
klausuos

ri suįdominti visuomenę u 
nijos- klausimu.

RYGA. — Iįvf 
aišku, kad Lietuvės 

ras Voldemaras 
duot^ žodi ^8

ėmęs Lenki josIaikraSSai 
stovus pasikalbėjimui, |$Į 
mėjęs, kad taika tarp liįi 
vos L^ikųosgaliipa^ 
galutinai išrišusT^ Vitosį 
klausima. Lietuva įsai 
Lenki,] oš pasiunti nius 
Vilniuje, jis*pridūrė.* į 
' " /■' ~ Žžgįį*

Dėlei sudarymo. ekonoi 
niij santykių premjeras.':

asE tokius sa nty kius at 
nn«, nebns rtMdbraifii 
tai padaryti Vilniųje. 
~ Beto,; Lietu vos pašt 
sisakys priimti laisl 
Vilniaus^su Lenkijos 
lais, nes tas maždaug 
tųišsižadėjimą Vilnie 

Paklaustas, ar- nėti 
atnaujinti ir sudaryti 
.nęuniją,^)remierą&i 
maras atsakęs. kad'£

v; ■’14'
g-^s'Tv x s*’.#’’??- ;•*
į?w?»« MM"-** . - *' * ” w" 11 1

H. 1 - - AW8WU»Bą*
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mi. nutrauk

1654 m. ; . *
KunigaikUūjMiae ifaidi

minas-Beržanski^l&ausutis

‘‘Latvis,” tiksliauapbudhv 

dėmAfl tę įėg^jimnj«račo^ka4

i d;
' 3 '.-a■* •«•-..• ’-V

”e-
> . falo dirbs 

nu- »-. '■ ■■ «•<•-•• nuo N00/9*^

■ «m i., ■*:'!*-

Kv-bartu «xialdemoW* 
kuodis naudi, pul}!v ™ 
Plečkaičio darbyj^* 
moję iš jos' pasitrauk * 
veiklesni jų užsiima beotf?? 
kultūros d&rbu. -

JPĄ4ABAI, GBŪDAI,

ii'. iknbas^hnšfii 

i»rf®ga.iW

nuskendo. Jo la- 

» jaesctrastas. ~ •—-
/ •»- “ -' • -. - '< ■ ? • ‘

Žs*g ~- y. • ■:. ,.,į, 1. - ... . •.

• 5.

dėl jo provokacijų keli buvo k 
pasodinti kalėj jman~Xl4>- 
Biržiškai ir k.F < A
' 1926 metais Murinas Ėqvo 1

kurie bandv 

hti^Vyiūgl'i

j-

ob®
F; •-
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krienas' žm ogus tari 
krt| pareigu kurias ji- 
įvalo ątlįktj. Vienįpa- 
yja, yiąuom^uniopo- 

>, |<itų privatinio po.

j 5 i - *
ęHfas -neatlieka pnvati- 
pareigiĮ. fas kenkia tikt 

są|ų arba savo šeimynai, 
kas. neatli ck a visiiomeni' 

jarėigų^ta^nuHžėngia 
^m^feucdn^3^ - 
arti aS&tal

. ^^sąsufimenes.., _.., “
v i Viena; gal - būt, J

.-- ■'

pačios mokyklos namo pa- 
statyti be. musų pnsžoėiūno 
negaK, neš i ’
Vienuotija' dar labai* jauna

A '

Z ■ -i . •-

e a _ 5^Y VI* 
n ir pauja, 1110jaus, suvaldytai:

i -V

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje fr 
visuomeniniame gyvenime. Ta»$3 Kun. A Sta^jukynaa___L28i®

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
pr|valumij, ypatybių,irtikrojo kataliko, priedermės. Parašu 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel ’ ; < ę

TRETININKŲ. JUBILIEJUS-^-700 metų sukaktuvėms-pąminčti ■' 
aprašymas Šv. Pranciškau? vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai . *J

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ _75e ■

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeniiua- į.p 
. me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.

V. Kulikauskas    - - - _________ ;_______ '• _______ ISe^ •

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų.' Labai ¥3 
įdomi ir plačiai žinuma knyga (audiniais apdarais). Vertė J5-. > P, 
nas Mnntvila *_______ 1 •... ■

TEN GERAI KUR MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- 
vian^s sekasi Amerikoje. Pargfc Kun. J. Tumas J

TRYS-KELEIVIAI—Krikščionis, ^ydas ir-turkas. Pamokinanti - 
•apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B. ___________ 40a

TRUMPI SKĄITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvaiį --

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai Parašė Uosis — 45e v
KELI&NE APLINK PASAULĮ.PER 80 DIENŲ^ie rimife 

rybas be galo įdomūs nuotikiai kebonės per įvairius kraštus.
• Parašė Julius Verne. Vertimas J; Balčikonio N ■.../ lt

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_7!

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met^ 
Parašė P. Žadeikis. . *_________ l._________________J______ L—T

_ » darinių. įm-įmokyklošL įiėtaves.haiiji
^n* MarĮjomį 

institucija"; airi ra, juk j ie to- nlpin tis mūsų jaunuolių tin^ 
’ '-■■*■• kamu 4šauklėjnnu. >

Atlikimą sati^areigą, au
kokime dienos aiži .arbį Ame
rikos ; Lietuvių Bernaičių '8jinys 
KolęgijąM Auka g prašome į

.... Kudirka, žemiau rūgęs ]

2334 So. ijaįdey ^Ave., Cįh^ 
cago, Ilt arba per Federa-į 
eiją*. į ; . ' "

Fed. Sekretorijįfy^
180 Hale Avenue, nįti*’

►

je mokykloje auklės ir ia-' 
vins mūsų čia augantį jauni
mą, taigi mūsų pareiga pa- 
širūpinti tos faokvklos įstei
gimų. - v y ■’

Tėvų Marijonų vedama 
Lietuvių Bernaičių Kolegija 
jau pernai pradėjo pįrmuo- 
^įis/ sąyb. gyvavimo metus,

* < i 
siar- 

iauąių visuomeriir^i^ parei- 
ų, t; i jaunuomeuės auklėj i- 
ias. ^uo< jaunuomenės auk
sini > :nėra liuosaį nei vie- 
įš i mogus. ' “...............

į - tuklejimo da 
ižlkikyti, kai

W“*-'

riko®, i Lietuvių 
KolęgiM 
siųsti: 1?UI1.

nupfiktmnei nagus;; 
garas akis. nėišp^į§ 
tolo žiūrint labai įd
"nnyš.p".-;

it pat virša^yi

cm> mętus, <

---- - fotiiifcm ifa trūkata i tinka- BrOokl vn. N. Y. j L.
,. Sifili ~ ; --■ „J.—

>■

Vili t u

Čx v

•' ■ £■''<

f

FAUSTAI IRVAIUKANAS
ienašžinoma,kaip.^fu-t.yyskupijoj nusikalto’ fašiz-

. ____ *____ ■> .____ ,j,_________ • ___ o -ry. .

K

» rVisi
solini pa&nus valdžią pama-’ mui penki kunigui. Valdžia,

kas į kalėjimą, kas į kon- 
i cerrtraęijos logerius, o kaip' 
ką net ir į apą pasaulį pa* 

>. siunčia.. S-Ko lik jums liųkiu 
> jeigu Lietuvos nemylit.' 
' ^jęi mylite ir jos reikalus re^ 

>mus rcy miate; tai gyvuokite sveiki ■K. . * 1 * •

» i
►ja

r ?'• <
- • • • y <11K O 1S-

kol daug dolerių suSičėdy- 
ję parvažiuosite į tėvynę 
džiaugtis, gyvent., . arba tė
vu Šalelėje kaulus sudėt.

® • FT-
Čioje grynos išrūędĮ
. Partijos nerifast 
tiems keteras! st 
senių ^net.

Sp)%U r°do iiN 
dvti kad pOlitikoj^Ž_ir 2 yra 
tie^tųriWvj^^>

Tautininkai, visusbarauž
partvvišbuTną. patys būk tai ,OLD GOLD 

♦esą - bepartyvutM^valdzios 
partija, M apartųjų pačių, 
niekas kitas tam1 netiki ir vi
si jų ar'gumeętavM»ai eina 

da faaišef ne

X

T »

•

'“Gamta tegali džiaugtis 
tokie žmones, kurių širdis y- 
ra skaisti.*’ (E. Tur).

\

* Vieni atlieka ii| nusistatė toki geri santv- ilgai > /ftėlaūkd^ma, suėmė
- -1- bą, kiti gi kiai su Vatikanu, kokių nė- juos ir išsiuntė iš vyskupi-

-W,
jau- jau pradęję kalbėti net apie nigų, bet dar padėjo vyriau 

AeLi’iilĮ ‘ T7-„ i-..'
ąr 

ji hūšj au’ 
o aflikH tfėgąli, 

jaunuolis ne' vien ręika- 
auklėti, beK auklėjant

ti, (Ų tai gali, atlikti 
tabkyklst T’.'vv "~

Bępiga toms tautoms, ku- 
- rių jaunuomenės tinkamu 

auklėjimu rūpinasi jų vai- 
stybės, bet mes,' lietuviai, 
per ilgus š&ptmėčius ne tik 
kad tokios laimės, neturėjo
me, bet priešingai, mūsų val- 

bę, mušti jaunimą, ne tik 
f jnųms nepadėjo auklėti, 

w bet dar visomis priemonė- 
'■? Affii^akdir, aiba-rtiet kalėji

mai sodino už jaunuomenes 
x mokymą.

Dabar, kuomet Lietuva jau 
nepriklausoma valstybė, fe- 
naL^venęmlt^ broliai turi 
g^os progos savo jaunuo
lius auklei ta mokinti tin- 

•' karnoj Fid;nviškoj katalikiš
koj dvasioj, ‘ bet mes,> visas'— 
trečdalsi lietuvių tautos Ilki-

• ^rBio atskirti nuolaetiivos-ka:

nai

J X. Z • ~ • “* ■ Ą
.nuo pat su jungtos jos. Udinę vyskupas Rossi 
i įsikūrimo..; i Buvo pats fašistas neužstojo ku-_

oficialių santykių tarp Va- sybei pašalinti minėtus ku- 
tikaną įrį Kvirinalo užmęz-|nigus. Iškišo Vatikanas, 
girnų. I žųioma, kad užėmus kuris, ištyręs byl«ųt ri^fcųku- 
1870 m? karaliui Viktorui nigus nekaltus ir nubaudė 
Emanueliui Romą, ant jo ir vyskupą Rossi nž-fai) kad jis 
jo vaikų, anūkų ir Vispė gi- neužstojo kunigu,

M f f

JUOKAI Ų
s “Negalima surasti tarnai

tės, kuri būt ištikima. Ta, 
vėjais: ylą njaiše^neužslėp- kurią Tamsta rekomenda- 
si. : . . ; j v •; 3~|vąi, staiga apleido ir pasi-

Pėšaši prie avižų o po bi- ėmė su^savim mano devynis 
žūnu draugai Taip Lietu- rankšluosčius.” 
—4^ “Kokie jie buvo?”

“ Jie buvo to Pullman ka
ro. kšluoščiai, kuriuos at
sivožia

r ■ 3- -į. . .. > Uv
yoje su- pattijomis. Kaip < 
tautiniijkai aUt sprando už- 
sėdo, tai krikščionys su liau- 
čSnjnkAis įuči^Į^si, ūMnih- 
kai sū socialdemokratais pe
čiais siiklojė Laisvės alėjos - -

-v—v------------i * v»• f £4f!

šęionys su lįau-

kai socialdemokratais pe- nūs. ”
iš po savo kelio-

** ’ i _ -

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tė^ft Faberą-Filipiną. >'t
Vertė Kun. P. L. ____________ c _________~ I5A ;

* « ** - —-... . * -

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis ė______________ *_______ _ __________ <_ parengė S. Kaimietis__j_______ ______________________ _

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— Ų 
a p y s a k a_________________________

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė-Ku- jį 

nigas Tarnas Žilinskas__ _

kn-rfH Fr lavintis -minės buvo mestas prakei- no ii nuo vietos, paskirčiai 
J‘* ~i“stx- kimas, kuris lig šios dienos.mas naują?‘vyskupą. Bet

" " * J r ųŲ Ifašistų^of^valdzįa nepripą^fao nei pa
šalinimo, nei nauĮi> vyskupo 

‘OsseitatcUJpaskyrimu Popiežiui ^Ja
re Romano” buvp pradėję kvietė vyskupą Rossi pasi- 
svarstvti klausimą apie; ii- aiškinti, .bet jis.nepaklausei 
go- ^konflikto likvidavimą. Rossi pagaliau buvo suspen- . — v. —... v.-
Daug kas manė, kad kon-.^faSj .t. y.Jam.uždrausta ^l-tik ,e-\^kas kmp tik-šio vakaro
fliktas ištikro būsiąs likvi-Teiri vyskupo pareigas:7 Val- 
duofas. Bet kaip tik Vati-tdžia pa'reiškė tą uždraudimą kos.

užsiminė ^»pio nnpri- nAtnrinČin yilinš ir prašė 
klausomos, nors ir nedidelės vyskupą toliau eiti pareigas, 
teritorijos popiežiui užleidi- Konfliktas sunkėja ir ne^ 
mą, fašistų organas atsakė 
griežtu “ne” ir diskusijos 
nutrūko. Neilgai po to kilo 
fayp VatikaTio ir valdžios la- mai, ceremoni jų su niekiu i? 
bai sunitus konfliktas, kokio 
ir prie liberališkai masoniš-

iiėra'nuimtas.-
ciozas “Popolo d’Italia” -H 

ir* Vatikano t— 
re Romano”.

šalygatvius šlifuoja, žodžiu 
visi -prieš tantihįukų refe
rendumą šdūkfcr gčvalt, ir, 
reikalaują seimo sušaukimo, 
kad geimas demokratiją iš- . 
gelbėtų .‘imą. diktatorių glo- - 
bos. ? Tnutininkak'sako. jo-

_“T^rėb dnftk man ki< 
pinigu nusipirkt suknelę!” 
- “Bet kur ta, kuria turė
jai?” r ’ - ‘ |

“Kandys suėdė.”

mgas Tarnas Žilinskas  ________—>_---------- - --------------- -DOft.
APAŠTALYSTES MAUDOS Statulas—vertė Kun. R. Sautusaitis 25at 
l__ _______ ________ _ ____

an kiek • GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio _

Kostnmeris. — “Ah! tavo

Konfliktas sufikėja ir ne
žinia kuo baigsis. Taigi, pa
sirodo, kad fašistai ten, kur 
yra paliesta -valdžios klausi-

V . Z

su Vatikanu nedaro. Tokiu 
būdu geriems santykiams su 

kos valdžios rtėra buvę. Kon- į Vatikanu susidaro niidelis 
flikto pradžia tokią. Udine pavojus. Lietuva^

ARTTMETTTU^ I IŽI>A VTNTNAS x ■.' ' ' ----- :
VAIKU DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos n»nkrfni *' , 

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. •RaĮnmakaa 

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas ?
Rusijoje _______ '_______________ ;_______________ ;____ ___

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams Ir gegužinėms su > 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________ &________________ 50a

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ve?- ’• 
tė Jonas M. Širvintas__ 1 ' c®.

r*

‘ —■-- • /santi valdžia stiprios ran- . .
' , ’ . ; .' I Bučeris.—“Nejaugi ?. Be-

Visi karštagalviai prade- je, tavo sąskaita ir gi kaip 
j o keltrevoliucijg^ę:pradedą- šio ■vakaro1 oras neužbaigta.” 
mi.nuo Taurage jįgtsidūrė - 
Rygoje su kongrfegli Jt >Vil- L 
niuje su dvarininkų ir so- Cigarotiis'-— nėra ne kosulio 
cialdemokrato Plečkaičo vy. vežime. Šiame laikrašty nuo* 
liausvbe. Jat telpa komiški skelbimai
TVisos parirj^ dabar darfįžymatts- kariūnjsto Briggs. 
tik^ginčijasiii,'pykinasi,'kad -_skai^v’kjįųgg, jų
neduok Dieve lenkam^ pasi
rodžius , Lietuvoje, vtuojaus 
juos suvelti) į dulkes, kad jų 
Lietavoje. nė “zvanijos ne
liktų. Čia lietuviai eitų'visi 
išviennf viens nąrtyvišknmns 
palikti) pasilsėt partiją.ko
mitetų raštinėse. Lenkai tai 
užuodžia dėlto ir nedrįsta 
lietuvių užkabint, nors gin
klais ir srana balsiai žvangi- 
na palėi rubežiu._______ __

Sovietų bolševikai' ir Ger
manuos vokiečiai ir tie len
kučiam sako: “Tise pano- daug atsakymą į pačius įdomiau- 
ve,” jei kibsit į lietuvius.ir 
mes nežiopsosim. Nekurkit 
gaisro, paskui neužgesysit... 
Tikro tarbūt nebus*.

‘ 7 ■* z

- Žydai buvo bepradedą iš

.. > Bęje, rūkyk OkŲGold

»

rv-

LIETUVOS ŽENKfSl

BITININKAS. Paražėgrėvas Jeronitaas Pečkaitis--------- - —U—50a

Išleido J. .Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40ą~^

ĖMĘS IR KALBĖK : Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina  --------- ,—L----------- ------- J—20n '

GRAUDŪS VERKSMAI. VerU VyskA. Baranauskas
EUCIIARlSTIŠKOS STACTJOSrSulietu^o Kun. P. Juškaitia_Jfia< 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graibūs Veriamai, Maldos Ge^ 

gūžio. Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25«

IŠGANYMO APSIREISKIMAI^stėjimas ir gy venimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. . Vaidinimas su gaidomis l ..........  75h

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalėvieius; be ipSyręį 
daru 75 centai, su apdarais_-------- ------------------ -------—-------------- il.Of v

: POEZIJA, DAINOS IR EILES "
’ ~ ‘ “—■———y—■ _______ __■ ..

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ____________________ 25e
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ____ ___________

EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petramtko 

ŠIŲ NAKCELY . _______________ f
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _________ _________________

V*t PAKTRSČIhU J • '
UŽ ŠILINGEI4____________________________ \

SKYNIAU. SKYNIMĖLĮ ______________'•
LIGHO (latviška) . ____________ ____

- TEATRAI *
K" ■ " l

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija j parašė S. Tar

ELGETŲ-GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- 
rijų Juozukas - - - ■

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS-Jiomedijos po Ink- * ; 
-^1 tį; parašg Sairiju Juozukas _ ~^*1
SNTRGASL-Drama. 4 aktų Ventė Akelaitis . ~
ESUMAS—3-čia dalie dramos “Gims .Tautos Genijus.” Panš&J^

persitikrink, kad Old. Gold 
Cigare tuose “Nėra' Nė Ko
sulio Vžime.”

-------------- ------------------------ ----------------

“ŽVAIGŽDĖ”sno,-patys, privalome susi- 
l&pinti savo jaunuolių tin

giu išauklėjimu.
/ Kąd tinkamai jaunimą iš- 

-šftiklėjus, reikalinga, kad tie; 
gTobon pavesime savo 

limo > auklėjimą, patys 
tam tikrij pjivalumų 

iūsų- jaunimąvauklėti.'Vi- 
hs yra žinom d pats 

neturėdamas, n i kitam 
duo^i,. taigi tie, kurie mūsų 

tą lavins—inokins vi
gų pirma pa|ys turi būti ge- 

£ tam darbui prisirengę 
niekas neina pas gydy- 

-k. .tol Įlysti rodos, kuomet 
tm reikalingas advokatas, 
lip dygiai neina pas advo- 
ita. kuomet ręikalingas gy- 
ftojas. 'Taigi rr mūsų jaū- 
ttoliams auklėti tarime pa-

irikamai auklėjimo-mokymo 
larbui prisirengę.
.-Tėvai Marijonai yra įstei- 
jęAmerikos lietitriu bemai- 
Hams olegi ją, kur mūši) čfa 
mgantieji bernaičiai turėtų 
irogosi tinkamose aplinkybė* 
re mokytis, lavintis ne vien 
L V. mokyklose mokinamų 
notarių, bet ir lietuvių lwd- L 
jo% istorijoj, geogra^jos ir j ___
8Žprtoliau. Bet Tėvai Mar Jcų šeimy^Bą. Gražiai paaidarijav^ lajuje galėsime tau 
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PRENUMERATA NUPIGINTA
~ t . • _ _____________Zi.____  • .

Pradėdami Naujus Metus,- pradėkime su svarbiausiu 
ir kilniausiu.darbu, kad užbaigę galėtume pasidžiaugti jo 
vaisiais. Nėra, svarbesnio ir kilnesnio darbo kaįų_spau- 
dos platinimas. Užtad Lietuvių Darbininku Są junga savo 
narius, “Darbininko” skaitytojus, prietebus ir jpmėjųs 
kasmet kviečia darban prįe išplatinimo vieniui ėlu) Ame
rikoje lietuvių darbininkų laikraščio “Darbininko.”

LDS. Centro Valdyba pildydama §tei nutarimą šiuo- 
mi skelbia “Darbininko” prenumeratų vdj Šis vajus 

 

prasideda sausio 1 d. 1928 ir tęsis iki kovo T'c}.
Vajaus laike kiekvienas LDSŲ narys ir “ 

skaitytojas turėtų užrašyti “Darbininką” sa
ir pažįstamiems į Lietuvą ir taipgi gauti keletą naujų 
skaitytojų “Darbininkui” čia Amerikoj;----- —-------- —

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA
Naudokitės proga: “Darbininko” prenumeratos kai- 

na vajaus laikejrra tik $4.00 metams; pusei metų $2.00. 
Vien tik penktadienio-numeris metams $2.00; pusei metų 
$L00.' J užsienį metams $5.00, pusei metų $2.50. Vien 
tik penktadienio numeris $2.50. _

mus bus tik faike vajaus,- sausio ir vasario

arbininko” 
giminėms

izmones, kūne butų IS^SirTniptgiiiii 
mėnesiuose. * 9

Ką gaus tie, kurip užrašys “Darbininką ” kitiems? Štai 
ką : Kuo kiekviehos metinės prenumeratos gaus 50 centų 
arba dolerio vertės knygų ;jiuo pusmetinės 25 centas arba 
50 centųgertos knygų; nuo metinės prenumeratos, vien 
tik penktadienio numerio 25 centas arba 50 centų vertęs 
kięygų^ . . .. /• •

, Ndųjį skaitytojai vistiek gauna nnphrinimn ar jie pa
tys užsirašo arba per tarpiųinką. Skirtumo n^ta.

banku dolerius a&iiminėt,

>,ž;Mikąitytpji£ijrLDS. na- : 
riai šiame vajuje pasidarbuos, kad nadsuginns darbiniin-

!•1

d patys saVo jėgomis ramiai važiuoti su eks^irsija Lietuvon.
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bet apstojo.^ '
Šiaip ekonominis gyveni

mas normalus — pragyveni
mo reikmenys brangsta.

Sulyginus xsu prieškari
niais laikais ūkio produktai 
maža ką brangesni o tom- 
tuvių prekės brangesnės ko
kį 200 sykių—mat žydų biz
nis. Dėlto visi skubdžiasi, 
kad ratčnt~suiikir ir laukia 
geresnių laikų. -Kas tingi 
laida, tas važiuoja į Pietr- 
nę Ameriką, 
- > Lietuvoje gers 
rie tari pinigų,, o be pinigų 
nekaip. > ų-»>' <

SukilėliaiT^feninkžd, 
išgamos, vagys ir x‘ 
našūs kaip tik j

* v t
■ * ' . k ~

ir ir laukia

a ųems, ku-
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Kiekviename “Žvaigždes” nu- 
meryje pilna įdomiij- apsakymėliu, ' 
dvasią žadinančiu pranešimi} ir ži- 
niu iš viso kataliku pasaulio^ daug 
rašoma apie paskutiniu laiku šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven- ( 
timą naujai atsivertusiuju stab- 1 
meldžiu'tolimose kat. misijų šaly- i 
gę, teikiama daug rimti] nurodv- 
mu bei patarimu krikščioniškam 
mūsp gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama^ 

sius skaitytoju klausimus ir tt.
“Žvaigždė” išeina kas mėpesj. 

Ja leidžia Tgvai Jėzuitai Kaune.
Kama: gėrb. Amerikiečiams '•— 

10 litu į metus.; gi užsakant Lietu
vos gyventojoms “Žvaigždę’’ me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
4.1t.
—Adresas žvaigždė,” Tėvu-JS-
zuitu Namai. Kaunas, Lithuania.

Tat ir visi. tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jūsą pa
stoms laikra^p “žvaigždė!”,'

pa-
* —
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:: (TRUMPI u 
SIAITYMELIAI

NAUJA KNYGA' 
Me telpa taglaa kaip 
100 trupų pašakaiaU| 

įta pusi 45 centai i
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DAMINtNtAS. /
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- Kun. L. Vaicekauskas

’ žYDŲ KARALroS--dram^4 aktą, M.

' VISI GERI—Trija veiksmą vaizdelis; parašė R. V. .
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktą drama. Verte J> 

nas Tarvydas_________________ • .b
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmą drazm, yertŠ^^uūaTBri

DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiofa—5 aktą;3) Lnurio 
Ų 4 aktą; parašė Jonas Tarvydas

VAIKŲ TEATRAI; dalia T: 1>.Pagalvok ką darai; 2) , 
* mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N-

VAIKŲ TEATRAI: dalia U: 1) Rtirskne paskui; ^A 

našlaiti^; 8} Mėginimaa. Surinko S. K. D. ir N. —

MALDAKNYGES

PULKIM ANT KEUV—"D-ko” skauda. Odos apdaiab
*

. Siųsdami ufeakymua arba pinigus, visuomet a^
~ įr '

366 Wert Brąftdsny / z
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tybos rezoliucijoj nei mūsų įėjo būti pažymėtos tau 
delegacijas pareikštame su-pasiryžimo laimęjimu..
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mato jartfe tnūšu‘laimėjimą.

Hoffmann ir kiti jų kalibro 
artistai.* \ .

naudai ar 
rotestuotojai

girs ar peiks žiūrint į jų 
arba darbu* tė

nenaudai,

siekus; kuriuose gabumai ir 
energija yra* gražioje har-

bar džiaugdamiesi, kad ne
same nubausti tielį kiek

/ ✓ -

s
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■ - . ą • ' , r——~ • •

Rapolas Juska lavina bal- _ ... .-'.r-??: 
są pas garsųjųĮ De Gogorza, - -Galima tik jiedviem pa

linkėti, zkad/ jiedu ir toliau 
taip pat ištvermingai kė

liau likti] pirmos didumos 
dainos žvaigždėmis^

matomai dabar ne-

^>4
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; fioutli Bostan, Waw

manaiSs— snekaifinr vouotis .Jį 
gyvenimo dumble, - bettirgi . 0
neturi mažiausios ambicijos 
skristi į saulę su arais. Jie 
laimingi, jei be didelio var
go pasiseka būti sočiomis 
^gyvenimo vištomis,.” Už
tat kaip yra malonu sutikti 
tokį jaunikaiti, tokią mer
gaitę, “kurie siekia į pačias 
viršūnes, ir tai ne svajoja,

«

-

-■V''r y-F/ ’ r.• •
Pernai ir užpernai N. An- platesniaijkątsdikų visuome- 

gtijos'katalikai turėjo šuva- nei būtų, naudinga. Lietuvos 
žavimus vasario 22-trą, padėti jšdįąkusųoti ir priei- 

ti prie aiškių išvadų ne tiek 
tam, kad tūo paįtekmėjjis į 
Lietuvos politiką, bet mūs 
pačių naudai. Nauda štai 
kame. Mūsų idėjinių' prie^ 
šų spauda ir kalbėtojai už
krėtė ~ išeiviją “karštu” 
siaurai partiniu ūpu. Tuo ū- 
pu užsikrėtė ne vienas ka-

? Washington Dav.Gerai juos 
suplanavus iškalno, tokie 

—į .yra intjju nau- 
dingi. Reikėtų toks suvažia- 
vimas sušaukti ir šiemet, ir 

jau laikas pradėti prie 
rengti^ jei ketinama

kad.talikas. štai pavyzdys. Per: 
šiemet Washmgton Day ne- f . , -v- /• nvkšciame seime vienas ki- bubi senmu paranki diena, faS

jStemi dieniu Laukti lute a- pa A.k- 
pgpkieeui švente sa^snn, kad nebus ak]u
Je^fton Day būtame- smerkC u ar

t f-i t “! «>» bus kri’
^rasideda piknikai. Jei tas ar bedieviška, bet

is Įvyks;
žiemą,

ri.
Mums rodos, kad ypač tuomet ąklai pritarė kr. de- 
adš me+ais toks katalikų mokratams. Tokių aklų par
važiavimas —būtų—labai rijų šokėjų yra ir dabar. Iš 
budingas. Turime nema- to niekam naudos nėra. Ti- 

ai savų reikalų apsvarstyti, kime, kad projektuojamas 
ypač reikalinga būti] pa- suvažiavimas daug prisidėti] 

sisakyti kas link dabartinės prįe prašalinimo neprotau- 
Uetuvos padėties. Politinis jančio partingume pas N. 
Lietuvos gyvenimas yra ne-< Anglijoskatalikus. __
normalus. Politinės; idėjos į Nesant tinkamos valstybi- 

'_ten daug pasikeitė ką tik nūs šventes bene geriausiai 
'■pasibaigusiais metais^parti- tiktu; suvažiavimui sekma- 

blaiveja irjpersigrupuo-^diėnis, kovo 4-ta, šv. Kazi- 
^?|ą. Ir Seimo dalyviams ir'miero diena

* ... . z -

rirtų'4eĮ kuriiį ^^vyriąu- 
sybės tUri skirtingų pažiū- 
rų” neboti būti U
prąftttri fod T. Tary
ba,' neabejotinai reiiervavo 
mums teises reikšti tava tei- 
stngiausiaS'pretenzijas j Vil
nią. Aišku juk, kad sąvo
ka “skirtingos pažiūros” y- 
ra perdaug plati ir per tai 
visai neaiški. Nesyrair bus 
šimtai klausimų, dėl kurių 
Lenkija su Lietuvfrbufi am- ? 
žinai skirtingų pažiūrų, o 
vis dėlto iš to vifSai neseka, 
kad .tų daugelio klauoimų 
tarpe bus ir Vilniaus klausi
mas. Neaiškumas tokiame 
dideliame ir taip svarbiame 
visai Lietuvai klausime yra 
atviras ir > akiplėšiškas y to 
klausimo paneigimas.' Šitą 
didįjį smūgį pūsii kovoje už 
Vilnių ypačįąį skaudu mums 
konstatuoti 17 gruodžio su» 
kaktuvių proga; kurios- tii- 
į’Čjo būti pažymėtos tautinio

* 7 • » " • i - .

'Petra^Yaii^iUias

RIEOA SKUBA/?
v

^to^^^Žnkajns įsakyta 
įffllrisri
tuosius Lenkijos piliečius, o 
jokios atsakoiąvbės Lenkijos 
vyriausybei už neregėtus jbs 
žiaurumus ir provokacijas 

‘ nenustatytu.? Akloje
Lietuva kaltino lenktis, o 
sprendimas padarytas tok
sai, tarytum mes būtume sS-

j.rv-. .. ,7 
• •.***■ į

< “Paria&sįs Tautų Šąjun- 
go^Įtarybos sprendimas mū,- 
su byloje prieš* lenkus įyra 
toks ~ ~
kad jin neišvengiamai suda
rys dar didesnės painiavos 
rytųEuropos tarptautiniuo-

< - t vvn gvvt.iri, vmurirv Ot/-

., _ . se santykiuose. Vidujiniame ą^ję kaltinamziju suole. Da- 
bet dirba, kad viršūnes pa- Lietuvos gyvenime tasai * bar džiaugdamiesi, kad ne- 

sprendinias taip pat nepa-- šame nubausti tiek, kiek 
liks be* pąsėku ir jap šiąn- lępkai reikalavo. Pats didy- 
Uienpradeda reikštis žalmy sfsšrt&gU glūdi betgine mu
gi jo vaisiais. gilindami mū- gų skundo nepatenkinime, O 
sų tautos susiskaldymą. Mi- visai kur kitur., Mūsų, ma- 
nėtamę sprendime vieni yra nymu 
linkę matyti didelį mūsų di
plomatijos laimėjimą, ;kiti 
vėl tą-patį sprendimą skaito 
mūsij. tautai paruostos1? Gol
gotos pradžią. Toksai grįs
tai ; skirtingas kalbamo jo 
sprendimo įvertinimas neža
da nieko: gero. Jisai parodo, 
kad! tame ' neteisingame 
sprendime yra paslėpta mū
sų tauta skaldančių ir silp
ninančių pradų, kurie tam 
tikromis. aplinkybėmis po 
sunkių kentėjimų" ųali Visiš
kai Lietuvą parblokšti. To
dėl jau šiandien reikalinga 
išsiaiškinti tikroji to spren
dimo prasmė ir rimtai; pa
galvoti, kuriomis priemonė
mis galėtume apsisaugoti 
nuo tų pavojų, kurių jis ga
li atgabenti.

Kalbant apie patį spren
dimą jokiu būdu negalimu 
sutikti stį' tą nuomone, kuri 
... ±i_

Be Gogorza, Mmer-Sembrieh,' Tautų Sąjungostaryba 
__  ’ 'mūsų reikalavimų nepaten

kino. Okupuotojo krašto lie-

monijoje. Galima tik džiaugi 
tisj. jei prie to dar gyveni
mas patiekia 'gerų prųgą ga-, 
bumams išvystyt if parodyt 
energiją, nors tiesą pasakius 
paprastai aspirantas į vir
šūnes anksčiąu ar vėliau 
pats suranda progą?

..Tokiu aspirantu' į dainos 
ir muzikos viršūnes yra Ra
polas Juška. Apie Rapolo 
vokališkus gabumus galima 
spręsti jau iš to, kad jis ta- 
po priimtas“įr Curtis kon
servatoriją Philadelphijoje. 
Į šią konservatoriją vienin
telė rekomendacija yra kan
didato gabumas. Galimybę 
joje studijuoti duoda tik 
darbas. Pinigai nereiškia 
nieko. Be gabumo ir be dat- 
bo nepateksi ir nepasiliksi 
UŽ jokius pinigus. Yra tai 
turtingos ponios Curtis Bok 
fundacija gabiausiems muzi
kos ir dainos mokiniams, 
tankiausią be jokio atlygini- 
mo studijuojantiems. .'?<"

Tenai mokytojauja irgi 
tokie mokytojai, kaip pav.

šTs-SmŪg įspūdi belgine mū- 
sų skundo nepatenkinime, O 

a kur kitur.. Mūsų ma- 
įu^Skaudžiausias smūgis 

yra tame, kad T. Są-gos Ta
ryba, T beveik užmerktom 
akim, praeidama pro mūsų į 
dangų šaukianti skundą pa
naikino -stipriausias mūsų 
kovoj už Vilnių pozicijas- 
Nes nei žinomoj T. S. Ta- i - "v ’ . > • • • *

kėtianfc 
taipgi pirkejas/t 
keti į ką pardavi 
sako. Šiandien, a 
mai laikftl^lUčįJė y# 
gi, .bet kartais apgai 
vartojami, nepąrdd 
tą, kuris yra aj " 
bet parduoti ką kito 
.didesnių prekių ‘ Sitdįi^ 
'džiais, daug aį 
įstengia tik pritraukti'Ži 
nes i-krautuves. ’ *

_ Nailonai Better J ' ' - ■.

......... ....... . _ ; . :-:'l

-T Darbininkai Lietuvoje—
< Tenka, tankiai girdėti nuo vyno taurių ir cigarų dū

mais apsuptų*stalų, šalia šil
kais šnabždančios ir' klv- 

% f - “ e e

. kiančios kompanijos— mi- 
~nfų ini.nios kenčia alkį ir- 

šalti. Jų kūnds kenčia, bet 
ir . dvasia negauna peno. 
Šiandien kiekvienas jų orga
nizacinis. ekonominiais ar 
kultūriniais pagrindais pasi
reiškimas gniuždomas, kiek
viena iniciatyva pašiepiama 
ir niekinama. Tas daroma 

- neva deUalnių idealų, Jau
tos teisių gerbimo obalsiais, 
o tikriau sakant, dėl menkų 
asmeniškų sumetimų, kurių 
tikslai labai * menkos ver
tės.”
Kad ta rąšvtų koks tauti

sąpas garsų jin De Gogorza, 
kuris jam žada didelę ateitį. 
Pas tą pati mokytoją lavi- 
na "Savo balsą dar ir kitas liautų ad asžraIr patys ve- 
lietuvis Petraitis iš Pitts-
burgo. - #

' • < . -i' ■ • * z z -

Rieda skuba Neries bangos — 
Vis iš Vilniaus, ris su skunda. ;, 
Kelužėliai mirga rangos -- 
Joja vyčiai — žemė dunda...
— Ei, Nerie, gimtoji upe, •

• ’ Nėyingiuok taip visą laikąj
Mums greičiau pribūt ten rūpi, 
Kur*mū8 brotius pančiuos laiko.'.. 
— Bėk, žirgeli kaklariesti,

‘ J Drčbk kanopa^ aukso smėlį ! —•—__ 
Atsikvepsim Vilniaus nuėsto"’ 

į Džiaugsmo vėliavą iškėlę;.
Žalios pušys dangų remia... 
Raivos smiltynuos Vilnelė... /* 
— Sveika gyva, Vilniaus žeme! 
Ei, Ereli, Vyčiui kelią/-.,— 
Oia-tik mes seni valdovai! 
Vilniuje — namie Lietuvis! 
Ei, Ereli, ryžkis kovai, - 
Arba ^nešdinkis nežuvęs!..

• • C‘Kkrdas’7

BiiFiine«R ■ Į 
Bureau gavb daugelį skųn- 
dų apie tūlą pianų k< 
nįjąj kuri tūri kra 
Bostone, New Ypričą^į§į| 
Louis, Philadelphijoj 
PTbvidence, R. 
Jianįja garsięa a&į&Šl 
laikraščiuose ir savo faębųttt-^ 
riį žaguose, kadf 
duoda pianą už ^2 
nes,' atvykę į k’ompa 
krautuvę nupirkti tą instru- . 
mentą, įkalbami pirkti augs- . 
tesnės prekes pianą. ‘ Kriu-^. 
tumėse beveik griežtai afeof 
sakė parduoti tą $295 pianą, 
sakydami, kad 
greitu laiku prisf&tytiį tą yjfj 
patirigg._pianą. \

Šita procedūra, kad noru 
nė apgavinga vistiek yrą ne*/ 
teisinga, ir žmones persergė
ti nevesti biznį su - tolrion^s^ 
firmoms. Jeigu tau pasįtar-. 
kytų toks panašus atsitiki- / 
mas prašoma pranešti 
tional Bętter. f ~ 
J»eau, 201 Devonshire_ 
®>stom. Šitą org 
konfidenciališkai la 
vo pranešimą, bet ims 
hius užbaigti apgav

F.

i?

r-’
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pusių iš Lietuvos, kad 
ninkai yra patenkinti da

nė diktatūra. Gal stam-
rjbeji ūkininkai ir yra paten- 

‘ įtl Taip pat ir dvarinin- 
įkal Seniaii/būdavo skaitai, 

žmonės esą per- 
lepina^rr Dabar Lie- 

os spaudoje nesimato pa- 
ų nusiskundimų, nes 

kšeionvs demokratai ne- _ • 
valdžios. |Žinoma 
tT ūkininkui, kuris 

f samdo “šeimyną” patinką, 
jei jam leidžiama daugiau 

doti samdininką lygiai 
Ip pat kaip kad patinka 

į jei pasiseka 
x priversti darbininką dirbti 

tanias valandas. Bet žiū-
darbminko akimis ki-

rojaus Lietuvoje.

ninkų priešas, opozicijos lai- 
-.kraštis, galima būtų sakyti,

jų sėbrų, federantų organas!

ptalkininkų, federantų or-
“Darbininkas:

Ad Astra!
UDarbo žmonės vargstą.

C r - *

Mažai yra Bindbergų ir

y— i _ 1 ■ 1 1 ' ■ ■ .UĮ igp—■

Ar Streikai Išvengiami?
________ ' _ ''■ f

* , J- ' z

Laikraščiuose nesenai buvo pažymėta kad 
Arthur Nash’as pasimirė. Jo gyvenimas buvo* 
-didžia pignrbn apm^ytag ir nuo visu jis sulau- 
kė pagyrimo. Kuomi tas žmogus buvo nusipel
nęs, kad taip ji gerbia? Kadangi kiekvienam 
darbininkui gali būti įdomu, aš čia keletą jo 
gyvenimo bruožų išdėstysiu, kad" butų supran
tama šio velionies gerbimas. Jis gimė iš netur
tingų tėvų. Jaro pavyko vargais negalais įsi
gyti siuvyklą. Jo nusistatymus nuolat gyve
nimo pradzios.buvo eiti-Kristaus keliais ir arti- 
mo meilę visame kame išreikšti. Prekyboj ta-

ivtas priedermes darbo srity. Jo darbininkųr 
tarpe jokių kivirčių neatsirado; visi jį mylėjo 
ir neskriaųdžiami, nė nemanė streikų kelti. Kad 
mūsų Bažnyčos nurodymai nėra grynos fantazi
jos arba neįvykdomos teorijos aiškiai liūdyja 

_ šio žmogaus pavyzdis. Bet kad jo pavyzdis ne- 
—-raiulM jukin pritarimo bent Tngrinių Valstijų 

kapitalistų tarpe parodo šie faktai, paskelbt^ 
Bdston’o News Bureau: per dvyliką pastarųjų 
metų šioje valstybėje įvyko 29,000 streikų! Vien 
piniginis nuostolis pasiekia 14.000,000,000 dole
rių ! t Šios didelės pinigų sumos pražuvimas pri
vertė^ notoms nenorams abiem pusėm rimtai su
sidomėti šiuo klausimu ir ieškoti išeities. -Būtų 
visai lebgva jiems paklausyti patarimų kuriais 

tai įgyvendino kuopuikiaustan pagailėjo Į,
darbininkų sunkiosios dalies: jų mažos algos, 
ilgų valandų ir nesveikų darbo aplinkybių. Tuo* 
jaus pakėlę mokestį, kai-kuricms 50%, įr ki
tiems net iki 300%. Įvedė sveikesnias darbo 
sąlygas, nes laikė darbininkus tokiais pat žmo* 
nertis kaip ir jisai. Neužilgo pastebėjo kad dar 
jo pelnas yra didesnis negu
giant. į įdėtą turtą. Tuoj ir vėl eigas pakėlė; 
darbo dienas sumažino ite .peukių^i yalandų 
beliko tik t risdešimts. penkios!' £ ’
bininkai stropiau dirbo, nes suprato kad jisai 
jų prietelis esąs, ne beširdis iš 
hą geriau paruošė, ir vėl bematant ] 
nog. Tad Nash’as sumanė p 
gramą, kurio besilaikantį išdalino

Kadangi kapitalistų rankose visi pinigai, ir 
kartu galybę, iš jų? pusės turėtų eiti pirmieji ^Į’ 
bandymai' esamąjį Mogumą atitaisyti. Jiems 
ir yraąvarbu šis klausimas išrišti, bet ne tokiu 
budu kad dalykai išeitų visiems naudon; aide 
darbininkų gerovę, visaį jie nesirūpina. Kad pa
vyko surasti kelias bent dalinai streikas išveng- 

aliūdija statistikos daviniai, kurie nurodo 
_ pradedant 1920 metais, bendrai imant, ti* 
sose Jungtinėse Valstijose streikai mažėja. To
ji jų išgalvota priemonė šiais pagrindais staty
ta: —Įstatymai leidžia bet kokiai bendrovei 
palaikyti laisvą savo dirbtuvę, V y>, ir sąjun-

•/ " •.■OMylėk gyvenimą ir myiSc 
mirtį, ir nebijok nė vieno, 
kito, — mirtis — gyvenimo daįri 

j lėlė. ~ l .5
______ ■•--4?^. r-..’ ' 

ywma.tyta kad jnk« flrfrbiftinkns, priklaušąs aai 
sąjungai^neįsirašys į kokią nors svetimą lede- 

 

raciją. Dąrbininkai norams nenorams turi'po 

 

šios sutarties pasirašyti, nes kitaip palšos bė 
darbo. Vi ms suprahtama kad toki sąjuiųįa^ 
bendrovės lėšomis palaikyta, niekuomet nesu-. 
~štreikuos, nors ii darbininfei būtų nuožmiausiai, 
skriaudžiami. Kiek teisybės yra šitokioj sutay- 
tyj, visiems gali būti aišku. Bet kaip gudriai 
yra sugalvotas šis planas.parodo kas seka: jei 
svetima, darbininkams priimtina, darbo sąjungą 
ji^tois pirštųsi įsirašyti, kad teisingiau jų teises 
gynus ir juos atstovavus, bendrove kreipiasi | 
teismus su prašymiČkačk valdžia sudraustų^ 
svetimųjų veikimą ir iždininkus tinkamai gi 
baustųužrsi#arties laužymą. Pastaruoju laik 
taip ir padarė viena New Yorkro su 
bendrovė (Interborougb Rapid Ttansii Cur) 
Sulig statymais; ji turi teisę valdžios j___
doti kaB sudraudus darbininkų būrimąri Į 
kias sąjungas kurios! jai n

. Kokšr belieka būdas darbininkui nuo šio
teisių neigimo apsiginti? Galima ir pei
mus rasti kelias Šiam neteisėtumui pi 
bet tai Žaizdos neišgydo 
bei toliau nutęs. Jų t.

riai kurie perša jiems viso 
tai savo teises iškovoti.. V 
nSti savo darbdavius, kiti

kad išsprogdinu^, mokyklas? ir vb«
« • . • ’ a • * 4
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nuoširdumu, ar gal kaip ki-
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galvojęs ir svarstęs ar tai
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žeistas” ir tai buvę pąskuti- 
feieji Dr^ Brundzos žodžiai 
(vyr. Įeit JurašoA liūd.). 
Dauguma. išsireiškia, ‘kad

r

— sprendžia problemą bau-

Tačiau ji pati iškelia vaiz
dų, kurie bendrai žiūrint ne
kalba už gerą sugyvenimą. 
Romanas telefonu klausinė-

S rimtesnių pastangą padėtį gerinti. Vienas dau- 
< giausiai vykusis būdas ‘esti susidėjimaa visą

valdžioj visas žmonijai paskelbtu darbininką

■■j??-

• i <> ■
"a- •• 

■■ įHr
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' ■*.* ■■
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or-

Oi sutiko atiduoti

jau

« <■ ■ v f.

Brundza pas

aervatorijeje  ̂jis.pądarė' nėr

pp. TubėĮią timfaite. S£ 
višfatį, fvdKėždama, t Jmd 
BomaŠHenė mėgdavo d 
lais^ - pralefe&avo vakarus 
šokiuose.

jž 
do»ą, kurię gali paari 
aoti tękia dkaitlinga įrU 

tiupgerai išlavinta šimto- •

ms, griūna sakyti, 
t’.^Į Wk>ręta išimtistik ačiū tam, 

-W;*kad turi tokį Smogą kaip

-^|fe?Drie žios progos turime 
^^J’S'st^ėti kad "p. Burke da- 

;. ^'lyvaus su jo geriti; išlavintu 
i Roko parapijos chorū

koncerte Bos-'

yd matyt ii kuuBBiU. - Jis 
ypač p&rttką sužavėjo gb&- 

dodamasfiageinąnb^brtst

1'Virtu..

vyrais. ^KfldaĮdir peštynių jai; reikąę^bera^rin» 
žn-i ijn n d nHn w» pahg- tylai prad^/yri bttVę |B2Ž>

‘ *' ją., kai Dr. Dfttudza dar ne^
gedejė būti ^ersi^tyrimg 

. Kaupą

tm žmonės 
r nėsusitai- 

*v ________ - rai ir tefoi-
tiaųrięas primikdiną tiūdu me p. Kaupienė. Tačiau su-

• ‘ ; ’’ tarimo ’nebuvo .ir toliau.
Kuomi aM^ti Romano 
jai—įtarinėjo 
šmoitip^įtiįumybėj, juoba 

dft^payįdus/ Ir pa
do įtarimams buvo net 

dęl keletos asmenų, tame 
kkąičinje ir ^mrinį^tiį^Kau- 
į» ir gerų Žukausko liūd.)

* Bet dėl šių pas Bemaną ne- 
kilo sumanymo paŠaųti-ko- 
jos, ar. kitaip pamokyti 
(Kaupo liūd.), O Romanie- 
nė skusdavosi, kad vyras jai 
iifdrakd^a, (rpctsrftirtu6ja. kusi už savo si 
(Kaupienės liūd.j.^ 

Kiek disonanso į šį vaizdą 
įnešė Romaną, tarnaitės Dir
žytos parodymui. Jos, kaipo 

ąužndyti Dr. Brundzųūeao^ tikro tautos vaiko akimis 
■* " ' * **’ ’ ' “ žiūrint, Rofnanaį gyvenę i-

tin geęū. Tięsą, kartais įa- 
sibardavo, net -ir susimušę. 
Bet kas čia tokio jėi.tenka 
ir apdaužyti šeimoj? gyve-

‘gūsi. Pirminiiltak klausia, 

‘ anas nėra pėna> 
Šiai Į>r. Žfrundzai a&ęs kie
no' nors š^mynos. ^Ne!” 
atsako Bcųnanas. ' 

L Po Romano parodymą kav 
ro kapelionas tūta.. Šabu-

KmfcMirpraadedaj^- 
siuejimas.

Pačio įvvkio HūdhiiitaI|“a,mu^t 

nedaug ir tnaža ko naujo į- , 
nesą į kaltinamo jo akto ve^dflR0 
siją* M šūvių ąskaičiaus 
aiškiai niekas nepasako 
nuo 4 iki grumtynės ėjusios 
Mojj tik Romanas susukęs: 
“Wiekšas!” o Dr. Briindza. 
rik šitaip r Blažio
liūd.). Sugriuvęs ties Vai^ 
lokaičio vilos tvora Dr. ;Br.

.1 ir B
tariant fortepijonui. Svėtai- 
ttes akustika labai netikusi; 
užtat jis neg^ejo^jęrkeštrai 
kaikuomet perbaūįal prita
riant, parodyti kaipjeikĮant 
savo balse modnliaeiją, ^ .Tą 
jis sugebėjo padaryti virš-, 
minėtam Hągemano dalykė
ly. Man regis, kad tamd da- 

:ėly jis publiką sužavėjo 
ne tiek, išpildymo tekniką, 
kuri publikos didžiumai bu
vo mažai suprantama, kiek

Vi M Lauke

■ -«x '• ; j

pro- 
s ir 

muzi- tuo balso, jei taip pasakius
~ ' ► nuoširdumu, ar gal kaip ki-

Hąydn’o SimfomjaNo. Į> ir taip reikėtų pavadinti tą ne-

f T*. ...... ■

G Major. Kitimuzikališki 
numeriai'buvo Bizet’o Suite 
T/Ariesirihe, selekcijos iš 
Fausto, (Jffenbacho overtū- 
ra ir užsibaigė Gounod’o 
**&bos Karalienės” maršu.
.Vokalistas koncerto dalis 

Rapolas Juška; Jis 
mai buvo koncerto

užčiuopiama sietos-./ stygą, 
simpatingą* bet ne ištižusio___ _ _  Tixw v,wo»
seųtimentįfizmo: tvirtą ne- buvęs dar gyvasir “pttsiau 
svajojančią ir nWruojan- apgedęs klausė, kur aš su-T 
cią,- bet irgi ir ne šaltą; * P.
Juškos daina darė pšpūdžid 
lvg .kokios tai proto, valios 
ir jausmo gražios barinbni- 
jos plaukiančias isjaeios gri- 
mią, kur šviečia ir šildo gro
žio ideatas^Ar tas jausmo 
ir proto sudeginimas ta pu- 
siasvara yra-paties p. Juš
kos indiridualo ypatybė ar 
ji& daU twri kaipo lietuviu 
neapsiimu spręstu Tiek tik, 
kad jis tą ypatybę turi. .-’ . 
' Vieną, ką galima užmesti 

p. Juškai tai kad jis lietil- 
___________ _ viams nedavė šiamę koneer- 

' Strattons' Fancy ir Pamyli te ką nors^ geresnio kaip Po-

’io “Messi ’s”
.^Wko May Abide Tke Day of 
■Stis Comiąg ir iš Wagner,io 

__ ___________ j” ~ Wdkn! 
W_ahn.f Be to dar^padaina-

’o 
Went up inio fhe 

Hiūs ir porą lengvešnią da- 
t Sykelių: Tavlor’io - Captatn

jtm^Vakar. ■ ■- . .——< ---y-J

■ '■ - -i 7 1 :- ■■ !

f T Ą ^Meistersinsėrs” —
• - •-

ft jr-«> encore ••
- -

t
—I

.^darbininkų į politinę partiją, kuri savo.atstovuu
- valdžioj visas žmonijai paskelbtu darbihii&ų 

vargusi' Tokiu nartiiūuapsčoai jau ir randasi 
pasaulyj, K. a^ Anglijoj Prancūzijoj, Rusijoj, 
Meksikoj ir kitur? Tai. matvt kad ir darbinin
kų stengtasi streikus ir iš jų einapius nuosto
lius-prašalinti? Tačiau, nors ir įvairiuose, pa- 
SįEOtio kraštuose yra bandoma bedarbėj -»kxu> 
das šiuo būdu išvengti, vis vien parodo moms 
patyrimas'kad ši-priemonė, kaipo tokia,- nėra 
rijais žvilgsniais tobula. - Kad dabartinėj Bu- 

darbininkų tariamajame ^rojuje” \nefc 
gU 'fo _

ji spaudoj pripažįsta; sako būk ir valandą ii 
gausu, algų menkumu, ir gyvenimo brangumu

Apie Romasi osmenj b 
yoįT “ suprantama, kalbėta 
iląitg. TaruąijLė jį apibudi- 
no ‘negirttibklhi. Jis esąs 
žmogus labiai jautrus; nuo
širdus. Gelbęjęsjr šelpęs ki
tus, duodavo’ paramos kas 
tik į jį kreipdavosi. Pasi
reiškęs geru patriotu, pasi- 
aukotoju. Didelis pasiryžė
lis. Pasikarščiuodavęs, bet 
paskui apsigailėdavęs k'arš- 
tuoliško žygio. Bet kartins 
pareikšdavo didelio susival
dymo (Stakelės, M. Bagdo
no, gen. Žukausko, Beko ir 
k. liūd.). ! Bet finansiniai 
nekaip paškutiniuoju laiku 
sekėsi. : /Tbrjs skolų. /Vilą 
pirkęs su bendrovės pagelba, 
bet ji užrašyta įant žmoąos 
vardo (rnž.Tffošinskio, 
Jurgučio liūd.). Rourame.- 
nė gi tvirtina, kad vilą Įpir-

■* -1

atcaww on<nuK)
roctptv per osviri Utnl- 

. mteEio. Jimį eajitininfru ttfri 
jum bunk*.' TUčram tttri > “ 
Ink*r^ ant pūkelio. Ką^ši-35c 

—irJfc.

IšdirtMunaa
F. AD. BICHTĖR & CO
/ Seny & 80. Strūets

rėjęs, bet,tik pamokyti jį«i- 
žeidus (Kaupo, Tubetidnės, 
M. Bagdono, Dirsytę ir kt 
lįįūd.). Bet apie pamokymą

■’ - . /. - . . .

padaryti peršovus koją ar nant? Paprastas dalykas!” 
primusus viešoj vietoje- ir — sprendžia problemą-fiau- 
tai b0Įu geras pamokymas die» psichologijos reiškėją, 
kitiems (Kaupo- ir Kaupie
nės liūd.). -

; Daugiau naujo įneša liu
dininkai į Romaną šeimos 
nesantaikų nušvietimą.

.pi . ii į '
• >*. v *» y -

pitali&ną griauti, kaip tai padaryta Rusijoj; ė* 
šamą tvarką netaisos. Santykiai anaiptol tarp 
tą dviejų luomą kaskart blogėja. Kuomet ka
pitalistai turi jėgą engti darbininkus, jiems ge- 
ra. Atvirkščiai, nuvertus valdžią ir jėgą savo 
rankosna darbininkams pasiėmus, tampa tik kv- 
mišarai laimingi.* "Viena, ją jėga niekuomet ne
reiškia tiesą.Vienam šnairuojant į kitą neat
siras tąrpušav^ meilė. Reikia- abiem suprasti 
kad peni be kitą negali apseitil Reikia supiSB^ 
ti kaa. kuomet visas pasaulis sutvarkytis mei* 
les pagrindai  ̂išeinant iš begalinės Dievo 
Je^ tik ja pasirėmus gali žmogus tapti tiek

krtfaailM OrtstĮ suįūįėfii/Irt Įrtib išnuti 
ir mąstanti dkfeomenė proteįfentą taiąje tą pat 
akefiria. Ji *' ią Vristijąikprea. W.Wil

nigus. Paties Romano pa- 
reiškiniu jis dabar jokio tur
to neturišTT&ąs geras kata
likas (kun. Mirono •- liūd.). 
Revolveri vis turėjęs ir gū
rai saudęs fprof. 
gebi Žukausko liūd.). >

Dėl Dr. Brudzos asmens 
ir vaidmens. Romanų san
tykiuose daugumos liūdimn' 
kų parodymai suėjo į kai 
kuri prieštaravimą su Dir- 
žytes liūdymais. Visi pagi
nusieji Dr. Brundzą pripa- 
jąsta jį labai pozityviu žmo
gum visais žvilgsniais. Bu
vęs darbštus, ir rimtas, tvir
to. būdo. Nei rūkęs, nei ge-

kurie norėtų perversmus daryti. . . 
turtingiėmsiems ir darbdaviains tikyba įs 
kad jų darbininkai neesti jų vergau kad b 
diška ir nežmoniška "su jais elgtis kaip.su 
vuliais; svarbu kad turėtų jie laiko atlikti tikė-|pf Brun

kris, nes jie dažniausiai ėsti silpnesni ” 
- Veiklesniųjų

Brooklyur N. . Y.

paliykimii. Buvęs vis ko-

lienes liūd.). Su Bonmnier
?~Jne susipąžino .pas— Kaupus 

'įkai apžiūrinėjo ją vyro su-
ušta. Jo akyse Romanienė

buvo kankinė ir jis nusistok 
ją išgelbėti Čia i? išaugo 
jo meilė prie jos (Oželienės 
liūd.). Dr. Brundza rimtai 
mane vesti Roiftanienę jai Sti
vyru perisskyrifs? Ir darė.
tai norėdamas ją išvesti iš

ją prie moralia pakrikimo
^Patekusi i kitas sąlygas Ro

Įmyną, leido i mokslus bro-

KrikšČio-.

Tuo tarpu tarnaite Diržy-

9 ifim&ias, irti?)

v*
!> * .

dabar pasiryžusr

bitinas pasikal
persiskv yimosu
wfco 2. VIT.

huošlioti. Dr. B

žinties laika
darė, savo įtakai?

pie skyrimąsi jsu
senai ir Dr. B
priežastim. Ji j
peisiskyrusi;

W2G m. n

Aš bardu

tiknnyhę’,Ki

Brahdsa dažnai pus. ją airi-

kaip.su


Vietoj- gulėdamas ir akA 
muo apželia; (Lietuvių prie* 
žodis). z  —t— ' .^7-r

— -------- :—■——-
ĮMWSKSS3S9S9S3S3C3aS3S9S9S^

somybesUJmgtmjBUKaKti 
smarkiausia rjnpamče. < 
fce sukaktu včsė*rpasižai 
dalyvauti abu choru: Šv.

EASTON.PJL—J
Dirbai

Šioje kolonijoje darbai šil
kų audenyčįnse pagerėjo ir 
Visos dirba pilnų laikų. Ki
tose dirbtuvėse nekaip.
~^:<Darbiaiaku Balto

•' * •

. Lietuviu Darbininkų Są
jungos 40 ,kp, rengia “O- 
buolių” balių, sausio 14 d., 
Šv. Mykolo parapijos salėje* 
Kviečiame jrisus gausiai 
ateiti. Bus duodama prizai 
auksu. Dalią pelno skiria
ma InbdartbH. Taigi gau
siai atsilanSįj^arernsite dar- 
bininkirkuoni Ir labdarybe;

Tauta* b

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spaudą. < 
-__. .i Leonas

I

Sausio. 15 d.^ šv. Jurgio^ 
draugijos svetainėj, 8 vdĖ? 
vakare įvyks art. Babravi-*

i

Gruodžio 19 d. Martynas 
JužikTs eidamas iš darbo 
skersai gatvę liko sunkiai 
sužeistas automobiliu. 23 d.' 
gruodžio jis mirė ligoninėje 

-^ 'Įšlnlmingai Palaidojo 
' . ' - 4 V"
A, a. Martynas Južikis 26 

d. gruodžio'' palaidotas Šv, 
•Marijos kapinėse West.field, 
Mass. su bažnytinėmis apei
gomis. Velionį aprūpino 
kun. K, A.'Vasys. Buvo lai* 
komos trejos misos ir egzek
vijos ir palydėjo Į kapines^ 
A. a. M. Juzikis buvo rini
tas ir. geras katalikas, visų 
mylimas ir užtai gausingai

tinė draugija savo uni- 
mose labai gražiai -atėO- 
į Abelnai visa eiga paro- 
5 gražiai atrodė. I baž- 
cią prisirinko tiek žmo-. 
k.kad daugeliui prisiėjo 
įvetilauke irjau negalė- 
tilpti Į vidų.
Bažnyčioje Vėrėm opi jos 
^įspūdingos. Kunigu, iš 
» dalvvAvo 26. Apielinkės 
angai gražiai pagelbėjo 
Maniam klebonui.knn. V.

čiaus koncertas. <
Darbai

Šioje kolonijoj dąrbaisne- 
pergeriausia eina.' Sako^kad^ 
Fordas gal pradės dirbti nuo 
sausio 15 d. •

z- . DUETAI * I

' 9/ Moterų Sąjungos Imuas.......... .T.50 j
10. Skrenda, lekia mūsų mintįs........ ...  . .75 ū
11. Trisdešimt dainų... .............. . .;... .$ L50 . j

" 1 ;—MIŠKAM CHORUI-----------J
12. Ginkim šalį Lietuvos -50 J
13. Giesmė į Šv. Kazimerą .50
14.. Lietuvos Vyčių Inmas..................... 25
15. Pirmyn į kovų .................... .50 1
16. Mes grįšim ten..........................................7a G

~T7. a) Išaus vasarėlė,---------- ---------------- ------------ ]
b) Tu mano inergelė, -s r • ■ t] 

. cĄIšbego mergytė........... . ...... ...... .50. 1
18. a) Kaip aš buvau jaunas, 

b) Žiūrau anksci rytų,
' e) Aš užgimiau Lietuvoj.....................  -50 į

19. ra) Eikš mano mergele, • .*
b) Aš sutikau žydelį, > .
c) Kam anksci kelcis ....'.......... .50

20. g)~ ~Miels tėvelį : —- ■ Z ’---------—J
b) Oi skauda galvele,

xc) Atsigėriau žalio vyno • « * ** * • • • * *
*21. a) Oi džium-džium, • ‘ *

b) mjū5ių^- ; . \
^^y-Ka!bin jaunas bernužėlis, ‘
7 Id) Aš turėjau vištų .. ... . . ..-..-....v- .50 

Ž2. a) Ityfinffls rytelį
b) Oi faksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia» .50-, \

-t Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. \ Siųsdami užsakymus . , 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adrėsud- ’ 
kitę taip:

, Klebonui Dovana 1
» ' ' • # r • •

Šv. Cec i Ii j o ^choras sutei
kė klebonui labai gražų ir 
brangi) laikrodėli, kas pada
rė -jam dideli džiaugsmų. 
Klebonus tarė-ehprui širdin
gą dėkingumą. *.

\aidotpvės
Gruodžio 11 d. mirė Juo- 

ižas Gagelis iš nuodingo al- 
įkoholio. Jau nevienam mū- 
[sų tautiečiui prisiėjo pana-- 

Itebėtina, kaip

™JDaug pasidarbavo—prie 
“taisymo šios bažnyčios 'pa
rapijos komitetas ir parėmė 

visi para-i 
pi jonai teikdami gausias au-Į 
kas, už ką kiekvienai užsi- j 
tarnauja malones nuo^Auk- 
ščiuasiojo. Bet sunkiausia 
našta šio dajrbo krito ant 
klebono kuru Karkausko pe
čių. Jis-dirbo, rūpirmsi i- 

ant padarius kogeriausiai 
»• Iro/~1 virl o voiic*

ir

priimainkpilųais nariais nuc j 
' Įdienos įstojimo? Bus prl 
itl* •"* .*•*•* y ’ -•

imami ir su pįrmo«yis popu , 
tomis, 5ėt svarstarit apie po- 
litika neturės balso Kliiibis

* ~ ■ . 1 

padės išsiimti aųtru.vius p A 
pierius ir pį^ečiai nariai bris 
lįūd5^bįais?*'iBolsV4ikai ‘ar
ba komiinsiai nebus priima 
mi »Tei nors vieras narys 
praneš apie įstojai ii Į haiį 
kad jB yra linkęs prie hol-

u Dievo sūnuųris tapti—• 
aukštos vertės ženklas.” 
Šv. Cirlius.

£3 HiMTHOJMDMTi

Ktruba., ,Tų patį vakarų su
sirašę keliolika narių pikių 
.Amerikos, piliečių ir nutarė^ 
laikyti susirinkimą vakaie 
13 dieną gruodžio. Minėtų 
vakarą susirinko po No„ 41 
Capiiol Avė;. Susirinkimą 
atidarė“ Aulanas Šimkus-. 
Pirmiau s: a išrinko valdybų. 
Tapo iši inktas-jurmininkir 
Antanas šin^teus, rašt.'Juo- 
zas Eldgu’das^ kazier. Stasys 
Šriapsių šis naujas, kliubas 
pavadintas Aireiikos Lietur 
vių . Den:<>kratų Kliuba^. 
Kliubas nebus, rašalpinis, o 
vien tik politikoje. Vi
sai {renk: r.io^f;>iis. Kari-d 

t< priimami se^ 
kanč?;.i. vyrųjį ir moterys^ar- 
bą mergaitėj esantieji pi< 
nais šios šalies piliečiais bu?

SIOUX CITY, IOWA
Kalėdos

t Šiemet kalėdos buvo nepa
prastai linksmos ir įspddin- 
gus. Tųrūjuiuį Įii.jiia miuian^- 
1) pusiaunakty. 2) 8:30 vai., 
3) 10:30 yal. Oras, buvo 
gražus; nešalta. Aiit pirmų.- 
jų . mišių žmonių susirinko 
pilna bažnyčia. Ajtoriai bu
vo, papuošti gyvomis gėlė
mis. Šv.. Cecilijos choras, va
dovaujant. pdei Eleonorai 
Grokauskiutei, labai gražiai 
pagiedoj o Ęmerson^s Mass 
iin-E flat ir lietuviškas ka
lėdų giesmes. Nors mūsų 
kleb. kun. J. Česna buvo ne
senai ant operacijos, bet ga
lėjo mišias giedoti ir pa
mokslus pasakyti.

VakarėlisI f f'

I Vakare įvyko pasilinksmi- 
rnimo programas ir šokis.
Baigiantis lošimui kleb. da- 

llino vaikams dovanas. __

Jis -dirbo. 
~t padarius;

ir kad liepa danus j>e 
išlaidų. Bet jo triū; 
vargas nenuėjo veltui, 
bar galime pasididžiuotu 
nauja bažnyčia, klebonija ir 
erdve svetaine ir Vyčių na
mu. Tegul Dievas atlygina 
kun. V. ę. Karkauškui už 
jotriūs.-) gausia sveikata, 
kad ir ant toliaūs galėti) 
taip gražiai darbuotis dėl la 
bo savo parapijos, žmonijos 
i it autos. Grąžįąi. pagelbė
jo visuose darbuose kun. Ci
bulskas.- J o pastangomis sve
timtaučiai ir jų spauda pla- 

[jaųti mą. Šv. Pranciškauš| čiai buvo -painformuota - a- J
pi^^mūsų veikimą. Tegul 
Aukščiausias laimina ateity
je tokia gražią darbuotę.

Pumpurėlis

šiai mirti:
tie atsitikirnar---Jiesulaiko 
žmones nuo nuodingi) gėri
mų. A. a. Juozas buvo seniau 
A.4U Jųojsas buvo kada nors 
geras katalikas, bet kada 

■pmHnjn girtuokliauti pragė- 
Įrė visus pinigus, liko da 
žmonėms skolingas ir net ne
buvo už ką jį palaidoti. Jo 
brolis Antanas turėja di- 
džiauią dalį išlaidų apmokėk 

Į ti. Mūsų žmonės daro tau
tai gėdą, sau pražūtį varto- 
dami kenksmingus gėrimus.

Vietinis

<
bonas K. A. Vasys parvažia- || A RTFIfiMl
voTVisi parąpijonys didžiai .
nudžiugo ir tą vakara atkal- '+ v v. / vangehsto drau
betas rozaneras. kad Dievaž
Aire laimingai, be jokiu t,-alh:i Siitwmi 
kliūčių parvažiuoti. Spalių 
30 d., kuomet kun. Vasys 

į ląikė pirmas mišias,‘altorė
liai buvo gėlėmis išrėdvti: 

į Pagerbimui kun. K A. Va- 
so, vakare buvo surengtas 
koncertas. Kada kun. Ki. A. 
Vasys atvyko su kun. K. 
Strimaičiu į svetainę, visi 
datyViai atsistojo ir' patiko 
juos triukšmjngais aplodis- 
meutaią^ Daug ..gražių dai
nelių sudainuotu ir deklama
cijų pasakyta. Žmonių buvo 
^ilna salė. Pabaigoje kun. 
K. A.Vasvs išreiškė džiaugs
mą, kad vėbtųri progų dar- ....
bųotis toje pačioje parųpi- ^tą kliub t bu 
joje. < .

Lapkričio 13, 14, 15 d. d. 
šv. Kazimiero bažinčioj įvy- 
ko 40 vai. atlaidai. Pamal
dose dalyvavo daug žmonių.. 
Rūpesuiųklebono K. A Va- 
sio buvo gražiai išpuošti al
toriai gėlėmis.

tvenmo parapijos Klebona
vo kun. K. Ą. Vasys,, kuris 
neišsemiama energija ir di
deliu darbštumu pastatė 
gražią bažnyčia .siusvetaine 
ir kleboniją. Z10 metų išbu 

►vęs klebonu įvyko permai
nos. Kun. K K. Vagvs buvo 
paskirtas į WorcesiBr, Mass. 
šv. Kazimiero parapijon už 
klebonų. Pagirdė parapijų-, 
nys, kad mūsų, klebon as kun^ 
K. A. Vasys apleidžia mus 
labai hutiūdakad neteksime 
darbštaus ir energingo dva
sios vado. Praslinkus porai 
metų ir kun? J, J. Jakaičiui 
sugrįžus i* Lietuvos^ tuomet 
kun. K. A. Vasys. išvažiavo 
į Lietuvą atlankyti savo gi
mines. Paviešėjęs keletą mė
nesi)) Lįgtavoję^ s[^ų 2ĮĮ.(t 
buvęs klebonas K. Strimai
tis, pranęšef khd mūsų kle-

ševizmo arba kornvnizmo. joi 
aplikacija bus‘aftuoštą-be jo
kio" klausimo.- I

Taigų Amerikos Lietuviui 
Dehiokratii’Kliubas kviečia Į 
visus Hartfordo lietuvius ir 
lietuvaites' kurie yra šios ša- 

. piliečiais pirsirašyti 
prie šio kliubo, nesdig šiol 
Hartfordo lietuviai neturė
jo spartyviškų susirinkimų 
pol itiko je. kuris mums -yra 
labai reikalingas. Dalvvau- 
dami Amerikos, politikoje Į 
mes galime pakelti lietuvių 
vardą. Khda žymūs politi-j 
kieriai pamatys, kad mes ė--j 
šame ^jiris’rišę prie vienos 
partijos, tada mes greičiau 
atsieksime shvo tikslą.

Kliubo Narys

_______ t
Nelaimė-

Veronika Džėdulipniutė. ’ ,
ŽmoniųliNyo pilna svetai

nė. “ Visi buvo patenkinti 
programų.- —

Darbininku Prakalbos

* Gruodžio 11 d. įvyko L. D. 
S. 97 kuopos prakalbos. Ka
dangi oras buvo lietingas, 
tai jr žmonių prisirinko ne^ 
perdau graušiu.

Kalbėjo Lavvrenco, lietu
vių parapijos klebonas kun. 
F. Virmauslris ir vietos kle
bonas kun. F. Juras.)

Abu kalbėtoju plačiai iš
aiškino organizacijitlr spau
dos svarbą. Baginn rašytis 
prie LD& ir skaityti, jos or
ganą '‘‘Darbininkų” kai^o 
gerinusį Amerikos lietuvių 
darbininkų 1 aikraštį. Žmo
nes aiydžiai klausėsi gražių 
ir gerų patarimų ir_pąmo- 
kinimų.—'

Pageidaujama dažniau to
kių prakalbų. ’

~——Korespondentas

utn nRiLHf uunni 
...i ' A*: •...

t^modžio 18 d.-įvyko ėide-
S- iškilmės mūsų kolonijoj, darba finansiškai 
-iškilmės prie kurių reng- 
Bfii. per ilgą laiką. Tai buvo 
sujos, bažnyčios pašventini- 
iąs. Qras nors ir buvo šal-•. , . ....
eis tų dieną, bet saulutė ma- 
čmiiii švietė ir pridavė ener- 
SĮPg kielrvienam dalyvauti 
Ssilmėsei Vietinės draugi- 
os"bei kuopos gražiai pasi- 
Hidsę ženkleliais, dalyvavo, 
kaipgi labai gražiai atsržv- 
nejo ~ ^Lietuvps Sūnų” 
Irą&gija iš Branford, kuri 
^aukavo $283.00 atnaujini- 
imi didžiojo altoriaus. Ta 
kįBMgija atvyko pasisam- 
Ižiųs savo muzikantus ir da- 
yvavo iŠkilmėsb. Gražus tai 
agijautimas.—-Nors' Bran- 
‘ord’e nesiranda lietuviškos 
KBnyčips ir jų niekas nepa- 
teginb. bet visi taip gražiai 
pilnybėje dalvvąvo. Garbė 
jums broliai už tokį gražų

Barkauskui. Pasirodžius 
rtrpui. choras griausmin- 
ttžgiedojn “Beces Sacer- 

ir kada jau bažnyčia 
of pašventinta, buvo lai- 
ii mišparai. Kum Vasys 
e. mišparus. Asistavo 

Kazlauskas ir kun. 
kaųskas. Choras po va
iste'gabaus vargoninin- 
L: Burdulio giedojo labai 
šai Stemes mišparus. 
bs ir duetus išpildė p-lė 

‘JBtlažauskaitė, iš New 
tain, p-lė E? Šimolioniu- 
fe~Mwtelis, I Navickas 
airį. V; J. Burdulis. Įs- 
ingą pamokslų pasakę 
£ Cibulskas, šios parapi- 
vikaras. Taipgi vvsku- 

? savo pamoksle sveikino 
dvftts Tiž susipratimą ir 
bintą vienybėje ir už sta
lą didesnės Vietos Dfevo 
A®1' ' » - \ • ;

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną ir dvi dukterį An
taniną Zvalionienę ir Oną 
Vaznienę. gyvena Hartford, 
Ponu.

Taipgi pasitaiko ir kito
kių nelaimių tarp lietuvių jš 
Tricžasties mūnšaino. Gruo- 

įT džlo* 1.1 d. 4 lietuviai gerai 
įs’.kaušc nakfį 2 vai. važiavo 
namo. Važiuodami užsino
rėjo valgyti. Ant vietos pa- 
tęmijo juos, kad perdaug 
ankstyvi svečiai valgo pus
ryčius. PalaukeTfdl paVal- 
^xs.' Kuonirt susėdo j-autfH 
mobili,, prieio prie jų su ži- 
bančnis įti^įėiiais ir palie
pė važiuotiAį belangė išmie
goti. Ym ir šeimynų, l&rios' 
varo mėnulio biznį ir paten
ka belangėn, o vis-vien ne
meta to hiauranė darbo. Ro- 
dori, keri jau negali.be jo 
gyventi. Jie daro jįėdą' e4 

’tnvių timim. —

- LOWELLJIĄS$, ; j 
-Sodai icijosodrShgija, gruot i 

džio 4 d., turėjo užprašiusi 
šv. mišias. Visos nares da-1 
lyvąvo j T “ineoipoiy” pri- j 
ėmė šv. Komuniją. ^5Cai bu- į 
vo labai gražus ir'malonus I 
navvzdvs. '
• • • * V j

Tą pačią dieną vakare 
bažnytinėj svetainėj jos tu- 
rėjo paskaitą ifr paveikslus 
aĮuėlAunlu jUebuktear-Pcb- į 
įskaitą davė klebonas kun. Ff 
Jnras, o paveikslus rodė pa-, 
čios scdalitiefės. Prie įžan
gos davę dovanėlę — įMetu- 
vosžemlapį. Daugelis mūsų 
kolonijos lietuvių pirmų 
kartą, pnmr.fė žemlapį.ir už-! 
[tai skaitė siF -žingeidumu.1 
riaipuoso buvo deklemacijų. I 
IDeklęmayo jaunos^odahtie-_ 
tės Dukh’tė ir Višniatlskiu- 1*

-'T..-, r

negali.be


numeriu 29

Pūstus

p-lė Grabų oliutė.
v* 1 * ”1 • 1

Kurie

alonėkite 
trr nes tu-

sunku yra suruošti tokį juo 
kųkai* 
boję nėra užtektinai tmka-

Nepanrirškite, sausio 22-rą
Leną, 41 Capitol Avenue,

p. CUNIAI SUSILAUKĖ 
VIEŠNIOS

Pirrtiadieny, sausio * 9 d.

Retail Trade Board. Trys 
svarbiausi nafarimai yra

jOTids” ir taip yra' pazyM 
[os.Visuomeftė sužinojus, 

kad taip, nėra padaryta ar- 
ba, kad pardavėjai ‘seconds’ 
parduoda už ‘ ‘ f irsta ’ ’ turėtų 
pranešti Better :̂ .Business 
Biurui, 25 Areh St., Boston.

la^aį ' patenkintas 
,ųes ofise nepaako 
žinią nuo draugų

kimus. Šiame susirinkime 
išduotas raportas iš 

Jčdopos turto ir narių stovio. 
^BĮueitą susirinkimą'valdyba 
^nėrinkta..'J ‘J—71’^7 t 
.priežasčių. Šiame sųsirinki- 
me bus rinkta kuopos valdy
bą. Todėlei skaitlingai su- 
virinkite. . . .

Kiekvicnanie mieste rasi- informacijas galite gauti 
m® geni ir teisingų, biznierių 
ir taipgi šmugelnmkų. Nuo 
šmugelninkų kenčia netik 
visuomenė, bet ir teisingai 
vedanti biznį biznieriai.

Amerikoje yra- susiorgani
zavęs taip vadinamas Better 
Business Bureau. Šios .or-

dar jie turi pirmos rūšies 
paveikslus, jie tatpgr turT 
vodevilius ir šiaip muzika- 
liškų dalykėlių; taip kad 
malonii tankiai apsilankyti 
ir praleisti’laiką linksmai. 
Prie to ir kainos yra priei-

W&®£w-atritygmti,o kurie 
paokate iš unkšto, jau laikas 
įmokėti. Su pirma diena šių 
‘inetų paskelbta- “Darbinili

pas Better Business Bureau 
arba “Darbininko” redakci
jos informacijų skyriuje. 
“Safetvfirst!”

ji/nenori pasakyt kąs, vai
kas ar mergaitė? BeLšiaik 
dien nepaslėpsi, kuomet baĮ 
sas- rądio gyvuoja;- 
L , Taigi, syeįkiųąine, 
nius su duktė re ir ImjffiM

I > ' utaBJ

/L UŽLAIKYMAS KOJlgIŲ_. 
pą 'amą. Pardavėjų Taryba. Bosto-i 
asz ^>aI^1 ne išleido labai praktišką ir 
uz W' naudingą brošiūrą užvardy- 

VUgX '"‘ U “The Depends
T^^Upon The Care/’ kurioje

- , . paduoda faktus, ir moterys
. - ... turėtų su jais susipažinti.

’ Šioje brošiūroje nurodo
& tkąip užlaikyti, nešioti ir 

| plauti kojines, ir. kaip at- 
patartina. skirti “tiršta” nuo “sec- 
liznierius,] onds.” šia brošiūra galima

“FIRST” IR “SECONDS” 
' KOJINĖS

l Išdirbėjai ir pardavėjai 
ganizącijos centras New visoj šalvy koperuoja ^suH 
Yorke. Jos skyriai vęikia Better Business Bumus,! 
visuose didesniuose miestuo-Į kad išaiškinti'skirtumą tarp 
se. Prie šio biuro priktausoj “fįrsts“ iri“seconds” koji- 
visi tie, kurie nori teisingai_nių. __ _ .' •
vesti biznius. > Į Kojinės nepripažintos iš-
- -T-aigi, liUla/šiu biyro y kai>w “first’' yra

ra apsaugbti visuomeiięnuor 
visokių šmugelninkų — šilu
čių ir nurodyti vietas kr* 
kur ir pas. ką gali pirkti 
reikmenis be apgavysčių.*

- Valdybą

suvažiavimą* -nes v valdyba 
1. bus renkama. Ir ko daugiau 
hg*yra. delegatų to geriau yra 
sį išrinkti valdyba. A

įSiegtasn ' bus išpurtas

sausio 8 pasišventimą ir
O. Suvalkietė turėjau .e progą pamatyti, da*k2 •" <' 1
_ taip plačūri išgarsiXsoda’ ' Dainas ^tiiyno
Ų SUSIRIN- Licijos draugijos ’“Minsriel Ujbouav^jus }r kųn. šJ 

EASKa* , i . Ishow.” Programas buvo i
*vPo to sekė perstątymėliai.

Geriausiavaidino Uzbo- 
niehės rolėje — p-lė>M. Gri- 
levĮčįutė ir. Kųdlienės rolė
je — p-lė Grabų oliųtė. 
- Plačiau bus Įritamo numo^ 

’ - .-7 ■

iri ;f

LOS. 5dos kuopos mėne
sinis susir i n kimus į vyks sau
sio 15 d., 1928 m., 1:30, pa- 

i prastoj viet< 
risi nariai si 
j-ime svarbių reikalų. Pra-I 
sidėjo mūsų brangios orga-| 
Tuzaeijosvąjus. Stokime Yi 
si į darbą. žinoma kąd jei
gu visi stosime į darbą ir 
veiksimejšyįeno, turėsime ir 
pasekmes. Be to, bus renka- 

•mi ątstovai į apskričio su
važiavimą. Taipgi visi turė
tų užsimokėti mėnesines 
duokles. . Labili yra_nemalo- 
,nu prašynėti mokesnių.-Ga
lite ateiti ir be jokio vargo! 
užsimokėti. Nepamirškite 
atsivesti ir naujų narių. Pas 
mus darbai neblogiausia ei
na ir galėtume surasti naujų 

ĮLDS. narių ir ^Darbinin
kui” Skaitytojų. Tik reikia 
dirbti. . -

F. Jokubauskas, Rašt.

narnos. A—
___L_ ' Yra bizr

Z* prekes iždeMSDURS JOTA GRINIŪTE < ose arba 

Sausio 4ąu 6_yaL iš ryto doje' ir už 
pasimirė Rita Griniūtė, jau- gįį kuome 
na daili Rita, vos tik' pražy- kJJauja tų 
do-it gėlė ir vėl tupėjo nu-1 ’ kain. 
vysti. Ate m antį vasara o me- 4<asbiznio; 
nesį Rita ir. jos tėveliai lau- įais išsisu 
kė dviejų, metų Sukaktuvių, tyto daikto 
bet. . ' veltui, Rita .mirė. - jįą nepari

Velionė pirmiausiai susir- daug prasi 
go meašles, vėliau pagavo ^dit 
whooping cough, iš to išsi- -r^-: r -r 
vystė pneumonia ir po sųn- • z
Idos, žiaurios kančios Rita ^ir. 
turėjo pasiduoti nelabajai 
giffilfei. A . ' parduoda

Velionę tapo palaidota iš metQ kam 
šv. Petro bažnyčios ant šv.< Tur bū1 
Mykolo kapinių. _ L_. nių e 

Dabar liūdi tėveliai ir 3 kbrporaeij 
vyresnės sesutės netekę Ri- ir šėrų pa 

: tos. Rtttr^ifrsr Bet jos1 reikia bu

Kas Klausia

Moterų Sajiiiigoš2 134a bai įvairus. Buvo gerų ir 
kudpa šaukia nepaprastų su- ‘ pusiau gerų dalykėlių. - 
sįrinkimą svarbiais reika- Reikia pažymėti, kad kun. 
tais. Turėsime apkalbėti po-Į F. Strakauękas daug laiko 
VibĮATDilriTilinynOTSn ntailn^Jr darbo Įdėjo prie isinoki- 
kvtaą ir tą nęlaimingą čar-Į nimo ir pastatymo šio 
terio likimą.Taipgi daug j “Minstrel Show.” 
kitų svarbių Įr skubių rei-‘ Paklausus kun. Strakajįs- 
kalų. Todtįgi prašome na- ko kiek laiko užėmė išmo- 
riir kreipti domėg į šį kvie-kinti vaidintojas, atsakė: 
timą, nes kurios neateisite į 4‘Per septyniiis lųęnesiuš 
šį susirinkimą kad nereiktų mokinau.” . z 
gailėtis < Kun. Strakauskas atidarė sužinojau per “jadio,” kad

' r . .T" T-------
1/ f s J .

DETROIT, MICHį
LDS. 72 kp. sūri rinkimas

Buvo tanrrimtų įvyks sausio 15 d.' -Senoji 
valdyba išduos raportą. Bus 
ir kiti svarbus reikalai iš- * *" ' * “
rišti ir jau šiais metais tu
rėsime vesti gęresrię tvarką 
ir prisilaikyti mūsų organi- 
zacijos^konstitucijos, r-f
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Visos kolonijos gali
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statytos radio stotie^
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Tone, Jis rašo, kad Jaučiasi gerai ir y- 
rageroje sveikatoje. Jis taipgi rašo, 

kad-jos suteikč jam daugiau negu ki
tos gyduoles.

Nuga-Tone yra geros nuo sjlf>mj, pa
ilsusių nervų, nemigęs ir jautimo nu
vargusiu iš ryto, inkstų arba kepenų 
iritacijos; abelno nusilpnėjimo, prasto 
apetito ir skysto kraujo.' Vartokit jas 
keletu dienų ir jus pastebėsite didelj 
pasitaisymų savo sveikatos Ir stipru- 
nio. Nuga-Tone y ra garantuojama, kml 
jums pagelbčs arba pinigai bus graži
nami. Nusipigkit buteli bile kokioje ap- 
.tiekoje. bet tijSįiarėklt kad butų Nugsi- 
Tone. Imitacijos yra be vertes.

didele bąusme., Ir kai

: i TEL. 80. Boaton 0608-W. j

kambariuose. nesislėptų, 
patys žmonės, kad būtų taip 
apsirėdę, kad juos iš pirmo 
žvilgnsnio galimabūtų at- 
skirti — kur vyras, o kur 
moteris, X

Nuo 4 vaL ryto visi laukė 
namie, o surašinėtojai tepra-

atstovė pradės IankytiMag^ 
valstijos lietuvių kolonijas- y:

Gerk. p. Pikčilingiėnė lan
kys šias kolonijas: v . '

Sausio 14, Minersville, Pa.
Maršruto Reng. Komisija

UPIORAS APNIKO
Senovėje Europos kai

muose buvo girdėti daug 
klės. Pavyzdžiui, radio1 baisių pasakų apie upiorūs,

SURADO PAGĘLBĄ PO 12-KOS 
METŲ KENT6JIMŲ

" Mr. A^A. Biederman, Golden Lake, 
Ont., kentej^per 12 metų nuo galvos 
skaudėjimo, apsivijusio liežuvio, - ne
virškinimo ir užkietėjimo vidurių. Po 
giivar^jthntoliij Nngii-
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L. kXt. MOTERŲ DR-JO 

ATSTOVĖS P F.
LINGIENĖS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS
ALRK. Moterų Sąjungoj

WF

ne labai lengva Įsigyti radio 
priimtuvas, nes labai sun
kios buvo radio naudojimosi 
taisy 
abonentas turėdavo raštu tam tikras šmėklas, kurios 
pasižadėti vietinės valdžios iščiulpiančios žmogaus krau- 
atstovui, kad jis nęklausys 
per.radio nedorių ir šlykščių 
kalbų, nes kitaip jam grėsė 
ne tik aparato konfiskavi
mas, bet ir labai didelė baus
mė. Mąt^įurkai yra “labai 
dideli doros saugotojai-’ ir 
todeP nenoriu kad gerai iš
auklėto turko ausys girdėtų 
nepadorių kalbų" Dabar, ka
da jie turi savo’stotį, tos ra
do abonentams taisyklės žy- 
miai sušvelnėjo.

paiėng- inkste staugdaini tik šunes, 
irgi, matyt, labai stebėda
miesi, nes tur būti manė, 
kad visi žmonės išmirė. Tur
kai nedrąsiai žiūrėjo pro 
langus Į gatve, bet" tuojau 
pasitraukdavo į šalį, kai pa
matydavo arčiau prieinant 
kokį policininką. Daugelis 
nusigandę meldėsi ir manė, 
kad atėjo pasaulio pabaiga. 
Žinoma, taip manė mažiau 
apsišvietę žmonės.

Kad gyventojų surašinė
tojams būtų-lengviau atlikti 
pavestus darbus, buvo kiek
vienai Šeimynai iš'anksto iš
siuntinėti tam tikri lapeliai, 
kuriuose turėjo Įrašyti rei
kalaujamas žinias; bet tdtai 
Įrašyti nebuvo verčiama; 
kas nemokėjo lapelį užpildy
ti, galėjo nieko nerašyti. 
Par buvo Įsakyta, kad atė
jus surašinėtojui

vakare. Tada pasigirdo pa
trankos šūvis :— tai ženklasr 
jog -surašymas pasibaigė, ir 
žmonės gali laisvai eiti Į gat
vę.* Išsėdėję visą dieną na
muose, turkai išgirdę šūvį 
spruko Į gfllvę, ir vėl gat- 
vės gyvenimas atgijo, visi 
džiaugdamiesi dalijosi per- 
gvventos nuobodžios dienos 
Įspūdžiais. '

Šitas Turkijos gyventojų 
surašymas, buvo vykdomas 
prancūzų mokslininko p. A. 
Jacųuar tvadovybėje.

Dr-jos atstovė poni Fr. 1 
lingienė laimingai aplai 
Scrantono 
lietuvių kolonijas,, tęsia *saybyF 
maršrutą toliau.

ją. Dabar tokiomis šmėklo- 
(mis susidomėjo Varšuvos iš- E 
minčiai ir gydytojai.

Vienuose Varšuvos. J na- ei’ 
muose apsigyveno su šeimy-

• na . valdininkas Rudnickis. s 
Pradžioj 'gyveno ramiai, 
paskui naktimis ėmė girdėti “J 
varstymą durų . ir keistus 
žingsnius- po kambarį. Tai pr 
pasikartodavo kas naktį. G- * 
mė kalbėti, kad tai raikščio- JJį 
jas. baisus, aukštas, liesas se- =

• niš. Kartą valdininko žmo- 
na pamatę -jį pasilenkusį E 
prie mažo jos 'sūnaus lovos. { 

i Rytą ant vaiko kaldoJbuyo j(; 
kruvina žaizda. Kas naktį 

(atsirasdavo vis naujų, vai- < 
“kas labai išblyškoir sumen- -i 
kėjo. Valdininkai išsikraus-

jtk girų - Dabar Vatgu-^o.
vos gydytojai suka galvas ‘ 
nežinodami, ar čįą tam tikra 1 
liga ar “upioro” darbas. gi

Latvijoje — 164, Japonijoje 
— 180, Lenkijoje—300. Lie- 
tuvoje —.450, Rusijoje' 
700, Italijoje — 780. •

Jei turėtume galvoje taip 
pat vadinamuosius radio 
zuikius, tad šie visi skaičiai 
turėtų dar sumažėti. O ra
dio zuikių yra visose valsty
bėse nę mažesnis nuošimtis 
kaip Lietuvoje.

Reikia pažymėti, kad BaL 
-kanų pusiasalyje radio ma
žiausiai yra išsiplatinęs. Ir 
tokiose valstybėse, <kaip 
Graikija, Albanija, Rumu
nija, Bulgarija ir Jugosla
vija, radio dar mažai yra ži
nomas. Išskyrus dar Jugo
slavija, kitų šių valstybių 
net nėra skelbiam radiošto- 
čių programų. Turkai jau 
turi Konstantinopoly (Stenu \ 
bule), galingą stotį, kurią 
kai kada Lietuvoje galima 
girdėti net ditektorinin, apa
ratu, o kitą stotį turkar bai
gia statyti Angoroje, Į šių 
dienų. Turkijos sostinėje. 
Kol nebuvo Konstantinopo
lyje 
tad

Vokietijoje, anksti rytą nu
ėjęs į tvartą, rado visas’ savo 
karves girtas. Galvijai stra- 
paliavo ir nesidavė melžti. 
Ūkininkas jolnfe būdu nega
lėjo suprasti, kaip jo kar
vės galėjo pasigerti. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad karvės 
gavo brogos iš pagedusio šu
tintuvo. Mat, iš šutintų bul
vių garų alkoholis pateko at
gal Į brogą, ųuo kurios kar- 

’vėslir pasigėrė._

KARČI^MA TVARTE .

Žinoma yra, kad degtinė 
(alkoholis) lygiai veikia gy
vulius, kaip ir įmones. Deg- j 
tinęs apsvaiginti__gyvuliai
taip pat juokingai atrodo, 
kaip ir per daug įkaušęs 
žmogus.
retas kas.turi progos pama
tyti, nebent- padaręs bandy
mą.

Nesenai vienas ūkininkas

gyventojų Askaičū^ dvigubai 
įpatKdeJę. Geležinkeliai, kų* 
irių tada tik keltas kilometru 
tebuvo, ?dabąt tęs&sL $0,000 
kilometrų.; Telegrafo laidų 
skaičius dąbart 4. kartus' di
desnis,' o žemdirbystes pro- 

’dukcija ir prekybos ekspot-' 
tas —^e^laTkaltnsTsJš^to 
matyt, kad- Brazilija greit 
gali virsti pasauline galybe.

• Paskutiniu laiku įvairiuo
se' kraštuose sparčiai auga 
radio abonentų skaičius.Kad 
galimą būtų aiškiau įsivaiz
duoti radio išsiplatinimo 
tinklas įvairiuose kraštuose, 
aš čia nurodysiu — kiek ku
rioj šaly , vienam j»dio apa
ratui tenka žmonių. Mažiau
sias žmonių skaičius tenka 
kiekvienam ^radio aparatui-; 
Jungtinėse Amerikos Vals- 

niekasl tijose, būtent —Mik 17 žmo- 
0!nių. Toliau seka Anglijoj 

•kiekvienam radio priimtu
vui 21 žmogus, Danijoj — 
24, Norvegijoj -^-25^ Aus-1 
trijoj — 26, Dancige —27, 
Australijoje — 34, Vokieti
joje — 38',-Švedijoje — 44, 

; Pratiicūzijoje — 50, Šveįea- 
■Tijoje — 66. Čekoslovakijo-
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