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TORTO. Japonija. - 
atplaukė žvejų laivas i 
vėžė dvidešimt vieną , 
rikos aliejaus laivo Cht 
^ulos žmoniųjšgelbėtų

-j4 ■ į

Laivas CJiuky planl 
San Pcdro, Cal. į4ap< 

Kely įvyko sprogimas.
kraštų piliečių . ištrėmimo

žiema, tai darbininkai 
laikinai gauna darbų

DIRBTUVĖJ
SOMERVILI^ Mass. — 

Praneša, kad nuo kovo 5 d.. 
Fordo dirbtuvėje, kuri buvo 
uždaryta nuo pereito pava
sario vėl pradės dirbti. Šio
je dirbtuvėje dirba Fordo 
karams viršus ir rėmus.

nvs P. A. Brilis buvo su- 
areštuoti, nuvaryti į Suval
kus ir iš ten paleisti.
_T. Šie visai nekaltiasmens 
suimti buvo laikomi trisdie- 
nas. r

ĮSU VOK 

išdavos

NAMU CHICAG0JE
CHICAGO, III. — Majoro 

Thompsono administracijos 
medžioklė ant organizuotu 
kriminalistų “gengių.” juos 
taip sukiršino, kad jie pra-- 
dėjo bombomis ąrdyti vie
šuosius ir privačių žmonių 
namus. Teisėjo Jolui A. 
S. Carbaro namą ir Century 
garažų prie West Harrison 
St., bombomis apardė, bet 
nė vieną nesužeidė, o tik tei
sėją ir jo žmoną išmetė iš 
lovų. Nuo trenksmo langai 
už kelių blokų išbirę jo.

NEW YORK. — Prane
ša, kad čia bedarbiauja 200,- 
000 darbininkų. Tiek jų yra 
žinoma, bet aišku, kad jų 
skaičius bus kur kas dides
nis. >Sak o, kad bedarbių skai
čius vra toks didelis dėl šil- •k
tos žiemos. Kada būna sun
ki 
nors 
prie kasimu sniegu. -Nc-žię- 
ma kalta, bet tie, kurie be
darbės, laiku krauna milijo
nus. Nupiginkite pragyve
nimą darbininkams ir pa
leiskite Julijonus į darbui 
pranyks ir bedarbiai.

visi politiniai ginčai — susi
taikinimo procedūrai. Be to. 
ši proga panaudota kai ku» 
riems jau ilgesni laiką svar
stomiems techniško pobūdžio || 
sutartims užbaigti • *'
Vokiečių 
santykių sureguliavimo su
tarčiai, žvejybos sutarčiai, 
vandens ūkio sutarčiai ir ka
ro invalidų rentų sutarčiai. 
Prekybos sutajlies derybų 
srity, kurios buvo pradėtos 
pereitų metų liepos mėri., 
žymios pažangos priekin at
siektą ta prasme, kad nusta
tytos vedamosios linijos to-

: limesnėms deryboms ir kai 
kurie punktai buvo princi- 

» pialiai nusviesti. Pagaliau 
- d-ras Stresemannas ir prof._ 

Voldemaras stengėsi paša
linti sunkumus, kurie'- yra 
kilę tarp abiejų vyriausybių 
dėl eilės Klaipėdos kraštą 
lečiančių klausimų. Ir šios1 
pastangos buvo pasekmin
gos, nes ginčytinais klausi-

TRUMPAS AMŽIUS SOCIA
LISTINĖS VALDŽIOS

OSLO, Norvegija. —' Nor
vegijos socialistų valdžia iš
silaikė tik vieną naktį, ant 
rytojaus jai buvo pareikštas 
nepasitikėjimas ir suorgani
zuotas naujas kabinetas iš 
radikalų. Radikalų minis- 
terių pirmininkų liko Dr. J. 
L. Mivrinchel. Bet maža vil
ties. kad ir šis kabinetas iš
silaikys daug ilgiau.

LENINGRADE BRUZDA į 
DARBININKAI .'*■

Paskutinėmis dienomis Ma- 
skvoje suimta virš 500 žmo
nių. GPU agentai ieško ne- ■ 
tegaliu spaustuvių, kuriose- 
spausdinamos socialdemb-' 
kratų proklamacijos, 
kurie fabrikui 
buvo kratomi, 
pabaigę darbiu

Leningrado 
nedidelės darbininku gruj 
mėginę padaryti gatvėse 1 
monstracijas, bet buvę isv 
kyti. ' J’

JO” GYVENTOJUS G ASO 
MASKOMIS

-MASKVA. — Karo ko
misaras Vorošilovas prane
ša, kad šiomis dienomis Ma
skvos, Leningrado. ir kitų 
Rusijos * miestų gyventojai, 
motely s, vyrai ir vaikai ga
vo nuo valdžios gaso maskas 
ir turės priverstinai mokytis 
jonus naudotis. Rusijos bol
ševikai žodžiu kalba apie 
taiką, bet rimtai ruošiasi 
prie karo. K

NEW YORK, N. Y. 
Interborough Rapid 
šit kompanija kreipėsi'

♦ .g; ■ČV'aJI
Aukščiausiąjį teismą, reįka-5 
laudama išduoti ‘‘indžionk- 

į” prieš Amerikos. Dar-T 
bo Federaciją ir Amalga-;- 
rnated Assbciation of Stresų 
and Electric R’aihvay 
plovės unija, kad teismas■ 
uždraustų organizuoti. tos_ 
kompanijos 'darbininkus, J 
m • iTeismas kompanijos reika
lavimą atmetė.

Teisybė laimėjo. Kompą-, 
n i jos vis_ dai-bhndo paverg
ti darbininkus, bet ten kur 
darbininkai susipratę ir caki 
ganizuoti joms nevyksta.

-, KU-KLUX-KLANIEČlAl įį- 
NIEKO NEPEŠĖ ’ '*5*

INDTANAPOLIS, Ind.—
.7. . f '''"gg

<!ia prisaikintojų suolai ra-
' ■fz'ri 

do valstijos gubernatoriui 
Jacksoną nekaltą ir ištekto

parodė pasitikėjimo tauta, 
josridealais ir jos vadais. ši 

, -17. , .. . -r Savęs PCTOlė buvo didesne
pnklausomybm kriiaK. Ir|,i5 an(llll Ir 5vips

PRAVEDĖ PRIEŠ LINČIA 

YIMĄBILIŲ -
RICHMOND, Vh. — Vir- 

ginia legftlh^frboš šėuatas 32 
balsais prieš 9 pravedė pi rėš 
linčiavima billtt. i,;‘:

NĖ ŽYDIJOJ NĖRA 
LAISVĖS ŽYDAMS

JERUZALIS.—Čia žiau
riai yra: kankinami kalėji
muose žydų politiniai prasi- 
kaltėliaui Tuo įikslu žydai 
darbininkai surtiošė demon- 
straciją prieš žydiškos val- 
džios brutališką elgesį su po
litiniais prasikaltėliais. Po
licija demonstrantus išvaikė 
if jų vadus sukimšo į kalėji
mus. Reiškia nė Žvdijoj nė
ra laisvės žydams. Tas gal 
ir gerai, nes žydai visur no
ri joti kitiems ant sprando 
rr kitus valdvti.-

santykius tarp abiejų vals
tybių, yisi juridiniai ginčai, 
bendrai priimtu būdu, bus 
pavedamiteisinoarba'arbh 
tražo teismo procedūrai, o

Tauta turį JĮ 
kokius yra misa 

taip sakant^ta? 
giliose pasireifi 
tosios, liet ii'blc 
būdo pusės. I 
blogąsias puses 
už paprastą!^ 
iliustruoja ir |

Laiminga fa 
didvyriai jos/si 
vavimo pradžįt 
žin t i gerąsias®! 
puses, yra jų3| 
klėtojais ir pS

UKRAINIEČIŲ SĄMOKS
LAS PRIEŠ_ LENKIJĄ 

yBerliner Tageblatt” pra
neša iš Varšuvos: Lvove 
pradėta nagrinėti 17 ukrai
niečių revoliucionierių byla.'fšeii 
Kaltinamųjų tarpe daugiau
sia studentai, kurie kaltina
mi priklausymu teroristų 
organizacijai ir šnipinėjimu 
Vokietijai ir Sovietų Rusi
jai. Kaltinamasis aktas su
sideda iš 140 puslapių. Jo 
skaitymas truks dvi dienas. 
Tardymo medžiaga '"paro
džiusi, kad kaltinamieji pri
klausę prie kariškos ukrai
niečių grupės, kuri turėjusi 
tikslą — ginkluota pajėga į- 
kurti iš Lenkijai priklau
sančių’' ukririnircMj - gyvena
mų sričių nepriklausomą 
Ukrainos valstybę. Organi
zacijos centras buvęs Berly
ne. Kartinamuosius gina žyg 
miausi Lvoov advokatai? fah• - * £ < <- • - -ti s''

».'. < *. r*; 1

KUN. VINCAS BOBINAS 
PALEISTAS

VILNIUS
tirti, kad pereitą antradie
nį paleistas iš Lūkiškio ka
lėjimo Vydiškių klebonas 
kun. V, .Bobhiasjairis sėdė- 

. jo kalėjimo—nuo 1927 jil 
■ spalių men. 5 d. Paleistas

kė tautą" ai'dančiaš jėgas, 
pirmoje eilėje egoizmą. To
kiu didvyriu; yra George 
Washingtęm 
-bina kaipo savo laidės ir 
nepriklausomybės tėvų. Tr 
teisingai. Jis nugalėjo prie
šą. paliuosavo^L,Valstijas iš 
po Anglijos jungo. Buvo 
:ai didelis ir sunkus darbas, 
liet ūiebuvo tai didžiausia jo 
pergalė.

Didžiausia pergalėj ‘kurią 
iis laimėjo, buvo tai perga
lė paties savęs. Nusikračiu- 
sios Anglijos jungo silpnu
tes Valstijos ėmė tvarkyti sa
vo pelitinius ir ekonominius 
reikalus. Washingtonas ta
po išrinktaš prezidentas. 
Kiek jis čia turėjo progos 
pasidarbuoti! Ir di rbo. Iš
rinko jį antrą sykį— ir dir
bo dar daugiau. Nori jį 
rinkti trečią sykį preziden
tu, bet Washingtonas nesii- 
tinka, nors valdžia kiekvie
nam miela, nors patriotui 
malonu yra dirbti tautos to
kioje svarbioje kaip prezi
dento vietoje, nes galima 
tiek daug nuveikti. Wash- 

pavy ku susitari i. Įingtonas ^sutiko būti pre-
■ ...................................zidejitu trečią sykį, nes ne

norėjo duoti busimoms kar
toms blogo pavyzdžio, bijo
jo, kad neatsirastų vėliau 
tokių žmonių, kurie, ilgai 
beprezidentaudaim, gal pa
norėti? likti diktatoriais. Jis 
tikėjo, kad tautoje vra gabių 
ir prakilnių vyrųy kurie su
gebės vesti tautą > laisvės ir 
nei

mo Berlyne metu tarp jo ir 
vokiečiu užsieniu reikalu rai- ♦ * «*■ , 
nisterro Stresemannb buvo 
aptaria visa eilė bendrų Vo
kietijos ir Lietuvos politinę 
ir ekonominę būklę liečian
čių klausimų. Abu ministe- 
riai turėjo galimiūno kon
statuoti toli einantį iii nuo
monių sutikimą. Kaipo tų 
pasitarimų rezultatą reik 
paminėti susitarimą dėl vi
suotinės arbitražo ir susitai
kinimo sutarties, kuri buvo 
abiejų ministerijų pasirašy
ta sausio 29 d. užsienių rei
kalu. ministerijos rūitnios.

, '■

m ai s 
abu ministeriai susitarė ir 
dėt praktiško spręsti
nuomonių skirtingumams, 
kurie galėtų afęjty ,|al£į: tos 
rūšies atvejais.

Taip pat patenkinamai su
reguliuotas dar Klaipėdos 
krašte pasilikusių optantų 
klausimas. Pagaliau paten 
kinančiai laikinai sntvarkv- 
tas apsigyvenamo ir apsisto- 
iimo klAnsifnaš ir abiejir

mas. būk jis bandęs papirkti 
buv. 1923 pi. gubernator|j 
kad jis Marion apygardoj 
prokuroru paskirtų jo drau
gą. Bet skundėjai teisme to 
jiririylp- ir kHldniksarniefaiį 
•nepešė. i '

PELĖDA SULAIKĖ
RUSUOS TRAUKINĮ

MASKVA. —'Čia važikVo 
Vologdos-Leningrado eks
presinis traukinis 50 mailių 
į valandą greitumo.

. Netikėtai ant lokomotyvo 
nusileido pelėda ir savo na
gais paspaudė brinjų brekų 
rankieną ir sulaikė ir trau- 
kinys mit ritetos siistnjo^Kc- __  _

Mtfanninkm mmignndn Uai^Hiirinlflra 
kad plėšikai užpuolė. /. 6. /

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

STALINAS KOMUNISTŲ 
DIKTATŪROS BIZNIAMS 
IŠAIKVOJŲS POLITINĮ 

> IŽDĄ
Kur diktatūros šalyse eina 

liaudies pinigai
“Daily Telęgrapli” įdėjo 

Trockio- kalbą apie slaptą 
Rusijos komunistų fondą. 
Savo kalboje Troekif? kaiti
na kad jis savo nuožiūra ai- 
kvojąs pinigus iš slapto ko
munistų fondo. Šį fondą į- 

.steig.es Leninas pilietinio 
karo metu^knomet buvo pa
vojaus, kad bolševikams 
teks bėgti iš Rusijos. Slap
tame fonde buvę 200,000,000 
aukso rubliu kuriais pabėgę 
iš Rusijos komunistai galė
tų fiaudotis. ...

Apie šį fondą žinojo tik 
aidiinesni Lenino bendrai • — 
-Trockis. Stalinas, Zinovije- 
vas ir Kamenevas. Kuomet 
baltosios arm i j os buvo sil-

PATARIA PADIDINTI 
PENSIJAS

WASTITNGTON. I). C —
/

-Pi risijn komisija įnešė j ats- 
tovų butą bilių padidinti ka- 
j*o veteranių našlėms pensi
jas iš $30 iki $40 mėnesiu^

SUVALKŲ KRAŠTO LIE- Į 
TUVIŲ MOKSLEIVIŲ 

. TARPE '
Sausio 12 d. buvo padary

ta kratos pas šiuos lietuvių' 
moksleivius: J. Staskevičių, 
A. Stanelį ’— Vaitakiemio 
sodž. ir K. Levatiavičių -L.' 
Punsko miestelio; Be to, dar 
kratyta pas J. Saudą, O. 
Baliūnaitę ir Brilį Punske, 
pas kurį buvo atvykęs iš 
Seinų mok. J. Murinas. Ieš
kota “dowodow dzialalnošci 
antypanstwowej,v bet pię- 
knr nieko nerasta. Po kra= 

rti) mokiniui; J. taške virins, 
į<A. Stanelis, K. Levanavi-

čius,, J. Murinas ir nemoki- uždėjus 1000 auka, kaucijos, klausimas. (Eitąjį

7* CTūnalumo pagrindais iš cen- 
J!* tralinių koop. organizacijų. 
^Kalnujų pasiūlymas 116

KaRnis prieš 80 buvo atmes- ninko prof. Voldemaro būvi 
pHas. Nepatenkinti sočiaide- 
; mok ratai, ir centr o atstovai 
'■ - demonstratyviai iš kongre- 
į so pasišalino. Kongrese pa- 
į siliko tiktai ūkininkų są jun- 

gos, “Koiisums'/ ir. latvių 
F«, žemės ūkio centralinės są-

jungos sluoksnių delegatai.
- Naujoji taryba susideda tik- 
k tai iš- šių atstoviu Vis tik 
5* Uašišalinusiems socialdemo-

kratams paliktos taryboj 3 
į vietos.

Kauno Pabaltos koopera- 
|' cijos kongrese dalyvauja 
L tiek dešinieji, tiek kairieji 
r kooperatininkai.

dęs naudotis tuo fondu. Bet j tuo vadai 
Leninui mirus, Stalinas aik- 
vojęs "fondą savo diktatūrai 
BUStiprinri. Jis duodąs vi
sokias subsidijas ir steigiąs 
Tiiekam neieikalingas pilsimi- 
prėk ybi nes orga ni zaei j a s,
kad jo draugai turėtų šiltas 
vietas. - - •

LATVIŲ K00PERATININ- 
’ KAI SUSKILO
Sausio 15 d. Rygoj buvo 

sušauktas Latvijos koopera
cijos organizacijų kongre- 

- sas, kuriam dalyvavo 308 
7 pilnateisiai delegatai. Kon

grese pasireiškė didelių 
į nuomonių skirimnų^del ko- 
■ operacijos tarybos rinkimų 
. būdo. Ūkininkų sąjungai aT»- 

limų organizacijų atstovai 
siūle rinkti tarybos atstovus 

Fkjmgr&e, tų^tiirpę kar

? -NEGAUNA DARBO
CHESTER, Pa. — 

prie Fordo dirbtuvių. 1 
dien susirenka šimtai da 
ninku ieškodami d&rbo7* • :x._
pastovi, pašąla ir grįžta 
siminę į namus; Mat kol- 
daugiau darbininkų nein

r . xatazj£ab( j i yjįp BAZWxOXOS V AIX* v • v j
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KIEK VILNIUS TURI

Romano bvla bus svarsto briggs]

sirgimų 
įnirę — 
sifiliu -

Tfrhife Grėat Ėiatairi'acktobiiedgedj.tleir indepen- 

dcn<e:in 1783. The “Constitution: made -jn lj87.be- 
ėame bitiding in June; 1788.. ~

/VILNIUS. — Šiuo laiku
• ■ /

Vilniuje įregistruota 6z400 
radio priimtuvų.

GRATtftVSIA MEROINfc KOKl/^ JUS KADA 
NORS ESATE MAT£ ĮVAŽIAVO) ' 
.VAKAGUy RESORTĄ IR jys NUSPREMD 
ET1 BŪTINAI _SUSIRAŽ1NTI SU JA Z

manas su perdaug- ©dele 
garbe įėjo tį ^kalėjimą. 'Bet 
jau jtokia Jo '?< : -

Kauno Inteligenčių niote; 
rų bur^s įteigė prašymą iš 
teisinti Romaną, nužudymą 
dėl moters skaito geru daik-

Dabar jau Romanienė Ro
maną kalėjime pradėjo lan
kyt ir* sakoma kad jiedu su- 
sitaikę... Duok Jlieve;.. 
raškažys ir svetimų pinigų 
raškažis perskyrė.. . o var-

PLEčKAieiOAGKBTfcfc 
< -KAUIfJS

Iš kriminalinės poimijoa 
pranešama, kad sausio mėn. 
naktį prieš' 30 dieną Kauko 
kriminalinė. poliai j a sulaikė 
pabėgusį iš technikos pulko 
kareivį Antaną Vasaitį, ku-i 
ris kadaisia prisidėjęs prie 
Plečkaičio grupės ir btivo 
pabėgęs Rygon, o vėliau per-1 
važiavo okupuoto j on Lietu
von. Iš ten sausio mėh. pa- 
baigoj Plečkaitis jį buvo at
siuntęs tam tikrais tikslais į 
Kauną. Pas sulaikytąjį ras
tas užtaisytas revolveris ir

KOMUNISTŲ VĖLIAVOS
j. KLAIPĖDOJ

■ Nesenai iš nakties Klaipė- 
Lqs. mieste rasta iškabintų 
SbffimTtetimų vėliavų. Pas
kutinių laiku JĮlai pėdoje tai 
gtkįkartdja kelintą kartą.

9. K. Kaip atsiliepė Amerįkos nepriklausomybė 
kitose šalyse? < ; ' ■, •. *■•V?

A. Amerikos -pasisekimas nunošū Europos tau
toms troškimą' laisvės. • Nuo to laiko jau įsisteigė 
daug respublikų ir valdovą galybė tapo sumažinta.

Nesenai trvs Karklės kai-* - •/ ■ > | ... .

mo, netoli Klaipėdos, žvejai (susirgimai, 
Pleikiu Kurmis ir Šušelis, 
atviroje 'audringoje, jūroje 
sugedus jų laivo motorui, 
vos nepražuvo. Laivas ledais 
apšalo, o žvejai buvo sušalę 
ir nusilpę. -Išgelbėjo r j uos 
pusiaugyvius Klaipėdos uo
sto valdybos*, locil laivas 
“Šlikman.” ’

LIETUVOS EMIGRANTAI tav
KARIŠKO JUNIFORMO J

LYDOJ MARŠUOJA-
VILNIUS — “*Žyete Lu 

du” Į Nr. korespondencijoj jaudinę kiek vien; 
iš Lydos rašo, kad čia pas- tuvį patriotą? ir vadams su

teikę naujų jėgų tęsti darbui 
plačioj tautinėj dirvoj. \

PO SAVAITESyAIKOJJįjS SURADOT- ‘ 
PROGi^PERTlKRINTI MERGINA^

- SĖDĖJOti VASARNAMY IR DABOJOTE 
^MĖNOUO- PATEKĘ J iMty • ...

gasir neturtas suvedą veli] 
daiktui

Ką Romanas veiks, jei iš 
kalėjimo bus paleistas neži
nau, bet perspektyvos pras
tos. Sako, kad jis kalėjime 
svajojus nžsivest savo nuo
savą biznį, bet iš kur jis 
gaus kapitaioL. _

Rotnanienė dabar išbalo, 
pajaunėjo, . šusmulkėjo ir 
moterų dailės žinovai pripa
žįsta, kad dabar esanti- pa
siūt usiai graži moteris.

b

A. Aukščiausiajam'Suv. Valstybių Teismui, S j
8.Ką atliko Konstitucija su Trylika Valsty.

U?/' L-' 1
'■ ' A. Ji -jas surišo! į vieną tautą, kuri dabar vadi- ' 
iiama Suv. Amerikos Valstybės. ’ T* *

TETA SOFIJA NEŽINODAMA KUR' 
MERGlNAJUąOASI VISUR JOŠ APIELINKUE

makasaeijos būdu U J.va-1 
sari o, -1928— m._ T ribunole. j
Pamatas būk esąs tas kadi 
sulvs to straipsnio kuriuo 
mvo kaltinamas neteista, 
M*t sulyg kito,' kurs turėtų 
būt sprendžiamas- ne karo 
x*t apygardos teisme.

Galimas-daiktas kad Tri
bunolas bylą lieps perkelti 
1 apygardos teismą ir tuomet 
gal bausmė bus sumažinta, o 
Pi - Vasario manifestu gal] 
būt ir visai bus dovanota ? ? ?

' <• . j

Taip daug keno yra spėja-] 
ma. L, ’ <s . ; j.-5s

• Dabar Romanas visūi ban- 
krot. Visi baldai atimti už 
skolas Emisijos ir Tarptau
tiniam Bankui. Romanie- 
nei prisakyta šiomis dieno
mis susiieško! butas ir pa- 

užimamus porą 
kambarėliu. .

kutiniuoju laiku Įvykusi 
svarbi permaina. Visai ne
tikėtai Lydoj pasirodžiusi 
dalis lietuvių emigrantų, 
kuriepilnu kariškuapsižar- 
vavifnu žygiuoją gatvėmis 
dainuodami lietuviškas dai
nas. Gyventojai, pasak lai
kraščio, dėl to' labai neri
maują ir atvirai kalbą, kad

Čios sukelti formalų Jietnvią 
lenkų karą. - ? ~

Šis “Žvcie Ludu” n ūme * -* ■ 'ris Vilniaus valdžios bilvo 
sukonfiskuotas. :■ f

šovinių atsarga. , -
Są'ryšy su tuo areštų buvo 

suimti Kauno "miesto gyven
tojai: 'Bronius Kazlauskas 
ir Ąnianas-Klimukas, kurie 
buvę prisidėję prie sukilėliui 
organizacijos.
x Kriminalinė policija nuo 
seniau turėjusi žiniųk kad 
Plečkaitis siuntinėdavęs iš 
Vilniaus į nepriklausomą.) 
Lietuvą agentus naujiems! 
žmonėms savo “kariuome
nei” verbuoti ir agituoti 
prieš Lietuvos vyriausybę/ 
Tokie agentai buvo sulaiky
tasis Vasaitis ir' .kitas tos 
pat dalies kareivis dezerty
ras Paulauskas, kuri apgin- 
kluotą'su tokia pat misija 
buvęs atsiuntęs iš Vilniaus i 
Kauną Paplauskas . -

Kvota apie Vasaitį, Kaz- 
lauska ir Klimuka, einant

*■ 2 • * < -
Ypat. Vaisi. Aps. Įst. 14 § 
1 p., nusiųsta kariuomenės 
teismo valstybės gynėjui.
Buvęs — Seimo narys— Pa- 
plauskas Kazys ir Šalovie- 
jtis Romas paskelbti paieš
komi.

t; ■i':’ ' ' SKTRlVS I. -i ''šį

AMERIKOS DEMOKKATWaj
r-' ' ' j'.' y ;; > įBunoks Aš /

1; K. Koki didi amerikiečiai gelb^ Am«n^/y 
išlaikyti savo nepriUausomybę? ...

A Samuelis Adams, Patrikas Henry, 
cock, Tarnas ’Jefferson, Benjamin Franklinas, Ka
rolis Ceręot iš Čarrollton/ Jonas Adams' ir Jurgis 

’Waahingtonas.‘.*4 . !; r .<
2. K. Kokie žymūs svetimtaučiai gelbėjo . Ame

rikai jos kovoje ūž nepriklausomybę? ; > 
s. Lafayette iš Francijoej Kasėiuška (iš Lietu
vos. Red.) v Pulaski iš Lenkijos,. Baronas Steubeię iš Į 
Prūsijos. DeKalb iš Bavarijos ir Boriy, 
Montgorčery !ir kiti iš Airijos.
J S. K. Kokiuose metuose Anglija pripažino AmA 
riką esant laisva ir nepriklausoma? ' ■

A. 1783 metuose. V
4. K. Kas įvyko tuojaus po gavimo nepriklaū. 

šunybės?

- > L ' '/ •.
tįsios savo patriotizmą. 

Lietuviškam sodžiuj, įvykęs 
savo rūšies tautiškas-plebis
citas, kurio vaisiai giliai su 

tikra lie

. ■ ; ,:.-v -'t-;

? JI TAIPGI^PERBfeGA IR PER VASARNAMI 
BET. NEPASTEBlJjUSy .TAMSOJE, BĖTZ 
'jy S*NETlK&TAlTSUKOSĖJOTE 4R;

. VISK^ISDAVĖT' ■

* ,• i
į». ARK. MATULUVL
i- ^lAUS MIRTIES 

m Y.Č MĖTINĖS *-t
; JCAŲNAS. — A. a. Apaš- 
iiŠkcfjo * Vizitatoriaus A»- 
ijyskupo Jurgio Matuleri- 
ęgis metinių mirties panii- 
gimas Kauno Arkikate- 
BDB Bazilikoje įvyko- sausio 
pį y9' vai. rytą atlaikyta 
kilmingas gedulingos • Šv. 
SSios, kurias laikė klieri- 
ims- asistuojaĮit, Jo Šven- 
mybes Rūmų prel. monš. 
^CŠdulys. Pamaldose- da- 
Tavo Jo Eksc. Kauno Ai<

R 
7; trachoma — 231; 
vyrų -1- 71,-moterų- 

— 40; gonorėja (triperis^ 
vyni — 52j moteru k .

Dėmėtosios šįltinės susir- 
girnai nptnri ppidemihm po-] 
būdžio/lai viu pavieniai, iš
mėtyti — /vietinio pobūdžio l 

Kovai su minė
ta liga prię sveikatos d-to 
yra specialiai, tain skirta, gy
dytoją^ kurs laiks nuo lai
ko, vyksta į pasirodžiusias v 
dėmėtosios šiltinės vietas. 
Be to, veikia, tam tikri de- 
zmfektoriai, kurie sulig rei
kalo siuntinėjami po apskri- 
čius... s

• i. ' 1 < ■ .<•'' ’

metais. t

5. K. Kas yra Šuv. Valstybių Konstitucija? ų
* : h1 1 -. . ' -• ; • •-

; A. Suv. Vals^’bių Konstituciją yfa tas rašytas, 
dokumentas, kuris nurodo ir tvarko tuoė valdiniu-1 
r. » \t ' * A ' • y ■> T**-,.. - *•. • Cjį

kos, kuriems įteikta gale tautą valdyti. Ji yra pa- - 
matinis įstatas, šulyg kurie šalis yra valdpmą*.č.‘;'g^^

''-'-‘I ’ * ' •'■Al J"*/ - P

6. K. Ant kokio dėsnio Konstitucija yra remia-

. >■ p' //-W
A. Ant to dėsnio—kad yra nekūrius teisės pri

gulinčios kiekvienam žmogui ir kurių jokia galybė * 
< ; . . ■* • I

ant žemės neturi -teisės atimti.-.* • 1 ;■ ? -
7. ’ K. Kokiai įstaigai Konstitucija teikia prie

dermę užlaikyti ir aiškinti tuos įstatymus? '

, j A. JSiunuei Aigftis, ląžpfek Henry., Jęhn Han- 
P?*j*"**?*

Adains, a nd Leprge. tVasliiiiLtton. t 
fęisigiters helped America in 

r i 
Franee,Kosėiusko (fromLith. 

$$$»•' Eo^^TląaŠhiĮ Irtyn ^oland, Baron ; Steuben 

irom I’russia, DėKolb (.Bavaria. and Barry, 
Mybm, ^tontgomery and! atkers %Irom Ireland.

8* 0- In v^at jearĮdid England acknowledge 
America to be free and fa^ependent? -ĮY ’ /

-Al ^Bn 1783.: * • > > ■ ■ P ' ■ ” " *'? ’•

4T Q. What great event took place after thė 
gainiiig of indepetidehee? •.* ''

A. Tbe Constitution of the Uiūted Statės Ayūs 
adopted-tH1 1780.' . i , » .-j*”’į.*1 ■■■ į

5; Q. What is the Constitution of the Unite# 
Statės? v l

A. The Constitution of the United "Statės iš that 
ū-rilten dbeumenf Uhich directs and keeps iri bheck 
those officiaLs who esereise thė poviers of admin- 

't t ’
istering tht national Governtnent. Tis-is the fund
amentai law under whicb_thė, eountry is goverued. 

v- 6. Q. On what principle does the Constitution 
ręst-?' '. t1
' A. On the principle that there &re eėrtain riglita! 

t4iat belong to every man, and which įto' authority 
on earth has a right td'-take away. ■ ■ į L

7. Q. What body under the Constitution wąs
given the duty of preserving and interpreting these 
laws? ’>’*■'/ ’ ’ '! ! r , -'

A. The Suprėmė Court of the United Statės.
8. Q. What effect did the Conštititution ha ve

upon the tbirteen Statės? t šį čį. f 4 ' ‘ : ‘
A. The Constitution bpąnd togetkeT the thirteen 

Statęs into a single .natįern.yhich is no'iv the Uniied 
Statės oFAmerięa. r, z - . . f ■ / i • '

9. Q. What effect' did the independėnce Of 
America have npon other coųntrieš? ' .

A. The success of Afljerip^ įjrought to the peoples 
of ,Eurone b. desįre for liberty. MaiA renublicš

• ’ •' * « ’«G ■ ’5 »• * * r *■ P

haye sirice been estahlished and rhe powers of rules 
have betų greatly/esenecL ‘ ' '/ t Jr-/'

10. Q. What form of governnlent was established 
by the Constitution?? •'. r <-; 11 .

< A. >A representative democrący, that is. a re » • * I z *■ I > I » i •'
public Įn JVhich tht zpeoplę rule., ;

NOTE—Jn the . American viei' the thirtčen
■ * ’ - j . i .; »T, / t L I » .

Skvireckas, Tėvų Marijonų 
'generolas prof. P. Būrys, 
Kauno Dyasiškija, velionies 
įpminės. seserys Benedikti- 
nės ir tikinčiųjų didelis 
įąk^čius. Pėr Ališias giedo- 
jo Dvas. Semiu, auklėtinių 
ėhoras. kompoz. T. Brazio 
^etiniais vyrų balsais, mišias 
jam pačiam diriguojant.

•- ■ —;-----------
(UKMERGĖS GIMNAZISTAI

’į;-' SUIMTI
^ Sausio 9 d. suimti vietos 
^Valstybes gimnazijos 9 yv- 
Tesniųjų klasių mokiniai iš 
arešlo namų buvo pervesti 
^ kalėjimą, o byla atiduota 
jVaTštybes gynėjui. Kaip y- 
‘Įrą sugadinti šie jaunuoliai, 
galima spręsti kad ir iš to, 
^jog praeitą šventadienį laike 
pamaldų kalėjimo koplytėlė
je Vieton giesmių buvę už- 
/traukę bolšeVistinį interna- 
.ciohala!..
^Dauguma suimtųjų esti 
įpasituriačiųjų ūkmmkųyal- 
jikai tt komunistinė idėja 
j jiems, matyt, buvo įskiepyta 
jau nuo seniau ir ne kur ki
tur,, kaip toje pat gimnazi
joje. O taip vadinamos tik
rosiom. demokratijos viešpa- 

ffiavimo laikais visokių izmų 
Agitacija gimnazijoje buvo 
gedama net organizuotai ir 
^Viešai. Aukščiausias punk- 
.tas socialistinės propagan- 
Jlios gimnazijoj buvo, be abe- 
fjo, pasiektas direktoriaujant 
įJČia p. Baronui ir niokvto- 
Jaųjarrt jo žmonai p. Baro- 
įčūiėnei. Tai. žinoma, buvo 
rJBoga reklama lietuvių gim- 
Snažijai ii- užtat nenuostabu, 
/kad vietos lenkų gimnaziją 
jląi&vdavo ir lietuvių vaikai. 
f.;-. Išvykus p. p. Baronams į 
pjauną, gimnazijoje pasiliko 
/keletas jų vienminčių, kurie 

darbą patyloms tęsė ir to- 
£«iau, palaikydami su savo ži- 
ĘBomais mokiniais aidimus 
^IFVsius. Todėl, kaip girdėt, 
fįfroje TyčiojeYsą įvelti ir kai j liuosuot 
J kurie iš kairiųjų mokytojų

KAUNAS. — Kum M. 
Krupavičius š.-rit; sausio m. 
H. įteikė Liet. Krikšč. De- 
lokratų Partijos Centro 
komitetui pareiškimą, ku
ino jis atsisako nuo pirmi* 
inko pareigi). . . -
^Naujas partijom pirųuniir- 
įš (fartno Jarpn urišrihk’ 
* ' . /» a|A
Ty > -r. 4

10. K. Kokią valdžios formą nustatė Konstitū- . 
‘‘i8’-,, Z ■ .AaBtU.

A. Atstovirip demokratiją, tai yra, respubliką, 
kurioje žmonės patys valdo? . /o

^ASTABA—Amej^kįėęią suprątįmu Trylika-VąL 
nusto^^t^^^^^Licpos -----

Anom tarpu, Anglija ją nepriklausomybę pripažino 
1783. Konstitucija surašyta 1787 tapo veikiančia •« 
Birželyje, 1788. T

(Bus daugiou) L

1 t

LIETUVIŲ PASIRYŽIMAI
- 0KUPU0T0J LIETUVOJ

VILNIUS. — Rysv su 
paskutiniais lietuvių perse
kiojimais Vilniaus krašte 
“Žycie Ludu” pažymi iki 
šiol nepastebėtą vietos lietu
viu liaudies dosnumą.* Nie- 
keno neraginami ūkininkai 
patys pradėję aukoti lietu
vių politinių 'kalinių naudai. 
Lietuvių laikraščiai jau ke
turi mėnesiai skelbia ilgus 
aukotojų sąrašus ir, laikra
ščio turimomis žiniomis, lie- 
tuviu spaudos redakcijos 
turinčios dar tiek nepaskelb
tų dar ūkininkų aukotojų, 
jog tų sieksniniųsiuasų 
skelbimas truksiąs mažiau
siai pusę metų. .
- “Žycie Ludu” pastebi, kad 
tai esąs įrodymas vjs gu
gančio _ brendimo Vilniaus 
krašto lietuvių masių, ku-

i rios, nežiūrėdamos sunkių e- 
Įkonominių šąlygų ir stokos 
nuolatinio kontakto su miis- 

Įtų inteligentija, gerai supra- 
lusios savo uždavinį ir taip 

I gražiai, be jokio triukšmo, 
Į tikrai lietuviškai užiuąnifes-

i Būk idėjos apaltalttU . 
Platink “Darbininku!” 
Vajus dar tebeini!

Lr_ Pasipelnysi ir patiLiCį

’ - • u --w-. * »z ML-
(. jyyąl

■ y - i J»į



Smerkiami neva už sulaužymu nupiginta

VAIKŲ SUPIMAS 1

Sunku rasti pas mus tokią 
šeimyną, kurioje nebūti? 
praktikuojamas kūdikių ir 
mažų vaikų supimas. Šis

nigas Tarnas Žilinskas

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vert? Kun. P. Saurusaitis 23e 
i . ... .______  _* , .... - ” -------- v-iO

geri aiijiš valyt i o balta spal
va neturi salyje tiek nuodų, 
kurie kūdikiui pakenkti).

(“Ūkininkas”)

visą namą
laudamas, kad būtų nuolat ra švaresnės, prieinamesnės 
supamas ir nešiejamasA Va
dinasi, iš pasakyto matome, 
kad supimas kūdikiui ken
kia, kenkia ir trukdo «ma- 
genų. išfiivy stirnai; tokiuo 
nuraminimu vra vien tikflž-

' nūs ervvenimo
TURTO JJORMA-

KELIONĖ APLINK PV’AULl PER SO DIENU—apie vienas de ' 
rrbas te galo įdomūs nuotikiai kc':c^ė« nėr puirius- kraštus^ 
Parašė Julius Verne A?,artimas J Balčikonio .* . I^Mgį

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis. J'PįVS 

niDžTOJO KARO UŽRAŠAI—su naveikslais iš 1914—lfi/met-.
Parašė P Žadeikis

* t
GERUMAS—aprašymas apie gerumu per Tėvą Faberą-Filipi*?a '-/H? 

Vertė Kun. P. L. ______________________ 1_____________________15??

TABAKAS—NUODAT—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolsk; 
parengė S. Kaimietis_____________________ __________ ________

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS-.. 
a'p v s a k a___ ___________ _______________________ _______ ...t JČfea

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. - Parašė Ku- '
A_^5Ge^

V dengtas daįis, kaįp_tai lūpas, 
( nosįzar burną. Gal atsirasti 

jluo išdegimų nuo pypkės ci- 
buko,..nuolatinio.trininio iš- 

l^'gedusio danties. Lūpų, bur- 
uos ir liežuvio vėžys labai 
greitai išsiplėtoja ir todėl 
.reikalaują kuogreičiausio 
gydyiūd- Liežuvio vėžys ąr 
tik nebus greičiausias. Akies 
'vėžys irgi yra baisiai pavo

jingas. Vėžys kitų yeido da
lių beveik“visuomet pasilie- 
l&'hnt vietos ir nešiplatina.

. Odos vėžys dažnai prasi- 
deda paprastu guzeliu arba 
skauduliu. Dauguma karpų 
ir apgamų yra mažos reikš- 

anga“ir

“Aš negalėdavau miegoti, 
ko Mrs. John Rięhards, Jaekson, 
Okio. “Aš buTau silpna,.neturė
jau apetito, turėjau vidurių už
kietėjimą visą laiką/ t'irėjau svai
guli ir nervingumą. Aš gavau di
delę pa^elbą nuo pac pirmo bute- 

Aš išvarto jau dar 
du buteliu ir dabar esu geroje 
sveikatoje. Nuga-Tone vi*a tikrai 
geros gyduolės nuo skilvio, krau
jo ir nervingumo.’’ i 5 '»

Virš milionas žmonių, kurie, var
tojo Nuga-Tone gavo pastebėtinai, 
geras pasekmes. Jos paitaisė ape
titą ir pagelbėjo yijįškiųiinui, prą- 
__ I-o gasus iš skilvio, prastino 

'1 iružkret ėjimą, palengvi
no inkstų ir pūslės trubelius i po
rą dienų ir tai daugelyje atsitiki
mų. Nuga-Tone sustiprina silpnus 
nervus, sustiprina kraują ir su
teikia naują jėgą ir stiprumą dėl 

kūno cr/ianų. Nuga-Tone per
ėdamos vaistinėse su garantija 

grąžinimo pinigu. Žiūrėkit garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

Radiograma

i . .■ ’ 4 r

vistiek gauna nupigįpimą ąx jie pa- 
tarpininką. Skirtumo nėra. x

Tikimės, kad “Darbininko” skaitytojai ir LDS. na
riai šiafrie vajuj (Lupasi darbuos, kad padauginus darbinin
kų šeimynėlę. . Gražiai pasidarbavę vajuje galėsime sau 
ramiai ^ažiuoti^i^kskursija Lietuvėm ’

Pinigus uz prenumeratas siųskite moncy orderiais ar- 
šiuo adresu:

e _ ainius toje-kuno dalyje ku- 
rioj randasi? Mikroskopiš- 
kos vėžio dalelės gale būti 

ĮĮĮl. kraujo ir lumfatiškos eirku- 
-liaeijos išnešiotos į tolimas, 
kūno dalis. - Ten ^gali. apši- 
stoti ir vėl prądėti augti iš 

^į^naujo. Tokia vėžio tenden- 
^^ čija yra baisiai ^pavojinga. 
K B Odos vėžys taip nedaro, liet 
Os^vistiek kuomet esti toks pa^ 

rojus reikia kuogrbieiausiai 
vėžį panaikinti.

* Odos vėžys yra lengvai 
patėmiiamas. Odos vėžys

—;h • ... * .
..' Nuo sausio LcL šių metų prasidėjo prenumeratų vajus 
ir tęsis iki kovo i d. Per tą laiką prenumeratos kaina yra 
~ ‘ ‘ -• * ■' -ą

VAIKŲ TEATRAI; dalis I: lŲPasalvok ką darai*. 2) Jono lai : 
mė: 3) Pasakvk mano laimę; Surinko S K. D ir N..

AJKŲ TEATRAI: dalis II: l).JĮUirt»nne paskui; 2) Antanuką* 
našlaitis: 3) Mėginimas. Surinko S K.. D. ir N.____________ *.? 15*.

POEZIJA, DAINOS IR EILES

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ? . ........... ' '25e

BLAIVININKU HIMNAS—Čeriovo Soananako _________ i . .

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Potwia«ko K ai
ŠIŲ NAKCĖLY " 'i'_____________ ’. - ' '

SIUNTĖ MANE, MOTINĖLĖ ____ ___________________ fĮM

VAI AS PAKIRSČIAU _ .

UŽ ŠILINGĖLĮ ______________________________ -ana
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ - ■__________ -' '
LTGIIO (latviška;_____ VIa

J ■
^B'rnėš
M- maino savo pavydėją arba 
■X skausmingi turi būti yisuo- 

' met apžiūrimi su nepa&tikė- 
X?- jimu. Juos prašalinus daž- 
Inai gali apsisaugoti nuo vė

žio. Nuolatinė iritacija, 
skauduliai, ar guzai ant ko
kios tik kūno dalies jei pasi
rodo turi būfr saugojami. 
Jeigu tik jiė auga^ arba, jei 
p rak i ū ra re i k i a tuo j krei p - 
lis i gerą gydytoją.^įninka
mai gydyti tuos taip vadina
mus vėžio pranokėjns ir net 
anksti patėmytą odos veži 
reikia tik mažos operacijos, 

jodas, sidabras,-nitritas ir 
. < O .• « . . - • ■ ... • .

deginantieji vaistai neisnai- 
kins vėži. greičiaus įerzins.

L.. F. L. T. S.

nuo pusmetinės 25 centus arba 50 centų vertės knygų; nuo 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio 25 
centus arba .50 centir^vertės knvgn.

Nauji skaityto;

galba. kur ivvksta žymus būt reikalinga pamainyti pačios motinosTkada kūdi- 
smągenų veikimo sumažeji- baltiniai ir tt. jis yra iš kis jau išmoksta ix pradeda 
mas xTokiu būdu diena iš naujo supamasj vartomas sėdėti.
dienos kartojamas apsvaigi- tol, kol užmigs, t y. apsvaigs, Paminėjęs lovutes, noriu 
nimas bei nuolatinis galvos dėl to ir nutils. O jau kartą priminti, kad visų geriau- 
sukimasis be galo Wgai ir kūdikiui'prie supimo pri- šiai yra metalinės, aukštais 
neigiamai atsiliepia į kūdi- J pratus, jis rėMmu sukelia tinkliniais šonais; baltai da- 
kio smagenų išsivystymą, {visą namĄ ant kojų, ^reika- žvtos. Metalinės ldvutės y- 

; j » ; . . . - ■ / v <

Dėl pažiūros, kad supimas 
yra-naudingas kaipo neveik
li gimnastika, tenka pasaky
ti, kad blogumas, kurį supi
mas kūdikiui suteikia, yra 
žymiai didesnis, negu tokios 
gimnastikos naudax_ Jeigu 
prie to dar pridėsime,. kad 
paprastai vaikai - yra supa
mi suvystyti, tai ir dėl pa
čios gimnastikos, žinoma, 
kalbos negali būti. ' ♦

Turint visa tai prieš akis, 
matome, kad kūdikių supi
mas neturi jokio sveiko ir 
rimto pagrindo. Reikia dar 
pridėti, kad nepaisant jau.to 
pavojaus, Į kuri supant pas
tatomas vaikas, supimas dar 
savotiškai kūdikį išlepina; 
^ripiština, kaip jau įiiiuč- 
jau, prie Šio nereikalingo 
papročio, taip kad su laiku 
tas virsta tikra kūdikio ne
ramumo priežastimi.

Pradėjus kūdikiui neri- 
manti, paprasta’, užuot jį iš
vystę pažiūrėti, ar kas jo ne-

Atšviežinantis ; [
įsi i 

F I 
~~ i GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio . . _____
sa- • • n-
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vaiko sielos 'reiškinį,be 
reikalo - išauginami netikę 
papratimai?;'• <?; . > '

Tūkstančiai vaikų kultū
ringose šalyse, kaip pav. 
Vokietijoje, Anglijoje ir tt. 
auga be pupinio ir išauga 
sveiki, gabūs ir’^ražūs; Bet Į1]0 'Nuga-Tone 
niekas negali griežtai tvir
tinti, kad supimas neatsilie
pia į visą žmogaus protinį 
gyvenimą.
- * Todėl hiof ii&si ŪuormciPs
iššaugdtf ^jriVcP^hftginamų Sal-no 
vaikų sveikus 1 si^dgehfe, svaigiu j 
sveikus dirksnius, turi kuo 
greičiausiai riesti“ iš vaikų 
kambarin visoTtiiŲrūšių sū- 
pvklu. lopšius, o—pi- vietoj. 
pastatvti. nedidelę lovutę. <t

menesauose^
KVIEČIAME Į TALKĄ

\ L. D. B. nąriAms ir “Darbininko” skaitytojams yra 
gerawproga, pasidarbuoti kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu už tą cterįtbą? Štai ką: Nuo kiekvienos metines

yp gTOOimM 
ĮVAIRIOS-KNYGOS^

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsUaijįtuio* draugystėje Įr A_^ 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. Ą3Steniūkyn»«;

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBŲ-pažinimas tikybos, jos
1 pnyąlnmų,. ypatybių ir tikrojo kataliko priederntėš/ ParašAj^j 
yKun. Jėzuitas Feliksas Cozel V* . ■ < ; . ~

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 meta snkalrtnvgmB' paminėti : 
aprąšymasč Sv. Pranciškau® vienuolijųkįr 3 .vienuolijų jstatAi 8ą - 

^(JCKLEBERRY FINNAS—labai Įdomi^pyS^^ / < 

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeniniai 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Knrir * 

'V. Kulikauskas T__ ________  ♦ ■ -____ < :

REN-HUR—Lstbirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga; (audiniais apdarais). Vertė Jo- 
nas Montvila _ __ ; ’ ‘ ‘ \ ' ■. ,

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- .' 
viams sekasi Amerikoje^ Parašė Kun. J. Tumas ~ Z

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas Pamokinant 
apysaką Parašė T Vyniauskas Vertė P B. ,J1_...... ..

TRUMPI RK ATT^VATĖLi Al—labai gražūs pasiskaitymai apie iva’ r
atsitikimus Paraše J Tarvydas' ■

-moksliški pasiskaitymai Paras* Uosis -_į_45^

mas atsiliepia į vaiko svei
katą ir ypač keikia jo sma
genų bei nervų išsivystymui. 
Labai gražiai šį dalyką cha
rakterizuoja daktaras Furs- 
t’as,-sakydamas, kad nuola
tinis ir pastovus supimas į 
viena ir kitą pusę sudaro 
kraujo pasikeitimų, ypač 
galvos dėžės srityse, lygiai 
taip, kaip kad supimas sū
puoklėse ar garlaivyje. Pa
sekmė to viso — galvos su
kimasis. o užsitęsus supimui 
ilgesnį laiką — net.visiškas 
apsvaigimas, kuris pamažu 
pereina į netikrą snaudulį* 
sudarytą dirbtiniu būdu, vi
siškai primenantį narkotiza- 
vimą (užmigimą nuo mig
dančių vaistų, kaip pav. ete
ris, chloroformas ir t. t.). 
“Jeigu — sako dr. Žuk’as 
—nuolatinis garlaivio ar sū- 
puokliii supimas • priveda 
prie sąmonės nustojimo už
augusį žmogų, tai nėra ko 
stebėtis, kad supant mažus 
vaikus, pasiekiama ? tokio 
puikaus nuraminimo: ap
svaigęs kūdikis visiškai nu
stoja sąmonės ir nejaučia 
nei skausmo nei alkio nei ne- 
patognma savo,kūno padė- 
ties.” Ploss'as tokį dirbįi- 
ni užmigdymu sulygina su 
užmigdymu hipnotizmo pa veržta, .nespaudžia, — gal lovutės reikšmę,pajus. vpa<:

I



nebolševikų-—-ne 
i dolerius^ Štai

taip skubiai eini, 
šimto mylių

Kerą- vilties,* kad'galų 
ikams bendradarbiauti

Publish

( Bemirdami “Lietuvis” 
“Lietuva’* pagimdė'“Liei 
ttao A i/1o rvnonLi

nešti} naud<7 savd' Seiipy-' 
noras, kuriose kaipo saulės

' , savo* Tėvynei f ir ? 
Bažnyčiai joms 
palikdamos ir galutinai, kad 
dailiai gyvendamos ’ neuž- * 
mirštu Brolių Seserų Ame
rikiečių: kad patys Ameri- ' _ 
kiečiai atlankant tų įstaigų ( 
išvystų ir pačius save prisi- *

bedarbę iššaukė ekonominės 
priežastys, kiek politiniai 
sumetimai. Atrodo, kad prie 
bedarbės- augimo nemažai 
prisidėjo politika. Preziden
to rinkimai nebetoli. - Prezi- 
deptąs Coolidgę ištraukė sįa- 
vo kandidatūrų. Jis buvo 
vienas palankiausių bizniui 
prezidentų., Biznio jis “ne
trukdė.” Nerasi pas jį “ra- 
dikalizmb ” *- nei pėdsakų. 
Tikrais biznio ir finansų

• . r.»»7 • y*TĮt~-aJ*C

Kažko trokštu, skausmas žudo, . J 
Verkia Ajau širdis &
Sopulys gi vėl pabudo :t''
Not prapuldyį®Bf%^^.^,;. \

'i - • E. Vaišnoras-V>entys
Kaunas, 1926 m.

Sunkiais laikais tenka mums susirinkti į Naujos Ahg- 
ijoš Kataliku Seimų šiais metais. Mūsų tėvynė, Lietuva, 
padeda vienuoliktus savo nepriklausomybės metus nėpri- 
oūuscnia. bet ne laisva. Iš jos mes gauname ne Įkvėpi-

l »■ * •'t * ' J -lt" /' ’ **' "* +

jautusių gaileširdžių t^vy^ 
namįų kilnumą^’^im;pa: 

ragintų jasjįrįe^ublesnie 

darbštumo, kad toje įs^aig* 

ję " tinkamu

• Artinasi prezidento rinki- 
mai ir biznį .pradeda apimti 
baimė, kad su nauju prezi
dentu gali pasibaigti tie lai- 
mlngiejr taikai. Nežinia, ar, 
tariant Wilsono žodžiais, y- 
ra taPpsichologine baiiflė, ar 
tikra, ar dūduota tik tam, 
kad privertus p. Coolidgę ’ių 
būti kandidatu į preziden
tus dar sykį. Paktas betgi 
pasilieka, kad prosperity 
pradeda nykti, obedarbė au
ga.- ; *••• 'Jį.

Ponai bijo—tarnams ne
bėra darbo.

IjL.-• 
šiai duoda daug vilties pasi- riedės, 
tikėti, kad todvisesutės — 
Sąjungos: Lietuvių Katali
kių Moterų ir Amerikos Lie
tukų Rymo Katalikių Mo
terų, kurioj vi po savo vėlia
vomis turi suspietusios tūk
stantius kilnių ir gerų mo- 
terų-r-auklėtojų daug- tamp
riau susiartins, viena kitai 
rankų išties ir 
pastangomis lengviau • ir

kultūrinio, kėlimo isstafryS'į Jš- 
bendromisf^^Mjstai^os vietoje

malinę lentą ant kurios bus^. cį 
sėkmingiau darbuosis moti-prašyta vardai ir pavardes 
nos auklėtojos kilniame ‘ asmenų ir draugijų aukoju^- 
darbe - 5 Utąnemažiau$50-r-$100. Vi-

r X- ' m .. si' aukojusieji $100.00 bus į- 
Nemanau &a gvildenti | garb£s j į.

tiems santykiams nutiesti ,K.-Motenj Sąjnng^.1^' 
ko jusi $50.00 — nariai rėmė-
• C* * . / ‘ — ‘‘ "f t

jais. _ •

Ą Bet reikalinga pasilikti įr 
čia pat brangios viešnios at- . 
jsilankymo ir jos mūšų tarpe 
darbuotės _ atmintis pat- . 
tninklaš. Irtvirtesnis pa- , * •• '.i : .’ic V* Wrius Meilėn ir Komercijos: 

Sekretorius, Hoover, ir-gi' 
milijonierius, bet labai vga-! 
bus žmogus. J ų šeimymn- 
kavimas. patiko kapitalis
tams, užtat buvo gerai ir-, jų 
tarnams—darbininkams, / jei 
neskaitysime tokių “mažmo
žių” . kaip, pav. mainierių 
straikai, indžionkšenai, uni
jų griovimo,algų numušinė- 
jimu etcT Irturėjome pro- ,

Gaila, liūdna, taip gi 
,; Nežinau kodėl ?

Rodos, nieko man n<
iT'K '** * ' ■ *v'—* * ž*“* '•

Sekretorius sąk.o: ‘5&oje Ša- 
ly yra'bedĄtbfs: Vęi 

no? Kodd jųęprisįpažiutil7

pagrindų jų vykiųimo prie>- 
monių ir būdų, nes iniciaty
va1 priklauso pačioms,sųjun- 
gietėms ir tik iš jų paėjusi, 
jose pasemti nuolatiniams.įr 
artimesniems santikiams pa- 
Įaikytj/prineipaL- igali juoB 
padaryti naudingesnius ir, 
patvaresnius. Čia gi noriu 
nukreipti plačios visuome
nės akis į tų gražių nuotaikų 
ir tą didelį nuoširdumų reiš
kiamą ne vien žodžiais, pri
ėmimu, bet ir taip gausiomis 
aukomis nepaisant dideleė 
visuotinės bedarbės. (Iš 35 
atlankytų kolonijų: surinkta 
$4/153; Cbicagos ŠV. Kazi- 
miero kapinių fondo $1000 
ir A. L. K. M. . Sąjungos 
$500; iš visb $6253)? Jjyai* 

bu yra, kad tie gražūs” da
bartiniai-įspūdžiai, kilnūs 
norai greit nesibaigtų^Ger
biamai viešniai apleidžiant 
šią šalį; Lietuvos Katalikių 
Moterų—Sąjunga kad pa-' 
reikšti savo dėkingumų ger
biamiems aukotojams, kad 
Amerikos Lietuvių nuošir
daus duosnumo Atmintis 
paliktų ilgiems laidams ; kad 
suteiktoji Karmėlavos Ūkio 
Ruošos Mokyklos reikalams 
auka primintų mokyklos 
auklėtinėms jų vargus už-

«t»K
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įsileidimui

skelbta.-

ki|.< Pribėgusi prie teisėjo 
stalo pradėjo kalbėti: “Taip 
teisėjau; dabar kūdikis yra 
baltas, bet kuomet gimė jis 
buvoįtamsiis. Ligoninėje ga- 
lėjo man vaiką pamainyti.;. 
Mąno vaikas tikrai į jį pana
šus.”'

^Galima proto netekti dęl 
jūsų bylos,” supykęs tam 
teisėjas. “Kur slauge?” 

l Atėjo'slaugė. . < .
I “Tiesa, 'teisėjau, kad tė
vai užsigaųna kuomet jų kū
dikiai būna pamainyti. Bet 
juk mes ligoninėje turime 
kasdien po kelius šimtus kū
dikių ir neturime laiko juos

ĮJ. D. 8. Naujos Apglj 

Apskričio suvažiavimas 
vyks vasario 26 d., šv. Pe 
lietuvių parapijos svetai 
je, 492 E. Seveąth St, 
Bostori, Mass. Sesijos p 
sidės lygiai 1 vai. po pi< 
Šis suvažiavimas svarbus 
pageidaujama, kad visos 
apskričio kuopos jud š&i 
mėtų ir išrinktų po Iii 
narių., Visi svarbioji iii 
organizacijos reikalai^ 
tinkamai išrišti, jei nuogį 
kuopų bus nors po vieių 
daugiau atstoti}. įTai^į 
name kuopų valdybas sau 
susi rinkimus, išrinkti ati 
vus ir jiems Įduoti naudS 
sumanymų orgąnizacijos 
bui. ' *7^
! Nepamirškite, kad su 
žiavimas Įvyks vasario 21 
So. Bostone* •

LDS. N.. A/A.Vald

Aukštoji jerarehjaa neutra
li — iš viršaus—o tikrumoje 
—“sfinksąs,” kūjį vienį vie
naip aiškina kiti kitaip—-bet 
jis tyli. . j < <

Šiap dalis tautininkų da
rosi praktikuojančiais kata-. 
likaiis, dalis Ūk. Sąjungos na- 
rių virsta tatuinirikaifij' Dar?' 
bo Federacijos dalis virsta1 
Krikšč. Demokratais, dalis 
Sočiai - Demokratais. Taip 
kad “peregrupiravka” eina 
visais frontais: ir centre ir 
provincijoje.

Tautininkai mano “Mūsų 
Rytojų” davaryt iki 200,000 
skaitytojų ir tuomet, per jį 
pult katalikiškąsias partijas. 
Ar jiems tas pasiseks, ar nė 
— ateitis parodys, o „dabar 
jis yra vedamas bepart^zėje 
dvasioje. j -y •* sLenkai būtinai norėtų pra- 
dėt su Lietuva derybas. Jau 
jums rašiau kad buvo atsiun
tę pasius, bet Voldemaras 
gražiai atsakė, kad pradėsi
me derybas nuo to: kiek Že
ligovskio padarytų nuostolių 
Lenkija turr-Lįetnvai: sumo
kėti, o. lenkai norėjo pradėt 
nuo susisiekimo atnaujini
mo. r- .7...

Lietuvos partijos visos.V'il- 
: niaus klausimu su valdžią sįi- 
' tinka. ■ 7 4.77^7

Visuomenėyė Tyra įvairių 
skirtingi} nuomonių; bižkie- Petrūičiojpavyzdis, Jiėpa- 
riaiyžydai, lenkai norėtų kad liuosuotas ir nenubausta* 
kogreičiausia susisiekimą at- skaudžiau tik dėlto kad 11 
naujinti, ojietuviai_nelabai. gruodžio turi didelius nuo 
Jau dabar lenkiškas elemen- pelnus ir is seniau žinomm 
las galvą kelia aukštyn, pir- -kaiposavanoris ir geras tau 
miau Kaune jau ant gatvių

- labai mažai kas šnekėjo len
kiškai o dabar tyčia lenkų 
kalba demonstruojamą. Taip 
pat yra ir provmeijo j e.

Moraliai Lietuvą' palaiko 
Vokiečiai ir Bolševikai* bet 
ekonominiai gal būt kad ir iš
naudoja... ■ *

lr Ištraukęs. 'į
Generolas Žukauskas pasi- 

liuosavo —* nesutiko sujįm- 
nuoliais kui-ie prieš jį intri
gavo savo kolegas palaikyda
mi. Mat senis gana griežtas 
ir nenuolaidus. , x •

m viauomelUS su' ai’įy nūn, 
^77 bet tai tik gandai..-.
^7' Dabar paratijos gerai su- 
<,7 spaustos ir tiuitylėt. Vieni

komunistai laiks nuo laiko, 
77- tai šen tai- ten apsireiškia, 

bet greitai suspaudžiami ir 
suvaldomi...

Šiaip rodosi kad viskas ei- 
' na normaliai.-. Susipratę 

partijų nariai disciplinuoti, 
S-v susiklauso ir visi laukia savo 
T*-. veikimui tinkamos progos. 
įjgjį ’ Tas skaudus rėžimas visoms 

partijoms yra sveikas: jas 
-Ą užgrudfna, nuo-pėlų apvalo. 
E Vienas, buvęs ameriiketis.

*, kunigas buvo kviečiamas _as- 
p? y. maniškai pas p. Smetoną.

Konferencijoj tikslas “kaip 
fį į pagerinti darbininkų būvis” 
S-. — bet teisingiau tariant,

. .kaip pritraukti darbininkus 
; prie valdžios politiškos rėmi-
mo.' f- - r,

Tam priežastį davė-Dąrbo 
; Federaeijoje kįląs bruzdėji- 

Bauą prieš Ambrozaitįir koųi- 
ypanijąkam jie mųokriksčio- 

.. . niskų partijų atsimetė o pri-
5^ stoja pire tautininkų. * 

y Dėlto ponai matydami kad 
-^-tJuodąjĮ Alykol į” nėr a ga - 

limybės palenkt savo'pusėn, 
S-, ieško būdų kaip~ katalikui 

skaldant patrauki savo pu- 
—sėn.

•J. Kunigis Maliauskas nuo
'■ Šy.

; pasitraukė o jo vietoje kuni-
7 -:. gas Raštutis iš Vilniaus.

Lietuvoje šeimyninio gy- 
g vėnimo įrimo procesas gan 

sparčiai pirmyn žengia. Jatt-
' nimas irgi turbūt žymiai kri- Derybomis su Vokietija ne- 

to doroje. Kas tam kaltas,

Kazimiero Draugijos

Tgntininkai mano kad da-Į 
bar jie stovi labai gerai, bet 
opozicija tvirtina visai prie- SĮ 
šingai: sako nuleiskit dikta- nei 
tūros kardą ir tuojaus gau- 
sįie kitą vaizdą —- bet viešai ^al 
vieni kitus — dantis sukandę 
— toleruoja. * - . \. pp

. Perdirbinėjami įstatymai 
socialės apsaugos, savivaldy? ^aJ 
bių ir kiti; daug maž pagrin- 
das prieškariniės rusų tyar- • 1 
kos pamėgdžiojimas. • Juos Čia 
tvirtina Ministerių Kabinę- žin 
tas ir p. Prezidentas..... čiu 

• Yra gandų, kad tautininkų P*1 
įį jaunųjų karininkų tarpe ki- čia 

biri'mintis nusikratyt “My- tvt 
kolų Jūodūoju ir Greituoju’; įių 
kam jis nenusileidžiąsj bet 
keno tai pastangomis viskas 
suvaldyta ir to neįvyko. kb

Dalykas nesveikas kaip ar- 
mija Į politiką įtraukta, bet 

. dabar kaip poziciją taip ir ^or 
opozicija stengiasi, kad ka- 

. riuomeriės nęerzinti ir į poli- 

. tiką'netraukti... o karstuo- Pa

tininkas. ' .
Sako, p. Smetona nusileis

tų ir sudarytų koaliciją šw. 
valstybiniai nusistačiusiomis 
partijomis, bet p. Voldema
ras nesutinkąs. . : •

Bendra opinija tokia kad Į 
pavasarį susitars. •

Ekonominis gyvenimas vie
toje. ' ;

tariau

visi užganėdinti; spėjama.

įsipriešindavo tokiam “pamokslui,” 
vo vadinti savę nelaimingu žmogum 
riftiti RUirSdintas. * ' < . '

vėiclo po vakar dienai nebegalimabitvo pažinti. 
S k ruoštai sutinę, paakiai mėlyni, kakta išilgai 
ir skersai .grizUota. Pariiačruš įein ant į Ju ozą. 
ji £ieko nepasakė ir nepaklausė, kur jis buvo 
ketinį išeiti; žvilgterėjo tiktai savo didelėmis 
gražiomis akimis, bet tame žvilgterėjime buvo 
neišpasakyto piktumo^ Juozą tas žvilgterėji
mas apipylė tokiu pasibaisėjimu, kad jis jau 
ndrėj6r'gailesčio paimtas, pulti jai po kojų ir 
prašyti atleidimo už pagadintą gyvenimą, Bet 
to vietoje jis tylomis nuėjo persirengti darbi-

• -B « ▲ te A - -*

pakraipė galva ir tarė: j 
“Žiūrėk* juk kūdikio nosis 
tikrai panaši tavo riosei. * ’

Užvirė manyje kraujas iš 
piktumo ir nežinojau ką: į 
tai atsakyti, bet valandėlei 
praslinkus atsakiau: “Atsi
prašau, draugo teisėjo, nose
lė tikrai panaši mano nosei,) 
bet juk už vieną noselę mo- 
keti 30 rublių — tai netei- 
sybėr 'Uįįiosį ga iiunaoketi 
3 rublius, b^t ne daiigian..,” 
Bet palaukit, juk kitos kūno 

’dalvs tai be mano. Aš esuv

tamsus, gi vaikas baltas, kai 
popiera... ”

— “Teisėjau, 
už baltą kūdikį nesutinku nė 
20 kapeikų mokėt. Anas, 
kurs buvo tamsus. — gal ir 
mano, bėt šis baltas tai tik- 
rai ne mano kūdikis. Baigki 
bylą, — gaila laiką gaišin
ti...”

— Ir nusprendė mokėti po 
30 rūbinį '-tarti baltam kū- 
dikiui-i Tfu, ant tokio tei
sėjo, ant tokios teisybės ir 
ant tokių “tayorisčių...” 
Mokėjau, kdLburžuiškų do
lerių ir litų turėjau, o kuo
met jų netekau — giriomis 
ir pelkėmis ištrūkau išRa 

[siejos, kad jūs mano mieli 
“tavorisčiai”. ir - brangios 
‘ ‘ tavorisčkos ’ ’ išklausę.; gai
lingų žodelių pasigailėtumė
te ir po penkinę sudėtūmėte. 
Iškraustykit ir ne tavorišcių 
kišenius. Ura! lai gyvuoja 

I prieš fašistinis frontas!
r Jūsų tuščiakišenis “tavo- 
risčius” Drim^Balas.

įtiek vieno'kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spauda

Leonas XHI

- “Lašas akmenį iškerta^ 
jėgą, bet nuolatiniu kri 
miL”'(Choerilqs von Sąmį

ŽENKLAI

Čia tai teisėjas ir pasiju-’ 
to, kad ne ant mulkio pa-, 
kliuvo: “Tiesa, kūdikis šviė- 
sus,”Jtarė teisėjas. Įgavęs 
drąsos pradėjau savo apgi- 
nimą pirmyn stumti ir sušu
kau: “Dar ne viskas, — kū
dikio. nosis panaši mano no- 
sei, bet skylutės nosyje — 
tikrai jie mano. Ir todėl už 
nosį daugiau neverta man 
mokėti,-kai tik 1 rublį.”

prieš Skausmus 
ir lisinarinimus

“Lauke Dirbanti”

i
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aiškino
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.....
liaus pranešė, kad programė 
ei ga p ra s idės ja anom i s mer- 
/aitemis, lyg primenant Lie
tuvos Nepriklau
jaunas dienas, o toliaus sti-

Dar sykį primename N.’A. katalikams, kad nepaniirs- 
tų kuoskaitlii»giausiąi atsilankyti į 22 vadino seimą.v«rite-< 
mo vietą: Sv. Petro parapijos svetainė prie 492 E. 7th 
St., So. Boslon, Mass. ' " .

Seimas prasidės 10 vai. iš ryto. Prašoma delęgątų-įsa- 
sivėluoti, nes vasario 22 yra Pelenų Dieąia ir 
didžiuma turės grįžti anksčiau. namon į- įgąkorįHęS tpa*- -i . 
maldas?- ■ ‘ ‘ ’• > - '■ > > •

• Svarbesnieji dienotvarkės punktai bus šteip-k
1. Naujos Anglijos.ir abelnai Amerikos katalikų šii| ' 

dienų problemos. Referentas—-kun. J. J. Jakaitis.
2. Lietuvių katalikų jaunimo problema Amerikoje.

Iteferęntas—kiųv S. yeitflH'A 1 ’
^3. Lietuvos valdžios'politika jt mes. Refęren 
kun. V. K. Taškūnas.

4. Seimo delegatų įnešimai.
X pageidaujama, , kad Seim: 
vai, ir galėtų užsibaigti'ne ^ėli __________
;" ^Nesusipratimų ir^pneų Syengiiaui Seiiįū ,ępetu, 
sykį primename delegatams, lįad nepamirštų prieš važiuo
siant Seiman gauti savo klebonu paliūdvmus bent ten, kur

1 1. J- • . .. ---i’ C-

fe "

jau senai atsiskyrė su ^iuo. 
pa§aulFu?^ J ’ ' i

Dabar sandariečiai di
džiuojasi ; sako: mes turime 
daug narių, bet kaipprade- 
da-skaityti* , ant pirštų tai 
randa į daugiau pirštų ant

-•—-I . ,.*■ • - ’ •

vienos rankos negu savo 
kuopoj ^arių, Jokio pro
greso neparodė nė' bolšęri.-;

. ir t .
išmetu “Sandaros” No-
į$ ten Pipiras, išliejo sa- 
ųjfį ant $v. Jurgio ir iv.

r<., iiniero dr-jų, kurios pil: 
^ąrinoka savo nariams li- 
os pašalpą ir pomirtinę ir 
ŽSitnota .už svetainę. Jos

tena neblogai. - Jei drau-ir . /. r .. ,• / • .. ..^Suu. Socialistus y sandane-.os svarstomavo reikalus, N i tSi* --_ - cius nrayare liekži'S^etą&nes

a neblogai. -Jei drau

riji t" uT5>Wii?aHSįUNWfi3

- s

P-riia J. Juškairiėnė, ku- 
rios duktė yra vienuolį var
du Sesuo Ma r i j a Conrada 
Š-v. Kazimiero Vimiuolyne, 
pasidarbavo parinkdama au
rų įtaisymui Lourdo Pąrie-

rapijonų,*
__ t------ __ _  w kestis, turimi 
irėjant, pasirodys tvirfos|m<^^ kadŪM^j gsdima vą- 

&T___ -____________^^’ dįųti parapijų DOnoje to
žodžio prasmėje, Po ilgo pą- 
sikąlbėjimo Jr po visokiu, i- 
nešimų. b.UjVo. nutarta kad jo
kių mokėsiu- neuždėti ' ir 
kad kiekvienas kuris auko-

jrbyė yra

,«r ’

suaugusios proęramo jėgos. 
Jonaitytė sudaina 

vo patrijotine dainą.piianu 
lydint Am^V^kočaitytei. 
Natalija Afasaitytė. .pasąkė 
eiles> apie- kovą už Lietuvą, 
o ‘Bk - Jonait vtė eifes1 apie 
Sėnberilių vargus. Tąi buvo

čius p^ayaįę liekfr1 Š^ętųinės 
ponais ir didžiuojasi : Afes, 
sako, sutrauksime visus Nor- . . , ,
wo«lo’ liėtnviuą >• 
vėliava, kviesime su
»____ f y < . *^ F ~

“misii
i T

jurdą neužsimokančios, t. 
^ųžr svetainę. Tai melas? 
atys sandariečiai ne tik ką 
'užsimoka už bUrdą, bet 
^Vargšai, nė burdo negau- 

neturi kur susirinkimų 
ikyti. Sandariečiai. socia- 
staL- -ir bolševikai tan- 

Liąi savo spaudoje rėkia, 
Įnik* katalikai nieko neturi, 

nusibąnkruijnę. Aš ke-

-T 7. * ’•

Bimbas ir kitus. Taip jie 
ir darė. Minėti “misijonie- 
riai', laikė karštas .“misi
jas,”.. bet nieko negelbėjo. 
Jiems “misijas” belaikant, 
bolševikai visai nusmuko ir 
jau pradėjo dejuoti, kad ne
gali svetainės užlaikyti, kad 
reikės ją kitiems pavesti.’ 
Štai ir padeda . .Svetainę, 
“Lietuviams Amerikos Pi
liečiams.” Bolševikams yra 
dabar bėda. Gal-dabar jau 
jiems nebebus vietos^svetai- 
nėj, nes “Amerikos-Pilie- 
V* Įiy ww. . 21 *

|&Jįpdž&s pasakysiu, ką Čia 
lietuviai katalikai turi ir ką įį*£-"* / B •įraus sandariečiai, socialistai 
te bplsevikai turi.
Efegys./.'-t *■

^lietuviu kataliku čia vra 
215 šeimynų. Jie turi gražią 
|||»yč.ią vertės 70,000 dol., 
Sidelę bažnytinę svetainę: 
j^iri liaują gražią kleboniją 
yęrtės 12,000 dol., kurią pa
matė be skolos; turi 13 ĮvaL 
liigjfl^gainzacijtL kurios’rū-

ės ŠvenČi^usio^stovylos vie- 
nuolynd*Mplyeioje. Adkoj'o 
šie fe
J., Pr t ^I?Jauiiukfexa&; po 
$1.00: Pr. Pudreckis, 'Ona' 
Oksiene, Adelė Jarmalavi- 
čienė ($1.25), Viktorija Ku
bilienė, Agnieška Barry, Pr. 
Barry, O. Juozapavičienė, 
Br. Bajoriūnienė, Rozalija 
Kitavičiukė. Česnauskienė.

\kbpfycioje. j 
aralirdriai po $5.00: J.

$1.(X>: Pr. "Budrečkis^ X)na
ja pagal savo.^ 
naši pąrapij< 
tikras parapijom 
1'Užbaigų^ A0dmisiąū] kle
bonas kum . J. j. Čepukaitįs 
išdavė^ apyaĮpfetąi 1927 meteb 
tvIL.__ _______ •• lLj

nepaisant to, kad daug daly
kų dėl .parapijos per tuos 
metus buvo nupirkta. Sese
rims namas įtaisytas, ir visi 
rakąndai dėl jo nupirkti, ir 
nuošimčių beveik $7,000 už
mokėta, vienok dar ir para
pijos skola buvo sumažinta 
$2000. ' 'į '

Apkalbėjus paprastus pa
rapijos reikalus, buvo kreip
tasi prie naujų įnešimų. 
Svarbiausią vietą jųjų tarpe 
užėmė parapijom] pasiryži-

X

>• * '>

as prasidėtų laiku, t. y. 10 
jau 6 vai. vnkarA- :-----■

Kalbėjo kun. J. Ambotasiš 
Hartfordo. Jis savo kalbo-l 
jelataijg^i nupiešė inū-ip^py^. ;kaį
sų Amerikoje lietuvių reika- 
Iu« ir kaip mes privalome 
palaikyti lietuvj’bę. Toliaus- 
programą pildė vietinis cho
ras. Sudainavo dvi gražias 
dainas ir du duetu, kuriuos 
išpildė T. Kundrotaitę ir M. 
Vaįvadadtė. Dainos, labai 
gražiai išėjo, malonu , buvo 
klausyti. Kalbėjo adv. A. 
Milleris iš AVoroesterio.Gra- 
žiąj, energingai nupiešė ko- 

už Lietuvos Nepriklauso
mybę ir “kaip ji šiandien Juri 
būti' brangintina. Po jo 
uoimpai apie Lietuvos šian
dieninę politiką kalbėjo kle- 

gbonas kun. K. A. Vasys. Vi
są gi programo užbaigą su
darė iš Worcesterio atvykę 
daiuiųinkai: -J. Žemaitis. J. 
Ginkus ir V. Sudeskis. Su
dainavo peikis trio ir vieną 
solo. Na čia tai buvo tikrai 
ko pasiklausyti. Gražumas 
ir linksmumas dainelių! 
Švelnus, malonus skambėji-

Bnčinskienė, Roz- Skarlenė, 
Zalatoriene, Bernatavienė, 
E- Pigagienė; Pr. NorklenJ, 
O. Vismontienė, N. N.r p. p. 
Virmauskai, P. Dambraus
kas, Pr. Juozaitis, Pr. Dre- 

. vindiaitė, P; Balčiūnas,. Ur.
Petkienė, St. Kodienė. - ,
^Nuolatinės Pagelboą Pa

nelės Švč. Draugija Mukojo 
$fo;00. - -

Smulkių $1.25.
' Viso $46.50.

Pinigai jau pasiųsti Sese
rims Kazimieriętėms j Chi-

> Buvęs

ik'
. _ A. Ąr Fedj^ocijos

. Rengimo

yra lietuvių parapijos. r
4į. ' . . • ” 1

T
j ‘ T

Prakalbos, bus-labai įdo-.« ~ Jonas M. Vieraitis, 
mios. Jie to, mūsų LDS. 13|gęlo —- F. Džiaugiutė. 
kuopa dūri gerti pasiskaity
mui knygų, kurios jau gero
kas laikas yra prisiųstos iš 
centro. Visos tos kpygos bus 
dalinamos veltui. Jžangos 
nebuvę ,.x ' 1 ' gį ' ' ; .-g

4 LDS. 13 kjr valdyba

Lošėjai gerai ątlikb,* savo 1 ~

Rengėjai buvo nusiminę,^ ' 
kad nebus pasekmių, nes t^^;' ‘ 
pat dieną šv.. Kazimiero 
parapijos salėj p, JE| 
turėjo Lonėęrtą/ mūsų 
nusiminimas tapo džiaugs- / 

rrmu. ■ -...... .. ........
/.Ar nebūtų geriau sjųeiti į 
sutartį ir kur svarbesnius 
parengimus sutartinai veik- ' '
■*: r-. ‘ '•

, . Vytautas
. *’ • i ' y I

------ --------- —"— - ' ’. ’V -L; Či /
Jeigu pats nesudarysi ki- ? / 

tiems aplinkybių, tai būsi kitų

kįl-.C-;'. 
ris *• ■

; . --/-t.-- - - .? .

cagą. ~ ,
< R - • ! ' y J. J.

* '■ c-. ' '

PHILADELPHIA, PA.
/ b--’-. ’ •

Visų atydai
Lietuviį Darbininkų Są

jungos 13 kp. savo metinia
me susirinkime sausio 22 d. 
1928. metų nutarė rengti 
prakalbas. LDS. 13 kp. kvie-

■- .; ~ "y

WORCESTER, MASS
LDS. 108 kuopa, sausio 29. 

d., d 928 m. perstatė teatrą 
po vardu “Cingu Lingu. ” 
Publikos prisirinko labai 
daug ir paarpijai bus pel
no apie $200.00.- 108 kuopa 
taria širdingą ačiū vtsfemk 
atsilankiusiems už pąrėmi-

r.

gas atmokėti skolą. Buvo iš
rinkta komisiją šešių vyrų 
kurie kariu šu klebonu su
tvarkę visus reikalus šauks 
visus parapijomis i darbą.

sįfc Tėn Buvęs

bolševikų tai bolševikai ne
turės kur dėti savo raudoną •f * • • • •vėliavą. Lietuviai katalikai 
Amerikos piliečiai prie tos 
svetainės nepriguli.

; į
Mūsų bolšerikai? socialis

tai ir kiti laisvamaniai tani
kiai giriasi ]x*r savo spaudą, 
būk jie esą daug nuveikę vi
suomenės labui. O. kai. pa
žiūrų tai jie nieko nenuvei- 

ir nieko neturi; mokaririk
, _■ T------------- -------------rrp,_______ —

nes ir. ją krikštyt'Jfaiijais 
vaidais. į <

Čia da reikia pasakyti, 
kad yra dar tokių kataliku 
kurte vadina savę katalikais, 
bet katatikiškos-zspaudos-ū

v m \ u iiivkv omui: uiqk.<i ub
.- y*11 stumti vieni kitus iš svetai

&&i|ro8 <rc darbininkų toi- ■ 
Stibis. Vasaros atostogų lai- 
U klebonas, kun. V, K, Taš- 
iinas,‘parsikviečia mokslei- 
L kurs mokina vaikus lie
iriškąi rašyti. ir skaityti, 
laisvamaniai sako, įnik ka- 
ilikai išankojąr pinigus .baž- 
yčios ir tautos reikalams ir 
iriems labdaringiems tiks
lins o patys nieko neturį. 
Eai»*jik priešingai. Čia ka- 
iilžkai geraf gyveta. Iš 215 
Įsžrnymi 107 turi nuosavus 
^mųs, vaikus leidžia į aukš- 
isnes mokyklas ir jau vra 
iįdgiisių, aukštesnį mokslą, 
įpfe beri katalikų nuveik
ite (laibus vietos gyventojai, 
tetik lietuviai,, bet - ir sve- 
Bntaučiai, gerai žino.
|O ką mūs sandariečiai, so- 
ffeistai it bolševikai turi? 
H4 ,m. pastatę svetainę 
|tedu Lietuvių Labdarybės 

ingi jos. Svetainė kaina- 
ttbie 7,000 dol. Prie tos 
i&darybės” prigulėjo so- 
4-e C' j * — ' •

tetai, sandariečiai, bolše- 
ri ir vienas-kitas nesusi
ję^ katalikas. Kiek pa
plis ‘pradėta^ mainyti 
foines vardas. Pirma da-. 
t'^Lietuvių ' Socialistų, -kalbėtojus ir ^rogramo.da

organizacijų nekenčia. Pav. 
vienos draugijos susirinki 
me, kad priėjo Trinkimas at
stovų i Naujosios Anglijos 
Kataliku Seimą, vienas žino- 
gelis, J. z V., suriko: “Ar 
pekloms reikia tų atstovi]?’' 
Bet i jo riksmą niekas aty- 
dos nekreipė., Matyt tas 
žmogelis .atsidūrė ne savo- 
vietoj. Geriau, kad stoti į 

• savę tikrą vietą ir platintą 
'i savo “idealus'' kur kitur.

Susipratusių katalikų orga
nizacijose tokiems idealams 
vietos nėra.

mas! Taip kaip kad rodos 
medum tepė. ir šiandien dar 
rodos tebeskamba. Geriau 
negalėjo būti.. Taip tai ma-; 
Joniai pagerbė węstfieldie- 
čiai Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną. Žmonių kaip 
prikimšta Tnlvo ~ salė. Visi 
puikiausiai klausėsi irdomė- 
josi.Jjisiskirstė smagiausiais 
jausmais ir gražiausiais at
minimais.

F , Z ' . L
< . r I

.J*
Čia vra nemažai lietuviu. 

Dalis tarnauja,Rusijos žyde- 
liams, o-diužiuma. yra geri

b®d^kad 
mes netekome-^vo- bažny
čios, nč savo kunigo. Vvs- 
kupas-lietuvių bažnyčią ati
davė kitataūčiams. Tai vis 
dėka mūsą buvusio klebono

ris mns bes naujas ir tik pirmą kar- noras,. Pri

čia riaus. darbininkui būti- ma mūsų naujos bažmlėlėstr aphnkybĮų žaiglas.-
pąi atsilankyti į<nepgiamas .reikalų-./. 1
.fe-akalbas, kurios įvyks va
sario 26 d., tuoj po sumai, 
parapijos- ’-syetainėj,-- 331 
Earp St., Phila;, Pa. NesL 
gailėsite atsilankę, nes kai-

ir musų bažnyčių pavedė ki
tataučiams. Delko taip pa- 
aryta. mums ir po šiai die

nai neaišku. Po to ir kun. 
ęibelis prasišalino, o kiti sa
ko, kad vyskupas prašalino

Dabar nešinom, ar kada 
nors atgausim savo 'bažny
čią., ar ne? Gavę lietuvi ku
nigą pradėtume vėl veikti: 
o Akrone yra kam, tik nėra 
kur. Netekome bažnyčios, 
netekome ir svetainės ir ne- 

jas motęrirrts. Tai buvo di-Karime ^ur 9® mitingųjai-
■ > » *• *v^r v » * * v** j * *

dėlė nauda ir moterys reiš
kia nuoširdų ačiū savo kle
bonui.
S

tą kalbėtojas’ kun. AL Dau- 
montas ir kitir . / <

; /*■‘ ~;< A ’ , f-AU

landas, kurias kiti praleidžia®
- £ i>/J *4'4 •* * -

nuobodžiaudami, paversti ma- , ~~~ 
loniausiomis ir naudingiausio- ’ 
mis valandomis. — sako didis..

...... •

' Lošėjai buvo šie r Jono ro
lėj Jonas Vaitkūnas, Jieva. 

, jo moteris-——P. -Čepuliutė, 
Marė, jos draugė — Al. Afa- 
nasintč,KleboLnas-^-P^-Aikš--

— anas ^-^ Tg. Afana- prancūzų,rašytojas ir vienas is 
sas,' Antanas — J. Bendorai-
tis, Maustus, smuklininkas Monteskie.

demokratinės tvarkčs Jtiirėjy^. - v > - y-

šiam
r* f fi,.

X?

.-TV/
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[o ta_pati. Mo-: 
vyri! įBe jo- 
nikvr RiisriHnki-

vardą—ir* ■ jam
Įariečiams vietos nėra.^ rengė vietos klebonas kun. 
įįek laiko bdlŠerikai ima ___ ,. *
Įl, šoėialishis pravaro ir Lygiai penktų valandą po 
įįlistų kuopą ir. ji turbūt pietų Ipin. K-^/Vasys pra-

Būk idėjos apaštalas? 

Pląjink “DaSMninl^»^ 

Vajus dar tebeina! 
Pastpelgyrt ir pats! 
Tffcnelaakl-Hvrry npt

z

gus įįįreikuojadein 
i ir jį'šeimynas? Jų

r —
I

I I
»

NORWOOD, MASS.
Rekolekcijos

Vietos klebonas kun. V.
/

K. Taškūnas davė rekolekei-

Žvalgas
..........  s

WESTFIELD, MASS. 
šiais metais vietos lietu

viai gražiausias Lietuvos 10 
metų Nepriklausomybės iš
kilmes turėjo,' kaip kad dar 
niekuomet. Diena buvo pa
rinkta Vasario 12, kadangi 
tai buvo -patogiausia įgauti 

į Ivvitis. Visas* iškilmes su-
I* 

K. A. Vasys. - A :

UVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDVQbUOCy ! -
r R*5r* xW Jofr>rm«cijij:—Bgp£J£^'~' " ~

RMANN & F0RSHA1U 
ur... anrinut, 

■ Itnaa fočffgta SS metai ./

'f.

kvti. Už tai čia lietuviu vei- 
kimas yra apmiręs. Gal 
Aukščiausis kada nors į mus 
atsižvelgs. ' '

Krikštynos 1
Sausio 22 d- Ona ir Arita-

Z ' s. - • ž\ < *

Susirinkimas

N. P. P. Švč. draugijos 
įvyko mctirii3 3usirinkrmasr 
Tarp kitų klausimų buvo 
pakeltas klausimas apie pri
gulėjimą prie Katalikų Fe
deracijos. Draugijos pirmi
ninkė M. Versiackienė per
skaitė Federacijos konstitu
cijų Vienbalsiai nutarė prie 
FEderacrioa prisidėti^k__

Valdybajiko 
teiysr 
kių ginčų atlaikė susirinki
mus ir padaro gTažių ir nau
dingi] nutarimu.

: U. U.

■nas Aiduliai pakrikštiho sa
vo dukterį, kuriai, duotos 
vatdhs Veronika. Krikšto 
tėvais buvo "F. Rumbutis ir 
M. Puišienė. Buvo nemažai 
svečių. /, Laikę bankieto 
Pranas „ užsiminė
apie vafg 
mainierių ir 
sušelpimui sudėta $7,5Q. Ąir 
kavo šie: F. Rumbutis^ 
Martinkus, tT. Pfeštenis ir U: 
Smitas po $1.00;'po 50c. s M. 
Putetenė,^ jĮfefrėękte, 
Daugintis, D. v indažius^ A. 
Antulis ir* J. Rumbutienė. 
Snmlkiais bO centiL Višb 
$?Ao. Gražus pttvfeatys./ r 

g ^Darbai r~
iš kUtiri 
ku gaut.

. - — . . — Z - i i-4 * ž ? ' - . . - /’A . *. ■ *

ĮvairiosDainos |
. ; * • ' ' ■ . ’ -. - • * * » -/i m -X.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono 1
Ak, myliu tave __ _______ ________
Bemužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giružė ___ ___
Meilė ______ J_.__ ______ .
Meile uždegta krūtinė -...... ' .... .
G pažvelgki......   ■ „ •
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos________

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas xZ___
Skrenda, lekia musą mintįs______
Trisdešimt dainą . ......................... $.

BEšram Chorai
Ginkim šalį Lietuvos__■—'.________ i
Giesmė j Šv. Kazimerą__________
Lietuvos Vyčių Imnas _.. 
Pirmyn i kovą.............. ..... ...............
Mes grįšim ten ■.---------:----- ----------
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, e) Išbėgo mergytė________
a) Kaip aš buvau jaunas, b) žhi- 
rau anksei rytų, c) Aš užgimiau

• Lietuvoj------ -

1.
2:
3.
4/
5. 
fi-

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13. 

—}4r
15.
10.
17.

18.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
1? a) Eisiu į. girelę? b) Ui, ui, ui,Dieve .25
2. a) Aš pas teveli, b) Močiute mano .25
3. a) Mergąvakario daina; b y Ei, Tė

veli, Teveli --------- ------- 1-------------- .25
4. a) Močiute, miego noriu; b) Oi,

• varge, varge ----- ------ ------------------- .25
5. a) AS toli nuleista; b) Tris (krie

nas (dzūkiška)---------------------------- .25 •
a). Kad aš buvau mergelė; b) Ir at-' 
lėkė sakalėlis-------------------- •—----- .25
a) Oi tu, lakštingėle t b) Vanagėlis 
tupėjo------------------------------ -—*- -25
Tautiški šokiai I.-------------- i----------  .40
Tautiški Šokiai _______ .~T— .40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
.jk.;.1$0.0
— S'
_ ___ .20 
_____ .20 
_____ L20 
___ _ .25

____ _______,_____
Jau kelias Lietuva! _---------   .30r

X

6.

i.
8.
9.

.50
-50 

“25 4. Apvesdinkite mane------
.50 2. šią nakcialy (dzakiška)
.75 3. Jojau dieną (augštam balsui).—__-/.fi0

~ i Ko liūdit sveteliai X.------------ —
5. Siuntė man? motinėlė ----- -—i—
6. Vai aš pakirsčiau •,-------- ------------
7. Saulelė Raudona--------- 11-------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
. 1

2. Dvi dainos

50

* Lietuvoj------— -------- ---------- ,—.50
i. a) Eikš rbano mergele, b) Aš s^ti-J9.,

kau žydeli, c) Kam anksti beįeis .50 
20.- a) Miels tėvcH. b) .Oi skauda gal- 

č) AWiįjFf^tFžalio vyto -J— 
*21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e) 

aibinf jaunas bernužėlis, d) Ai tu-
x .50,,, _ —t—-—-'—---------—.

& Arfį-’J'Ousis rytelis, b) Oi laksto 
nagėHs, e) Kur Nemunas, d) Oi čiu-

3. Mūsų Šokiai I. J—
- .50 4. It

GUDAVIČIAUS DAINOS
1., Aštuoniote įvairos dainoj _
2. ’Tiys dainos--------

VAINKUONIES
L Mūsą šokiai ---------------------

Z ■ -• j 14J

t

A
t

ėiaJhilia’'------- --------
y L” / ■' ■ z j - .v ■ . j -

Visos virš' paminėtos dainos galitna gauti “Darbininkė* Knygyne. Si 
* nu užsakymus drauge prisiųskite |r pinigus. Visuomet

366 W. Broadway, South Boston

»-
y 1



0.1 d. O

vaikui”

Vadovaus ,, / ‘( ‘ .
rįjL D. S. Sekretorius

26 dieną
Laivu

BALLIN

“Trtnįitas”

■ ' . 'V ' ' -‘f

PusryčiautoJas bandė ' 
retį pasikalbėjimu su Iri 
Šaly jo sėdinčiu asmeniu.
Ji Nepaprastas* lietus — 

rodo kaip potvinys.”
“Potvinys ? ” Balsas 

dagus, bet žiugridmijąjjti

^‘Darbininkas’
•Vi- ,4 ' •'•'’i

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. B., Bhiladelphia, Pa. — 

Korespondencija apie Šv. An
driejaus parapa jos vaikų vaka
ru jau tilpo kito mūsų kores
pondento. Tamstos netilps. I

LDS/ 72 kp. nariui, Dettoit, 
Midi. —- Tamstos rašto apie 
narį, kuris nesusivaldo pats Ir 
vra alkoholio vergas, nedėsi- * ■ -w- - ”•me. Tas jo nepataisys. Rašy- 
nėkte apie vietos dailininkų 
organizacijai naudingą, veiki
mą ir apie darbus.

“Darbininkas” 2 Syk Savaitėje Mėtams. 
“Darbininkus” pusei fitatiii ■ 7‘‘ižV'?‘į'• ’’ . .

į “parbflftirtĮ«#^Ai^gfhįįn6nesiams a* v*

m.duo-■ •sLrriu’nnejo:
•7'“Dar neskaičiau. ląikrą^i

.ĮSU

Įįp, Po $1.(X>: 'S. Petkevičius,

M. Ausukaitė, B. Znotinienė, 
AI. Kiburienė, J. Šokas, A, 
Varžinskaitė, A. Staniuliutė, 

ĮggVM. Barauskienė, llL Janke- 
3^;yičienė, ..Bušmanienė, A. 
Įjį^^eslis, J. Giidaitė, J. Mačiu-' 
Wnis,~M. Karbauskas, "N. Va- 

^E??tientienė, V. Brazauskas, J.
Petrauskas, D. Jankus, J.. 
JMarksienė, T. Kavolis^ AI. 
Ambrazas, 0. Breiviėnė, A. 
Kudzmienė, F. Steponavi - 
šiene, B. Kuprienė, AI.

V. Plenskienė, J. Šidlauskas, J. 
yPivariūnienė.,' V. Saviškas, 

Vircinskas, D. Lingevi- 
ęius, 0. Linge vicienė, ■ J. 

ū^Č'Bui-bulis. - . ■
S- 7 d. vas. Moterų Sąjungos 

13-ta kuopa aukavo $20.00 
auksu.

9 d. vasario Federacijos -j*--,
3-čiąs‘ skyrius iš iždo aukavo 
$25.00. . : • r- ;.v .

25 d. vasario L. D. K, Kei- 
^^įucio Dr-ja susinnkimeiš 

surinko $29.00. ’ Ąu- 
< -kavo šie po $1.00: J. Paša- 

>Tėckis, J. Karsokas, A. Jo-' 
naitis, A. Mežiš, K. Grigai- 

jv tis, J. Vaičiūnas. L. Tarma- 
nas, A. Petraitis, V A. Žar- 

^•. kauskas, A. Avanrtuskas, T.
Ragauskas, J. Tamošaitis,

nis, M.^Versiackas, P. Ru- 
kas, F. ^Tuleikis, A. Zalec- 
kas, A. Gruodis. Smulkiais

^'$9.oo._-— _.^jsy 
V;-. 12 d vas. Šv. F. Tretinin-

-kiu skyrius iš iždo aukavo 
$10.00. Narės sumetė $14.32.

/a Po $2.00 aukavo: B. Aleški- 
liųaitė, A. Vencienė^ po 

įL . $1.00: Sk. Smgelskienė. D. 
W' Janušaitė, EI. Kuzmaųskie- 
1ne, EI. Tarųtąjtė, V. Šapar- 
į,ųi nietlė, Al. Pajaujutė; smul
kį kiaiš $6.32.

13 d. vasario Saldžiausios ko gero neišmano 
f* Širdies V. Jėzaus Dr-jai už- 
į darius susirinkimą surinkta 

$7.29. Danielius aukavo $2 
ir 0. Adomaitienė $1. Smul- 

Bį kiais surinkta $4.29.
. Visiems aukotojams taria- 

žr-. me nuoširdų ačiū: Aukos 
S" perduotos Lietuvos Moterų

<* Pat lo* Diskripčija Apu 
-‘ ^Kalinį

Magist ratas—“ Perstai 
žmogų, kuri ta mat^'į 
džiaut skundėją;”

Pbliėistas.—J‘Jis buvo i 
zas nepastebiamos įžiu 
sutvėrimėlis, maždaug j 
ūgio, Teisėjau;”

giausiai dzūku: tinka solo, dviem ir
4 'balsam) ".;X_ .. i________^_40c.

“DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir-choriMnslgrazŲš duetai, svajonių 
dainos) ___ . ■ ;

NAKTSS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duĄas; romantišku- 
mo ir meiles pilriaJ____ , ( UĮ. BOęf

10 jilALDA (tinka Iri vasario giedoti 
koncerte, publikai -ustojus; patrio- 
tižka) ____ __ X..„I..... ■■■_..30c.

11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms) _______ ___________ 2oc.

Spaudoje; . ;

TUIft Aš (ilga cberui daina: roman
tiška, įvairos spalvos, lengvutė)- ,?

2. SAULĖLEIDŽIO GIESME (nelengvą,
rimto pobūdžio, juoktis Pereik, ilga, 
jvairf) . ' , ' ' .

3. NAKTIS (basso arba baritonai ir 4 
vyrą balsams. Serenada, lengva, graži,

. romanso pilna) , ... z- •; v .

4. FORDUKAS (Poupuri iš 14 liaudies
- dainų. Vyrų chorui ir soprano. Juoko 

daug, lengva dainuėti).

Vieną dieną nelaimipgą nutė gry 
žygį didžiai neprotingą pa- proto šič 
dariau neapgalvoję, todėl jam p gi 
tad ir nemiegojęs buvau Ii- mano ka 
kęs kiaurą naktį. Ir gulė- ėmei ^dū 
iau net f apakti; 'taip|-d|aiįg gaĮvą šul 
verkti manei 'teko, kad vos galvojai, 
ašarų užteko. . Alat dalykas .nebojai, i 
buvo toks ~’-$abar jau iš to . Iena, o < 
nors juoki«i-r^ apsireiškiau j na ir- pa 
tykiai dniikii aš Ate&ai savo’ri, :.Ne b 
meilėj, paprašau ją būt 
man> žmona, ' valgyt mano 
gryčioj duoną., Jimlergaitė 
būtų nieko, džiašigias sau iš 
xisn vieko, net i kaktą pabm 
čidvo lyg kad tikrą styrą 
vo. “Aš sutinku ištekėti,.tik 
reikėtų pakalbėti su tėveliu 
apie šitą: gal jis pasakys ką 
kitą.” “Kas del'tčvo — tai 
ne hčria Juk nž Štivo būt 
negėda ištekėti ir miestietei,- 
o ne tau prastai kaimietei,” 
pasakiau jai nusijuokęs ir iš 
džiaugsmo net pašokęs. _■

Kitą dieną apie pietus 
nerandu saiy gryčioj yietos, 
pas Aleną širdį tranki a; ro
dos ji manęs'jau laukia. Kai 
nueisiu pakalbėsiu — ir veš', 
tu ves ruošt pradėsiu. Nu
ėjau jau kiek sutemus — sė
di visi gryčioj ramūs, vai
kai žaidžia, tėvas knarkia, O: 
Alena žiūriu verkia. “Kas 
gi tokio čia ištiko ?” Klau
suti.- Alena supyko: “Afat, 
sakiau; kad tėvas mafto niė- 

už tavęs 
tekėt neleidžia, mūsų meilę 
žiauriai žaidžia!” Aš nu
stebęs net sustyrau, o pas
kui įpykęs spyriau į pašonę 
seniui tėvui. “Nusižengsi, 
seni, Dievui, kad neduodi 
man Alenos; juk pas tave 
bėdos vienos, juk vaikų pil-

Kas noritė išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijaą. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 

.-y - ,,
,^4-- J^HaDaitos: .
'P StAMYTĖ1 (sčpranui ir tenorui, ne
'< .lengt&y

BIJAU! PASAKYT (lengvutė; . ’ ‘ 8.
< baritoniu,u$ezzbscrpranO)„__:.r40c. — -

3. JLPL’ĄI (^ąritoiąū: lengvute, tinka
— ^^MeunR^Mnksla^. Sportas^* įš “Va-

hag» Plunksnos”)'.J..2
~~4. GODELES (žemam balsui- mergaLĄ__ 

tęs žodžiai “Vau. Pliln.”) ____ -60c
5. STASYS (tinka ‘/Barborii” iš4‘Va-

— nago Plunksnoj  -------------- ----------- 60c.
6. DUL DUL DŪDELE (aukštam'bal

sui: lėngva, graži)------------------ ------50c.
.,X- ■L/-' ■ * ■ •4 ’-

Chorams Dainos:
1. VILNIUS (patriotiška daina: ant

ras himnas") _____ __________ ■._____35c.

2. VfeJUŽELtS (ilga, lengva, lyriška
" JL daina) ___±___ __ _______ ________ ..._ _35c,

3. VAKARO --ILGESYS- (romantiška; _
, labai graži ir tinka jaunimui).——35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima^ šokti 

valsų.ir dainuoti: tinka duetui)——30e.
5. DZIMDZr DĘIMDZI (juoko daina;

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

56, MOLTO UZBONAS (galima sudžia- 
zinti: linksma, visiems patinka)—30c.

Mokykloms-vadovėlį “Dainuok II dalis.” impnt dideliam Skapui (y duoda
me dideli nuošimtį. Chorams tTfp'-gi duodama z^i^r.ida.

“DARBININKAS
<*> ' -■*' 1 ■* ' * . * ’ ’

366 W. Broadway, ' South Boston, Mass. 
■ ' - J • - ■> ■ ' ' '• • ■



Sudužo Kinų

kilti kultūroje ir

— Tai kodėl ?i tu mano
• X Z

miestų pavadinai savo var
du ? 7— ėmę smarkiai šaukti

prie vartų paklausti., (Mat, 
Petras Petru pasitikėjo). 
Nuėjo Petrfty? -Didysis prie 
vartų ir paklausė:
—Kas ten?

Bok idėjos apaštalas! £ 
. Platink ‘ * Darbininką! ”
Vajus dar tebeina! ' 
Pasipelnyti ir p^ts! ' ’ 

^Tik nelauk! Hurry upf

KS

A6MH i

Šiuo laiku Anglijoje stato
mas didžiausias orlaivis pa
sauly: jis turės-vardą “R. 
100” ir bus pabaigtas ligi 
balandžio mėn. 9 d. Tasai 
naujas dirižablis (orlaivis) 
turės 79 pėdas ilgumo,

Pirmininkė — J Ieva Marksienė," ‘^naa „n 
- ao? y <gt So FtĄgtnn Mn<«. UdS, VĮJ
Vice-Pirmiijinkė — Ona Zulonlenė. dainuoti

B TeL.' Brockton 5112
f DANTISTAS

| DRi A, Ji GORMAN
1 (GUMAUSKĄS) ’ .

*in. Raštininkas — Kazys KiSkis, nuošimtis TT~3fK Braadway, So. Bostpn. Mass. DUpSlinUS. Isa.HUOh, 11 ą<
ždininkas — vineas Kaušius. ? t kaina 60 eenta. Puikiau
67 G Styeet, Soątll Boston M&us. - .‘ . . x .

faršalkav—Kazimieras Aznbrozas, Vadovei 1S mokyklomSlT
492 E. SeveuthSt., Boston. Mass. rnrnc V

>rangija laiko savo snsirinkhnus ka.“ * ■
pirmą nedfJdienį kiekvieno menesio _ . ' .
antrą valanda po pietį?, parapijos JtveikalaUKlte DdTOlUlIt

B^ea- 366 ,Broadway, S«: Boi 
1 ■ — ■ t ' . -^Mdss. Atesturnnevisas' • , ■ z * •* 
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS nagaičio kompozicijas.

* vSŽybos’atobsai0' . Pirii!e visi “BaĮnd

Nuo pleiskanų 

Naudok^ !«

1,000 Žmonių. ’: -
'1927 -i. — I+alųlaivas 
“Princ’jessa Motai da’’ - šų 
kuriuo važiavo 1,600. kelei
viu, apvirto Brazilijos pa
krašty. žuvo 300 žmonių.

laivas ‘‘Vanguard”užsidėk , 
gė, žuvo 800 jūreivių* x ’

‘ <-1918 m: Japonų, karo
laivas f‘Kawaęki” užsidegė, 
žuvo 500 žmonių.

1918 nu — Žuvo be žinios 
. laivas '“Čykolps,” žuvo 283. 

žm. - ' z "

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!!
Įgj>< įsigykite savo nuosavybę
^7 .. ' South Boston’e
^Kampinis namas su krautuve Ir dvi šeimynos po keturius kambarius. Yra* 
^elektra, guzas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina SG.50O. v
L' Šegfc? šeimynų medinis namas, netoli Dorcliester Street 3 šeimynoms po tris 
r kambarius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rend*j atneša $§45.00 į metusi' 
i $4.500. Lengvomis išlygomis. \ , . -

Trijų šeimyiV medinė.stuba ant W. Sizth Štreet, prieš pat švento Rožan- 
įjEtatra bažnyčią. 3—4—4 kambariai su [taisymais. $3.709. Lengvomis išly- ’

* Dvieju šeimyną 'medinė stuba su penkių automobiliu garadžium, Ctty Foint, j 

pitentEast Sistli Streer. netoli L Street. Keturi kambarf-1 ant pirmo augšto 
gjtr penki ant antro. * “
FKšina $S,f

1917 metais, nuvertus ru
sų carą Nikūiojų II-jį, pa 
ėmė 
tas Ulijonas Leninas, 
tuoj išleido daug įstatymų, 
visokių įsakymų ir, tarp ko gus 
kito,: įsakė Petrogrado "mies- 
tą vadinti jo vardu- '-Lenin
gradu- Visko saviška i su- 
tvarkęs, j ik* mirė ir, būdamas 
'drąsus, nnkeliavo tiesiai į 
dangų. Priėjęs prie dangaus 
vartų, smarkiai šildavę į du
ris irsuriko:

y;*?*- • - . •

— Leiskite! — —. —

y.- * t . , — . • -.-------- - ■« -
Jau išėjo iš spaudos “Dalį 

nuok” II dalis. Gražus Tai
kinys dar gražesnių dainų, 
dviem ir trim Halsams. Mo- 
kyjdomš imant didesniais

Red Cross Kidney Plasteris 
•g : V^ia Tarš Magiškai 
■ra*' ' -' ‘ ■4* • - 
£ galite beveik urnai pašalinti aš- , ,.. . ' * j

Į&ty skausiAūs lF ni^ipuriVrdiogii^ Lar.gnjogTr-Affnenkos; tą ke- 
^too^ndie"ho’ N™raląi-i<?s ir kity lione jis atliks per 48 va- Keotaatizmo priepuolių su Johnson s ‘ d r
Red pross Kidney Plaster. Nuo mo- pandas. \ 'T>adariUS I)irmUO- 

-mentė, kuomet ši? nuostabns, senas '• .v ,IgUbstantis plasteris yra 'panaudojama SIUS meSfinimUS. , dmzabhu 
ppne skalbimų vietą, jis.teikia — ši- fKls skrendama'Amerikon. 
’,iumą, švelnina ir ramina sujaudintus
;i»ervus ir pašalina skausmą ir misteri- -------------—---------- :----------------- '
Lją taTsi magiškai. Jus gaunat patvarią . ' __  ■ - < . -r-'. __

da ir dei to, kad gyduolės’ " Būk idėjos apaštalas! 
i./Red Cross Kidney klasterio nuolat t ... -
"-sunkias per odą j apimtas vietas taip Platink Darbininką!

** ilgai, kol plasteris laikomas prie kūno. Vaina Ha-r tėhm-nalt^Buk tikras pareikalaut didelio Red VajUS Qar KOelIla-
i-. Cross Kidney PJasterio sn raudona i Pasipelnyti ir pats! 
V flanele užpakaly. Visose vaistinėse. | _ « . «* ' v ,
■ Ad.,No. 110 - ' 50 Agate Lines Tik nelauk’ Hurry up!

Vasario 18-19, Pittsbffrgh, 
Pa.

Vasario 20, Dayton, Ohio.
Kovo • 18, Chicag-o, III. 

(Meldažip svet. pabaigtu
vės).,

Nėštgailėsitc išgirdę Va
nagaičio juokus. Sir juo kar
tu keliauja pianistas M. Yo- 
ząvitas, iš kurio reikia ste
bėtis kaip jis moka pianą 
groti. ?.

Paskutinės Šarkio mušty
nės jau bus ant programos. 
iKas negalėsite išgirsti Va- 
n&gaiti koncerte, tak 'nusi- 
>įrW ^rekordų.
"te -

Šiaulių m. 4-os pr. mok. 
Il-įo ^kjTiaiis. mokinys. , 

—-^ĮFcturtinga ar turtinga, iš- 
tekėjusi af netekėjusi, moteris 
turi didelę įtaką į žmonių gy
venimą. Šeimynų laimė dau
giausia pareina nuo moterų. 
Moters didžiausia pareiga — 
gerinti, tobulinti, gražinti pri
vatų gyvenimą, — sako ponia 
Neker, viena išmintingiausių 
prancūzių.

SVERIA ŽEMĖS RUTULĮ , 

/ 'Žėmės rutulio sveri mas v- 
ra simkus; jo mat, ant svar
styklių neuždėsi. O jei ir' 
uždėtam... V i salei to yra ži-. 
noma, kiek sveria mūsų že
melė, būtenfy ji sveria d,000 
trilijonų tonų arba 6 kvadri- 
1 i jonus kilogramų; šitoksže- 
mes svoris-Yra ne visai tiks-- «
Irtš Dėl ta trys amerikiečiai 
sumanė-susėkti tikslesnį že> 
mes svorį. Šiuo laiku jie 
dirba po triukšminga Wash- 
ingtono -miesto gatve, įsikasę 
į žemę, su pagalba labai jau

ta Irių ir kartu sudėtingų iran- 
motoras turės 4200 arklio jė- pjų jie sveria žemę ; tie įran
gų. Jis galės .pakelti 100 įjaį jįe fxi_
keleivi ių be kui'iu dar J)Us 50 
.dirižablio tarnautojų. .Spė
jama. kad “R. 100” palaikys 
nuolatinį susisiekimą taIp

rėjo įsikasti į žemes 2Qjuk£. 
rų, kur jiems,nekliudo pei 
oras, riėi kitos kliudą,

Žetaes rutulio dydžiui jsi- 
vaizduoti ' i mkime’ tokį pa- 
vyzdį. Sąkyšim, kad kas ap
siėmė kur nors f£navežti” 
žemę ,traukiniais, kurie turi 
po 100 vagonų kiekvienas. 
Jei kas' sekundę ^išeitų 1 
traiikinys, veždaTnas - kur 
nors žemes, tai ir per 100 
metų mūsų žemė beveik nė 
kiek nenumažėtų. ' >-

Tuo aukščiau minėtu bū- 
dh visą žemę “nuvežti” te
galima. tik per 4,000 milijo
nų metų. Gera mūsų žeme
lė k' •’ ‘

BERLYNO GYVENTOJAI
S c- . * r *

Berlynas sparčiai auga v „
[Savo didumu Berlynas da-'Pęttas taip, kad Le-
įbar užima "trečią pasauly ninas kūliais nubildėjo tie- 
' vietą. Gyventojnyra virš 3 si ag'į pragarą. Leninas pra- 

Maudynės, šiitas vanduo, elektra, priešakiniai piazai. bilijonų 800 tūkstančių. Jų gare jau nebėsisakė kafi esąs. 
Pulktausioj\ietoj South Bostone ant Marine Roąd, dvieją šeimyną naujas tarne bangiausia protestan- Bet veltnjd Vis deltiFSUŽinO- 
taias. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ii prieftlmo sale. , " i T-^A o l-zx
ntrame aukšte G kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena i’l mik, katalikų apie jo, kad ta$f Jiat.. garSUSIlS ko-
rtmyna turi savo atskirą šilto vandenio šilumą. Visi naujausios mados jtal- įfg) takstanciu Žvdn -__ 172-1
rmai. Vieta <1et g^radžfą. - ] 4,500. > i ' t*_ ‘ “ «»?■!-----—— '

Roslindale , nikst. g t IMI O
-Netoli TVashlngten -Straet. 3,šeimyną medinė stuba su visais įtaisymais, prie- Mieste vra 90.000 namu SU ' ’«Wt KrrelnjS
tekiniai Ir-užpakaliniai piazai. trys štymo pečiai. $12.800. ‘ rMl.te.Tte.tM***v**
^ 5 . East Bridgewater Farrna 1,500,000 būta: gatvių 60,-, /‘DarbHDMro” name, prie E

0 akerią žemės 10 kambarin stuha. yra elektra, vanduo, .Šiluma, 18 knrvią ir 000, tįjtll 445. ! ant *rendos didelė kraU-
ląąiMą faunos mašineriją. $12000. , ' r »- w
c. Pa* mun ura dang namą Icmuturht ir farmų ant pardavimo ir

• išmainymo kairų čia negalime suminėti, i 
kPDRAUDZTAM automobilius, forničius. gyvastį ir namns nuo ugnies ir ne- 
Mfaią. Parduodame anglius ir malkas.

- Parduodame Laivakortes į Visas Pasaulio Dalis 
Teikale kreipkitės pns: , -' i

' A. J. KUPSTIS 
132 WEST BR0ADWAY^ SOUTH B0ST0N, MASS.

Teleplione South Boston 1662—1373

(Pasaka)
munistas ir revoliucijos va-’ 
das. ‘Visas pragaras- nusi- 

valdžią garsus komunis-^ando. O pragaro viršinįn- 
Jis kas tuoj įsake Visus langus 

uždaryti ir prie vartų sar- 
pastatyfi, kad tasai sve-' 

čias pragare nėsufedtų re-, 
voliticijo's i r-ne Įvestų komū-> 
nos, o patsai prašyte prašė 
Leniną, kad jis geruoju ap
leistų pragarą. ' kad išeiti;. 
Leninas sutiko ir išėjo.Vaik- 
ščioja dabar Leninas be vie
tos • aplink pragarą ir ba
dauja, nes duonos tik vienai* 
savaitei- teturėjo- pio 14 svaro 
dienai?Alat,’r pats valdyk 
damas žmones, po tiek te
duodavo duonos. - «

— Aš, rusi] revoliucijos 
vadas Ulijonas Leninas iš 
Leningradą '.

Petras Didysis vėl klau
sė: ‘-

— Kas tą miestą įkūrė?
— Petras Didysis. — at

sake Leninas.

*

*^^^į*—* utį -ojtea

\ •■■r*
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