^vičius,
Trands Kam
pukas išteisinti^

. TOKIOS vAlUcMDS
•Į TN TikuA velniava > • ■ i

r SAVIVALDYBIŲ TURTAS
L. Visit Lietuvoje esančių sa- 
tvivaldybių judomas ir neju- 
<'dūmas luitas apkainotas ar- 
. ti šešių milijohų litų. Savi- 

: valdybių trobesiai, iš kurių 
ū.,73 ‘gavėnami, Įkainuoti arti 
yjpUsketvirto milijono litų.

—
■*>ĄSIBAIGŽ DAINOS ŠVEN- 
B TĖS CHORVEDŽIŲ 
fe*?.. KURSAI

į Gruodžio 23 d., Ulšėnų 
Kaime buvo užmušta 70 me- 
tu senukė M. Rusgienė. Išr 
tyrus dalyką, pasirodė, kad 
tą bjaurų darbą padarė jos 
12 metų anūkas Juozas Sim
ukas. Suimtas jis teisinęsis

/ NEGEISTINI PAPROČIAI
Ąiiroslavo ; vaisė., Dabkiš- 

Kių kaime, Į Čižausko vestu
ves susirinko daugybė ne- 
kviestu kaimo vvrų. Esamu 

. nuo gilios senovės Lietuvoje 
i papročiu, pradėjo vestuvėse 
šeimininkauti. Atėmę nuo 

• vestuvninkų degtinę čia pat 
užustalėj susėdę ją išgėrė. 
Visi įsilinksminę pradėjo ir 

!”viestuviiiinkiis vaikyti namo 
- gulti. Žinoma nieks gulti 
eiti nenorėjo ir kilo peštv-

Peštynėse liko~sunkiai| r 
įsuŽeištas galvonJ)ats Čižaus- 
, kas ir dabar yra paraližuo- 
ta visa pusė veido, kairė ran
ka ir koja. Mariampoles a- 
pvgardos teismas nubaudė

tūo, kad taip pasielgęs ne
galėdamas pakęsti bobutės, 
kuri nuolatos jį bardavo. 

_Sūrėdamas ją “pamokyti,” 
jis pasivogė nuo kaimyno

1 NURIŠO VEGHORtf 
DIRIGENTAS

neturėsi.
• ritMha P. c^ lft'ueo

gyventojai.- ■_ Išlikęs gyvas 
taip persigandęs, kad nusto
jęs žad<0(>^-y ^g proto 
sukiši mą. Apsadftas tardy
mas.

niai dalyvaujant atlaikyta 
■gedulingos pamaldos. Po pa
maldų ir momentui pritai
kintų pamokslų, orkestrui 

L grojant. gedulingus-maršus, 
ant kapo sudėjo vainikus 
krašto gubernatorius Mer
kys, Klaip. direktorijos var
du jos pirmininkas Kadagy
nas ir Šaulių Sąjungos var
du jos pirmininkas R. Ski
pitis. Be to, vainikus uždė
jo dar vietos pulkas, šaulių 
rinktinė ir daug kitų orga
nizacijų. Prakalbas sakė gu
bernatorius pulk. Merkys, Š. 
S-gos c. v. pirm. R. Skipitis, 
maj Kalmat-ivičius ir kiti. 
3 vai. po piet “Ryto? vieš
buty' Įvyko iškilmingi pietūs, 
kuriuose be paminėtų Didž. 
ir Mažosios Lietuvos svečių, 
dalyvavo dar bu v. Klaipėdos 
gubernatorius Žilius, vietos 
pulko vadas, karo komen
dantas ir daug ietuyos 
veikėjų. Per pietus pasaky-

ir su dideliu vargu, sutrau
kius keletą plieno lynų ir 
nulaužus inkarą pavyko tą 
sunkųjį radini ištraukti. Pa
sirodė. jog tai būta 13 met
ui ilgio šakoto ir įmirkusio 
ąžuolo, -kuris .nuo kažrkiek 
amžių pragulėjęs j^rių dug
ne, buvo kietas, kaip akmdo 
Pardavusi radinį . .draugi ja 
pilnai padengė savo Šimkaus 
darbo išlaidas, r

PERMAINOS KARIUOME
NĖS VADOVYBĖJE

KAUN'AŠ/ — Respubli
kos Prezidento aktu šiomis 
dienomis pulk. Įeit. J. Ma- 
čiulaitis paskirtas Vyr. Šta
bo administracijos valdybos 
viršininku: Lo_s Jkaroapy- 
gardos štabo- viršininkas 
gen. štabo pulk. Z. Genllai- 
ris iš užimamos vietos at
leidžiamas ir paskiriamas 
II-os karo apygardos štabo 
viršminkiLi Aukštųjų Kari
ninkų Didž. Liet. Kun. Vyt. 
gen. štabo pulk. Įeit. K. 
Tallat-Kelpša paskiriamas 
I-os apygardos štab. virši
ninku; atsargos majoras K. 
Musteikis priimamas ka-; 
riuomenėn; artilerijos pulko 
vyr. Įeit. J. Niatironiš at
kistas iš kariuomėnėš į arti
lerijos karininkų atsargą; 
Karo. Teėhn. Štabo maj. 'JT 
Barzda-Bradauskas skiria-

■ < J * ar j?* *

mas to štabo;- viršininkįi; 
Daktaro ktas^Vžfrdo li

goninės ]>ulk. Įeit. gycL J. 
Marcinkus skiriamas ligoni
nes riršimiikb padėjėju.

Sausio 10 d. Šilutėje, Klai 
pėdos kraštą nusišovė 
teį T 
ir

peštukus nuo vienetui melų
* iki trejų metų sunkiųjų dar- 
hų kalėjimo. Vyriausiasis

^Tribunolas sumažino baus- 
/rnęiki dviejų metų Šimkaus 
‘kalėjimo.

■ ■ s • • •
? . jUžpereitą rudenį pradėjo 

■ degti Papiškių kaimo, Ve- 
■liuonos valsčiaus, gyventojo 

j Romano Tado kluonas. Ug- 
/ąais panorėjo pasisavinti ir
• trobas, bet laimei lietus gais- 
'rą užges ui o. Paaiškėjo, kad
Romaną iš keršto pakūrė jo 

ąkaimynas Mykolas Jankaus- 
” kas, kurį teisinas padėjo še- 
šeriems metams i kalėjimą. 
Vyriausiasis Tribunolas pa- jį > ■ 1
tvirtino šią bausmę.

•“ kt.mHįBčj .
‘ « v ‘

•ITU UŽ PHSRĄNKF, Klai pėdos k rasto
R. išsivadavimo sukaktuvės'
policininkas Zubric- Klaipėdoj buvo iškilmingai 

a’pvaikščiotos. Iš Šaulių Są
jungos paminėjipie daly vavo 
centro valdybos, pirmininkas 
R. Skipitis, sąjungos virši
ninkas maj. Kalmatavičius 
ir e. v. sekretorius A. Mar
cinkevičius. Iš Kauno dar 
daly'vavo “Mūsų Rytojaus” 
redaktorius A. Bružas ir dar 
kelt Sukilėlių kapuose -Klai

kai! menki niekai. Bet, iš to 
ir kai kurių liūdininkų pa
rodymų Kauno V nuovados 
taikos teisėjas pripažino, 
kad Joselas prekiauja degti
ne ir rūkalais be patento ir 
nubaudė jį 250 litų baudos 
ir priteisė užmokėti trigubą *
patento kainą — 9000 litii. 
Kauno Apygardos Teismas 
1927 metais NTI 16 dieną šį 
taikos teisėjo sprendimą pa
tvirtino.

• (Atsakymas yra gana ilgas 
dkftuTnentaa Dėtai i ai at pa
sakojus turinį pąSilfetl^iTAo 
ir susitarimo, įvykusio tarp 
p. ‘ Zaleskio ir prof. Volde- 

’įiiro Žėnevbjf'^ atšakyriio 
kreipiama dėmesio į tai, kad 
U Sol l

LIETUVIAI PERKA NEKIL
NOJAMA TURTĄ Iš

'f Akcinėj Varpo” bendro-

Duonclai čio gatvių. kampe; 
Kaune, nupirko iš žydų ta
bako dirbimo l7 draugijos' 
“Iserlis ir Ko,” mūrinius 
namus ir djdelę aikštę žemės. 
,, • ■ ■ jyi/ z-

KOMUNISTŲ SUfiMIMAI 
kLAipęnA.-^įgip^ 

d. čia sulaikyta trvs Komu
nistai, kurtė Lietuvoj^ %tiVo 
mokomi ir,' matyt, mapė pa-j 

^riekulės. Vintų. Ruki i išlepti Klaipėdos kra^te.Tai

! KAUKAS. — Specialaus 
lenkų kurjerio- p; - A. Tar 
novskid įt^čfam prof- Volde
marui p. A. Zaleskio sausio 
7-cL laiške siūloma pradėti 
lietuvių-lenkų derybos Ry
goje sausio mėn. 31 dieną.
■" Siūloma svarstyti Šie klau- 
sįmaf • : pasienio' -
‘nias, pašto ir telegrafo 
Susisiėkonas, 3) susisiekimas 
geležinkėtidis ir 4) tranzito 
klausirhai.

Laiškas baigiamas pasta
bą, kad, jei derybose asme
niškai clalyVaū s prof. Volde- 
imirašj taT jr Zaleskis pats 
ten dalyvausiąs..

įPirmadieiii, satisio'-lG d.

biivo 
riąusybės atsakymas į lenkų

LENKŲ ŠNIPŲ ®YLA

KAUNAS. — Kariuonier- 
nės teisino sesija, sausio m. 
12-^14 d. Ukmergėje -nagri- 
nėio keleta bvlu. taip '.iu ir 
kelių lenkų šnipų, bylą. Ka
riuomenėm teismas, susipaži
nęs su kaltinamaisiais mo
tyvais, nuteisė: šnipą. Juozą 
Domeiką ( jis turėjo ir kitą 
pavardę—stąpyvūrdė^f^an- 
cėrką ) mi rties' bausmė Su
šaudant, šnipą Vilkėvitių 
kalėjimo iki gyvos gSitbs ir 
Antaną Suctideki —15 fnėtų

* , KŠ Įsakau pasauliui,

svarstyti, o Lietuvos vyriau
sybė laikytų tai būtina sąly
ga derybų pasekmingumui. 
Lietuvos vyriausybė iš savo, 
pusės siūlytų įtraukti dar- 
bų tvarkon klausimą apie 
karo pasėkų likvidavimą, 
būtent, atlyginimą Lietuvai 
padarytą Želigovskiados par 
sekoj nuostoliu; šiuo, klausi
mu Lietuvos vyriausybė pa- 
kinimų.

Kalbant apie konferenci
jos dątą_ir vietą, atsakyme 
statomas klausimas, kaip 
Lenkija sau įsivaizduoja de
rybas — su Tautų Sąjungos 
dalyvavimu i (Tautų. Sąjun
gos rezoliucija numato ir to
kį galimumą ar be jos}. Da
lyvaujant Tautų Sąjungai 
tektų dėl vietos ir- laiko tar- 

m c* _ -tis ir^sų Tautų Sąjungai, * Z- . V

Atsakyme taip pat pažy
mima, kad notos nuorašas 
šiunčųuuas Tautų Sąjungos 
tiekia visai reikiamų paaiš- 
žiniai,(k) ;. ' 1
------ ’

GĄVD PUSANTRO MĖN. 
KALĖJIMO!

Mažeikių Nuovados Tai
kos Teisėjas už negražų kle7 
bdno šmeižimą nuteisė Biržų 
:k. gyventoją. Reiyyčių 
pusantro mėn. kalėjimu.

NAUJOS PAŠTO AGEN
TŪROS

Naujai atidarytos pašto 
fentūros šiose vietose: 
Žkiavoj ir Meteliuose—A- 
taus apskr.. Kuraplisky -ę 
iržų apskr., Sidabtuos ir 
lovainiuos<“—Šiaulių aps., 
igirdžiuose Telšių apsk. 
‘ Kalnu juose— Raseinių 
lekr. Be to, Smilgių jmšto 
[entfira pakeista pnšfo ti
fono įstaiga, yisų Tūšjų o- 
gracijoms. ) - (r _

ma su užmiesčiu.
*Iokiu būdu prieš porą die

nų pagauta vienas jaunas 
vaikinas, turtingi] ir žinomų 
Kaune.tėvų sūnus.

Paklaustas, ką jis daręs 
būdelėje, jaunuolis turėjo 
prisipažinti kalbėjęs su Bėr
imu. Užklausus centralinėj, 
pasirodė, kad buvo prikalbė
ta už 38 lt. skubiu pasikal
bėjimu. ,

“Kalbėtojas" prisipažino, 
.kad-.čia.yra meilės istorija.

Jis turėjo Kaune mylimą
ją, bet jos tėvai kliudę jiems 
susitikti ir galų gale nusiun
tę ją Berlvnan.

Negaudamas iš tėvo pini
gų pasikalbėjimams, jis at
rado šią laimingą būdelę, iš 
kur kalbėdavo su numvlėtą- 
ja. Na. ir kalbėjo, kalbėjo, 
kol nedasikalbėjo tokios pro
tiškos pabaigos.

i
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&, Kaip gi žmogus gal|>i; gg»7 - -k 4^ t j-,
noti, kad atėjo tas momen- 
l^vkūom^t malonė kląb&a, į 
joširdi ? Dievas-taip aiškiai 

<ją atsnm<-ia, kaa ^mogus ne^ 
hįąli nė abejoti apie malonės 
artumą. - Kiekyiehs savb jgy- 

4digąviesių^p-j 
lldul aišku, jog jį

renime
reiškinį

laivui

mesi duodame viską ką tik 
tiirifriė* geriausio namuose. 
V ai šiname V jį nuoširdžiai, 
tie šykštumo. Ir' Dievo ma-. 
Jonei atiduokime geriausius
mūsų širdies jausmus ir paA 
siryžimus. Nesideyėkime šu 
pievų. Duokime f muko tik 
nuo .mūs reikliau ją. <N 

uš vi e-: kykiuje: 4 ‘ Viešpa^K f
~ paskui »Tavę. tik 

jau folian nebeisiu. Į--fc rodo- 
.Alsi-/

■ -<*įmename tanki 
valandas; kur birvo laiminga 
gyventi nekųliybėj, ir grau- 
di gailestis suspaudžia mums 
širdį ir šaukia prie Bievo. 

^Tokios valandas, tąr ;I>ievo 
” * * ■— .* * - 9 . “ x. j. » * ? < 

>,malonės apsi!ankymo,yalan- 
dos ir jų reikia dykai ūepra- 

'Laimingas žmogus, 
hihs laįkif sugriebia ‘Dievo 

Malonės! mdmentų, metja tuo| 
ledoms gyvenimd įpiPį 
ir seka, paskui Kristų! 

^Taip padare Petras ir visi 
^apaštalai. Taip padarė Mag

dalena. ; Kai Dievo malonė 
as juos, atsilankė,; j ie pbftuo 

■šventu įspūdžiuMiigalgfo są-» 
i vo • puikybėj Žmogių nuomo- 

nčs baimę Kr kitas įkliūtas.' 
gįjiems viękasįllmvb galįma? 
^padaryti, neš nieko neiajui-? 
į darni ir’neatidčliodanir pa-. 
Epgausė Dievo balso. H ■

į. Dievų malonė- reikia pri-- 
Y imti su 'įįaiigsmu. įluk įtitl

patie, atiduosiu Tau tik tą 
Ualį muilu šiidies, oldstą oau 
pasiliksiu;” Tai būtų labai 
negražu. Čia parodytume, 
kad. nemokame mylėti taip 
brangaus svečio, kad neįsi- 
leidžiame Jį į savo sielos es
mę. ; Taigi duokimegreitą; 
energingą ir pilną atsaką 
apsilankiusi a jai, Diievo ma
lonei. X“

v*

=

jmūsi
ra pradžia mažai mums ųt- džio 21dienąį 
neš naudos. . Reikia ir gerai *
užbaigti. - Judas geąi p 
dėjo, bet kaip blogi i už!
ge. Magdalena, Au justinas; 
ir daug kitų blogai pradėjo, 
bet labai gražiai ir^ventai 
užbaigė. “Kas ištvers^ iki 
galui, tas bus-išganytasų” sa- 
ko Jėzus Kristus.

“Dejt,” — sako |v. Bėrį- 
nardąs — “dešinfts . laivų 
pradeda plaukti per būti 
tas jūres, o gal tik vienas 
petplaukia. 
vienas-iš .dešimties žmonių 
ištveria iki galui gerame gy
venime. ?n
- Taigi, kad ir mums tas 
neatsitiktu, būkime ištver- 
nūngiJ y>- i- ■

"ii *- * • * * Z ■

■......... . \ '
'i ■_. v

z likų Veikimo Centrai i nė Va< 
dovvbę jaū nuo šiol pradeda

■ puoštis to didėjo jubiliejaus 
iškilmes surengti. Iškūnįėms 
lengvi. 5 *

tautinis komitetas n 
vienr nialdą p/ gei

Ll
‘“tl

lę

tuos darbus, dairi
“ 1 ■ L_; *-1 i- z . X ■ t JĮ

RedCrossKidney- — 
.. Plaseriu

lį r • pc; u ■r”-
j Švenčiausios Jėzaus širdl

, : INTRONIZACIJA
i j /• :—-------

' į. ' 1
, i Nauj^ graži ir labai nau
dingi lėiygetė 132 pusi. -Jo' 
ijė aprašoma kas yra Šv. J ė- 
•zaus širdięį Intronizacija 
. ■ * j j h? *namiiose; kaip labai naudųi- 
į^as ir išganingasis* natrjlfe 
plynės pamaldamas • 
Šv.’ Jėzaus Širdies. Tai 

ir . sHri^tpmati- Į u Knygelės-sukrautos “Gar jĮaemusi^, jr. i j Gafiini
zuotas lntropizacijos apra | 2. .H 7 .**2$ - *

—\ '* i „ • -m gauti ir pas autorių Kun. S.
symas hetu.w_kalboje . is)Dritag<. 334 Wharton St, 
kurios galima i gyti pilnasir

ii
S * ■ ' 

------------- ' r .■; - ■' 

sias; nusilpnėjųsios valios 
esantiems? galingiausias gai-. 
vintojas.

lietuvių tarpe. Be to ir šiaip 
galima šioje knygelėje rasti 

ra Pagalba su.— gražių pamokinančių-pavyz- 
tlžių- bei tikrų.atsitikimų iš

Kam 'kentėti kitą dieną, kuomet Sis
.nuostabus plasteris gal greit pagelbsti 

—■ Jums Stoję nelaimėje? Red Cross Kid- 
' ney Plasteris panaudotas prie skauda- 

vietos, teikia šilumą, pagalbą ir 
ew1nnl.v porcTcnnlrin i 

S skausmo apimtą vietą ir tarsi magiš
ku budu pašalina visus .skausmus.

f' .Raudona flanelė užpakaly palaiko ši- 
huną ir padeda gyduolei persisunkti 
per odą į skaudamus muskulus ir są- 

£ narius. Mėgink Red CToss Kidney Plas- 
gį terj šiąnakt ir jsitikrink pats, kaip 
V. greit ši sena gelbstanti gyduolė paša- . 
& Tins strėndiegli. reumatizmą ir lum- į 
* bago. Visose vaistinėse.
fcėr." ■' u ' ' —

-ir

nos skelbimų knyga geriau 
šiai atatiks aukščiau išdės
tytus reikalus.—

Chieti .provincijos virši
ninkas užgynė visoje provin
cijoje viešuose baliuose šok
ti naujoviškus, laukinių tau
tų . kilmės šokius crarleston 
ir black bottAnf,iiės tie šo
kiai yra priešingi italų tau
tos dorovei ir grėsli. O pas 
mus dažnai net inteligentai 
šoka npeadorius šokius, y

pięžius jų nori. Tų darbų ,
skaičiuje yra reikalas pasta-1 Mass.^ 
lyti seminarijos ir parapijos 
namus tose parapijose, kur 
jų dar nėra- Katalikų Ver
kimo Centraljnė -Vadovybe 
tikisi, kad visi Italijos kata- 
Įįkįai sujungs pajėga& ir Šv. 
Tėvo jubiliejaus šventės die
nai padarys tos rūšies dova-

į Knvįplė labai ^įnarkim’ 
įlatinaši; Vos pustrečio m4- 
rftęįo.kaip «ėjo iš ^spaudos* 
o jau beveik 50b\šplatvta ir 
tik 3 kolbnijošė. ' i; ‘ p ‘:

PONIOS PIKČILINGIENĖS
Misija Nauj. Anglijoj Prasidės 

Randn 90 H f 1928

12 d. vasario, Worcester, 
/ *

13 d. vasario, Athol, Mass., 
vakaro.

14 d. vasario, Camįiridge, 
Mass., 7:00 vai .'vakare.
. Nuoširdžiai prašome ger
biamų klebonų ir sąjungiečių 
čia minėtose dienose sureng
ti viešniai iš Iuietuvos pra- 

. Jeigu dėl svarbiųną^, Kį^vienoje vyskiipys- kalbas.
Atdaromi komitetai, prįežąsgįų nebūtų diena pa- 

kurių veikiųias tuųi siekti, prašome tuoj pra-
maZiaUSiąją parapijų. ŠV. lrz\n-iic<i->ni IT* orai hnc rrn.
Tėvas sužinojęs darbų pla-/ 
nūs, pasižadėjo už. visus ka
talikus, kurie prie To darbo 
prisidės, aukoti savo-jubilie
jines šv. Mišinį; — Ir Lietu
voje statomas geresnis para
pijos narnai gatinaąj?ūtų su
jungti su šiuo ;• jubiliejaus 
vhrdū.' 'f -

nešti komisijai ir gal bus ga
lima pakeisti dienas.

Prašome kreiptis šįuo ad
resu: O. A. Jankienė, 1428 
Columbia Road, South Bbs- 
ton, Mass? V

■ Deksnio G alinga Mostis, kurios pasaulis per šimtus 
laukė tai jau^yra GATAVA. \ ..

Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš geriausių ir bran-“ 
giausių gyduolių iŠ visu kraštų svieto girių,' visokiu medžią^ 
aliejų, iš žolių, kviėtkų ir visokių šaknų. - > ’ * ų

Deksnio Galingą Mostis eina per skūrą į, gyslas ir darbas^^ 
į kraują ir būna ilgą Jaiką žmogaus kūne, tai tokiu būdu išsi- į 
skirsto kraują, sustiprina visą žmogaus organizmą ir išvaro lau- 
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
KOJŲ, GALVOS skaudėjimą, šaltį, rankų, kojų tirpimą ir.atž&>^ 
lūšio kraujo, ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra ges 
sveikata. Didžiausi skarbai honorai ir užsitdrnavimai nieku 
prieš atsakančią sveikatą.

Žmogus nupuolęs, ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne>^J 
tiešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant atydcn’tri 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis sveii. 
katos atiduotiAsavo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti ’y .t 
ligos. Ir tu mielas Brolau Sesute'nekankink savęs ilgiau ale ėik.,-^1 
tuojauš į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Deksnio 
Gąįįigos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargų, * ’

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pašau* 
lio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino >-J 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl Reumatiškų skaudėjimų^f i

Garsinant visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa-_ — 
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių. w y,

Tūkstančai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežino 
tai. y. . . ’z • . . •

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta apkso, kiek ji pati 
sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 ir 
15 centų už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai. r
Klauskite taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTMENT. 2 J 
Jeigu ne'galėtuųi gauti pas vietinį aptiekorių, tai prisiųsk/ ^ 

mums šitą kuponą. *

5?-'

Komisija

OLDCOLD
j f

>

JUOKAI

štai mums rašo šimtus tokių laiškų sir padėkavonemiąįr^ 
aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja atvirai 
teisingai.

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktą ranką per 
ilgus metus ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketlnę'.piauti.

New Britai n, Ct., Saus. 2, 1925 į/gl
Gnodotini Tamstos:— ' ■ >

Turėjau Reumatizmą per ilgūs metas -Vi 
buvau bandės visokias gyduoles ir gy- V" 
' • ‘ '' Išgirdęs

įPhila.-; Pa., ariia Šv_ J. Širr t 
joties JKan^tiėgacij^ją

tHarveys Irikė, T»aiv, Alder- 
son, P. O.

Kaina tik 60c. Imant di- 
dešnį skaičių platinimui 
duodama nuolaida.

gyvenimo. ‘
Visiems: ir seniems ir jau

niems ir paprastiems žmo
nėms ir inteligentams pata
riama ją perskaityti. Ypač 
^.aižabisiems nuo tikėjimo: 
šeimynoms, kuriose - viešpa
tauja nesutikimai, piktumai, 
vaidai; esantiems nelaimėse, 
nesveikatoje ir tt. Ji supa- 
žindis su tikru prietelium, 
kuris nelaimėsna pateku
siam žmogui yra ištikimiau-

• " \ • - >————II

Novena pne Šv. Teresės — 
Kūdikėlio Jėzaus

Ten pat galima gauti ir 
nuo senai daugelio laukta 
Šv. Teresės Novena su Litą 
nija ir. maldelėmis. Ji* iš-'

;__ i - 1 • . r., \ ;■ ->.) į: r a t,; ’'

laikyti yra susibūręs Italijo
je Tautinis Komitetas, kurs 
veikia sutartinai su vysku
pais it kitais inteligentais 
asmenimis, kurie iki šiol pa
sireiškę kovoje prieš nętiku- 
sias naujoviškiausias madas. 

| Nesenai tas komitetas pa- 
* vkT-Tnzv> thiKit /I t T» K

Afiu Dievui ir žmonėms, kurie pr-irodė j Rytojus, bet naudos nebuvo. Išgirdę* 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mos-1 nuo žmonių pagyrimą apie jusą Galin
tį sunaudojau porą dėžučių h- likos ma- Mostį parsitraukiau panaudojau q- 
no ranka sveika. AčJą Jums išradėjai y^itę laiko, dabar jaiičluosi tikta^ 
tą brangią gyduolių, kad jums Pbnas 
Dievas padėtų toliaus darbuotis., .
~~r--------- ----- —
Kražių paštas ir miestas. Lietuva; •

Negirdėjau ausimis per 20 metų, to- 
vaii pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris- dėžutes ir dar pra- 

pirjati mnn pasirodė, kadMlangns 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryt! iš- tos linksmybės verkiau ir mel-

Nusiminęs žmogus sėdėda
mas prie kampinio stalo lau- 
kč pndnnfn nYgakymo. -Dalu 
gale atėjo patarnautojas ir 
sako: ’ '.

“Tavo žuvis pribus bile 
kuria minuta dabar, ponas.”

“Ak, taip?” atsakė žmo- 

savęs ‘rir kokį kriukeli 
vartoji.*

Valkata prašė ūkininko 
žmonos viena dienų kąsni 
duonos. Ji duodama jam 
Šmotą pajaus sako:

ku Jau pradėjau dirbti'Ir tariu labai į 
aėių.už jūsų gyduolės. ' Jįs galite pa- ..; 
fcarsĮĮnti šitą, mano laišką arba pasaky- 
ti .Helvienani jelgu norėtų 
.sybės npfe jūsų gyduoles, tegul rašo, pas 
mane ir aš parašau Jiems kaip aš fdr- ; 
gau Ir kaip mane išgydė Jūsų gyduolės. ; 
Dar aš prisiunčia jums .$3.20 dėl 3 d$-, 
Žūčių I>eksnio Galingos Mosties 
$1.50, nes aš siųsiu savo^lėdei j Eu- ■</ 
ropą šitas stebėtinas gyduolei meldžiu s 
kaip greičiau prisiųsti.

________Su pagarba. Ton?/ Varoma*, 
55 Areli St., New Britaln, Conn.

Plymouth. Pa.,-"
Birželio 8, 1924 m. 

Gerbiamas Tamsta:—

Tūkstančius sykių tariu ačių išradė
jui Deksniui. ’ ■—-

Q: Palubicnicnė, 
Pajsvnlto paštas. Talučkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

- •>»..
r ■
u.
o J

'R

siuntė visos šalies rūbų dirb
tuvėms palinkraštj, kuriame 
prakoma atsakyti į šiuos 
klausimus: 1) ar madoms 
■pagermti-iš 
priimti aiškius pasiūlymus, 
2) ar sutiktu naujuose atei- 
nančiųmetų rūbų kataloguo
se prisilaikyti greta " 
tikslų, krikšičonvstės.ir žmo
niškumo dėsnių, taip Itali
jos madoms reikalingų. Ap
linkraštis pažada aukso me
dalį kiekvienai firmai ku-

leista mažos knygelės formo
je, kad patogu būtu su savi
mi nešiotis. Kaina 10c.

* a'. >. '
Būk idėjos apaštalas! 
Platink-“Darbininką!” 
Vajus dar tebeina! ' 
Pasipelnysi ir pats! 
Tik nelauk! Hurry up!

matęs geresnių dienų.”
x“Taip, aš esu,atsakė val

kata. Jis dideli 'šmotą pa- 
įsidėjo i bumąrir sako: 

ieną kartą gyvenau 
marmurinėj svetai nė j. ’ ’

“Ir kaip,” atsakė ūkinin
ko žmona,” atsitiko kad pa
metei toki puikų gyveni
mą?” - (
—“Terminas pasibaigė,” at7 
sakė yalkata.

... Beje, rūkyk Old Gold 
Cigaretus — nėran^kosulio 
Vežime. Šiame laikrašty nuo-- 
lat telpa komiški skelbimai|u surk st.lpitt^on. i’a. 
ižvmaus .kartūnisto Briggg. 
Sek juoą . . . skaityk juos 
ir pėtsitikrink. kad Old 
Gold Cigaretuosc “Nėra Nė 
Kosulio Vežime.”

skaudėjimų per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jųsų Galingų Mostj, 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą per daug metų, 
Išsitrynus su Galinga Mostlmi kelius 
sykius ir pežinia kur tas skausmas 
dingo. Ir velinam kiekvienam Jūsų Ga
lingas gyduoles.

Su pagarba, Jo*ephJBo<rutri:i 
533 E. Main St, Plymoutb, Pa.

Plttston, Pa., Vasario 18, 1924 
Gerbiamieji Tamstos:—

Tariu širdingą ačių už Jūsų Naują 
išradimą, kuris man suteikė, sveika tą 
aš ft5 mėtų amžiau^ moteris turėjau re
umatizmą per 17 metų buvau pas viso
kias gydytojus ir naudojau visokias 
gyduolės, kas ką tik sakė, bet niekas 
negelbėjo.

Pasipirkau Jūsų Gdlingą Mostj pas 
vietini agentą tik sunaudojau 8 dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo

Poi teistas per kelias motu i= 
gavau Reumatizmą kojose, ri

Kaipo 
budambs 
kad negalėdavau sykiais nei pastovėti, 
buvau pas kelius gydytojus ir taip 
naudojau visokių gyduolių, bet gertas 
nebuvo. Mano motina parnešė Deksnfo 
Galingą Mostj panaudojau apie ketš- 
rius sykius ir įtekinau kur tie balsu 
skaudėjimai dingo. Ir mano draugas 
J. Anderson taip pat išsigydė šono

Ifr .Herncy Kemt,

TJĖTŪVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

cursija į
į v y k s

v

S Y .

Gegužes (May) 26 dieną, 1928
T s Dideliu Laivu

ALBERT BALLIN -
B New York’o į Hamburgu ir iš Ten Traukiniu į Kauną 

' Vadovuos ’
A. F. KNEIŽYS, L. D. S. Sekretorius

■m
. f

V

B New York’o j Kauną ir Atgal $203.00
Valdžios Taksai Atskirtum 

Visokiais kaHonta reikalais kreipkite® pas pietos laivakorGą agentą 
norite valiuoti

Hambnru Amtrican Line Laivai Atoert BaMt

LINE

i F-

LIETUVIAI!!
BALTIKO AMERIKOS UNUA

Tai vienatinė Ir nfrmntlnė Linija kurios laivai
-....... ptaUkė STAČTAI Į KIAn.’ftDĄ ir 1927
. , metais sfi būriais ėfc»knr?Hintn. -z- —

Tėri»ykit„8ių 1928 metu ekskurrijas TIESIOG Į 
KLAIPĖDA Ir j»rie Jų pngt-lėkit Iii anksto 

pasirūpinkit reikalingas )M>plęras
“LITUANIA” —17 Balandžfo-April

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. ekskursija ’ 

“ESTONIA” — 2 dieną Gegnžės-May 
’ _ “Vienybės” ekskursija

“LITUANIA” — 29 d. Gegužės-May 
< ; “Nanjlenų” Ekskursija

ESTONIA” 16 dieną Birželio-June
- .. • . fi.fi’- Lletrr^ąj^Vyėlų ekskursija
-- - ' -

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI 

“ESTONIA” — 21 Vasario 

“LITUANIA” — 13 Kovo 

“ESTONIA” — 30 Kovo 
*» .

— -.......... .. -
J

rrrikatą. Ir tariu labui ui Jnsą gy- ui gydu^Mt.
a

i <55 Hamilton St. 
’ 1 Hartford, Conn.

' / 

duolių galingumą.
_ - Su pagarba, Anon NavitekienS,

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo adresų ir prisiųsk mums 
* šitų kuponų užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
GVARANCTJA. Jeigu pasekmių neaplaikysi į»15 dienų, 
pinigus grąžiname. 
Vardas ir pavardė ____
No. ir gatvė__ :_____
Miestas ______________

i

1.4:1

ii
*>

Kreipkitės j Vietos Agentą Ai? j Bendrove
IbALTIC AMER1CA LINE 

W«w Toriai. Y

• •

I
I 
t 
i

•

I
I

1

I

ieji '

KAINOS IAIVAK0RČIŲ Į
KLAIPĖDĄ J

Trečia idera ......... '. .$107.00
Ten ir atgal tiktai ..........181.00

Turistinė III faew ........ 122.00
Ten Įr atgal tikrai ..........200.50

Vaidilos taksai atskirtam.

žiniom;
■•_______T

, 8 Bridge Street - > 
oantaari

!

J
t

ĮIBU

LIETUVOS 
Pm-BBEMZM’Ą 

Didžbnuhi ir Gr^čiaosi'n 
▼dkfefiųGariafrfa 
COLUHBUS 

arba kitais Hos linijos laivais 
Tik 8-nio« dienos vandenin 

Puikūs 3-ėios klesos kamba
riai—tik miegain 

KORTE GEB 

LLO Y
tt Stato SU Btotoa. Mist,

__ — Valstija___
DĘKSNIS OINTMENT CO

518 Main Street. “Hartford, C



NAUJA

kalbė

tonų cenzūra.

• Tautihihkų partijoje da 
bar pirmininkauja Aleksan-

Ginklavimosi 
Kaina

liaudininkais ir socialistais.
S. K.

Kad mokėtumčm kentei, 
Ir su vilčia bei ramybe 
Visas- khūtia higalėti

metų ir įsrinkbf 
narių. Visi svarbieji mūsų 
organizacijos reikalai ^bus 
tinkamai išrišti, jdi nuo visų

“Vilniaus Žinių” redakto- 
riumi o pas£ui buvo Notaru 
ir už prasižengimus nubaus
tas su atėmimu teisių. Loža 
Lietuvoje turinti iš aukštes
nių valdininku apie 10 na
rių. - ' ’VX. ’

< Po Genevos konferencijos 
mūsų admirolai pradėjo kai-

džmma narių dvasiškiai Tai 
tiek konkordatas atjaučia 
mas Lietuvos partijų — bei 
pačiai Bažnyčiai yra nau 
dingas, nes dabar jau oficia
liai pripažįstama. BažnytKįjyn '^nkian kovot negu su 
nes provincijoje įvestas per
tvarkymas, prieš ką pir- 
mians, kaip žinote, kovota.*

Kūn. Mironas dabar tiky-

Žmonės skundžias, rauda, keikia. 
Kam ant žemės, tiek kančių, * 
Sako, Dievui juk nereikia 
žmogaus ašarų karčių.

valstybe. Tarp pačių lenkų Rusija nesutiksianti, o jei 
einą tuo reikalu kova.. < . Šepkai eitų į Lietuvą, tai

i Lietuvoje norima derybas Sovietai ’nepašiliksTą pasy-; 
su lenkais nuvilkti į pavaša- viais žiūrėtojais. Tas betu
rį ar vasarų dėlto, kad kovo viains datfg prigelbėjo. 

[menesyje bus Lenkijoje rin- -Iš sutarties su- Italija tii- 
kimai į seimą, nuo kurių iš- rime tik tą naudą kad Klai- 
davų pareis, dr Pilsudskis pe£os cęlųįoięo fabrikas tų- 
nasffiks ir toliaUs Lenkijos rėš pirkėjų mokančių brau 

priešakyje ar ne. ' giau nė jkaip Vokietijos
Kol Lenkijoje Pilsudskis pirkliai, kurie ligšiol jų o- 

-ra priešakyje, lietuviams peram jose t^ipinlaudayo. 
derėtis yra sunkiau, o jeigu Tautininkų partijos 
Pilsudskis pereitų į opozici- nes mano, kad jie dab 
ją, lietuviai daug laimėtų, bai getrai stovi, taip jie ir kšcionių demokratų partija 
Neųjis ir dabar jau kaip rašo, bet “na Šiįlde ne vsio yra partija — nę vien kata- 

Į kam iš savųjų išsireiškė kad,, blogopoliično.” dalinai gali- likų.bet visų .krikščionių: ir 
J “ne lenkai tdr lietuvius val- ma ir jiems pritaikyti dėlto, katalikų, ir liuterių, ir kal- 
dvt bet lietuviai lenkus ” ir 

Į aplinkybėms susidėjus ma
inąs apie Vilnijos autonomi- rendumas” dar nedaroma, ir gui Krupavičiui tai partijai 
\ją. Ką tuo klausimu mano kuomet bus daromas niekas • vadovauti uždrausti..... Vys- 

laukiama patoges- kupai tik grynai bažnytines 
organizacijas laiko konkor- Lietuycfe mašonų ložos gal 
dcitu'valomas,.: Vyskupai, 
be abejo pritaria kr. demo
kratams gal su kaip kurio- 
mis režervomis. Dėlto ir p3-

-1 x ( 

siliko.viskas ir po konkorda- 
to pasirašymo taip kaip bu
vę. Sakoma, kad Katalikų , 
Veikimo Centre turėsią val
dybą perrinkti turėsiąs būt

i J »• • f'*'£ tį.i .
■ j,r. lįį

' ' ' . ' '/ ■ ' 2-'; ‘i

arbo ’ Federacijos bų departamento direkto- 
* dabartiniai ra-

va yra lenkas, kurs tarnau
ja italų atstovybėje, o orga
nizacinį darbą būk tai vedąs

tyvą lenkai. Iš Voldeffiaro 
pareiškimų galima buvo spė
ti, kad derybos yra beveik 
negalimos, kol lenkai nesu
tiks išpildyti Suvalkų sutar- 
ties, 1. y. kol negrąžins-Vit^ 
nių. Tr štai nė iŠ Šio, nė iš 
to tas pats Voldemaras skel-, 
bia, kad ' derybos Įvyksian
čios. Paskelbta net derybų 
vieta ir laikas.

Mes jau ne sykį esame pa- 
stebėję, kad Voldemaro už-
- • b* . /* - • *

sienių politika yra labai er- 
ratiška. Jis neturi iškalno 
ir šaltai apgalvotos progra
mos. Iš tolo žiūrint, atrodo, 
lyg jis vaduojasi ūpu, ne 
. * f, . •» 4 i -*'«• k ~A_;

šaltu protui paleidžia iš sa
vo Tankų iniciatyvą ir lieka 
aplinkybių žaislų, nors rei
kia pripažinti. kad, prispir
tas prie sienos, jis yra paro
dęs nemažai apsukrumo.

Kouut- 
rybų su lenkais paskelbimas 
pasirodė tuoj jpo Voldemaro r w • i

i tamiems 
' spaudai, 
geltonoji spauda prisega į- 
vairių rūšių nusikaltėliams 
lyg heroizmo aureolę. Ir ką 
čia stebėtis, kuomet silpnes
nieji užsikrečia? ; 1 f

dar kol kas, nors lapeliai jau vinų ir t. t. rr todėl vysku- 
ir. senai išdalyti, bet “refe- ’pai nerado reikalingu kuni

Ką tuo klausimu mano kuomet bus daromas niekas ■ vadovauti uždrausti..... Vys 
ų dabartine valdžia, lai- nežino —

koma didžioje paslaptyje, nių aplinkybių. Partijos vi-Į 
bet opozicija ir kiek girdėt sos “referendumui” priekin-' 
visuomenė apie jokias lemg°s ir mano jį boikotuoti.”; 
kams nuolaidas nemano ir Pas_ kun.Krupavičiųda-
jomšbūtųgviežtai priešin- ryta kratos ir iš raštų šuži- 
Įga. - ' j nojokadkriksčionysdemo-
! Lietuvos lenkai kultūrinė- kratai nusistatę “referendu- 
i je dirvoje sujudo vėl inten- mą” boikotuoti tas paveikė 
svviau darbuotis, ypač ūkio — kad referendumas tolyn 
kooperacijos srityje, ir Iaik- nusikėlė,... , .n
raštijoje, jie dabar, turi 5 Kunigas Krupavičius da- 
daikraščiūs it risi vedannV^^ yra vadas visos opozlei- 
manomai. Spėjama kad juos ^'os: Krik. Dein., Ūk. Sąjun- 
—----- .---------------- —------ gos, Ūkininkų partijosjdau-
“Mūsų tauta 1^26-ais me- dininkų partijoj kurie šu

tais išleido armijai ir laivy- darė partijų “Lokarno” ir 
nui virš 600 milijonų dole- veiks iŠriėh stisĄardami vi
rių. Mes išleidome naūsų sais svarbesniaisklapsimais, 
karo ir laivyno įstaigoms Darbo KederUcija su Am- 
per metus daugiau nė du syk brozaičiu priešakyje prie jų 
Įtiek, kiek visos valstijos šy- neprisidėjo. Bet tur biut me

nus. Kun. Tumais docentas 
jmiversįtėte irzoficiaHs visų

tinhūnė 
sūvažiin 
dai bus prašalinti. ‘ Visoje 
organizacijoje prie to ^retid tautininkų, rnęsjąmiį■, iškil 
giamasi.

S oci ai -demokratai prieš as*. tiii p sakant stam
partijų “lokaiĄ” prišiža- kiausi tautininkai, 
dėjo nekovoti^ bet oficialiai 
į jį "neįsirhšo. ’ i -

? Vienį tautininkai yra prieš dras Žilinskas, žmogus tei 
visus, bet jų rankose, vai- šingas ir doras — į 
dzios' vadelės ir finansai.

Tautininkai manė

‘ T V '

Nes kentėjimai nuvalo 
Sielą vargstančio žmogaus. 
Kelia mus prieid<ft| ‘̂
Nuo pasaulio 'prie dangaus.

. ; --/geras ka
is profesijos Apy- 

krikz gardės Teismo narys; Pąrti- 
ščionįs.dęmokra^is suvąvžyt jos centre dirbai -gana daug 
«i—i—/žmonių*ir algašmoka 

daugiausia ji o 6—700 litų. 
Daug dirba senių, bet yra ir 
jaunų studentų. Iš kur ima 
Tėšas — paslaptis. . ■■ .-■■■

A. Smetona dabar, skaito
ma/ tikinči u kataliku

Voldemaras skaitomas gu
driu liberalu ir net aukštes
nio laipsnio masonu. Bet 
Įdek iš tam tikrų šaltinių 
girdėjau^ taį prie Lietuvoje 
esančios- masonų ložes p. 
Voldemaras - nepnklausd..

Mūsiškė C
zura

k-s 
raiaoTOSA^ 
rikos salysę.

eeoziirų., Ten, tdrL 
dikiatoriąi viešpatauja, ne-1 
valia valdžios darbus kritikį; 
kuoti. Tas dar nę taip blo-.b 
ga. l?as mus laikraščiams ne- 
lėid^ama nušviesti skriad-Įi 
das, kurias daro tikrieji L 
spaudos valdovai —7 kapita-r 
listai. Kapitalistai neturi to- L 
kių cenzorių, kaip pa v. Lię-Į- 
tuvojė, kurie išbraukia visą r 
straipsnį, arba jiems nepa-į- 
tinkaips jo dalis. Jie kon-l 
traliuoja snaudę pęr skelbi-1 
mus, ir ta, kontrolė yra pil Į; 
na. ►Nerašysi taip, kaip po-| 
nai nori.— .negausi skelbi-į 
mu. o be skelbimų joks Ame- j 
^kos dienraštis negalėtu gy-1 
mioti nei poros savaičių.

Štai pora pavyzdžių.
įu' • "■ - » . t '"•* e * »- J

Streikuojančių mainieriųl 
padėtis yra tiesiog pasibai- l 
sėtina. Kompanijos turi sa-1 
vo policiją, kuri streikie-Į 
riUms nepripažįsta jokių pi- Į 
lietinių teisių. Su jais elgia- Į 
masi aršiau negu seniau su į 
indi jonais. Juos išveja iš Į 
namų su pačiomis ir mažais j 
vaikučiais. Jei to negalima I 
gus nuo namų. Tuo būdu I 
priverčia mainierius iŠsi- Į 
kraustyti. Taip pav. pada- 
Tė su-Joh'n Usnick, Cover- 
dalejPa... -

. " ' ' I
Toks nepaprastas įvykis 

turi didelę naujienos vertę, 
bet kas matė žinią apie tą 

. įvykį kuriame nors Ameri
kos didlapv? Anei žodelio! 
—Meksikoje katalikai per
sekiojami (aišiau negu Nero- 
no laikais, bęt ar daug ma
tome apie tai žinių Ameri
kos spaudoje? Caleso bu
deliai elgiasi su savo nelai- 
mingomis aukomis., aršiau: 
už mūsiškius Hickmanus, 
Gravus ir Snyderienes, bet 
ihūsį laikraščiai pilni liguis
ti/ aprašymų *su visomis 
smulkmenomis Hickmano ir 
Snyderienes darbelių, bet nė 
žodžio apie Meksikos katali
kų kankynės. Mat mūsų 
viešpačiai, kapitalistai, daro 
gešeftūs su budeliu Callešu 
ir jiems neparanku, kad A-. 
merikos publika žinoti/ apie[ 
jo barbariškumą.

Iš dviejų cenzūrų dolerio 
cenzūra yra kurkas daugiau 
žiauri ir beširdė negu dikta-

“ konkordatu. Bet J&ekvie-j 
nas įstatvmas yra žabinė 
tvora pilna įvairių skylių... 
arba kaip rusai sakė: “zo 

žmo-(kon č,to dyšlo, kuda pover- 
ir la- nūl tuda i vvšlo.”, Matkri-

®e diktatorių 
ropos ir Ame- 
ės turime dar

Kūno ligi/ epidemijų pas Apie tų psichinių epide- 
^1/inus, galima sakyti, kaip ir jnijų prašalinimą mažai te- 

nėra. Amerika ne tik kad kalbama ir .terašoma, bet jų 
g -į pati apsivalė nuo tokių epi- radikaliam prašalinimui lig- 
.f^demijų kaip raupaiš šiltinė, šiol dar nieko nebuvo daro-' 

ete., bet daug yra prisidėju- ma. Čia valstybė bejėgė.! 
si prie sanitarijos kitur, kur Didžiausia atsakomybė už 

įį tik turėjo progos. Kuba, tas epidemijas tenka ne tiek 
K Panama, Filipinai yra to patiems ligoniams, kiek kru- 

pavyzdžiu. į tamiems paveikslams ir
l. Ir kino ir ypač/ Užtat psichinių epidemijų 1 

^/pas mils netrūksta. Kąne 
kasdien laikraščiai praneša 

į J ąpie naujas, keistesnes epi- 
jJėmijas. Toli gražu ne vi- 

|* sos jos yra nekaltos.
SSvi • • '* • »

; Apie porą metų atgal au- 
U lomobilistus buvo apnikusi 
^-ępidemija lipdyti “diving 

J&eauties” ant automobilių 
^'dktiklų. Kiek vėliau ir senus 

ir jaunus • užpuolė “cross 
; /; word puzzle” • epidemija. 
^<J)abar siaučia “bridge” e- 
^T^deihija. TMėpidenrijosy- 
tri:jja..^ek.altos. _ Nežinia, kas 
^►/•^aspradėda-. Jos greitaipa- 

t pUnta po visą šalį ir greitai 
t ų išeina iš mados.

Yra tečiau epidemijų, ku- 
į/į rios anaiptol nėra nekaltos. 
g31'/- štai nesenai turėjome moki- 
į- 'nių nusižudymo epidemiją.

Į kelias savaites nusižudė 
| virš 20 mokinių. Pasitai- 

kydavo tuomet, kad vieną 
Bįį dieną nusi žudydavo 2-3 mo- 
B-įr kiniai “ - ----

Kanadoje nepersenai pa- 
-degė kelias katalikų bažny- 

ri čias. Dabar turime Soūtb 
£ Bostonė'tokią pat epideml- 
j/t-ją. Į tris dienas padegė 
į'/f septynias bažnyčias ir vie- 

ną mokyklą. Viena protes- 
tantų bažnyčia visai sudegė, 

g . Buvo uždegę ir lietuvių Šv.
Petro bažnyčią, bet gaisrą 

y. pastebėta laiku ir nuostolių 
EįfelBepadarvta.. ,
t; Įdomu tai, kad protestan- 

bažnyčią sudegino 7-iųj 
mėti/ vaikas; mokyklą gį už- 

tos pačios mokyklos 
F' „ mokinys, 14-kos metų vai- 
F kas, nes jis nebenorėjęs eiti 
h-.. į mokyklą! Susekus tuodu 
r;ft* vaiku, gaisrai bažnyčiose iie- 

apstojo. Taigi esama ir dau- 
giau pyromaniakų. Policija ~ 

Vf spėja, kad ir jie esą vaikai 
I- , Faktas, kad panašios epi 
g demijos yra galimos net vai-,derybų su vokiečiais.' Kiek bėti apie karo įaivyno didi- 

kų tarpe, nelemia nieko ge- tame yra svetimos įtakos, ir nimą. Tam tikslui reikalau- 
naujajai kartai Yra tai kiek diktatoriško ūpo,- sun- ta išleisti net trys bilijonai 

blogiausia liga — dorine li-’ku dabar pasakyti. Nora ir ’doleriųl. Prezidentas Cool- 
ga, dorinis atbuldmas, vlsiš- nesutinkame su .Voldemaro Įdge nupeikė 'tas alarmisti- 
kas nemokėjimas ar nenoras diktatūra, vis dėlto linkime nes admirolų kalbas. Bet p. 

Kf^dtikirti ‘gero nuo blogo. Ar- jam, kad derybos su. lenkais Coolidge jau nebeilgai tepre-
■ gi ‘gali būti kas blogesnio už .išeitų Lietuvos naųdaL^N^ziden^uis, tcdel įdomu Žno- 

^Ktą jaunutes sielos egoizmą,1 galime tečiau nepastebėti, ti, ką mano apie laivyno di- 
P _ kuris verčią vaiką padegti kad Voldeųąaro nępastovu- ’dinimą žymesnieji kandida- 
oOb^nyčią vien tik tam, ^kad mas,« siAndiyi, tai j jjej^fentus. t.

1^4
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LDS. Sekretorijatas

Kauną. Ten, įvyks

taij kad darbininkai neorga
nizuoti ir darbdaviai elgiasi 
su darbininkais taip, kaip 
jiems patinka JAetuviai dar
bininkai turi .pravesti kelią 
ir visi prisirašyti prie Lie
tuvių. Darbininkų Sąjungos, 
skaitytį ir platinti organą

A. Žiburiutė —
Gražutė;” trečioj

Šaulys.
- i /

iždininkas Samboris turėda
mas bankos knygutę daro

’ J —    . ’ "'••v*'” y—■* < \ ’ - - 4 . *7 •

kaip jis nori. Tamsta, p. 
Šilkauskai esi kp., pirminin-

WATERBURY, CONN. M
“Dhrb.” No. 4 tilpo' pJ 

Šilkausko skundas, kad kuo
pa nenori išmokėti jam iš
laidas i LDS. seimą. Netie-

* , ‘ „ f » e

sa. Mes ndrime • apmokėtir 
bet tik neturime užtektinai 
pinigų. Siūlėme $10.00 da
bar, o likusius sakome atnao-

Painu Švente
4.. 1 i. •■*^1

Kas iš mūsų nemyli savo' 
dainelių, tuo labiau, kuomet 
dainuoja didžiuliai chorai. 
Dainų šventėje dainuos di
džiulis didžiųjų chorų cho- 

’ ras) Kaip bus malonu klau
sytis, kttoriiet’ ?
dairiiniriJcm gerai 
balsais,, n-'—

Darbininką.” “Darbiniu

, senių nas, pai
i ir

mes Vkfo Paimta—■
Spauda praneša, kad apie 

pabaigą birželio mėnesio į- 
vyks žemes ūkio parpda. A- 
merikiečiams lietuviams, ku
rie planuoja persikelti gy
venti j Lietuvą .kaip tik ir 
isyarbu susipažinti su ūkiu. 
Tą geriausia galės, atlikti 
parodoje.

2. VRJUŽBLIS (ilga, lengvu Ij-rišktf _
• ~ dąina)...lt..... ... 35c

3. j VAKARO ILGESYS .(romantiška,
u 1»hė^a ir tinka jaunimui)35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima Šokti ? 

valĄ ir dainuoti-tinka duetui),— 30c.
5. ’ ŪZlMDZI (juoko daina .

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) —— ——.— ------------- —.—25c.

6. MOLIO UŽBONA& (galima audžia-
zfnti: linksma, visiems patinka) _3Qc.

Mokykloms vadovėli “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, d 
mė dideli nuošimtį. Chor^rūs taip-gi duodama nuolaida. Kreįkjtee j

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem it '
4 balsam) ---------------:------------------------40c.

8. “DAINUOK” II Dalis (mokykloms
ir chorams: gražus duetai, svajonių. 
dainos) ---------------------------- -—------- 60e.

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas: romantišku
mo ir meiles pilna)------------------------ jfiOe.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai sustojus; patrio- /. 

------- taškai--------- ------—------------------------- 30c

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir delde- 
macijoms)-------------- ---------- ’>..2&a
’ J ' , . '*• ' 5 ■' A'.;.

Spaudoje:

TU IR Aš (ilga chorui daina.: romas 
tiška, jyairos spalvos, lengvute)

SAULĖLEIDŽIO GIESME (nelengva 
rimto pobūdžio, juoktis nereik, figa 
įvairi) ’ v

NAKTIS (basso arba baritonui 
vyrų balsams. Serenada, įengvaj 
romanso pilna)

FORDUKAS (Poupuri i» 14 liavUh 
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juob 
daug, lengvą dainuoti).

tos apie šeimynišką gyveni
mą ir. vaikų auklėjimą. Dar- 

r - bininkai labai patenkinti to
kiomis paskaitomis. Šiais 
metais kuopos susirinkime 

L—__ nutarta prašyti klebono, kad
duotų keletą paskaitų apie 
kooperaciją ir jos naudingu
mą darbininkams. Man teko 
sužinoti, kad klebonas kun. 
Švagždys noriai sutiko. Pra
džia tokių paskaitų jaii pa? 

j£* daryta.. Visi patenkinti^ nes 
pasipažinę su kooperacijos i- 

Ž 'X deja visai™ kitaip pradeda 
Sllj* * ’ <•_» ’ Ėf taZ * L*** '■

• r t žiūrėti | gyvenimą. '-g
?■' * . Darbininkai, kurie pri-,Į

klauso prie šios kuopos tu ] 
ri lankytis ir nepraleisti šios 
progos. Tuo labiau turėtų 

y lankytis į, paskaitas nepri-
_ . . klausantieji prie' LDS. 2-ros 
E* kuopos, kad susipažinus su
į darbininkų reikalais.. To-!

Inos paskaitos mums darbi
ninkams yra naudingas, jei- 

gf'' ' gu norime pagerinti savObu- 
’yį. Tad raginame visusT atei
ti kas' trečiadienis 7 vai. va
kare. Klebonas pažadėjo

* ' duoti apie 20 paskaitų.

- . L; <<. Solo Dainos: ^ 4 ’
-ta jj -yA:. • ' į .

• 1. MAMYTE (sopranui ir tenorai, ne 
^,r lengva) ...—________—,_x-------------------- .60c.

2. Aš BIJAU PASAKYT (lengvutė;,
baritonui, mezzo soprano)_______ 40c.

3. LITAI (baritonui: lengvutis, tinka
3“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”) ........ :_______ 50c.

4. GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)________ .60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš“Va-
-------nago Plunksnėšy . — -_________ __ .60c.
6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal- 11

su i: lengva, graži)----------------------- 50c.

r ’ ' Chorams Dainos:
1. VILNIUS (patriotiška daina: ant

ras himnas) ---------- ,-------------------- ,.35c.

Darbai sumažėjo, bei yra nymas organizuoti amatnin- 
dirbtuviiL kurios-diiba pil- kus ir juos siųsti į Lietuvą, 
ną laiką. Darbo diena yraĮsis sumanymas dėl svarbių 
8 ir 9*val., o kitos ir virš*priežasčių neįvyko — atidėr 
laikio-ddba. Čiajyįs^ddžUr-taą. * j t"
bas nuo dalių ir uįtM dttr- Tiigi L. D. S/ehkurmja

Šv. Juozapo ParCp. Vyčių Choro vaidytis, kurie vad. m uzikui Aleksiui, sekmadieny, vasario 19 d. Mokyklos Audi 
torium Waterbury, Conn. Scenoje stato muzikali veikalą dviejų aktų operetę “KLAIPĖDOS JULE.”

Pirmoj eilėj ant- grindų: A. Marcelynast — “jffreivis” ir M. Virbif’kaš — “kuprys;” antroj eilėj 
“Aldinė,” J. Baranauskaitė — “Klaipėdos Julė,” M. Andrikiutė — “Viltis” ir K. Lijitkiutė 
eilėj: A. Radvila — “Genys,” V. Mažeikaitė — “Rūta,” J. Barčūnas — “Kuklys,” A. Lintkiutė,komp. Aleksis, E. Stą- 
dalnikidtė, J. Mažeika — “Kazys” ir P. Lazauskas —“Stanys;” ketvirtoj eilėj: O. Gevioniutė, J. Mažeika 
O. Juodsnukiutė — “Saulutė,” P. Mažeika, S. Zanavieiutė, J. Aleksandravičia ir B. Petraitė; penktoj eilėj: V* Vitufy: 
K.-Mažeika, V. Mažeikienė, A. Dulskis ir A. Zubras. (Žiūrėk koresp.) ,

C. ,L. K. Draugijų Sąryšio 
Valdybai, Cleveland, Ohio. — 
Korespondenciją, ,apie Aušros 
Vartų moterų draugijos nusi
statymą prieš katalikiškų 
draugijų sąryšį jau tilpo. Pro
testo prieš čia minimą draugi
ją netalpinsime. Užbaigkite 
ginčą ant vietos.. . - . '»

Sveriui, Rochester, ^ Y/
• £ ***5“Darbininkas” bnVoir buš ka-

' ęj :
talikų darbininkų laikraštis. 
Jis nepataikauja vieniems ar 
kitiems, bet eina. užsibriežta 
linija. Todėl jis ir negali vi
siems patikti. Korespondencija 
netilps.:—■ ----

Lelijėlei, Worcester, Mass. 
— Korespondencija netilps. 
Apie tą patį jau buvo rašyta 
kito korespondento.

r* ' 1 ~ * *>r T * »>- t ' . • *• t ,

Pereitas L. D. S. Seimas, 
Providence, R. I. nutarė 
šiais metais suruošti darbi- 
mnkn ekskursi ją į Lietuvą^ 

Centro valdyba šį nutari-j 
mą pasiryžo įvykdyti, ir su
sirinkime įgaliojo kun. V. 
K. Taškūną ir) A. F. Kneižį 
susitarti su laivų kompani-! 
ja ir organizuoti ekskursan
tus. - *“• ' /-/ < ; j kį 

Pasitarimai buvo daromi
• * JT-**

su keliomis kompanijomis. 
Susitarta str Hamburg A- 
niericaLine. Tarpininkąvo 
|>lė M. Gribaitėl * ”

Tamistos gal jau pastebė
jote, kad^mūsų organizacijos 

pirminin- ekskursija įvyks gegužės 261 
d laivu ALBERT BAL-I 
LIK. Laivas yra didelis iri 

*: naujas. ‘Turi page
rinta trečią klesą ir šiaip vi
sokius naujausius įtaisymus.

Ši ekskursija turi būti di
džiausia iš visų ligšiol buvu
sių kitų ekskursijų, dėlto, 
kad pirma ir kad mes dar- 
bininkai pirmieji iškėlėme 
sumanymą, organizuotai, va
žiuoti į Lietuvą. 1918 m. bu
vo įsteigtas “Grįžimo į Lie
tuvą biu ras. ’ ’ Tuomet buvo 
pakeltas ir vykdomas suma-

Teisėjąs leidžia skundėjui 
išpasakoti visas muštynių 
aplinkybes.

— Taigi, štai kaip įvyko,; 
— kiek nusiraminęs pasa
kojo anekdotišką atsitikimą; 
skundėjas. ?

Buvo šeštadienis. Reikia 
gi nusiprausti. Negi vaik
ščiosi kaip nuo gimimo, o iri 
pirtis čia pat panosėj.

Dievas davė gerą eigulį:i 
pastatai pusbonkį ir vežk 
malkų kiek telpa. rXr aš par
sivežiau,. Dailiai jas sukir- 
tau^ pakūriau pirtį. Įsitai
siau gerą šluotražį išsivąno- 
tL Na, manau, ir pasimau- 
dysiu kaip ponas. .

Nespėjau, nei “ dačkinės ’ ’ 
nifcimauti, klausau: nei iš 
šio nei iš to pirtelės langai 
byra. Stoviu taip pusiau nu
sirengęs su “dačkinėm” 
rankose ir - galy oj il: : žiema, 
rodos, ir. perkūp i jai nevertė
tų būti. Manau, praeis. Pa
kabinau “dačkinės” ant vi
nelės ir ėmiau vanotis. Žiū
riu — ir kuolas pro langą 
lenda. Perkūnas kuolais ne
laido. Aš ir pasukau kibirą 
karšto vandens pro langą P

Būčiau žinojęs, tai nebū
čiau su bjaurybėmis susidė
jęs. Jie nei vandens nebijo 
ir pro duris veržiasi. Aš

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite). ■ “- y > '•) c . ' P/-' • ' — . . ’’

; tūkstančiai
Z -“---išlavintais

; Užtrauks ‘‘ Tykiai,! 
Nemunėlis teka” ir 

t. t. Visas pramogas ir įs- 
kilmes nėra galimybes čia iš- 
skaitliuo'ti. Nuvažiavę pa
matysime ir girdėsime. ». > :

Dabar tik turime išsiju
dinti ir pasidarbuoti.
- Kiekviena L. D. S. kuopa^ 
turėtų būti kaipir agentūra, 
o kiekvienas narys agentu., 
Visokiais kelionės reikalais, 
kreiptis tuęjau pas Ham
burg. America Line kompa
nijos agentus, pas vietos ar
ba pas Lietuvių Prekybos 
Bendrove, 366 Broadvvav,

' • G 4 - ? z'-

So. Boston. Mass. Kur nėra
♦S ’ f ' <

laivakorčių agento ;galite 
kreiptis ir i LDS. Centrą, 
366 Broadvvav, So. Boston,

■J* - - J

MONTELLO, M ASS. ,
LDS. 2 kuopa dažnai reri-[ 

gia paskaitas. Jas duoda'
• į kas įr gali anoti, kad iždi

ninkas pinigų -negali išimt i.
<• • tos. -•o tik gali padėtu _ ;

z P-nas Pilkauskas : sako: 
“gavo-pritarėjų.” Tai ko
kie čia pritarėjai^ kad tei
sybę pasakė, kad p. Šūkaus^ 
khs nesilaiko savo . Žodžio;- 
Kai mes rinkom, važiuoti į 
seimą, tai sutiko lai&tt at
lyginimo įki turėsiihe .pini
gų, o dabar reikalauja, kad 
kuogreičiausia atmokėti. Ar 
p. Šilkauskas ne tosi pačios 
kuopos harys, kad taip nori 
tuos kelis dolerius ištraukti 

"■ iš banko ir palikti kuopą
■Jbe cento.

P. Šilkausko darbus kuo
pos ir visos organizacijos la
bui mes pilnai įvertiname. 

[Jeigu neįvertintume, tai ne- 
I būtume rinkę ne 'Į_........
pu.
Į Dėt šventos ramybes pra- 
lšau nesikarščiuoti ir kitame j beveik 
(mitinge nors pasiskolinę iš 
[kitų p. šilkauskoiAtlyginsi- 
Įnaše. Aš patarčiau p. Šil- 
Ikauskūi ir ant toliau dar- T” • * * ‘ *Įbuotis ’ mūsų organizacijos 
Į labui. Tamsta rturite .pažįs- 
tarnų daugiau ir drąsos be
trūksta, tai prirašyti £aujus 
narius bus daug lengviau ne- 
jgu kitiems.

• * 9 \: 1
Apie Darbus

■ . .. . i /

- '-'‘J > ■ ’■ • '

Centrui būtinai reikalinga 
visų narių ir priėtelių prita
rimas ir talka. Kiekvienas 

[darbininkas turėti) agituoti į 
I už šią ekskursiją. Jau pasi- 
Hiošusiems arba tebesiruo- 
šiantiems patarti, kad jie 
važiuoti! su LDS. ekskur- 

įsija, gegužės 26 d., laivu 
I Alberf Bailiu'. . ;i > - U .Vi^i ruoškitės iš anksfo-ir 
| besiruošiantiems padėkime, j 
j', L.D. S- ekskursija įvyks 
Į geriausiame metų laike. Tuo 
| laiku visa Lietuva bus pasi- j 

. puoŠus žaliumynais ir žvdin- 
, l'ciais žolynais.

- ' f .' ' z"“ .

Be to, Lietuva švęs 10 me
tų sukaktuves. L. D. S. eks- 
kfarsantai kaip tik patekę į 
patį pragi<|gu ir iškilmių 
centrą 
demonstracijos, parodos ir 
kitokios pramogos.

' SODŽIAUS IDILIJA . Ivand

(Iš teismo salės) '■ r ■ d^nr

— Ponai teisėjai! Šeše- 
rius metus Amerikoje gyve- įr- g 
riau ir per Belgiją važiavau. 
Hamburge tris dienas klai-‘ pro 
džiojau, kolei laivą at a tikau, ) 
Bet niekur nemači'a’ti, kad įįSm 
nuogas žmogus?, bė jokio veja 
menkiausio drabužio, gatvė- kairi 
nūs būtų vejamas ir dar to- gi>ei' 
kiame šaltyje,- -kalbėjo teis- delf< 
ine įsikarščiavęs ir N.; pasi- kini
turįs ūki 
skųsdamas teismui savo kai-]godžius, sustabdė 
myną Januli dėl muštynių. jus užarestavojęs

i pasiuntė. Kitaip būčiau į 
kaulų nesurinkęs. ( 

Prašau ponai teisėjai $ 
klausti liūdininkua Vis<
kaimo moterys mate ir n 
rankomis plojo. / 

Nei Amerikoje neniačia 
kad ką nuogą gatvėmis v? 
kytų. Rodos, niekam nepr; 
sikaltau: ir mokesčius mok 
ir skolų neturiu,' kai reiki 
ir balsuoju, o čia lyg. J 
bausmę vaiko gatvėmis nu

Galutinoje išvadoje teis 
jai. duoda visiems “ųzptt<$ 
kamš” po mėnesį ar^to^ 
siūlo šalims nesipykti, o kž 
minysteje geruoju gyventi)

Būk idėjos apaštalas! , 
Platink “Darbininką!” 
Vajus dar tebeina! 
Pasipelnysi ir pate! . < 
Tik nelauk! Hurry up!

•• 4 ■ -•. .-i

KAS BUS šVEfrOtOJrn 
bžiAfcoiru u S 

VILNIUS. — Dėl peri 
Timt> - Švenčionių džiakę 
kun. N. Vaišučio į Kaltn 
nūs, kalbama, kad~BvCT^ 
nįyy džiąkonų būsiąs pask 
tas lenkas kun. Mankbtvšfc 
Slobudkos klebonas, o'į S 
budką, kaip jau buyo hhj 
ta, norima iškelti kun 1

1

<4
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džius. Choro vedėjas p. Ra

Arba pinigus gražiname

Panaikink vieną ydą, o de
šimts jtj pačios išnyks.—Rodąs.

Parmos darbi
J. Petrikas. -4

Sausio 25 d^atsilankė į šią 
koloniją kunigas Gelumbis. 
buvusis lietuvių šv. Jurgio 
parapijos vikaras.- Kun. Ge
lumbis dabar yra Buffalo,

®įo 28 d. rūpesniu kie
kiui. J. Valantiejaus 
pąrapijonų pagerbimo 
as. Grojo net dvi (lie
tą ir “amerikoniška”) 
tros. Visi turėjo “good

Būk idėjos apaštalas! 
Platink “Darbininką!” 
Vajus dar tebeina! 
Pasipelnysi ir pats!
Tik nelauk! Hurry up!

riutė : gi kas atliko “Mau- 
šaus” rolę yra paslaptis,, ku
ri iki šiai dienai nėrjri išaižo 
kinta. .

Pertraukoje kun. A. Dau
gis pasakė prakalbą apie 
blaivvbę. DainaVo Solo p-lė 
M. Giraitė ir p-lė Sofija 
Blaveckaitė; pianu prita
riant p-lei Elenai Kandra- 
taitei. P-lė O. Širviu skaitė 
dovanojo saldainių dėžutę 
išlaimėjimui..

Skaitlingai susirinkusioji 
publika praleido laiką labai 
linksmai. '

t

Lietuvos Nepriklausomybės . 
Apvaikščiojimas

Kat. Federacijos 13-tas 
skyrius rengia iškilmingą 
Lietuvos nepriklauosmybės 
10 metų apvaikščiojimą. 
Vas. 16 dieną, vakare, Šv. 
Kaz. parapijos salėje Liet.' 
Benas grais. o šv. Kazimiero 
parapijos choras dainuos

PHILABELPHIA, PA.
šv.; A»griejau& Mokyklos 

Mokinių Vakaras .

-Sausio 31 ir 22 dieną, Šv. 
Andriejaus'Mokyklos moki
niai sulasė trečią metinį te
atrą. Šiais metais mokiniai 
atsižymėjo savo darbštumu 
netik, išsimokinime savo ro
kų, kūnas nepaprastai pui- 
kiai atliko, bet taipgi parda
vinėjime įžangos bilietn, ku
rių jšanksto išpardavė net 
už $175. Bilietų.išpardavi
nėjime atsižymėjo pirmu 
kartu septintas ir aštuntas 
skyrius.

.ors visi perstatymai bu- 
uikiai atlikti vienok'pu- 
ai ypatingai patiko 

Paminėjimas” 
širdvse atnau-

kyti savo pažįstamus ir su 
jais pasidalinti savo naujos, 
vietos gyvenimo gražiais įs
pūdžiais. Kun. Gelumbis bu
vo mylimas visų šv. Jurgio 
parapijom?. Taip ir dabar, 
kurie susitiko yisi maloniai 
kalbėjosi ir linkėjo jam ge
riausias kloties-jo gyvenime. 
Tą pačią dieną vakare pas 
pp. Štaupus buvo surengta] 
puiki vakariene priėmimui 

Lucija r »>hč. malonaus sveSUį.- Tarp* .
..J ' . •. .. ••

Linkime naujai valdybai- 
viso gero.

VO] 
bli
“Lietuvos 
kuris ateivių 
jino meile savo tėvynės, o 
čia-gimusiems sužadino mei
lę savo tėvų žemelės. Vei
kalėlis “Pavejanti Muziką** 
visus palinksmino ir pra
juokino. Leonora Dapšiutė 
gražiai pašoko “Butterfly 
TofcsDance” ir Rusišką Ka
zoką. Aleksandra Zigmon- 
taitė savo maloniu balseliu 
visus užžavėjo dainele ‘Kar
velėli Mėlynasis.” Tikimės, 
kad ji ateityje bus Philadel- 
phijos antroji lakštingala.

Pūblik;: skani.'gai dalv 
*. .*i*» 6 >rtd<juose \karuose. 
Savo reakcijnjrphrodė savo 
inteligentiškumą: tvatkin- 
gai užsilaikė ir pilnai paten
kinta išsiskirstė girdami 
mokytojas ir mokinius.
~ -Pelno liko 4ttvir^ $300. Vi- 
sas paskirtas parapijai.____

Balandėlis

Veikėjai: kun. J. Jakaiti^ 
Šv. Kaz. parapijos klebonas: 
p. K. Krušinskas. Federaci
jos Centro Sekretorius iš 

Koresp. Bronklyno; kun.-K. Vasvs, 
kun.

fcf'ą 4 feb* rilpi ne savF dalykai
SSio 8 (1. parap. avėtai- i( w _ •
Vyko mokyklos .ai(lipnų Akstinas ,sak<b . 
teJakarčlik Biitate ? W <*» bu^m-ss.>r v>s 
lų, muzikos ir dainų.buS

IĖ& 15 d. Mokyklos .
^rium įvyko juokų l?ei ' ri |7ABCTU Al I 
Fo turinio meno vaka- lLIlADlI Ih Ni Ji
Programą išpildė komp. -§v. Petrų ir Povilo para 
rariagaitis, pianistas Z. pijęs choro metinis mitingai 
Vitas ir vietiniai (Mar- įvyko sausio 13 d. 8 vai. va 
Andrikintė, Juozas Ma- kare, kurį vedė pirm. .L Žin 
t, Julė Baranauskaitė.

t. -i JC-

riutė ir sesutės Liutkiu- 
i) talentai vad. mųz. A. 
eksiui. Žmonių atsilankė 
^tūkstantis asmenų. Pro- 
amą visus patenkino.
Sausio 25 d. toj pačioj 
idįtoriHni koncertavo ar
tas Juozas Babravičius, 
sveltųi mūsų spauda Bab- 
ričių vadina “dainų ka
laičių.” Dainininkas Ba- 
ivičius yra geriausis li^tu- 
i; solistas kokį tik teko A- 
yrikoj girdėti. Rudenio 
kotarpin p. Babravičius 
1a ir vėl atsilankyti.
Sausio 23J. 25 ir 27 dd ab- 
neneijos patrijarkas kun. 
Saurusaitis laikė moksli- 

^turinio paskaitas apie

MONTELLO, MASS,
~Nuolatinės Pagalbos Pa

nelės Švenčiausios Moterų 
Draugija išrinko komisiją

-sausio sv./įlu^zapo parap. 
svetainė buvo lrimština.Tūk- 
stantinė publika tiesiog ste
bini mus.-

? Komp. A“ ^Aleksiui, vy
riausiam rengėįjuiy-kun. kle
bonui Valantiėjui, kun. Kaž^ 
lauskui, solistėms-tams ir 
chorui, tariame širdingiau
sią ačiū už surengimą tokio 
pasekmingo vakaro.

Geram artistį’prieteliui p. 
Š. Čibulskiui‘ aČiuojamė už 
vaišes ir prieglaudą.

Waterburiečiai toli pažen
gė kultūros darbe su savo 
vadu kun. J? Valantiėj um, 
įsigydami mokyklą ir teatrą. 
.Kitoms kolonijoms geriau
sias pavyzdys; „

Dar karta ačiū ^Vaterbu- 
riui “in corpore” už mate
riale ir moralę paramą ar
tistams. ' • . '* ‘

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1, a) Eisiu j girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 

‘2. a) Aš pas tėveli, b) Močiute mano .25
3. a) Mergąvakario daina; b) Ei, -Tė-

•• veli, Tėveli ... .... . ..........^.„1___ ___ - -25
4. / a) Močiute, mįęgo noriu; b) Oi,

varge,- varge ------------------ —--------- .25
5. a) Aš toli nuleista: b) Tris dzie-

nas (dzūkiška) ______ *_________  .25
6. a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at- '

lėkė sakalėlis ______________ _----- s .25
7. a) Oi tu,’ląkštingėle; b). Vanagėlis

tupėjo __________------------------ ------ .25
8. Tautiški šokiai I. ________ 1___t .40
9. Tautiški šokiai ____ 7—-------- .40

Sausio 29 d. Susivienijimo 
i^ĮĮ-ta ir 91-ma kp. su- 
hgė marsra programėli. 
išėjai rr dainininkai buvo 
■Pyktis New Britam. Ren- 
ifa> žomisiio-i buvo 'S. Ci- 
liekis, -Šarpinskas. Suopis 
'••R;-Gudiškis.
^5 Parapijos Reikalai 
gausio 30 d. įvyko parap. 
etinis susirinkimas. Kmi.

tai mnsij speclalybg Ir ligų metų pr^k- •
tika. Darbas artistiškas. Kainos .žemos. ,V* -

M. A. NORKŪNAS .
16 Pleasant St., I4iwrencė, Kfass. , $

Westfieldo klebonas
A. Daugis, mib Šv. Kaz. par.’ 
Worc€steryje: adv. P. Bau
blys: Dr. J. Landžius; adv. 
A. Mileris: ir ądv. I. Bar- 
kus. ~

Pasižytnėjusios daininth^ 
kės. p.' M. KropkAitiėnė,* p. 
N. Tumkiėnė, panelė J. Rog- 
liutė pasižadėjo padainuoti. 
Šv. Kazimiero mokyklos mo
kiniai ‘šakvs eiles ir išpildvs 
patriotišką vaizdelį. P. Jo
nas P. Vaitkus. Federacijos 
13 skyriaus pirminihkas, 
bus visti iškilmių programo 
vedėjas. Kas neatsilankys, 
graudvsis. Rep.

CHESTER.PA.
švč. Pan. Aušros Vartų 

Parapijos Veikimas.• • *
Sausio 15-tą dieną šv. My

kolo airiu mokvklos svetai- 
nė j įvyko nepaprastas vaka^ 
ras. Žmonių buvo daug. 
Klebonas kun. E. Paukšte 
atidarė vakarą malonia kal
ba. Po to prasidėjo vaidi
nimas vaikų operetės “Gėlių 
Karalystė.” Gražiai daina
vo. Aųtrtv dalis programo, 
tai “Klasiųdrylius ir 
“DaržęTy” -^^ryliųs., ~pa
baigoje vaidinta . “Žemės 
Rojus.” trijų aktų komedi
ja. Vaidintojai buvo šie: 
Petro rolėj — A. Ubis, Vir

ginija — A. Čeponienė, Paul
— J. Kodis, Grailntneranda
— -T. Mulevičius, Teta — A_ 
Vasiliauskiutė. Johnsono — 
T. Pieta. Jomsono duktė — 
-S. avickiutė, Flora—O. Gri- 
galiūniutė 
ninkas —
—Programa publikai pati r 
ko, it vaidintojai savo už
duotis atliko gerai. Garbė 
mūsų vargonininkei p-lei M. 
Mitruliutei. Ji daug darbo 
ir pasišventimo padėjo prie 
surengimo ir išmokinimo.Y- 
ra vilties, kad Chesterio lie
tuviai nemažesni susiprati
mą parodys laike LDS. va
jaus ir pasinaudos nupigin
ta kairia laikraščio “Darbi
ninkas” arba prisirašydami 
prie LDS. vielinės kuopos.

Chester ’io Senis

Liet Pihiuj, Blaivumu 
Vakaras . • r

į' —
į Šv. Kazimiero parapijos 

salėje* lapkr. 5 dieną, Blei- 
vininkų Draugijos kuopa 
surengė savo metinį vakarą 
kurio pelnas skirtas parapi
jos naudai. ĮJgiauąia pro
gramo dalis susidėjo iš pa7 
mokinančio rifeatįrėlio , “ Čin- 
gi-Lingi.” Svarbias roles 
^rai sulošė: J. Svirskas, O. 
Sidabrienė. P. Mankus, V. 
Blaveekas, J. Tatulis, B.'Si- 
dabriiitė. “Maušiaus” ir 
“Angelo” rolės, nors gana 
sunkios, buvo atliktos su pa
sižymėjimais. “Angelo;'ro

Tūkstančiai Pasveiksta į
30 Dienų

štai turi paskutinę progų prašalinti visus skausmus reuma- Ve \ 
ti-.mo. Jeigu mes nepagelbėsme pinigai bus sugrąžinti. yj į'Jj
Jciru kfibti nuo Reumatizmo. Neuritis. Neuralgia, Lumbago^ Į A
Goet, Sciatira. Arthritis, strėnų skaudėjimo, skausmų kru- į ( «/į
tin» j, kojose, rankose, sustirusių -sąnarių ir gyslų. Visas I \ \
šias ligas galima panaikyti stebuklingai j 30 dienų varto- u . 
jant ANTI-RHECMATIC TREATMENT. šios gyduolės
yra rekomenduojamos tukstanZių kurie.yu-a vartoję ir ku- ~ —-
rfe apturėjo pagelbų.. Visikas kainuoja. tjtį $3.00. y 'jŽgiES-

ANTI-RHEVMATIC TRE.VTMENT yra musų pa?ių!
išradimas ir receptas įžymaits Europos gydytojo Dr. Tom. lt 
Sustokite vartoti visas kitas gyduoles ir pradėkite šias 
vartoti, nes užtikrinant kad kaip daug kitų taip ir tams- j narrA 
tai bus naudinga. -

NESIUSK PINIGU IšKALNO. tik Iškirpk šj skelbimų
su :t5r. 1r pristų.«k o už- gyduolex $3.(Xt nžmokėst savo na- 
muese. , ; p-

Vasario 10, Scranton' Pa. 
^Vasario H, Philadelphja, 
Pa. ;'r

Vasario 18-19; Pi ttsburgh, 
Pa. ■

c ' AVasario 20. Dayton^ Ohio.
Kovo 18, Chieago, RL 

(Meldažio svet. pabaigtu
vės).

Nesigailėsite išgirdę Vą,- 
nagaičio juokus. Su juo kar
tu keliauja pianistas M. Yo- 
zavitas, iš kurio reikia ste
bėtis kaip jis moka pianą

- Paskutinės Šarkio mušty
nės jau bus ant programos. 
Kas negalėsite išgirsti Va
nagaitį koncerte, tas nusi
pirkite jo rekordų.

.50

.50 " KOMP: M. PETRAUSKO DAINOS
•25 1. Apvesdinkite mane--------- - ----- l$0.0
•50 f. šių. nakcialy (dzūkiška) — ---------- .30

—Jųjaitdieną (augitam-halsui)-----------60
4. Ko- liadit arteliai —12™-------- 50
5. $iantč man? motinėle —™*------------ .20

6. Vai 0 pakirkčiau -- ---------- ---------- .20
7. Saulelė Raudona   .25į

_ ___ K0MP.VAIMUNO DAINOS------------ 
1., .Tau kelias Lietuva!---------- --------- • .30
2. dkinosN______ _  _ ___ 4............ 40
It ■ Mūsų Šokiai L .
4. Mūsų Šokiai IT. ™_ ™.30

0ŪDAVI6IAU8 DAINOS
1. Astuonios įvairus dainos —-— .50
2. Trys dainos —'.------------- ----------— .40

VAINIKU0NIES
•50 1. Mūsą šokiai ___ ______ .20

. .■ ’ M * Jį.

Visos virš-paminėtos daines galima gauti “Darbininko” Knygyne^ Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taipi ,

' a asai - - t L

Pas mus draugijos apsnū® 
dę ir jokių parengimų netĮa- 
ro. Viena kita žada ką nore 
duoti, bet tnr būt prieš gavė
nią nesuspės.

Sausio 29 d. dėka Lowellio 
klebono kun. F. Juro, atvai
dinta • istorinis veikalas 
“Betliejaus Štainelė.” Low- 
elliečiai turi geni vaidintojų 
ir savo roles atliko.gerai. Y- 
pač “Erodas” gerai pasiro
dė. Publika buvo labai pa
tenkinta perstatymu.

Vaidins “Motinos Meilė’*
Vasario 19 d. vadovaujant 

kun. S. Kneižiui, Lawrenco 
Sodalicijos vaidintbjos at- 
vaidins gražų ir pamokinan- 
tį veikalą “Motinos Meilė.” 
Taigi nashuiečiak vėl turės, 
progą pamatvti gražų ir

dėl surengimo vakaro. Da- 
Lbar komisija praneša, kad 
.vakaras įvyks vasario 12 d. 
Bus dainų, deklamacijų ir 
muzikos dalykėlhj. 'Taipgi 
bus viena mezginiais apsi- 
rengus ir kas pirmutinis į- 
spės jos vardą -a- gaus.pen
kis dolerius. Pd fb bris gra
žus teatras. Vaidins gabiau
sios vietos pajėgos, vadovau
jant kun. J. Švagždžiui. Pel
nas skiriamas pusė parapi
jai ir pnse draugijai. Mes 
esame labai dėkingos klebo^ 
nui kun. švagždžiui už pa- 
ramą. Tikimos, kad į tą va
karą sueis daug žiųonnj.

'i-*■” - JT'-

-.-'■c- i ‘.
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
1. Ak, myliu tave_________________  .75
2. Bemužėl, nevesk pačios____ ____  .50
3. Graži čia giružė_________________  .50
4. Meilė_____________   .40
5. Meile uždegta krūtinė___________ .65
6. O, pažvelgki_____ ;_ ____________ _ .50
7. Visuomet širdis surakinta .-_______  .60
"8. Penkios linksmos dainos........ ....__..$1.00

Duetai
-9. Moterį} Sąjungos Imna'-».________ .50
10. Skrenda, lekia musų mintįs______  .75
11. Trisdešimt dainų ___________ l™...$1.50

Mižram Chorui
12. Ginkim šalį Lietuvos______ _ _
13. Giesmė į Šv. Kazimerą______ l._____

14. Lietuvos Vyčių lianas . "
15. Pirmyn į kovą____ ,. -1_..
16. Mes grįšim ten______ ____ /
17. a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, <?). Išbėgo mergytė _________ .50
18. ai Kaip aš buvau jaunas, H)1 Žio

rai! anksci rytų, e) Aš užgimiau 
Lietuvoj......_____ ___ •________ J50

T!E a)‘ Eikš mano mfergele, b) Aš y 
kau žydeli, c) Kanuanksci keleis .50 
aJ Miela rėzolt b) Oi riorada gaU— 
vėlę, c) Atsigėriau žalio vyno------ -50

21. a) Oi ažnnn-džium, b) Už jūrių, c)
' Kalbiu jaunąs bernužėlis, d) Aš tu- 

rėjan; vištą —_._.4__________________ .50
22. a) Tvkueis rytelis, b) Oi laksto va

nagėlis. e) Kur Nemunas, d) Oi Čh». 
čia-liulia

talantiejui išdavus apy- 
tą paaiškėjo, kad 1927 
ds jeigu buvo $51.266.53. 
ikia parapijos materijalė 
ėtrs vis,gerėja, nes pra- 
is metais jeigu buvo de- 
itūkstančiai daugiau nei 
t,/Valio!
^“Klaipėdos Julė”
Sgavėnių sekmadieny va-

il& d. parap. Vyčių cho- 
sėenos mylėtojai vad. 
^Aleksiui vaidins gražų 
į&tlį veikalą dviejų aktų 
tetę “Klaipėdos Jul|.” 
ftiė dalyvaują'26 gabiau- 
aidylos ir gera brkestra. 
fe sudainuota 30 šaunių 
lų. Po programui prie 
ypačios orkestras bus Į- 
fi^šokiai iki vėlniri^r^raųdrTTgą veikalą. ^Įžangos 
Etikų perstatymą kViečia- 
E» tik vraterburiečius bet 
£ apylinkės (Hartford. 
tjBrifain, New Haven, 
nepori, Ansonia, Torr-

Naugatuck) gerb. 
ftių visuomenę atsilan- 
trfatpskaithngiausiai.
Lygtis ir Tas •

Įtauįį sportininkai vad. 
Ui Stankui šįmet žymiai 
hNmif Kun. J. Kazlaus- 
|įifo kad į Vyčių organ.

gavėnes perstatyti “Svlvia,” 
operetę. Bet toks veikalas 
sunku išmokt. Tad atidėta 
po Velykų. Išrinktą komi
sija tą darbą vest. Toliaus 
Radzevičius Įnešė, kad cho
ras surengtų pasilinksmini
mą prieš užgavėnes. Jis pa
žadėjo apmokėti visas išlai
das. Už tokį gerą ir širdin
gą pasirūpinimą choristai 
taria nuoširdų ačiū savo va
dui. , u ;

Pen-inkp valdybą. Liko 
šie: P-lė Plukytė — pirmi? 
ninkė, Jurgis Pranskietis — 
vice-pirm. Jis yra mokslei
vis ir yra daug pasidarbavęs 
lietuvių naudai. Jis dažnai 
rašynėja anglu spaudoje a- 
pie lietuvius ir jų veikimą. 
Dabartiniu laiku- jis lanko 
šv. Benedikto kolegi ją, New- 
ark. N. J. P-lė A. LukšHė 
—. sekretore. Ji lanko 
Junior mokyklą. Elizabeth. 
N. J. Jau pasiekė augšta . .. , -p i- -t>aJ gražias damas.

tikietai jau pardavinėjami.
■ Šešupė

PHILADELPHIA, PA.
Amelia Rameiziene persi

skyrė su šiuo pasauliu palik
dama vvra ir šešis vaikelius.• • •
Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse. Už jos vėlę buvo at
laikyta mišios šv. Kazimie
ro bažnyčioj. Laf ilsisi to
limoj ir svetimoj šalelėj.
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vasario ’12 d., bažnytinė;

Kuopos Valdyba

bus šauni,

KIMAS
subatoj, vasario 18 d., 

paplos £- 
>2 E. Sevenįh St., Šo.

3,štukos front mindo setas už labai 
Figai. Klauskite krautuvėj ant kampo 
C ir Goki jjat. Atdara kasdien iki 7 
vai. . (V.-17)

f 1l ■ fci Įjt5r y • ■'MWF> *,T’KARPENTERIS ROSLINDAi.E-^kamVariųstųba,vr-
",w 1 ■ si'naujos mados įtaisymai, steam šl-

Lietuvlal, kurie tšęite savo namus ir lama, elektra:lr vieno karo1 guradžluš.' 
reikalauja pataisymo U vidaus arba Yra keletas vaisinių medžių ir vižti> 
tetuko, geriau kreipkitės pas savo tau- ninkhs. Savininkas priverstas greCter 
to& žmogų. Padirbn pigiau negu kiti, /parduoti. Priims gerą pasiūlymų, atęik 
A- PALDAUSKAS, 339 W. Thlrd St, tuojaus pas V. K. AMBRASE’ 393 
So. Boston. (V.-24) Broadvay. TeL So. Boston 0897.
_________ ;______________ į . / (Vas.-io) . /■gv;

______ _____—_____ _________ —. ■ ~i. ■ r.Tr.i—

«' Nauji skaitytojai vistiek gauna nupigiiriftu^af' 
ys išsirašo'arba per tarpininką. Skirtumo nėra. 
•< ___ _____ L . I u Z______l *_• _>■ . . • J J 3 ‘ -v1 ■—---T-J , ‘

bų, eilių ir ff.1 Atsilankę he- 
ąigailės/ neturės" tirai 
“.good time,’kviečiame

■ < ... . , *u4ty>i »."• :.•!

’ “MIN8TBEL” PAVYKO
J aunu Merginę ‘‘Ministrei’ ’ 

perstatymas, su pagelba Lie
tuvos Dukterų, ir Apaštala
vimo Draugijų šv. Petro pa
rapijai davė nemaža pelno. 
Iš visų vakarų pelno para
pijai liko $492.35. .

X. w. V.

> KVIEČIAME Į TALKĄ

L. D. S. nariams ir “Dubininko” skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti- kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu už tą darbų? ŠtaikąfNnokiekvienos metinės

Balius bu^: indomuĮ^ jBdk|nkuiB ir naudingas. Proga visoms pasl- j 
naudoti.•' PraUČkif ar la&r Varstyti karolius. Už keisčiausius h? ‘" 
prašmatniausius, karolius bus duodamos dovanos. Dovanos, ywt 
rlamos trys. Dovanos bus’ labai gražios ir naudingos merginoms I 
ir moterims. Už tąd nepraleiskite progos gauti jns. ĘaroTių balius 
dar pirmu kartu Įvyksta South Bostone., Orchestra .bus., vięna 1$ j 
geriausiu Ir tinkamiausiu. Bus visokių, užkandžių; gardžiausių g&fi- j 
m$Uų. saldžiausių ir karčiausių. . O šaltos košės: bus iki- sočiai.. /' 
Kviečiam visus—senus ir jaunus. ’ ' • *3

■ . > ; ......... . . . _ RENGIMO KOMISIJA

Ar lnkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

a . ------------- i

APSIVEDĖ ~
Pereitą "sekmadieny," apsi 

vedė Stanislovas Kabalins 
tBrt»njs1aya ?Zurornš* 

. *. -r,. - - , ‘ * 1 4e. Stanislovas buvo ži
nomas kaipo geras" atletas, 
ypač atsižymėjo “football” 
srityje. Bažnyčioje iškilmė
se dalyvavo daugelis žymių 
spurto lošėjų iš Bostbno Ko
legijos. Šv. Kryžiaus (Wor- 
eester), Pere Marųuette ra
telio iš So. Bostono.

X. w. V.

jĮjg^kitas vietas. .
K&MTVede.ia buvo p-nia 
domaitieuė.

PRANEŠIMAS \ | Šiomis dienomis medžio
Šv. Petro lietuvių parapi- darbininkai, perdirba alto- 

jos balius įvyks vasario 18 riaus laiptus, nes už dviejų 
d., parapijos svetainėj^ 492 savaičių bus dedamos naujos 
E. Seyenth St., So.. Bostone; 
Kviečiame visus parapijo- ‘ 
nūs: senus, jaunus ir mažus 
ateiti į minėtą balių, o mes 
užtikrinam. kad turėsit ge- 
rtis laikus. 'Muzikantai yra 

geidausi ir grieš viso- 
angliškus 

šokius. Galėsit tiek šokti, 
kek tik norėsite-' Atsilankę 
turėsite dvigubą maudą, nes' 

praleisite linksniai 
laiką ir savo atsilankymu 
parengsite parapiją. Taigi, i

-. « * »*' 1 < t'

kas tik gvvas. visi į para-Į 
pijos balių.

Balta- py|s
wce,’ įaiTda' pė-piOtii.

iv “MOTINOS MEILĖ”
J | Vasario 12 d. pobažnyti-
•nėje svetainėje, vakare į- 

. vyks L. Vyčių 17 kp. vaka- 
jras. Bus atvaidinta Jono 

m----- -ražus ir pamoki-
;nantis veikalas “Motinos
Meilė. ’’ Vąidiiis Larcrenco. bendrovei
Sadalicijos mėgėjos; joms 
pagelbės ir vyrai, vadovau
jant kun. S. P. Kneižiui.

Vietos ir apylinkių lietu-

nuo pusmetines. 2o centus arba 50 centų vertes knygų; nuo 
metinės pr^numierątos vien tik penktadienio numerio 25

dėgtA 11* viena"katalikų.jpuT 
rapijinč mokykla. Neaplen
kė nė lietuvių bažnvčios ant

* . • _ S**{ J ■*
Penktos gatves. Padegė po
pierius tarp durių kambarė
ly. Bet gaisras buvo greit 
pastebėtas, tai nuostolių lie
tuviams nepadatvta.

Areštuota du vaiku ii- abu 
prisipažino: vienas padegęs 
Baptistų bažnyčią, o kitas 
šv. Petor ir Povilo parapiji
nę mokyklą. Rodosi vienas 
italas 7 metų, o kitas airis 
14 metu- metų vaikas pa
degęs baptistų bažnyčią/ o. 
14 mitu vaikas mokykla., ku- 
rtos jis buvo mokinys. Kas 
padegė kitas bažnyčias dar 
nesusekė. Spėja, kad tai bus 
kokio bepročio bedievėlio 
darbas. . v - ? > z^-«

————21 - •

trSlfirirr vardui
šaukdamas i 
taiiięĮŠilver
'er j‘ • -1l NAUJAS 1

Trečiadieny užbaigė dar- lėjį į 
bininkai įrengti naują Šv. Bosto 
Teresės altorių į šv. Petro| 
lietuvių bažnyčią. Altorius Atsila 
gražus... Puošt bažnyčią.-susiri 
Šventįnimo iškilmės atsibus svarbi 
įž: dviejų savaičių. I

X.‘W.-V.r'; •

kė savo pasiąukąvimk savo 
draugijėlės Užtarytojai, Pa
nelei Švenčiausiai. Laikė 
pamaldų vietos vargoninkas 
M. Karbauskas surengė gra- 
žulhuzikali programą.--------

: . v x. w. v.

į ‘ Šiame sugurinkime įa- 
.fy kelta ^ivaŽB^ymur daug sya®- 

-^i sų draugijų atstovus daly-
• vauti. Žvarbiausia,’ tai pri- 
ž fiirepgįmaą prie!, Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu- 
viū paminėsimo.

- ■ t . . 'Vaidyba

--
/<V; P-NI0S PIKčlLBrGIBNĖS 

PRAKALBOS PAVYKO
Mį"; Sekmadieny. vašario 5 d. 
Y'- Moterų Sąjungos ! 13 '• kp.- 
jgjjL Bląivininkų, Lietuvos Duk-

terų ir- Apaštalystės drau- paimti 
Š gijU pasidarbavimu į^jko kiua lietuviškus ir 

prakalbos. Kalbėjo Viešnia 
M. iš Lietuvos p-nia ELJBikei- 
Ik. lingienė apie Lietuvos'kultu-

ros reikalus. Kalbėjo labai pafv 
t įdomiai ir 'gražiai. Papra

šius aukų Karmėlavos mo- 
kyklos atstatymui sudėta 

fc $102.00. /....... ----j
g • Taipgi kąlbįov ir tau 
J P. "T&jeiž^s .ž Lavrir-1“" 

-Mass.. kun. K. Urbonavi- 
iį čius ir kairi. F. Strakausk^.

Žmonių buvo daug. 
M Apartfkąlbųr buvo dainiį

ir
Dairiąvo mūšų įžymi dai- 

' nįnink^M. Gribaitė, a- 
komponavo , jos sesutė, 

v. P-naA'Medonis bandė ap- 
•įšf dainuo tiiyisa ^Lietuvą ir joje

• • . . • '•Z’ •-1, p 1

Kampai Dorchėster St. 
ir Broaduay

ŠOU T H BOSTONE
Užkandžių vietų. Saldainių turi-- 
ma namie dgrytg; llee-
crem). Tarime visokių saldai
nių pasirinkimui dėl visokių rei
kalų. Neužmirškite savo draugų.

;ės ^tez,va- 
miižikantai 

pradės graiiti 6-ta wilanda. 
r Bus įgūdžių užkandžių ir 

saldži u gf rimčių. , ‘ ’
5 ^^^įį^jtTaa-vydo.grf

f; f 1 N - aU—LLu-----

PAMALDOS
I£ėtvirtadieny 4 vai. po 

pietų Marijos Vaikelių So- 
daliciia turėjo savo pirmas 
iškilmingas pamaldas. ^Su- 
-virš 300 vaiku prtcTftė -savo

• T- -1 . .f“* > • W • V

NAUJAS VAIKŲ LAIK

RAŠTĖLIS
|r

Pereitų sekmadieny Ay. 
Petro parapijos' katekizaci- 
jos mokykloje pasirodė nau
jas vaikų t i kė ji miškas laik
raštėlis. Jame yra gvtldena- 

' mi įvairūs tikėjimo klausi-
- įfmi,i reikalingi vaiklįL dori

nimų; gyvenimui. Laikraščio
- vardas l_‘ANGELAS ŠATU 
, GAfį” • Kiek tejeo sužinoti

lai kį&št i» Bei a aiytų f 
Gvrikusių linkėjimų ir pasi- 
sekimų} '

u' ■

Kitas draugi jos susirinki 
mas bus vasario 13 d. š. m. 
tai yra pirmadieny 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus na
rius bei nares ąteiti, nes bus 
daug svarbių reikalų. Atsi
veskite nors po vieną naują 
narį, nes dabar gali prisita

isyti u pusę įstojimo, o jau
nimas nuo 16 iki 25 metų vi
si be įstojimo. •

V. T. Savickas,
Draugijos Pirmininkas

■ 1 u r • U •

, , DOVANA
Ponia Gna.Siaurienė įtai

sė Šv. Petro parapijai nau
ją gražų raudoną ir brangų 
arnotą. Užsakymas paduo
tas vienai iš didžiausių 
Prancijos bažnytinių rūbų 

Arnotas bus pri
siųstas apie pradžią balan
džio mėnesio.

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganizuoja “emi- Nuo sausio 1 d. šių metų prasidėjo prenumeratų vajus 
grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero ir tęsis iki kovo 1 d. Per tą Taiką prenumeratos kaina yra 
Voldemaro pareiškimų. Smerkia jį neva-už sulaužymą nupiginta. ’ ' '' '
duoto žodžio Ženevoje. .

Kova dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus knarki ir 
audringa, nes lietuviai nenusileis Pilsudskiui nė ant nago 
juodumo. , / Į '• ' . • - !t-r

• ' Visos'žinios ir straipsniai, kurie telpa ir tilps. ‘‘Darbi
ninke” yra įdomios ir svarbios. Be to, “Darbininkas” 
turi žinių iš viso pasaulio apie darbininkų gyvenimą ir jų 
veikimą -—r- -----. . ..

“Darbininkas” turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuo
se. Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas be 
adatos. . ' •/> ,, /

Delko “ Darbiu tekąs ” toks/naūdingas ir reikalingas?
Nagi dėlto, kad jiį yrą geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas.

Delko “D^ybipįikas” toks įvairus? . Dėlto, kad į jį 
rašo įžymiausi į literatai t Knn, K; Ųtbonavičius, Kun. J.

truotas, du kartu į savaitę.

žabulionis, Kur. Juškaitisj
K Vasy.s, Kun. S. Vembre, I 

iŠ Aleksis ir daug kitų. Iš Lieti
Mažeikienė, F, Virafe, L. Vi 

m- Ir daug kibi profesionalų, stų 
m- “Darbininkas” turį daug 

kad yra $&ių di

i
“Maho inkstai darė man nesmagu

mų. Skaudėjo nugarę, buvau, uervuo- 
tas, silpnas ir ligotas,” sako Mr. Geo.. 
Leavitt, Sublett, Kansas. “Aš vartojau 
Nugn^Toue ir dabar jaučiuosi stipres- 
jiis ir sveikesnis. Aš maloniai reko
menduosiu Nuga-Tone visiems, kurie, 
turi silpnų ir nuvargintą sistemų.”

Nuga-Tone yra suteikusios tikri} pa
laimų dėl tų. kurie nuolat buvo silpni 
Ir išblyškę. Jos sutelkė daugiau ener
gijos silpniems ir nervuotiems vyrams 
ir moterims, taipgi suteikė ramų ir at
šviežinanti miegų, kuris negalėdavo 
įuiegotL Nuga-Tone pataiso apetitų ir 
"virSkinimų. Prašalina pūslės ir. inkš- ( 
-tų nesmagumus į keletą dienų, dauge- j 
lyje atsitikimų pra?alina užkietėjimų, 

'gasus iš vidurių ir žarnų, svaiguli, pa- ; 
daugina silpniems svarumų. Nuga-Tone ; 

X. W\ V. atšviežina jėgų dėl- visą kūno organų, j 
jos yra parduodamos vaistinėse su ga
rantija, kIRl suteiks užganėdlnimų.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. ■ Susirinkimas ! 

įvyks vasario d;,' tuoj pd ’; 
sumos bažnytinėj svetainė j. \ J 

| Visi nariai malonėsite atsi- j 
PERSPĖJIMAS i lankyti, nes vi a daug svar- ;

•Lietuvių Rymo Katalikųlbių dalykų, kaip tai:delega- ' 
pasalpines Saldžiausios Šir^lhy rinkimas į katalikų sri-^ 
dies Viešpaties Jėzaus Drau- 'mėlį ir Į apskričio suvąžiavi- 

„ :įijos nariams patariu .būti mą.
atsargiems,, nes kokis ten ko- L -



į

»JJ l’

NAPOLEONO TURTAI
i Žiniomis iš Nancy, Pont- 
fatMousson apylinkėse atras
imas labai didelės vertės tur- 

kadaise buvęs Napoleo
no nuosavvbe. s *

^Įvyko tai nepaprastomis 
Sąlygomis. Kaž koks pirklys 
•ir Metzo pripuolamai rado, 
MBjjąr pageltusi' popiergal/ 

biblijoj. ,Tam <Ldtu- 
Čfųęnte buvo parašyta pušku- 
fine vieno Napoleono gehe- 
gęlųvalia. Jame tarp kita 

generolas praneša, ka<1 
netoli pilies Pont-a-Moisfcpn

pidelės vertės šeimyninės 
^Brangenybės ir 400 rutulių 
r.ajakso, priklausančio eieso- 
yiiri. Prie testamento pri- 

i^ngfas vietos planas, kur 
tas turtas užkastas. 

p^Pirklys tą dokumentą pa- 
^aįkė mistifikacija 
tos nuomonės 
No muziejaus 
kuris ištyręs

bet ki- 
buvo Sadou- 

d i rektorių s;, 
dokumentą,

ripažino jį autentišku. Pa- 
iremiant jo opinija, pradė- 
tieško j yno darbai, kuriuos 
inansavo keletas Nanev gv 
ieįtojų. Tačiau pasirodė 
ięrbrangus darbas ir nors 
likasta žemės plotas apie 
urodvtą pili, bet nieko ne- 
asta ir darbas sustalidvtas. 
-Visa byla jau buvo ap-

se nėra buvęs.'' 
s ■I^iWąOIĮ4 
priimtas. Atvykęs i Pont-ą 
Moųsspn arnerikietis padarė 
iš plonoj vielos Vėdyklę jSrfe 
kurios pririšo, senų, pinigų. 
Vėdykle ’ raukoj. - - Willey 
Vaikštinėjo- po jau sukastų 
žemę ir vienoj vietoj, kur 
jau buvo ieškotojų ištirta, 
telepato vėdyklė pradėjo 
veikti: pinigas šhiarkiai su
siūbavo. Toj vietoj ameri
kietis liepė kasti.

Po 48 valandų sunkaus

pasiekta aprūdijusi geležinė 
spinta, kurioj rasta 8 aukso 
rutuliai, kiekvienas po 4 
klgr. svorio.

Nežiūrint, kad ligi šiol 
daugiau užkasto turto neat
rasta, aukso ieškotojai tiki
si, pranokėjo WHley pagal
ba atrasti kitas paslėptas 
brangenybes žemy j.

>urmistras gavo iš Pary
žiaus laišką kuriame žmo
nas -sostinėj Amerikos lhp- 
ėotizierius ir pranokėjas 
Slllev pasiūlė savo pagal- 
iąturtą surasti. Prie laiško 
Smaugtas senos pilies pla- 
įas, kurį, pasak Willey, jis 
lubraižęs hipnotizmo transo

■ ■ ✓

DEIMANTŲ APYVARTA
Deimantų tėvynė yra In

dija. Ten juos pirmuosius 
atrado ir pradėjo gabenti į 
visas pasaulio šalis..1730 me
tais jų jau radd Brazilijoj, 
o 1867 metais — pietų Afri
koj. Nuo to laiko juos dau
giausia ir ėmė. iš Afrikos. 
Deimantų ieškotojams Afri
kos kasyklos davė 90,000,000 
karatą. Tuo tarpu viso pa
saulio deimantų vertė ap
skaičiuojama 50,000,000 dol. 
Deimantų daugiausia šli
fuoja . _______________
Valstybėse ir Vokietijoj.

rorum” (didžiulė knygą) ir 
paeina iš XII amžiaus._ Su
sideda ji iš 309 pergamento 
lapų, įtaisytų medy. Metro 
aukščio kortelės išrašytos 
gotikos raidėmis.
. Legenda sako, kad tas kū
rinys kilęs Pablazoė viehlto- 
lyne, Čekijoj. Kaž koks vie
nuolis, ^nuteistas už, nusikal
timą mirti, pašaukęs pagal
bon velnią. Tamsybių kara
lius pasirodė jam naktį ir 
padiktavo tą ilgą traktatą 
kurį vienuolis suspėjęs, vel
niui padedant, parašyti per 
vieną naktį. Kadangi vel
nias padėjęs jam pabėgti iš 

Amerikos Jungtinėse vietiuolyno. nusidėjėlis išma- 
j. liavojęs savo išgelbėtojo pa-

•__ veikslą pirmame knygos
juslapv. < >■ >

1648 m. šyedų. generolas 
Konigsmark įžengė su savo 
cariuomene į Prahą ir drau
ge su kitu karo lobiu, pa
ėmė i r tą brangią" knygą. 
Nuo to laiko ji tebėra ka
rališkos bibliotekos archy
vuose Stockholme.

VELNNIO BIBLIJA
Prancūzų bibliografinė ap

žvalga padiToda įdomių

“velnio biblijos,” kuri loty- 
niškaiVadinamšT^Gigas lib-

Tel Sb. Boston 0Š23
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

OPT0METR1STAS

ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo drai 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Ktfn. A Staniuk

ĮEINA Į MADĄ KREMATO
RIUMAI

Vokietijoj krematoriumai 
jau įeina į madą; šiais lai
kais pusė mirusių deginama 
krematoriumuose. Vokiečiai 
apskaičiuoja, kad tai jiems 
ekonomiškiau. Mat Berly- 
ne kapų žeme labai brangi, 
o antra vertus, ir pats degi
nimas atsieina pigiau, negu 
kasimasis į žemę. _

KIEK IŠEIKVOJAME ENER
GIJOS PRIE ĮVAIRIŲ 

' ŠOKIŲ
Vienas skandinavų ^moks

lininkas 'paskelbė originališ
ką statistiką, kurioj apskai
tyta nuošimčiais energijom 
atsarga, šokant įvairus šo
kius. Pasak skandinavų 
mokslininko, per vieną va
landą šokant mozūrą išeik
vodama 18,87 kalorijos, val
cuojant tik 3,09 kalor. peri 
valandą; fokstrotiiojanf, — 
4,78 -kalor.. polkuojąnt — 
7,56 kalor. . Skandinavu 
mokslininkas pamiršo pa
skaičiuoti chariestoną, prie 
kurio išeikvota energija pa
siektų nepapras/ai didelio 
skaičiaus. k-

PRADE

5 Aktai Keith Vodevilio
VĖLIAUSIOS PASAULINES 

ŽINIOS

Pirmadieny ir Ketvirtadieny
5 Aktai Keith Vodevilio

TE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ
Ą ~ ■ z South Boston’e

Kampinis namas sn krautuve ir dvi šeimynos po keturins kambarius. -Yra 
elektra, gazas ir skalbynės kiekvienai Šeimynai. Kaina $6,500.

šešių šeimynų medinis namas, netoli Dorcbester Street. .3 šefmynoms po tris 
kambarius ir 3 šeimynoms po SeSis kambarius. Rendų atneša S&45.00 { metus. 
$4.500. Lengvomis išlygomis. ■ . ..

Trijų šeimynų medinė stuba ant W. Sixth Stneet, prieš pat švento Rožan
čiaus bažnyčią. 3—4—4 kambariai su Įtaisymais. $3,”C2l Lengvomis išly
gomis. • - •

Dviejų šeimynų medinė stuba su penkių autopiobilių garadžium, City Point, 
ant East Sisth Street, netoli L Street. Keturi kambariai 'ant pirmo- augšto 
ir penki ant antro. Maudynės, šiltas-vanduo, elektra, priešakiniai piazai. 
Kaina $8,8<Ki. - . .

Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Road. dviejų šeimynų naujas 
namas. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu h priėmimo sale. 
Antrame aukšte 6 kambariai ir taipgi, saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena 
šeimyna turi savo atskirą šilto vandenio šilumą. Visi naujausios mados {tai
symai. Vieta dėl garadžiu. 14,500.

? Roslindale . . '
Netoli TVflsTHfigton Street. 8 šeimynų medinė stnba sn Tisais {taisymais, prie

šakiniai ir užpųkaiiniai piazai, trys štymo pečiai. $12,800.
■ ' \ East Bridgewater Farma

50-akerių Žemės 10 kambarių stuba, yra elektra, vanduo, šiluma, ^8 karvių ir 
Visokių farmos mašinerijų. $12000. t

Pus daug namų krautuvių ir farmų ant pardavimo ir
Umainyma katrų čia negalim# suminėti.

APDRAUDŽIAM automobiHua, fomkčius, gyvastį ir namus nuo ugnies Ir ne- 
-taffntų. l’arrlnodame anglius fr malkas. >

Parduodame Laivakortes į Visas Pasaulio Dalis
Reikale kreipfaft&t pas: . " •»' ' ' ' " V

J.PETRUŠKEVIČIUS ~

’ ■■ i

Sje Ir
__ ___________

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos
_ privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė ..."-„t
' Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel ................. ano

■ i • ■ ; ■ . 7—
TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuv&ns psminSti. ** 

aprašymas šv. Pranciškau* vienuolijų ir 3 viennnliji; Įstatai

HUCKLEBERRY FINNAS-^labai įdomi apysaka_______________75c.

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų narneniniju ~ - -f ,

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengs Km? *
. V. Kulikauskas . ' ~ • :___________ -V • ■ • -

'• ~-•
BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiku. LabaT ^*4 ;

įdomi ir plačiai’žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Je-^.3 > ’J 
nas Montvila -v.č - ’ - ‘

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip>i*sų išei-' ?* 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas __ SOėu

4 . K-- - ''"T*1** -k T

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, Žydas ir turkas. Pamokinanti s 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. VertS P. B._________________ 40e. -4^ ,

TRUMPI SKAITYMfiLIAI. -labai gražūs pasiskaitymai apie įvąi. _ 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas \

TURTO NORMA—moksliška pasiskaitymai. Parašė Uosis_______
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80“wfiNŲ—apie vienas de- ' 

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašč Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio__________ ;______ 1.00 ,

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašč Uosis_75c.
* * '» _ • 3 ■ * ■ •’< • . —

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 
Parašč P. Žadeikis. ______________________________L___________75e.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.; - 
Vertė Kun. P. L. '_______ )

TABAKAS^—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą^ Nikolskį ■
parengė S. Kaimietis --------------------—45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a py s a ka_________________ ________ :_________________________15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR. DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-.^ 
nigas Tarnas Žilinskas----------------------------------------- ;----- _50e^,v

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
| GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_______________________ _50ef||į

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_____________________________ 25c. /y

VATKTJ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui__________ _50«.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas, iSa.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_______________ ___ ________ ________________ _—15c.

1 - . • ’ ■ a

/ATDTAITI VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ___________________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_________________ L_________ —50c.
_______ ' # j ,

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsą tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas______ _______________________ 1__________________ _50e.

'• ' h j‘‘ f ■. r ■■■»• » • ■ 'i- ■ '

BITININK.AS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis--------- --------- . 50»------
LIETUVOS ŽENKLAI, išleido J Šė^ieyi^us ir Kvė, Kaunaė.._4bą

ŠMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina--------------------- ‘----------------------;—30e -

■ ' - . • -j— - •

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-----------------1Q« .-^C
✓ . •• •

; EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15fi __

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūa Verksmai, Maldos Ge- - - 
gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25*

! ^GANYMO APSIREIŠKIMAI—-atėjimas ir gyvenimas ant žemės j
i Jėzaus Kristaop, Vaidinimas su gaidomis _______ 15a.
; DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap-^ *

[ darų 75 centai, su apdarais________________ _________ :__ ___ $1.01

. .v. - ■ ■ TEATRAI •/ ■
i GILlUKlNGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydaa_25a 

ELGETŲ GUDRUMAS 
rijų Juozukas ____

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po .1-ak-;, 
tą; parašė Seirijų Juozukas____________ ____ ' 35d

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ___________________ 40c

ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.Parašė r 
Kun. L. Vaicekauskas ________

—. _ " . ■ i ‘

tYDŲ KARALIUS—drama 4 aktą, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30a

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. ________ į 

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas _______ ___ _____________ _ _________ __________ 10a.

: -________ - < •

PILOTO DŪKTĖ-r-5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas BBa.

DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Ldurdo Stebuklas
4 aktų; parašė Jonas Tarvydas__________ 2__________________ 65e •

VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai-
__ mė;3)JPasakyk mano laimę; Surinko S. ĮC, D. ir N, - j jMt *' s " 

VAIKŲ TEATRAI: dalis II: l)'Ištirsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K. D. ir N. __________ ___15fr

z POEZIJA, DAINOS IR EILES
'• -v1

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _________________ _25c
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko - '

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petriuko_______ »£5.0(

MŲ NAKCELY ' ___________ L a*

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _  20c.

VAI AŠ PAKIRSČIAU__________ _________________ - , 9^
UŽ SILINGĖLĮ ■' x '

trijų veiksmų komedija. . Parašė Sei-

V.J[ARABOW 
(V7RUBLIAUSKAS) 
ZTUVH GRABORIUS 
R BALSAMUOTOJAS

LIGHO (latviška) - .
. V . MALDAKNYGES

I

I c


