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Laike Voldemaro kalbos penki' 
Tautų Tarybos atstovai mie
gojo.

; ’arapijonai už tai jį apdrabstė 
___ supuvusiais kiaušiniais____

Pasmerkė Lenkiją už palaiky
mą ginkluotų bandų Vilniaus 
krašte.

»

Jis pareiškė, kad Lietuva su
tinka pasirašyti sutartį, bet 
Vilniaus neišsižada.

Švenčiausiąjį iškėlę vežė šešias 
; mailes vandeniu, o paskui

• nešė Sydney gatvėmis Prem. Voldemaras atsakyme į sudaryti. Bet tas p 
Jungt. Valstijų pakvietimą nuo Lenkijos, 
pasirašyti Kellogo nekaria- 
vimo sutartį priminė Vil
niaus klausimą.

Tūkstančiai klūpojo laive
liuose

Orlaiviai sudarę kryžiaus ženk
lą lėkė virš maldininkų 

galvų
<
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.

Tai buvo be galo įspūdingas 
reginys-matant tūkstančius 
vaikelių einant prie Dievo 
Stalo.

Tą dieną Pontifikalių Mi
šių klausė apie 150,000 žmo
nių. Per Šv. Mišias giedo
jo Seserys ir Marijos Vai
kelių draugijos narės.

Moterys pasirodė gražiai 
ir organizuotai.

Eucharistiniam Kongrese 
tarp kitų svarbių nutarimų 
užgirta “Motinų Diena.”

Tokių iškilmių kaip kad 
buvo čia laike Eucharistinio 
Kongreso, dar niekur nėra 
buvę.

nijos ; 
kai savo sų

V darbiniu-
avime priėmė

t

Sydney, Australija.—Rug
sėjo 9 d. nepaprastais vaiz
dais, iškilminga ir gražia 
procesija užsibaigė Tarptau
tinis Eucharistinis Kongre
sas.

Prieš pabaigą, J. E. Kar
dinolas Cerretti, Šv. Tėvo 
legatas, tūkstantiniai miniai

• suteikė Benedikciją.

Paskutinės dienos ceremo
nijos prasidėjo Aukštomis 
Pontifikalėmis Mišiomis šv. 
Petriko kolegijoj, Manly, 
vienoj iš Australijos -įžy
miausioj vandenų vietoj.

Po to J. E. Kardinolas 
Cerretti su savo palydovais 
aukštais dvasininkais, baltu 

. laiveliu, vaizduojanti Kris
taus plaukiančią šventą šėt
rą, iškėlę Švenčiausiąjį plau- 
kė į Sydney. Paskui juos 

š;luiiigai ir 
kiti maldininkai gražiai pa
puoštais laiveliais.

Atvažiavus į miestą, mal-
< dininkus patiko dar dides

nės minios žmonių ir karei
viai.

J. E. Kardinolui Cerretti 
išlipus iš laivo su Švenčiau
siu, kareiviai susirikiavę 
prisidėjo prie procesijos.

Gatvėmis iki katedros ka
reiviai nešė masyvišką bal
dakimą virš Švenčiausios 
Hostijos.

Daugiau nė 25,000 žmonių 
dalyvavo procesijoj. Dau
giau nė 1,000 Marijos Vai
kelių draugijos narių mėly
nais ploščiais ir baltais už
dangalais pasipuošę paįvai
rino procesiją.

Šeštadieny, Kongrese bu
vo moterų diena. Beto, nau
joj Šv. Marijos katedroj bu
vo dalinama vaikams Šv. 
Komunija.

Priėmė apie 50,000 ber
naičių ir mergaičių. Vaikus kus. 
tvarkė Seserys ir Broliai, sus laukus apsėmęs vanduo.
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Susirėmimai su plėšikais Lie- 
«-A.'’ctūvOS; Latvijos pasieny
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DIDELĖ AFERA LIETUVOS 
BANKE

Kaunas. — Kaip praneša 
“Id. Štime,” Lietuvos Ban
ke susekta didelė afera, į ku
rią įveltas banko vyr. buhal
teris p. Landsbergis ir eina
mosios sąskaitos valdininkas 
p. Kalinauskas. Dėl šios a- 
feros bankui padaryta apie 
192,000 litų nuostolių.

Kaip jau anksčiau buvo 
pranešta, liaudies mokyto
jas Giknius norėjo netikru 

litų “Naujosios statybos” 
bendrovei, kurios iš tikrųjų 
visai nėra buvę.

X

Florence, Ala., rūgs. 5 d. 
— Čia Countv teismo rū
muose iš sakyklos kalbėjo e- 
vangelistų kunigužis George 
X AVilburn. Jo visa kalba 
>uvo prieš Demokratų par
tijos kandidatą i prezidentus 
Smith ir katalikus.

Šmeižė katalikus kiek tik 
jo liežuvėlis pajėgė? Susi
rinkę protestantai, jo para
ki jonys, klausėsi valandą 
raudonuodami, bet ir jiems 
išsisėmė kantrybė. Tūla p-lė 
Jem WeakleV pašokus iš sė
dynės pertraukė pryčeriaus 
Wilburn kalbą ir ji sugėdi
no. Ji pasakė, kad ji turi 
seserį katalikę ir kad Wil- 
burn kalba apie Katalikų 
Bažnyčią yra neteisinga.

Ji taipgi užginčijo evan
gelistų priekaištus katali
kams dėl valdžios.

Kada ir to, pryčeris 
nesustojo burnojęs ant kata
likų ir jų Bažnyčios ir Wil- 
burno parapijonams išsisė
mė kantrybė ir jie paleido 
supuvusius kiaušinius.

rezoliuci 
Rusijos ko 
rė ne 
jais arba 
cionalu.

pasmerkė 
ir nuta- 

akių santikių su 
ffeciuoju intema-

U ‘SKAUTAI’ 
JOJ

10 ir 12 dd. 
ty prie demar- 

vaikščiojo a- 
kelių lenkų 

ų. Tomis pa- 
; dienomis toj vietoj

x_____

Trakų 
kacijos 
pie 50 
kareivi 
čiomis 
vaikštinėjo Įeivilių žmonių 
būrys taip pat ginkluoti) ka
reivių lydines. Ir vieni ir 
kiti apžiūrineję demarklini- 
ją, padarę kjįetą nuotraukų, 

pasitraukė 
link.

PLEČKAIČIO KARVELIAI 
LIETUVOJ

Kriminalinės policijos ži
niomis, šiomis dienomis 
Tauragės apskr. sugauti du 
lenkų karinės žvalgybos kar
veliai su ženklais ir pritai- 
symais raštams paslėpti. E- 
sąs sugautas gyvas tik vie
nas karvelis. Jis buvęs la
bai išbadėjęs ir suvargęs. 
Toks pat karvelis esąs su
gautas ir Kukoraičiuos. Vie
ną panašų karveli nesenai 
nušovė medžiotojas . prie 
Šiaulių.

Kai kas spėja, kad šiais 
karveliais naudojasi ir Pleč
kaičio šalininkai. Krimina
le policija deda pastangų vi
sa tai išaiškinti.

Hoovesr nusavino savo partijai 
nekariavimo sutartį
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MILŽINIŠKAS POTVYNIS 
KINIJOJ

Apdrabstė ne tiek pryčerį, 
kiek sakyklą, iš kurios jis 
kalbėjo.

Jau antrą kartą šį bumo- 
toją jo paties parapijonys 
nušvilpia iš sakyklos.

Liko be pastogės 40,000 
gyventojų

Apsemta du šimtu kaimų. 
Žuvo 800 žmonių

~ *

Paryžius, VIII. 21. (El
ta). — Pranešama, kad Šan- 
tungo provincijoj išsiliejo 
Geltonoji upė. Apsemta 200 
kaimų. Iki šiol žuvo apie 
800 žmonių. Apie 40,000 
žmonių liko be pastogės.

LENKŲ RUMUNŲ KARO

Sinajuj įvyks lenkų rumunų 
karo konferencija, kurioj 
dalyvaus ir Pilsudskis.

Kaunas. — Vokiečių ats
tovas Lietuvai p. Morath ir 
Lietuvos pasiuntinys Vokie
tijai p. Sidzikauskas šiomis
dienomis lankėsi Klaipėdoje, kavus.

Bet Sutarties Autorius Kel- 
logg’as Tokiam Nusavini

mui Pasipriešino

Kew York.—• Republiko-. 
nų partijos kandidatas ų’ 
prezidentus Herbert Hoover 
savo kalboje laikraštinin
kams pareiškė, kad .nekaria
vimo sutartis yra tai parti- 

.......t....... _.s ir kad -Demo
kratų ^partijos 'žmonių prie
kaištas Republikonų parti- 

nieko nepadaryta

KAIZERIS ATGAVO DU
DIDELIU DVARU

Winduoek, Cape Colony.
— Buv. Vokietijos kaizeris Į jai, kad
čia teisme laimėjo bylą ir at-|taikos sudarymui Europoje 

gavo du dideliu savo dvaru, 
kuriuos 1920 metais Pietų 
Afrikos valdžia buvo konfis-

Netoli Klaipėdos rasta slaptas)^ 
ginklų sandėlis

JONIŠKY POTVYNIS
Kaimas. — Praneša iš Jo

niškio, kad tenai rugp. 19 d. 
nuo pietų radėjo lyti ir lijo 
iki rugp. 20 d. ryto. Tar
pais lietus buvęs gan smar- 

Tiek prilijo, kad vi-

W Kaunasi Rugp. 17 d. 1 
. vai. nakties 4 asmenys gin- 
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kluoti revolveriais ir- grana
tomis męgino peręiti Lietu
vos Latvijos sieną. Latvijos 
pasienio policija tuos asme
nis apšaudė ir 2 iš jų sužei
dė. Sužeistieji pasidavę, o 

jtriJpOMi sulaiįryti —
.p/t| fetrąs jJįąųdas buvo pabėgęs 
< , iš kĄlėjjįmo ir gyveno Rygoj
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su Latvijos vidaus pasu ir 
Prastaitis, gyv. Šiluvos vai.

.Pabėgo Griša Kovalenko 
ir Gavėnas, abu iš Tauragės 
apskr.

Spėjama, kad jie yra pa
sižymėję vagys reeidivistai, 
kurie norėdami išvengti 
bausmės mėgino pasislėti už
sieny.

Pabėgusieji ieškomi. |

LENKAI VĖL APŠAUDĖ I 

LIETUVOS POLICIJĄ 
Trakų apskrityje IV rajo

no ribose šių metų rugpjū
čio mėn. iš 20 į 21 d. naktį a- 
pie 22 vai., nežinomi iš len
kų pusės asmens apšaudė 
pol. Smolskį Antaną, stovin
tį demarklinijoj, prie Ma- 
naičių ežero, sargyboje.

Tą pačią naktį tose pačio
se ribose apie 5 vai. ryto iš 
lenkij pusės buvo apšaudyti 
stovintieji sargyboje polic. 
Gudelis Petras ir Asilevi- 
čius Stasys 
15 šūvių, 
galima tikrai nustatyti įlen
kiu kareivių skaičiaus,, > bet 
buvo nemažiau 20>žnwįiįAI 

----------------- -  >111 i i
GAUDO KOMUNISTUS

Šiomis dienomis Telšiuose 
policija sulaikė A. Jocį ir K. 
Giniotį, komunistų artijos 
narius, ir K. Kazlauską, kal
tinamą latinime komunisti
nės literatūros.

asys. Paleista apie 
ii. Dėl ūkanų nebuvo

» I
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yra nepamatuotas. Tuo 
bandė partijos markę pakel
ti ir savę pareklamuoti. Ne
pavyko. Ką tik sugrįžęs iš 
Europos Jung. Valstjių Val- 

?s sekretorius Kellogg, 
nekariavimo sutarties inici- 
jatorius, New Yorko Times 
reporteriui užklausus, ką jis 
manąs apie Hooverio pareiš
kimą. jis atsakė, kad toks 
Hooverio nusavinimas su
tarties yra nepamatuotas ir 
negudrus. Anot Times -re
porterio, Mr. Kellogg tiki,

Ar Kriegervereinams 
apginkluoti?

Geneva. — Rūgs. 8 d. Lie
tuva savo atsakyme į Jung. 
Valstijų pakvietimą pasira
šyti Kelloggo-Briand neka
riavimo sutarti iškėlė Vil
niaus klausima. Lietuvos de- «■
legacijos vardu prem. Vol
demaras, delegacijos pirmi
ninkas pažymėjo, kad Lietu
vos atsakymo notoje J\ing. 

Valstijų valdžiai pažymėtas 
Vilnius Lietuvos sostinė, nė- 
ra^iį^u,kafJmes^ 
me" išimtis 'priimdami 

širdimi nekariavimo sutartį. 
Lietuvos valdžia tik nori at
kreipti domę į šį Lietuvai 
svarbų klausimą dėlto, kad 
tiki jog Vilnius priklauso 
Lietuvai, o ne Lenkijai.

Prem. Voldemaras atsa
kyme Washingtonan parašė, 
kad Lietuva visumet trokšta 
ir siekia taikos. Jis primi
nė, kad sutarty su Rusija 
1920 metais, Rusija sutiko 
pripažinti Lietuvos neutra- 
liškumą su ta sąlyga, kad ki
tos didžiosios valstybės pri
ims ją.

Ir Vilniaus klausimą Lie
tuva visumet bandė ir ban
dys taikiu būdu išrišti.

Jis turi viltį kad norma
lūs santykiai su Lenkija bus

Be Vilniaus, 
Lenkija negali būti,

Prem. Voldemaras 
Lenkiją už palaikymą
luotų bandų, kurias' 
pabėgėliai iš Lietuvos^ 

niaus krašte, kurių 
yra nuversti Lietuvos 
džią. Jis taipgi kaltino 
kiją už trudymą ir nei 
sušaukti abiejų pusių 
gacijų susirinkimą č 
tęsti.

Prisiminė ir Lenkijos 
kalavimą iš Lietuvos 
000 genęrolo Želigovskio 
mijos laikymo išlaidoms 
dengti, kuri nelegaliai 
grobė mūsų sostinę Vi
Prem. Voldemaras 

lenkė nė Tautų Sąjun 
Tarybos narių. Jis 
kaikuriuos už pal 

v 

Lenkijos ir bandymą ga 
nimais pirversti jį le 
nusileisi.

Jis reikalavo, kad i 
be jo nediskusuotų Viltfn 
klausimo.

penki tarybos atstovai^Į^S 

gojo. Tai kiek jiem rūpipų 
šauly taika.

August Zaleski, Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
kalbėdamas pirm prem. V^t 
demaro tikrino, kad Lenkija 
darė viską, kad priėjus .prie 
taikos. Vilniaus klausimą 
jie skaito užbaigtu.

Po kalbų Taryba Lietuvią 
Lenkų ginčą atidėjo kitaisĄ 
sijai.

Kadangi Tautų Sąjunga 
Taryba šiame susirinkami 

. • ••- 
turi svarbesnių klausinių oi 
Lietuvos-Lenkijos, tai spėja 
ma, kad taryba paragins afe 
tautas tęsti tiesiogines deri? 
bas ir taip vėl atidėš Vii 
niaus klausimą.

 x — 

Rugp. mėnesio 18 d. vieti
nė pasienio policija, darant 
<ratą pas Dravernos srovėsi kad republikonai padarytų 
meisterį, rado ir atėmė 8 vo-|didelę klaidą patvirtindami 

 

kiškus kariškus šautuvus, iš-1 Hooverio pareiškimą neka- 

 

dirbtus Dancige ir vieną vo-|riavimo sutarties klausimu, 

tiška karišką trumpą kara- Sutartis nesąs partijos 
bina. Minimi 9 šautuvai ras-1 padaras, bet priklauso visai

I __ _____ — .

1 '

Latvijos delegacija memoran 
dūmo prieš Lietuvą ne-^| 

palaikysianti .
išspręstas dabar sp___
mas Lietuvos ginčas su Lpį 
kija. ’

_______ MIS

KABAM?

r

L ant buto viršaus 2 dožė-jtautai. Beto, Kelloggas ži
no, kad ta sutartis turės bū
ti pasirašyta didžiumos se
natorių. Taigi neužteks vien 
tik Republikon’i) partijos se
natorių parašų. Be Demo- 
krhtlj- partijos senatorių pri- 
tarirrtb’iv parašų ši sutartis 
tttrėšMti į gurbą—nebus ra
tifikuota.

T>el Hooverio nusavinimo 

šią sutartį Sekr. Kellogg’as, 
atsisako laikyti prakalbas už 
Hooverį, nors jis yra karš
tas republikonas, kad nepa
kenkus pasirašytai nekrtria- 
vimo sutarčiai. *

M..

se labai geram stovy (visai 
nauji). Aiškinama, kad tie 

šautuvai priklauso Prieku
lės Kriegervereinui (Karių 
Draugijai). . 7

-OLANDIJA NEpnSIDŽIA 
40 RUSŲaJAUNIMO TAI

KOS KUNGRESAN
Paryžius,. VIII-20 (E.). 

Pranešimų S Hagos, Olan
dija uždraudė įvažiuoti į O- 
landiją 140 TUsų i dalyvauti 
tarptauriniuni! f jaunimo tai
kos kongrese^
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Klaipėda. — “Memeler 
Dampfboot” praneša, kad 
jo korespondentas turėjęs 
pasikalbėjimą su žymiu Lat
vijos politiniu veikėjų, kuris 
pareiškė, kad Latvijos, dele-^ 
gacija Tautu Sąjungos ta
rybos posėdžiuose Liepojos 
pra mon inin kų m ėmorandu- 
mo, reikalaujančio is Lietu1 
vos atidaryti Liepojos Rom- 
nų geležinkelį, nepalaiky
sianti. \

' Geležinkelio klausimas, 
kaip anksčiau buvo pareikš
ta, Latvijos - vyriĮttUsybės 
nusistatymu 1 
sprendžiamas po tb, kai bus 
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“Tėvynėj gynėjus

Kad' BVtgoSče 
kkro organizacijų 
mas, kuriame dalyvavo pį 
karininkų s-gos, gen. Md 
rio armijos ir Pilsudskio 

atstovui/'1’^
, . - J ■* Pka nutan^h 'Vi^o'ni^’bri

MneijoM*
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siflaikyti Edv. Lema?
Klešaitis Ap- 

užanty rastą 
^ Vėliava, kurioj vie
šėj baltais kaspinais: 
Uf Šalin fašizrtio dik- 
V o kitoj — dvi pen- 

_ipės žvaigždės ir įra- 
L- JC PJ 

mo bute kratos metu
■f-
rankraštis dialogu 

Inos kankiniai” ir, be 
rauningo šovinių. Są- 

5^ Sli tuo dar pas 3 asine- 
s padarytos kratos.
Bsss? ■ !.
SįKA»' -------

ŲkANATA SUDRASKĖ

v.. *.<

met skelbti vii^ą‘pardavimą 
gailaiti nrišktd parduoti • iš

, ,i 1
sąmatinių likučių. : ' 
į Ūkininkai rir šiaip gyven
tojai savo teisėms' įrodyti,! 
kad yra nukentėję jų tro-’ 
besiai nuo-nelaimingi} aisi- 

JlrisUyti vąte- 
čihuš valdyboš bei -apskri
ties agronomo apie tai pa- 
žymėjinnp Išduotuose pažy-

JViėkŠiiių^ 
felų ąj^.). kaimas gy

ventojų- tuyi ,15, kurių larpe 
7jmažaženiiai, turintieji po 
1‘ha. žemės.

■ -i j ,. -i i.

KaJąhgi 4?rių riainb. ūkją 
ninku , žeme buva .r^m^ 
(kitų visų daikte) ir 1 
patys, prieš 111 nėfiėfedamif 
[iškviesti matininko,rį psaso i 
[kompaniją pritraukia tuos. 
|7 mąžažeinius ir už tai

® J Mėmenuką
Škaiidvilės valsčiuje pie- 

s upely rado 4 senas 
ftaš, kurios, matyti, bu
si’ įmestos karo metu.

mėjimuose turi būti įrašyta, 
kuriam reikalui išduodamas' 

pažymėjimas. Urėdai turi 
sekti, kad vienkart nebūtų 
gautas pažymėjimas iš valse, 
valdybos ir apskr. agrono
mo. Tik turintieji tokius 
pažymėjimus gali pirkti 
mišką ant kelmo vasaros me
tu.

5 d. 17 (5) vaL einantį de-j 
markacijos linija Š-vintos ey 
žeto link, III-Čio rajoną pol. 
Matulevičių Petrą užpuolė 
lenkjątkareįviai, suėmę ir ųų- 
sigabenipjLpas sąye. Per su-

, tris 
s\ik;!|?pvė>irlf^ Matulevičių 
ir'spėjaųpi,į jį sužeidė. Polic. 
Matulevičius tuo .tarpu nę-r 
ėjo pareigi! ir todėl, būda
mas apsiginklavęs tik revol
veriu. negalėjo nuo .užpuoli
kų apsiginti.

f\f •>' 
reika-

. .visa ei- ~ ,<JĮ''SI c-
lę svarbių reformų. t Pirmon 

įąĮdybes., pet-

....
nėgBiėifam tffe vyri nu-

^tįitrii. naujus pagrindus, 
kuriais gyventojai tiHės tei
sę balsuoti? Bus’ pakeltas 
amžius, įvestas reikalavimas 
tam tikro turto. Taip pat 
bus reikalaujama išgyventi 
tam tikroj vietoj nustatytą 
laiką. Bę to, pertvarkomos 
miestų savivaldybės. Bur
mistrus ateity skirs pati vy
riausybė. Naujas savivaldy
bių įstatymas būsiąs paruoš
tas jau spalių niėn., kadą ga
lima bus paskelbti nauji sa-| 
vivaldybių rinkimai.

Vyriausybė ruošiasi grei
tu laiku panaikinti krašte 
karo stovį. Laikomasi tos Į 
nuomonės, kad padėtis kraš
te tiek sustiprėjdsi, jog vy
riausybei jokios išimtinos 
priemonės tvarkai išlaikyti 
nebereikalingos. Drauge bus 
panaikįntas draudimas vaik
ščioti naktimis. Bus panai
kinta ir karo cenzūra spau
dai. Įvairiems galimumams 
pašalinti bus įvestas sustip
rintos apsaugos -įstatymas. ! 

“Trimitas”

i1 nu-( 
-indus, 

kuriais gyventojai tiNės tei-
i «

jo; kataliko
šė Kun. Jėzuitas ___

. > * -1 i f ■ . < • r : •. i ; ;
Tretininką JpMMeJnB — 

prRČy^^^entoPrr^lšk^re '

8c.

jimas ir gyvenimas* ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 

__ ______ _ ..75c.

Dangaste K&rattenĄ—Burin- 
ko Kan. M. GayrievfčiuejJbe 
apdarų 75 ^ntaį,j8U apdarais |.O0

ir tasatogitiAi k i

• l>* 1 i i i • t ; i į f s » i • ■

/ Žmogus ir Gyyuolys. Para
šė kun. P: Bučvs __1 1

Etementorlns ir Vaiki} Skai-

i

-36c.1 ' 
+-ri- 

tyinSial Išleido M. Paltena- 
vičia _______ ----------------------25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgnčio----------------10c.^

Žydas Idetuvoje. Parašė S.
Kaimietis___________________ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. --------- ;__________ 25c.

<
Apie Apdraudę. Parašė J.

S. Varflfeuskaš...... ..........................5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______15c.

Trampd Apologetika arba
Knt. Tikėjimo. Apgynimas. Pa
raše kun. V. Zajančauskas.—50c.

Apsrikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lap&iaus Vai
kas------ ---------------------------------- 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė 
J. Gerutis___________________40c.

limpamosios Llgoš it kaip 
niro jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A Vileišis-________________50c.

Gamė® Pradžiamokslis—:nė- 
gyrojl gamia: žemė, vanduo, 
oras. Paraše J. Baronai_____ l5(Jc.

Mfisą Laiką Šventoji, §v. Te-
1 resė, Vafkfcižo Jėzaus Mažoji 

Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ________________________ 35c.

jiems, kaipo atlyginimą, pri- 
žada atiduoti visą likusią 
nuo mokamos žemę, kurios 

■ Bamoniškės kaime buvo a- 
;pie 10 ha. ir padaro raštiš
ką pasižadėjimą.Tuomet bu
vo paduotas Žemės Tvarky
toj ui prašymas.

• Atvažiavus paruošti bylos 
matiuitikui-revizoriui, susi
tarta vis:} likusiąją žemę, a- 
pie 10 ha. išdalinti aht 15 
lygių dalių, tiek ūkininkams, 
tiek mažažemiams, (apie 4 
ūk. savo pasižadėjimą atšau
kė) bet ir visos išlaidos su
rištos su matavimo darbais: 
matininkui butas, šviesa, ku
ras ir tt. visų 15 gyventojų 
padengiamos vienodai. Ir 
štai pereitų metų gegužes 
mėli, pradžioje atvažiuoja 
matininkas ir pradeda kat
iną skirstyti sulig minėto 

Inutarimo. Visi gavo prie
dus ir apie birželio 15 d. vi
sų nauji sklypai tapo ap- 
skapčiuoti. visos sutartys — 
protokolai, nutarimai ir pla
no projektas pasirašyti. Bet 
štai vieną dieną matininkas 
parvažiavęs iš aįtskrities že- 

!mės tvarkytojo, pasikviečia 
vien ūkininkus be niažaže 
mių, išrauna visus fchįčhis, 
paskelbia pirmą nutarimą 
negalio.jaričiu. Mažažemiai 
visu griežtumu protestavo, 
bet veltui...

Po to mažažemiai buvo 
padavę skundus Mažeikių 
apskrities Žem. Tvarkymo 
Komisijai, kuri šių metų lie-- 
pos 10 d. visus tuos ųjažaže- 
mių skundus atmetė. Dabar 
ūkininkai džiaugiasi “laimė
ję loteriją,’’ (ūkininkų žo
džiai). Bet nuskriaustieji 
mažažemiai dar ieškos teisy
bes, kurią tikisi rasti Vy
riausioje Žęmės Tvarkymo 
Komisijoje, arba ‘Tribunole.

Reikėtų visiems mažaže- 
-miams susiburti į tvirtą Ma
žažemių ir Naujakurių orga
nizaciją, kurioje esant, leng
viau būtų apsiginti nuo Įvai
rių išnaudojimiĮ.

ventfc>lV5ą ir 8 vicjiuoHjŲ įsta
tai ----------- ,----- -—*__________ _

Hnckleberry Ftanaa-—febai 
įdomi apysaka 2___ _i_______ 75c.

Patarmės Mrterfns-—pttmp- 
kipimaB moterims ją aauierA- 
n^uue, šetmynhtiam® ir visno- 
mėniniame gyyEnfahfe. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas..________15c.

1 - ■ : v

Ben-Hun—įstoti joss apywka 
iš Jėzaus Kristaus laiku La
bai idoml ir pfeMal Hnoma 
knyga (aadimb apflaru). Ver
te Jonas Montvila___________ 1.50

TryB Ketetytel^Krikš^nnls, 
žydas ir tarkas. Panteklnanfi 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B.-------------------- 40c.

Trumpi SkaiiymėliaS—labai 
gražūs pasiskaitymai .apie į- 
vriirins gyvenimo atsitikimui. 
Parašė J. Tarvydas _________45c.

Turto Itanria—rnoksfiškl pa-' 
siskaitymai. Para® Uosis. —...45c.

Kefionl ApifaR Jtettil! pš»
80 ieną—apie vfezAs teytaa 
be galo įdomūs nnotlkfei tafio- 
nės per |vtftrfhB kraštui Pa
rašė Julitft Vetni Vertima*
J. Balčikonio_______ -______ j$1.00

Pramoiftrrtfc Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis.-------- 75c.

DidŽioJb Kori) UŽAfai— 
pavefkste.ii M 1614—16 metij. 
Parašė P. ŽadeOA------ ---------- 75«.

G*hrtūisw—^prašjtnBb npfe ge- 
rtnna per Tėvą Prfberą-fTlpi- '. 
ną. Verffc Kun.. P. L.------------ Ido.

Tabakas Nnodni—rūkymo 
cenksmas; pagal d-rą Niknte- 
ri peDenįė S. KSimSefiB.-------- Ide I

ŲžkrikM lAntS* flb fcfcrs-
3a ir Banflarf&bftl—ėpysaka 16c.

Kataliką Bažnyčia, ir Demo- 
kratizma*. — Berašė knn. Ta
rnas ŽUinskua............................ 50o.

ApaštaJysffiB Maldos Staia- 
Rqxl P. BeioESEA 

'fti   .—ASbl

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
ŽeftelSo. KM® ------------------ flfcs.

AritmetiPos _25c.

Vąflcą Da«part8Kfc-«MB- 
n0iB kalbos mokslui -----80c.

krito. Vertė S. tlliilMMlrt*

BoIšOrižnflfe—KMstaiTrsbri- 
sridzmas trįo vykdymą* Kuri
joj. -- --------------- T------------------- 18c.

Žaidimų Vafefim* -Savybės 
vafcttrinams b- gegdfinAns su 
gridonriA SirtriM BUhk W- 
grin* —-—:------ -  —50c.

Laimė — (poema)'. Parašė 
Važtk®______ ________________50c,

Mūsą TIlgjtmOT
maa pagrindą mūsa tikėjimo.
Verte Jonas M. šfcmnijL—----- 1

Bttbdntatt. J: PantfJ Tėvas
JarvuiniA PriKtitte ___ 50c.
- lUtavoB J,
šeikBriaa b

’ femę8 ir KalNflC: Dcklariirf- ; < 
rijos, Monologai' ir Dfadogn 
Parašė Juomb V, Kovas,

f VrtianiaL '
Vysk. A Bsmundrcs -—

a___ lėe.

25c.

EKSPORTUOS' ARKLIUS 
BELGIJ0N

( . . I 1

Paskutiniu laiku arklių 
eksportas beveik visai su
stojęs. Tuo susirūpino Že
mes ūkio rūmai. Jie ragina 
ardenų veislės arklių augin
tojui draugiją, kad ji rūpin
tųsi surasti rinką mūsų ar
kliams Belgijoj. Tam tiks
lui sutiko duoti piniginę pa
ramą. kad greičiau sudaryti! 

!pirmą partiją 'vietinių ark
lių ir juos pasiųstų Belgi- 
jon, pirmiems mėginimams. 
Tuo manoma pakelti mūsų 
arklių kainas.

♦ • •

s

ČIGONO LAIDOTUVĖS
Mariampolč. Liepos mėn. Į 

31 d. i Mariampolės bažny
čią atlydėtas čigonas. Pa-1 
aiškėjo, kad prieš tris dienas] 
atgal buvo nušautas vieno] 
VII'-tos klasės mokinio, ne-Į 
tolimam kaime už dobilų vo-l 
girnų. Buvę taip": Čigonų bū-1 

rys ūkininko lauke ėmę 
įkrauti dobilus sau į vežimą.I 
Ūkininko sūnus puolęs juos 
vaikyti, čigonai nepaklausę, 
o vienas net puolęs vaikiną 
mušti: kilus kivirčiui šis ir 
peršovęs čigoną. Čigonas, 
jo sėbrų rūpesčiu, labai iš
kilmingai atlydėta bažnyčion 
ir katalikiškomis apeigomis 
palaidota Mariampolės kapi
ni vne.

t“*V V'**

" idetų vaikinui Broniui r 
Įffiifvdlhiui bekrapštant vic- r 
^granatą — ji' sprogo ir p 
hidraskė jį į šmotelius. Ki- 
ti piemenys tuo laiku nuo 

buvo pasišalinę ir 
Įffitrdhgai liko sveiki.

; ———— 
jtptfclftATŲ PERMAINOS

K. Balutis, kaip jau 
^vo mūs anksčiau praneš-l 

EL paskirtas atstovu i Vaš-
" i jSffloną ir, pabaigęs atosto- 

giiš,:4 ten išvyks. Lietuvos 
eitu ministeriu Latvijai 
>j p. K. Bizausko ski- 

iamas p. B r. Dailidė, ini- 
(sterili kabineto reikalų ve-Į 
Mas. Latviu valdžios šilti- 
imas jau gautas.
'Ostijų diplomatų permai- 

n galima laukti po Genevos 
aSerencijos.

_ — I

prel. Maciulevičius—JAn- 
oiįts gydosi Vokietijoj. Ten! 
įjn padarė antrą operaciją. 
j^S^eikata pa ge re j o.

------------------tARObOS PROVINCIJOJ
Žfemės ūkio ministerijai 

gij ėdant, pradedamos ruoš- 
ll&joninės žemės ūkio li

pa rodos
Žemės ūkio 
dideles su- 
ir premi- 
ruošiamos: 
Seirijuose: 

bgsėjo 30 ir spalių 1 d. Du-į 
jtttbse; rugsėjo 23-24 d. Ro- 
i^y; rugsėjo 14 d. Lazdi- 
jjdšeį rugsėjo 3 d. Griška- 

rilgsėjo 3 d. Plungėj;
pa|tiĮ 1-2 d. Ukmergėj: 
Hgsėjo 25-26 d. Utenoj. Pa- 
rifes laikts Kvbartilose dar 1500 litu. Manoma, kad kluo- 
Efcjyįi • I *
eBBstatytas. Šiauliuose buslnas buvo padegtas.
Iaw gyvulininkystės pato-l ------------------

. Į Kaunas. — Dr. K. Pakš-
- ----------------- Itas rugpiūčio 10 d. važiuoja 

lUįj AUDROS WTTKF.NTfe.| Latvijon mokytojų kursuos- 
'>MS ŪKININKAMS na skaityti geografijos pa- 
MEDŽIAGA įskaitų,

riioja laikn daugely 
audros ir viesulai su- 

š piliečiams troljesius.
ii ja ir šiarft gaisrai 

kino daug gyvenainif 
^tvartų ir kitų ūkišku 

kų departamentas is- 
‘aplinkraštį, kuriuo pa- 

Sįpa urėdams, jei tik yra 
į piliečių reikalavimų, 

miško, pardarinėti 
įę^tdiu^^egėlias ir vė:

_g vasaros metu, z pri- 
intAiustaiytos tvarkūs, 

fttesirastų sausuolių, tuo-

v •

įyj

J'

ninkystės 
rijoje, 

paskyrė
. pašalpoms 

ĮL Parodos 
Ugįėjo lt d.

VAIŠĖS PAS P. JANKŲ 
! 'Pasveikinti Mažosios Lie
tuvos atgimimo patriarcho 

| Martyno Jankaus jo 70 me

ti! amžiaus sukaktuvių pro
ga Į Bitėnus buvo suvažiavę 
daug Įvairi ii organizacijų, 
valdžios Įstaigų ir šiaip vi
suomenės darbuotojų. Tarp 
kitų buvo Klaipėdos komen
dantas pulk. Liormanas, uo
sto direkcijos pirm. inž. Vi
sockis, krašto direktorijos 
narys Reizgys, Lietuvos 
konsulas Karaliaučiuj Bild- 

Irys ir kiti. Vaišių metu pa

sakyta daug širdingų kalbų. 
|Jubiliatas gavo kelias de- 

Išimt sveikinimo telegramų.

PABĖGO SU 75,000 LITŲ
Pagėgių apskrities banko 

50 metų amžiaus vyresnysis 
valdininkas Hermanu von\ 
Billerbeck iš Vilkiški!}, pa
siėmęs banko 75,000 litų, pa- | 

lėgo ir pasislėpė. Jam pa
sisekė labai gudriai policiją 
apgauti.

Kai policija jį suėmė ir 
norėjo su automobiliu nu
vežti į Šilutės kalėjimą, jis 
prisikalbino policininkus, 
užsuko su jais į smuklę ir 
ten juos nugirdė. /■

Policinihkams saldžiai su
migus, valdininkas jiaprašė 
šoferį parvežti jį namo, pa
siėmė visus savo pinigus, 
pasirūpino netikrą pasą^ ir 
išrūko i Tilžę. Ten ir pasi
slėpė. Dabar jo ieško Tilžės 
policija.

SUDEGĖ 80 AVIŲ
Riigpiūčio 4 d. Nemunai

čio v., Einorių dvaro gyven
tojo Jono Liko sudegė kluo
nas ir jartie buvusių 80 avių. 
Nuostolių padaryta apje 4,-

ISTORIKŲ IR ARCfiEOLO- 
GŲ DĖMESIUI

KERNAV E — pirmiausia 
Lietuvos sostinė, įkilrta ku
nigaikščio Kemiaits X am
žiuje po Kristaus. Jos baž
nytiniuose archyvuose yra 
labai įdomių ir tikrai Lietu
vos istorijai parašyti būti
nai reikalingų žinių, esančių 

I labai senuose dokumentuose, 
pradėjus nuo 1^7—1555 m. 

I Tarp tų, Įvairios rūšies do

kumentu. rašvtų įvairiomis 
kalbomis, būtent: kirilica 
arba bažnytine slavų kalba,

> I
Ibaltgudžių. lotynų - baltgii- 
Jdžių, lenkų, lietuvių-lenkų ir 

rusų. Tuose dokumentuose 
yra minimi kai kurie lig šiol 
abejotini priešistoriški mūsai 
kunigaikščių vardai, būtent: 
Speros, Gimbuto, Narbuto, 
Graužos, Graužiškių, Taut- 
vilos ir vėlesnių laikų—Vil
niaus vyskupo Pauliaus Al 
gimunto 1553 m., Vizgirdų, 
Vytauto herbas “‘Vytis,” 
lenkų karaliaus Vladislovo 
IV, Vii. vysk. Mikolo-Jono 
Zinkevičiaus ir daug kitų 
mūsų istorijai ir istorikams 
įžinotinų ir labai brangintinų 
[daiktų. Todėl prašytai! rišu 
[kilniųjų mūsų istorininkų ir 
archeologu atvykti Kema- 
vūn ir gerai sutvarkyti, tin
kamai aprašyti ir mūsų se
novės veikalams tikrai ir tei
singai sunaudoti.

Kernavės klebonas 
kun. Ipnacas Koparas

I
TEATRAI

GOiukingas Vyras—2 aktą 
komdrja; parašė 8. Tarvydas 25c.

innnas. 3-ją veiks- 
"Parašė Seiriją-* '*m# fotonu-------_ -

Jrtozuka* -------------------------- --- 25a

Ubagų Akademija ir Ubagą
Bahna—komedijos po 1 aktą. 
^Parašė Seirijų Juozukas’----- 35c

Sniegas—-Drama 4-rhj aktą. 
Vertė Akelaitis.------------------- 40c.

Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas.___ 10c.

v•
Žydą Karalius—drama 4 ak

tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas __________________________30c.

3-ją yeJtemų vSiz- 
delia; parašė F. JT.---------- ------ 10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė-—4 aktų drama. Ver-

Jonas Tarvydas__________ 10c.

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Pramos: 1) Gėrmana; 2) 
FAbM—5 akifc 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydai------------------------------65c.

Valkų Teatrai: dalis I: 1) . 
Pagalvok ką darai; 2) jono 
lafcnfj 8) Besakyk mllno Lai
mą. Surinko S. K., D. ir N—15c.

taikų Teatrai: dalis n: lf 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- 
Snrinko S. K., D. ir N.______ 15c.

MALDAKNYGŽfi

Pulkim aut Mų-^'D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.60

Malas Naujas Aukso Alto-
uHtaii mm ra- 
—----- ;---- 50c
■Iftfe'iltfrmntrJ 

-Metai* , 
-------~A0e. ,Į / ^r-rj įi;L

- „—,o---------- , mink-1’ ‘"'“J
4* viriMMk) 85&

Įiiafrj < AfckVO Alto. < 
od<" ii

los—komedijos po 1 aktą, 
riją Juozukas ____

r* v 
”>•
/ A‘

r"

Kaunas. Amerikietis ris- 
tikas p. J. Šimkus šiomis 
dienomis atvyko į Klaipėdą. 
Iš ten vyks pas savo gimines 
i Švėkšna ir i Suvalkų kraš- * « » A.
tą pas draugus.

J Ameriką grįš spalių me
nesi.

* / I

k BIZAUSKĄ APDOVANO
JOLATVIJOS PRE

ZIDENTAS

Lietuvos atstovas Latvijai 
p. Bizauskas, išvažiuodamas 
Londonan, kur jis yra pa
skirtas atstovūyjfeiikė Latvi-

>s-* prezi dentūF - atšauk i fno | 
raštus. Išridentas p. Bi- 
į^iiiską njį>dovagoj/> /Trijų

J^gždžių^^Tlaipsnio arde-,

BI "" ""X|, *r ’Z

IŠVAŽIAVO C0LDWELL
' Anif rikotias tiriiiotiierius. 
lietuvių draugas. Coldvvell. 
kelias dienas viešejęs Lietu
voj, išvažravti. Ajį“ ^Mydrti 
stotin laivo rižffr&fkę daiią 
žhionių.
niih. vaiiMKl prKtŠoife&^e- 
tį* ’ palydėjo ikįį-JKaraliau-

!

■'i 
ti.

KEISTA MIRTIS
Šiomis dienomis nežinomi 

asmens atėjo pas pil. Juozą 
Montvilą, gyv. Mieldašiškių 
kaime, Klebiškio valse., Ma
riampolės apskr, ir smurtu 
veržėsi pro duris į jo butą. 
Montvilui pasipriešinus,pik
tadariai išdajižė jo namo 
langas ir pabėgo. Jo žmona 
per trukšmą pabepė išl'ha- 
mų. Jai siigrįžiis ^-as pa
sakė : 4 ‘ Kad įilčiaų r bęwbą 

turėjęs būčiau ūž|Hio1ikns 
užmušęs.” Tai pasakęs 
Montvilas krito ant žemės ir 
staiga ,miiv. Padarius pa- 
viivufinį lavono apžiūrėjimą 
rasta maži} sužeidimo žyųriŲ 

• ant nosies įr ant gairės ran- 
žaizdų nėra.

Montvilas buyo_65 metų am-

50c.
4ą

. • f

x

tf- iši’ba-

Užsienių rrikAfcf kJtiikino, rbikalaudatni prisi- . «*

> -r'i

-<• .

Jį

lįtuvino Kun. K
^Kriftafts

.. į

visai sveiki ir jokio . .pavo
gė

mtjM eta., < C

’ Čiaus

jaus uvrin Yni tik dti Jit 
i- skįro^fž^^dos kojoj ir pat

Loja labai sutinusi. Guber
natorius tikisi, ,.ga 
.kelių dienų vėl af

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

■■■ ■

f

Klaipėda. —•• Rugpjūčio 8 
d. Klaipėdos krašto guber
natorius p. Merkys buvo nu-, 
gabentas ’! Klaipėdos miesto 
ligoninę, kur Rentgeno spin
duliais buvo ištirta, kad per 

automobilio katastrofą su
žeista jo dešinioji koja. Kon
statuota, kad kojos kaulai

- Jąetuvoje 
leiikai suėmė Lietuvos pilie
ti Vaitkevieiij, kuris
su leidimu Buvo perūjęF i 
anapus demarkacijos i iitf^ją 
ediintį savo žėitieŠ sklypą 
diibti. Nt4ailfą žtn<Tgi/ 11- 
ghi laikė kalėjime ir įvairiai

pažinti, kad jis, ėsų, platinęs 
kažkokius atsįšaukiinuą Ją J|! 
nepriklausomos Lietuvos.

shnvl HMuM Wn-R. A Vk- ' 

gtųri&i
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nuo šilko
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MUSĖS

/
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ba vartojant neštuvų arba 
vienam, dviejais, trijais ar
ba daugiaus vyru nešant.

F. L. I S.

.50 
? .50 
. .85
-$1.00 ' 
.$1.00 *

i

miams ir kitoms medžiagoms, 
{turi būti atsargiai uždengti

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTO

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)— 
JUODOS (prastais kietais viršeliais) , 
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)-!
JUODOS (geros odos viršeliais)-----------4
BALTOS (eeluloido# viršeliais)________ _
BAI TOS (eelnloidos viršeliais, su kTyželit)----- $1.15

Visus užsakymus siųskite sekančiu antį išn:

“dakbuhnkas”
366 West Broadway Southi •’
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Dainos
.25

.25

.25

25

15.

17.
.50

.59
19.

.50

.50

50

t

.25

.40

.40

.25

.25

.50

.50

.25

.50

.75

30

.30

.50

.75
$1.50

1$0.0
.30
.60
.20
.20
.20

.65

.50

.60
$1.00

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

SinntS mane motinčl?

Jau kelias Lietuva!
Dvi dainos

Mefii

Penkios linksmos damos
Duetai

.50

4

GALV93 $KA
Galvos 'skaudėjimus&aur 

giau priklauso nuo kitos ko- 
kios nors ligos, o ne apsireiš- 

na"i<>8 ■ 
kalvos • skaudėjimas1 yra 

t paprastas . atsitikimas, > Jjet 
kartais jis’ phbifia‘huo ligų, 

> i kurios pavojingos ir naikina
• ' žmogaus sveikatą.

Galvos skaudėjimui būna 
šios priežastys:

1. Netyras oras.
2. Vidurių užkietėjimas.
3. Ligos: inkstų, skilvio, 

smegenų, kroniškos ir tt.
4. Rūpestis, nemiegas, ar

ba kas nors kitas, kuris pa
žeidžia nervus.

5. Akių nuvarginimas per 
dideliu skaitymu.

6. Aukšta;* arba žemas 
kraujo spaudimas ir tt.

Taigi, matome, kad galvos 
skaudėjimu randasi'nemaža 
priežasčių. Norėdami pa
sveikti, turim pirma praša-

/

C PH’: 1) Typhoid. 
- 2) Cholerą.

3) Kraujaligę.
4) Limpamas ligas. \
5) Kūdikių viduriavimą.
6) IJifteriją. \ 
7xv^tediirtt :
Štai, matoma, jei tik pusė 

tų musių gyventi; jau mūsų 
sveikatai būtų pavojaus. To
dėl musės reikia naikinti 
pradžioje, naikinti jų lizdus, 
Ir juo anksčiau pradėsime 
naikinti, tuo bus geriau.

Musės naikinti galima se
kančiais būdais:

1 Kiekviena musė ligonio 
kambary turi būti užmiršta. 
Ypač ten, kur žmogus serga 
limpama Įia.

2) Neduok susirinkti su
puvusiems arba pūvantiems 
daiktams arti namų.

3) Visi daiktai, kurie 
rūgsta, turi būti sudeginti, o 
neišmesti.

4) Visi rezervuarai taupi-

linti skaudėjimo priežastį, o 
ne imti įvairius 'vaistus. J- 
vairios skelbiamos gyduolės 
tam reikalui netinka, nes jos 
visos turi vadinamą acena- 
lid, kuris pavojingas šir- 
•jy. • 
dziai.

/ ____

- Viens tik beprotis muša 
kirviu laikrodį, norėdamas 
jį sutaisyti. Bet protingas 
žmogus taipgi savo širdį ne
naikins su skelbiamomis gy
duolėmis, kad jam galva-ne* 
skaudėtų.

Užuot davus save naikinti 
patentuotomis gyduolėmis, 
geriau yra sistematiškai sa
ve gydyti sekančiais būdais:

1. Išplauti akis su 5% 
'Boric acid solution.

2. Gerai išmazgoti dantis 
ir kojas.

4. Tada, atsidaręs langą 
tamsiam kambary, pusę va
landos lovoj pasilsėk.

Jei perdaug galva skauda 
po miego, kas reiškia didelį 
nervų sužeidimą, tada gali
ma pasinaudoti šituo recep
tu:

Caffeine Citrate twentv 
grams. Potassium bromide 
3 gram ir Peppermint vater 
to make three ounces. Imk 
arbatinį šaukštuką kas trys 
valandos.

Jei galvos skaudėjimas bū
na per dažnas, tai geriau y- 
ra krei pt i s . prie gydytoj o.

ir švariai laikomi.
5) Visoks mėšlas turi bū

ti laikomas duobėse.
6) Peržiūrėkit, kad rvnų 

taisymas būtų geroj padėty.
7) Po valgio visi likučiai, 

airio jau netinkami valgiui, 
turi būti pašalinti. Likusis 
maistas turi būti padėtas 
musėms neprieinamoj vie
loj.
"87 MaMa&r-kuris yra par
davimui, visados turi būti 
uždengtas. j

9) Visi langai ir durys tu
ri turėti sietelius (seheens), 
ypač virtuvė ir valgomasis 
čamEarys.

10) Neužmirškite, jei mu
sė yra matoma, jos lizdas v- 
ra artimoj vietoj, t. y. užpa
kaly dumi, kur nors po stalu, 
arba kitoj vietoj.

11) Namuose galima mu
sės naikinti-uždegant “Pvr- 
ethrwn poįv’der-.”

Kur nėra pitrvo, nei puvi
mo, ten nėra nei mušiu.

Dr. V. S. Narijauskas 
(“Ūkininkas”)

Musių veisimasis yra grei
tas. Nuo kiaušinio iki suau
gusios intfeės. praeina tik 10 
arba 14 dienų. Viena musė 
padeda 120 kiaušinių, iš ku- 

~ rių vasaros metu kas 10 die
nų išeina nauja musių karta. 
Vadinas, viena musė vasa
ros mtu pagamina 12 ent- 
karčių musių. Jei kiekvie
na musė deda 120 kiaušinių, 
tai reiškia įsivaizduoti nesu
skaitomus milionus musių, 
kurių viena musė gali per 
vieną vasarą priveisti. ... r

Sveriant surasta, kad prie 
vienos uncijos yra 2,880 mu
sių.

Toliau rasta, kad kiekvie
na musė turi ant savęs nuo 
570 iki 4,4000;000 bakterijų, 

* — ~ •• •
.v-

Jįr turirktvo viduriuose.
Musės gamina šias ligas 
. -v .

V*

-

*

■ ~ .•*

Nuląnžim&s mą roundą laimi. ' Jam I

PIRMOS PAGELBOS BŪDAI

Įdeginimai

Visų pirmiausia reikia nu
imti drabužius, tuoj apraišy
ti “sterile” arba “sterile 
picric acid” gazą kad neįlei- 
dus orą. Neįleidimas oro v- 
ra labai svarbu. Ir reikia 
ypatingai švariai su ligoniu 
pasielgti.

Išgąstis

Reikia ligonį paguldyti, jį 
užklojant kad pasiliktų šil
tu, reikia vartoti karšto 
vandens bonkas, karštas ply
tas, arba panašius daiktus. 
Reikia pagelbėti cirkuliaci
ją trinant sąnarius apie šir- 
dį, Ket ne nuo širdies. Gali
ma vartoti paprastus atgai
vintojus, kaip karštos kavos,

Apžiūrėjimas paprasto nu
laužimo yra neleisti sužeis
tam judintis, kad kaulo ga
lai jį dar labiau nežeistų. 
Jeigu lauki gydytojo, nieko 
nereikia daryti, išskyrus, 
kad atsakančiai ligjinį’^k- 
guldvti. Jei manoma kad tą 
darant galima kaulus suju
dinti, tad yra gerai tą vietą 
prilaikvt rankomis; apimant 
iš abiejų šomi. Kaulą reikia 
nedaleisti sulenkti, kuomet 
kartais ligonis nori pasivers- 
ti. Paskui sulaužytą vietą 
reikia atsakančiai įdėti tarp 
priegalvių. Tą atlikus rei
kia saugoti, kad nesulenktų 
arba nepasitęstų per sulau
žytą vietą.

Jeigu sužeista ypata apsi
rengus plonais vasariniais 
drabužiais, tai nėra reikalo 
ją nurengti dėlto, kad apžiū
rėti nulaužytą vietą. Faktiš
kai, yra geriau nieko neda
ryti, kadangi taip elgiantis, 
t. y., nurengiant, galima ap
gudinti briaunas nulaužto 
taulo ir tuomi padidinti su

žeidimą, kuomet gi paliekant 
ant jo 'drabužius yra daug 
geriau uždėti luobus ant su
žeistosios vietos, nes drabu
žiai tuo syk' yra kaip ir pa- 
duška (priegalvis), minkštoj 
prilaikanti sąnarį. Jeigu sto
ri drabužiai tai irgi nereikia 
juos nuvilkti, bet su aštriu 
peiliu ar žirklėmis prarėžti 
kąd sužeista vieta būtų ma- 
tonTh.

Sujungto nulaužimo atsi
tikime, atskleisk nulaužtą 
vietą prieš orą, perplaunant 
drabužius. Laikykis atsar
giai, kaip ir prie paprasto 
nulaužimo, nedaleisk ligo
niui judintis, kad tuomi su
laužytas kaulas nedurtų į ša

lis. Nečiupinėk žaizdos, su 
pirštais ar kuo kitu. Kaip 
greit galima, paimk anti- 
septišką arba chirurgišką 
čvstą kompresą ir uždėk ant 
žaizdos. Jeigu kaulas kiau
rai išlindęs, kas tankiai atsi
laiko, nebandyk atstumti jį 
atgal, bet uždedamas skevel- 
dą laikyk taip, kaip yra. Vi
suomet apžiūrėk žaizdą pir
miau, o paskui nulaužtą vie
tą. * Apžiūrėk sutrenkimg. 
Niekuomet nebandyk per
nešti ligonį kuomet jo sąna
riai bent kurie nulaužti, 
pirm kol neįdėsi nulaužtos 
vietos atsakančiai luobus 
arba skeveldas.

Rrikia atsargiai nešti su
žeistą žmogų į saugią vietą 
arba nors ramiai paguldyti, 
arba nugabenti ligonbutin 
arba pas gydytoją.

Pergaberųmo būdai mai
nosi, bet vistiek reikia pa
rinkti tą būdą sulig kurio 
ligonis mažiausia kentės, ar-

Kauno 
dentas turėj 
kalbėti su m 
dalyvavusiu J 
limpiadoį."

* 7 *• 'j

pasi- 
boksininku, 

srdamo O- 
ir pa-

prašy paasak>tiz'apio savo ppa' 
pirmuosius ;žj agsnius' tarp- T 
tautinėj bokso arenoj.

Iš pirmo pasižiūrėjimo 
Vinča atrodo sveikai ir gra
žiai. Tačiau matyt jį sle
gia toks keistas ir nenupeL 
nytaš pralaimėjimas.

Negaliu pasakyti, pasako
jo Vinča, kad aš buvau ge
roj formoj. Kiti; tautų bok
sininkai treniravosi per 3-4 
metus ir išėjo rimtą treni
ruotės kursą. Per paskutinį 
mėnesį jie ilsėjosi kur nors, 
kurorte ar kaime. Su Vin
ča šiuo atžvilgiu kur kas bu
vo blogiau: jis treniravosi iš 
viso tik apie 3 mėnesius. T 
tą laiką reikia įskaityti jo 
visas keliones, kurios vis 
dėlto jį daug vargino. Pas
kutiniu laiku buvo atvažia
vęs net į Kauną, iš kur jis 
vėl grįžo į Paryžių. Be to, 
paskutinėmis dienomis prieš 
Olimpiadą Vinča turėjo sun
kiausią treniruotę. J Am
sterdamą Vinča nuvažiavo 
kiek pavargęs, tačiau buvo 
labai gerai nusiteikęs. Svė
rė 80 klg. Taigi jam reikė
jo dar trupučiuką numesti 
svorio. Dėl to jis valgė tik 
mėsą be duonos ir be bulvių. 
Bendrai visas maistas buvo 
sausas ir negėrė nei vandens, 
nei kavos, nei arbatos. Ši 
dieta jį taip pat kiek susilp
nino.

Jo svorio boksininkų buvo 
16. Rugpiūčio 7 d. susitiko 
su Prancūzijos viltimi bok
sininku Touųuet. Jo prie
šas buvo kiek mažesnis, ta
čiau raumeningesnis. Visi 
roundai baigėsi su Vinčos 
persvara. K niša smūgių kri
to ant priešo.. Nors techniš
kai prancūzas buvo kiek ge
resnis, tačiau Vinčos jėga vi
sa nugalėjo.

Antram rate pasiliko 8 
žmonės, tarp kurių ir Vin
cą. Rugp. 9 d. 16 vai. pagal 
bintus susitiko su anglų Iš
eiviu Afrikoj Mac Korken- 
dal. Priešas buvo lygus Il
giu, panašus figūra, apde
gęs saule. I rounde' kovą 
pradėjo afrikietis, tačiau la
bai atsargiai. Vinča boksa- 
vosi užtikrintai, mažai deng
damasis, greitu tempu. Pa
baigoj roundo Vinča suduo
da smarkų smūgį į pasmak-

roundą laimėjus/Romeo, ku
ris jį lydėjo, pataria Vincai 
II r. pradžioj boksuotis ra
miau ir tik gale pulti ir prie' 
§ą parmušti knock-outu. Ta
čiau1 priešas, manydamas 
pj-alaibiėsiąs, pradeda U^r.’ 
pįiolintu. ' Vinča nelaukda
mas taktikos keitimo, gauna 
smarkų smūgį į pasmakrę, 
nuo kurio kiek nusvyruoja ir 
užsidengia veidą.
~ Priešas, naudodamasis pro- 
ga, puola, Let, pats būdamas 
pavargęs, negali išnaudoti 
padėjimo ir tik suduoda po
rą silpnų smūgių į rankas. 
Tuo momentu staiga referi 
nutraukia rungtynes. Pu
blikoj pasigirsta nusistebėji
mo balsai. Afrikietis mano, 
kad Vinča diskvalifikuotas, 
o Vinča stovi ir laukia toli
mesnės kovos. Mūsų atsto
vas klausia rungtynių su
stabdymo priežastiės. Tei
sėjas atsako, kad jis manąs, 
jog Vinča jau buvo blogam 
padėjime ir jis būtų turėjęs 
pasiduoti. Čia prie progos 
reikia pabrėžti, ką buvę Am
sterdame tvirtina, kad teisė
jai buvę labai šališki. Jų 
buvę labai daug, kiekvie
noms rungtynėms buvo ski
riamas -vis naujas ir refera
vęs kaip norėjęs.

Vinča išėjo' iš ringo be no
ro. Tačiau publika, tų rung
tynių žiyrėjusi, Vincai plojo 
triukšmingai ir daug dau
giau, negu jo priešui.

Tai taip keistai pasibaigė 
mūsų geriau^o olimpinio 
kandidato rungtynės. Vis 
dėl to Vinča sakosi, kad jis 
būtinai atkeršysiąs. Jau jam 
atvažiavus į Kauną buvo pa
siųsta jo nugalėtojui tele
grama, kurioj buvo kviečia
mas Kaunan revanšo rung
tynėms, tačiau jau jo Am
sterdame nebuvo. ,

KAIP DRABUŽIUS
UŽLAIKYTI:

Drabužių priežiūra, netik 
juos užlaikant švariai ir už
lopant, bet padedant juos 
tinkamai, kuonietrjų ne var
tojama,daug prigelbės jų iš
vaizdai irv daug ilgiau tar
naus, sako Suv. Valstijų 
Žemdirbystės Departamen
tas.

Viršutinius drabužius rei
kia atsargiai pakabinti, kuo- 
•met jie nevartojami.-------------

Drabužiai kurie yra švel
nūs turi būti apdengti, kad 
apsaugojus juos nuo dulkių 
ir trinimosi. Drabužiai stal
čiuose laikomi turi būti gra
žiai sulankstvti ir tvarkiai v 
sudėti.

Drabužiai kurie nėra šva
rūs, neturi būti laikomi troš
kioje vietoje. Jų spalva ga
li susigadinti. # •

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos ap
saugoti nuo susi raukšlėj i mo 
ir gyvūnų. Nieko sunkaus 
nereikia ant jų dėti. Kie
tesnio audeklo drabužius ga
lima palikti kabančius jei 
juos gerai apdengiama; bet 
minkšti drabužiai ir tie, ku
rie apdabinti sunkiais daly
kais, neturi būti kabinami, 
nes-gali išsitempti. Jei no
rima, kad jų spalva nesimai- 
nvtų reikia juosJaikvti tam
soje.

Kojines reikia dažnai 
plauti. Tuomi ilgiau laiko, 
nes prakaitas negauna pro
gos greitai jų suėsti. Pirm

.dėvint naujas kojines ]

W r 9 •

jus. ?

Po 'kiekvieno z< 
viršutinius drabužius te 
šepečiu nuvalyti,
siiomet reikia laikyti g< 
nuprosytus. Reikia atm 
kad žibėjimas ant 
atsiranda nuo pūkų misi 
vėjinio.

•Dulkes 
nuimti su minkštudrab
ar minkštu šepečiu. Ve 
prosijimo su karštu pros 
karštis gadina audeklą 
naikina spalvą. Kadatė 
su vandeniu prie kurios 
pradėta amoni jos, varto, 
jos vieną šaukštą prie 
tos drungno vandens.

Jei norima, kad pi 
ilgiau tarnautų, po k 
no dėvėjimo reikia jas 
pūsti 'ir ištampyti. Ma* 
si iširimą reikia tuojaus 
syti.

SI 
atr<x 
kiekvieno 
kinsime. 
kur dulkės jų nesieks 
pieviniai 
nes dėžės gerai turėti 
skrvbėlii 
čiais

dėvėjimo nuduli 
' , ■ • ■

Laikyk jas
J

maišai ir popieri

kurios tik ret 
nujojamos.

F'
o nuo 16,000 iki 28,000,(XX

f v Z »■ r'i ’ ■*!

V

Šiomis dienomis mūsų 
boksininkas visai pasiliuosa- 
vo iš kariuomenės. Tačiau 
jis karišką gyvenimą labai 
mėgsta. Ir jo didelis noras 
dalyvauti žygyje į Vilnių. 
Tos dienos jis tikisi sulauk
siąs.

Ką tik išėjo iš spaudos! -^
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyya

“JAUNA KŪRYBA 
su paveikiais 

Dąu& rimtų ir juokingų 
skaitymų, dainelių, dėklėms 
jų- 
Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit 
3c. pašto ženklelį.'-------

“DARBININKAS”

KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono a) Eisiu į girelę, b) IJi, ui, ui, Dieve
Ak, nwlm tave _______
BermrfSl, nevesk pačios 
GnrfB ČU gfrzAI

Meile uždegta Rrutmč 
O pažvelgki__ ;
Visuomet širdis surakinta

Moterų Sąjungos Bnnas
Skrenda, lekia nntstj mmtįs
Trisdešimt dainų

BBšram Chorui
Ginkim 8hlį Lietuvos _
Giesmė į 9v. Kaidmerą
Lietuvos Vyčių lianas _
Pirmyn j kovą
Mes grįšim ten
a) Išauš vasarčli, b) Tu nutno mer
gelė, c) Išbėgo mergytė
a) Kaip aš Buvau jaunas, b) zin- 
Au snksoi rytų, o) Al ašgAnteu
Lietuvos
a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydeli, c) Kam snRsei kelete

20. a) Mfels tėveli, b) Oi skauda gal.
vėlę, c) Atsigėriau žalio vyno

21. a) Oi džiųm-dnum, b) Už jurtų, e) 
Kalbin jaunas bernužfflis, d) Aš tu
rėjau višta------

! •. 22." ’ a)! Tykusis rytelis, b) Oi laksto va- 
į > i i ■ nagėlis, e) Kur Nemunas, d) OI čiu- 

^a-liulia

a) Aš pas teveli, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Te
veli, Tftveli
a) Močiute, miego nomtų b) Oi,
varge, varge
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie-
nas (dzūkiška)
a) Kad aš buvau merge 13; b) Ir at-
lčkč sakalč&8
a) Oi tu, lakštingčle; b) Vanagėlis
tupčjo
Tartffiki šokia I.
Tautiški Šokiai

Apvesdinkite mane
Šią nakčiai? (dzūkiška)
Jojau dieną (augštaiu balsui) 
Ko liūdit sveteliai

Vai aš pakirsčiau
Saulelė Raudona

KOMP. VAI6TOW0 DAINO8

Mūsų Šokiai L 
Mūsų šokiai IL

GUDAVIČIAUS DAINOS
Ąšfuonios jvairos dainos 
Trva dainos__ ;

VAHTCKU010ES

.40

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda 
. mi užsakymus drauge prisiuvate ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS” ’ ,
366 W. Brosdway,
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tk Fąkfiųai jos ir galvoįųįį gf įsitaį^į
£inas,jis v _
cy sistemų'savo dirbtuvėje, 
jis irgi mažiau darbininkų 
tesamdo ir daugiau prodū-

kapitalistai kaip Ttik to ir
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Karaliaučius,. lenktyniuo- 
damas prekyboje su Klaipė- 
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Į du, norėtų pastarąją visiškai 
nugyvendinti. Bet vis dėlto

-JETUVA genevoje 
||av asari ir dabar
K’-
'Pokerio ir diplomatijos 
Sjįmai turi daug panašumo 
kits kitą. Geras diploma- 
3^-lygiai kai Į) ir geras }X)- 
ęrio lošikas nežengs nė 
ingsnio be blofo. Ir pokery 
r -. diplomatijoje paprastai 
lipnesnis nukenčia. Bet di- 
ioinatas yra panašus ne tik
ai į pokerio lošiką, bet gal j 
^-labiau į plėšiką — man-1 
dainai melagingą plėšiką. Na 
^mažiukui nuo plėšiko dar 
langiau kliūva. Lietuva 
oažiukė. įšokusiai į Gene- 
ros politinį katilą su skun-J 
|a ant Lenkijos mažiukei ir nebeliko nė špaltos — net [sėkmingas

sios savotiškas “mašinines 
mintis.” Bet joms trūko šir
dies. Ir štai tos išgudrėju- 
Isios bet beširdės mašinos pa- 
|skelbė karą tiems, kurie jas 
išgalvojo ir padarė žmo
nėms. .

tas' tardymais parodė jog jo 
galvoj* ir kūne iš viso rasta 
trylika' šūvių! Gi Toral’o 
revolvery j būk tįk penki te
buvo, ir nežinia, ar visrtie 
sunaudoti; be to, įdomu kaip 
toks žmogus,-(visteli ęsan7. 
tiem svetirąas,! ;skayBaaląist 
apdengtas) buvo ,prileistas, 
prie Obregon’o; ir kodėl §ai-

ma, kur stipresnis išnaūdo-Įja nenusileisti šių norams 

kuoja Padarvtašias piekeal^'^“?^“*88 Hp^moJraiĮper Spė-
reikfa paS. Kaff išlai-ldirba 

kius konkureneijų su kitais ■■ vcioo
Wells’o fantazija pan.aži]tenka samyti J*®”®^usĮdWkt^ industrialinių Ztttevį

Į decentralizacija ir išblašky-
[mas smulkesnių dirbtuvėlių 

dirbtuvių mašinos galvoti būdu nors daikto pagamini-1 farmas darbininkė 
negali ir nesirikiuoja ka-Įmas ačiū mašinoms ir «/>| galėtų sykiu turėti ir žemės“ 

Barbą, kuomet
; gera yra

5-kių ar net 4-rių dienų dar-

pradeda virsti tikrenybe J. [agentus, mokėti milžiniškas 
Valstijose. Tiesa, Amerikos Į sumas už skelbimus. Tuo

ja silpnesnę. Štai mainie-| sulyginti tarifą dėl prekių

nė vienos dienos sa
vaitėje, bet kas iš to, kad ne
turi ko valgyti! Geras yra

negali ir ]
riauti prieš savo dirbėjus \ciency yra pigesnis, bet j°| sklypą ir Iu»xu 
taip, kaip ^Vells’as kad rašo pardavimas darosi kaskart Į (jįrįfnvg dirba- 
savo apysakoje, bet tie-, ku-j brangesnis. - Smulkesnis fa-1 r 
rie prisidirbo ir prisipirko brikantas vargiai galės ilgai L dirbtuvėse bet

banijos diktatorius, Zogu, Iperdaug mašinų, vis labiau|išlaikyti konkurencijų 
pasiskelbia karaliumi. Costalpra(jeja suprasti, kad tos 
Rita per savo atstovą, Cas-|ina§jnos.kurios padėjo jiems 
tro, kreipiasi į T. S. Tary-1 sukrauti turtus, dabar juos 
bą, kad ji pasisakytų, kaip I pačius smaugia; jie pradeda 
reikia suprasti Monroe Doc-1 suprast i.
trine, mylimą j. Valstijų!perdaug ir taip at perdaug 
kūdikį? Skandalas! Šiaui-ėslyra efficiency. (Skaitytojas 
.ir Pietų Amerikos spaudai teiksis dovanoti, kad varto- 
i atsiliepė didžiu balsu—kiek-i jame žodį efficiency. Mat, 
viena savaip—ir atliepė Eu-kį žodį sunku išversti į ku- 

[a-opos spaudos balsai, bet jau Irių kitų kalbų.

o čia netikėtai ir Rusija pa
sirašo šių sutartį, žada ir ki
tos valstybės ir valstybėlės 
ją pasirašyti. O čia vėl Al-

brangesnis. Smulkesnis fa-

aunai Lietuvai tenka lošti nė eilutės — lietuvių lenkų 
jolitinį pokerį su senais, klausimui pasvarstyti. Di- 
pidriais galingų Europos džiųjų diplomatų akyse 
ralstvbių diplomatais ir jau svarbiausias ir opiausias 
velias partijas sulošė. . Nu- klausimas, Pareinio evaku- 
rykusi į Genevą lenkų skiis-

Lietuva “pakliuvo tarp 
galvažudžių” ir nežinia, ar 
įie ją “apiplėš ir paliks leis-’ 

o gal ir visai negy-! 
ęjį—o gal kartais jai ir pa

iks pasprukti su sveiku 
andUi Gailiaširdžių i i ba
ritonų” vis tik nesulauks, 

kaip ir ligšiol kad nesusilau- 
fcėy įViena bet gi aplinkybė 
RS mažiuku naudai, būtent 
įsį kad plėšikai—loŠikai-di-1 Be to kiekvienas žino, kad 
pfcinatai, bept dalinai, yra I lietuvių lenkų ginčas neiš- 
jariversti lošti Genevoje ant sprendžiamas! 
viešos scenos, į kurią yra at-| Koki iš to išvada ? Atro- 
Ireiptos viso pasaulio akys, do, kad šioje sesijoje Lietu- 
Be to dar ant tos scenos tau-Į vos nesmaugs taip smarkiai, 

kaip kad smaugė pavasario 
sesijoje, nes nėra nei laiko. 
Kai kas spėlioja, kad klau
simą paves apsvarstyti Ly
gos “seimeliui” (assemb- 
ley). Tai irgi netikėtina, 
nes seimeliui valia pasvars- 
įtyti ir išsikalbėti, bet nuo
sprendžius daro didžiųjų 
valstybių diplomatai. Len
kai irgi vargiai darys spau

dą. Lenkų propaganda ne-|dimą, nes agitacijai laikas' 
spaudė. Pilsudskis švaistėsi I neparankus, kai visų deme- 
»Genevą. Laikraščiai daug [sis nukreiptas ne į lenkus, 

rašė apie triukšmingiau- liet visai į kitus klausimus. 
Keturių lenkų dramos ak- Jei Pilsudskis atvyktų į 
ią, Pilsudskį, apie jo kar-ĮGenevą net ir su visu tuzi- 
i etc. Ir diplomatai ir|nn kardų, niekas juo neįdo- 
uida “patarė” ne len- maus, nebent jei*bombą atsi- 

taikytis su lietuviais, vežtų. Tad atrodo, kad lie- 
įwt lietuviams su lenkais, tuvių lenkų klausimas bus 
£»$ kad tai būtų buvusi lie-|vėl atidėtas... iki pavasario. 
■ru kaltė, kad lenkai su4 O paskui ? Bus pavasarių 
iBftžė Suvalkų sutartį ir!ir rudęnių ir bus Tauri) Ly- 
įifturtu pagrobė Vilnių! Ir gos Tarybos posėdžių. Kaip 
^įfofo ir grąsinintų Lietdvaijilgai lietuvių lenkų ginčas 
Ateirūko. Buvo' daromas bus vilkinamas per tas sesi- 

spaudimas į Lietu-|jas? Tas irgi ne taip svar- 
nusileisti lenkams.

®įudens posėdžiuose lietu- se lietuviai delegatai būtų 
Mmp lenkų ginčo klausinius vieningos tautos tie diktato- 
™ft-‘antraeilis Pa- rių įgalioti ^atstovai. _
jįįAlirt’stpflitda alko pos’diplomatai'gud-—
ĮKyti apie lietuvių lenkų skaitosi su tauta, i 
|*$nČą<K Dar nebaigė komen- dete, jei ji pato&i 

apie Kellpggo sutartį, lią.

./

enz nespėjo sulaikytišnvimą__
iki penki šūviai (kiek oficia- 
iai pranešta) į Obregoifo 
kūnų tapo paleisti ? Ir šu- a 
ėmus Torai, rastai revolverių 
gana apsčiai kambaryj. Lai
kraštis mena jog pietų da
lyviai dalyvavo ir užmuši 
me! ; /

dos uostą, taip per Tilžę ir 1 
Eitkūnus. Iki šiol, mat, klai- 
pėdiečiai (daugumoj su vo
kietė j ę), nuolatos palaiky- I 
davo Vokietijos pusę visuose 
susikirtimuose su Didžiąja 
Lietuva, ir todėl anie manė 
kad šitie visame kame jiems 
pritars. Tačiau, kuomet pir
kliai ir pramonininkai suvo
kė, jog valdžiai sulyginus 
kalbamąjį tarifą, visa perve
žimo srovė nukryps Kara
liaučiaus linkon, ir juos pa
liks be biznio, tuoj suprato 
kur jų nauda, ir patarė val
džiai tatai neįvykdinti. Tu
rint omeny Klaipėdos Kraš
to vidaus padėtį (autono
miškai valdąs), nuotaika 
kuria jos gyventojai vado
vaujasi sąryšy su Vokietija 
turės lemiančios rolės iškė
lus viešumon sienų pertvar
kymo klausimą, kas bet ka
da gali įvykti. Taigi, mūsų 
valdžiai šiuo reikalu juos 
kiek paerzinus, galutinam 
šio krašto prie Lietuvos pri- 
jtmgimtii nei kiek nepa
kenks.

f
i

Vokiečių Užsienių Reika- 
\'.ų Ministeris Štrezemanas 
atvykdamas Paryžiun pasi
rašyt Kellogg’o Karo* Ven
gimo Sutartį sulaukė stebė
tinai prielankų ir nuoširdų 
sutikimą. Ne tik diplomatai 
(kurie meiliau šypso jas dau
giau širdy neapykantos tu
rėdami) bet Prancūzijos gy
ventojai, palydint jį nuo 
traukinio į Valstybės Rū
mus, pareiškė jaių savo pa
gerbimą gausiais delnų plo
jimais ir triukšmingais šū
kavimais. Šis sveikinimas 
darė įspūdžio, jog tau) tų 
dviejų tautų esti kuo drau
gi ilgiausi santykiai. Į šį į- 
vykį reaguodami, vokiečių 
laikraščiai juomi gėrisi, bet 
pastebi, kad vis dėlto, jeigu 
tatai būtų tikra Prancūzų . 
nuotaika Vokiečiams, galėtų 
jie savo užuojautą pareikšti 
naudingiau negu tuščiais 
šūkavimais. Ypač dabar, 

’ kuomet pasirašoma Karo 
Vengimo Sutartis puikiau

šui 
stambiais trustais. Bet ir di-Į 
deliems trustams mašinos! 
gręsia pavoju lygiai kaip iri 
mažiems fabrikantams ir! 
štai kodėl: Jei nori parduo-| 
ii savo gaminius, turi suras-1 
ti vartotojų ir tai tokį, kurs! 
turi už kų pirkti. Kad jis! 
turėtų už kų pirkti, jis pri-Į 
valo dirbti. Čia tai ir išei-l 

Žodis “pa- na aikštėn kerštas mašinų iri 
dalinai bet ne- e//?ciency-fabrikantams.Ma-| 

pilnai atatinka žodžiui “ef-lšinos išstūmė darbininką iš| 
ficient.” Galima kų pada- dirbtuvės ir atėmė nuo jo I 
ryti pasekmingai, bet per be-darbų; bedarbis vartotojas! 
reikalingai ilgą laikų ir aik- neturi >už ką “pirkti dirbtu-1 
vojant daug bereikalingos vės produktų. Tuo būdu 
protinės ir fizinės jėgos, dirbtuvės savininkas, ar jis 
“Ef ficient” vadinama tokį bus smulkus, ar stambus, a- 
žinogų, kurs pasekmingai at-Įčiū mašinoms, atėmusioms 

uždarbį iš darbininko, vis 
labiau ir labiau lieka (be rin
kos savo produktams.

Kapitalistai bando kelti 
savo dirbtuves iš didmiesčių 
ii mažus, kur tikisi gauti to
kių darbininkų, kuriez turi 
farmeles. Taip Į pav. 
Fordas. Tiesa toks farme- 
ris-darbininka^ nebijos be
darbės, bet turėdamas savo 

į z -

farrnukę ir nedaug teuždirb
damas dirbtuvėje ne kų daug 
tegalės pirkti O kas bus su 

I miestų darbininkais? Fab- 
|rikantas visvien neturės ge- 
| ros rinkos saVp išdirbiniams. 
I Darbininkų unijos siūlo **

kad mašinų yra

acijos klausimas, užėmė ne
ginčijamai pirmą vietą ir di
plomatijoje ir" interesuotų.
•t V. įtakingiausių Europos niekia «bigiamų rezultatų į I 

trumpiausi laiką ir aikvoda- 
mas minimumą pastangų. I 
Todėl čia ir vartosime žo
džius efficient ir efficiency). 
Tenka girdėti kaskart dau
giau nusiskundimų ne tik iš 
darbininkų, bet ir iš pačių 
kapitalistų pusės, kad maši
nų yra perdaug ir perdaug

J?

politikoje valstybių, spaudo
je — Prancūzijoje, Vokie
tijoje ir Anglijoje. O čia 
dar Rumunijos - Vengrijos 
ginčas, Ispanijos irt Kinijos 
kandidatūra į Lygos Tary
bos narius ir kiti mažesni 
klausimai ir klausimėliai.

tiai lošia išsyk keli diplo
matų pokerio “stalai” ir ei- 
najkelios diplomatų rungty- 
ilės. Didiesiems besipešant, 
jflažiukui lengviau. 
^Praeitą pavasarį Genevo-] 
įė svarbiausias dienotvarkės 
Klausimas buvo lietuvių len- 
kų ginčas. Ir diplomatų ir 
ępfeaulio spaudos . demesis 
ittĖyo nukreiptas į šį klausi-

ž

tai tik paliatyvai. O tuo tar
pu mašinos daro savo — ėda 
ne tik savo tarnus, bet ir po
nus.

3et diplomatų neprigaus!, i 
nors ant vieno- kumščio pa
mausi kepurę, ant kito jar- 
mulką ir sakysi jiems, kaip 
ias žydelis: “ui! mes trys!” 
jei diktatorius jiems sakys: 
“ui! aš tauta!”

BUDELIS
-Jis vienai vienas sėdi prie mažo langelio ir 

mąsto... Tai rodo suraukta kakta ir užlaužti 
tamsūs antakiai. O visas jo rūstus veidas lydi 
prakeikimą. Kiekvienas jo pasijudinimas bau
gina aprūkusias, pajuodusias sienas, ir mažas 
vorelis slepiasi į^amsų ir gilų plyšį.

Netolimos bažnyčios bokšte suskamba var
pas. Jo aidas plaukia, banguoja ir, atsimušęs 
budeliui ausysna, priverčia jį klausytis. Klau
so budelis... Nutilo ir klauso... Klauso ir net 
nekvėpuoja... Už Jango sučiulbo paukščiai, 
linksmai ir džiaugsminai garbindami spindu
liuojančią aušrą, tekančią saulę. Pro sienos ply
šį triško pirmieji saulės spinduliai ir ydingo ap
rūkusioje sienoje... O varpas vis gau<r» ir gah- 
d5-- 1 ■ ■ AO

Jis atsistojo, atrėmė kaktą į šaltą lango stik
lą ir akis žemyn įujeido. f ..’įfen, po jo kėjomis, 
nuo švelnaus rvtnąecio vėjelio šlamėjo senas di
delis sodas. Visur baltavo jauni Žiedeliai  ̂t to
lumoje matėsi raudonas, sti paauksuotu v^r^i- • , v /V’ « > - - • V » _ iUt

-* 1
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FĖOERAČUOS ŽODIS
A. L. R. K.’ Federacija, 

visuomet kartšai remianti 
visus naudingus mūsų tau
tos ir išeivijos reikalus, sa
vo šių metų kongrese, buvU- 
įsiam Hartford, Conn., vien- 
I balsiai nutarė remti ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės statybos 
darbą. Šioji lietuvių kata
likų organizacijų-organizaci- 
ja nemėgsta tik žodžiais kal
bėti Savo kalbą visuomet 
paremia realiu darbu. Kon
greso dalyviai, turėdami gal
voje ligoninės1 svarbą lietu
vių išeivijai, nutarė savo t. 
y. Federacijos vardu įreng
ti bent vieną kambarį ligo
ninėje, skiriant tam tikslui

4 penketą šimtą dolerių.__Be mintį jog Obregon’o mir
to, pažadėta stipri parama 

daro rinkliavos darbe. Toks pa
žadas labai daug reiškia. 
Tai reiškia, kad ligoninės 
vajus eis visose Amerikos 
lietuvių kolionijose ir jis 
bus sėkmingas.

Visi vienybėje dirbdami 
padarysime daug. Pastaty
sime ir įrengsime tokią įstai
gą, kur inėš garbę visai mū
sų tautai. Sp. Komisija

Prieš kurį laiką pareiškė'

ties pageidauja patys Meksi
kos valdovai, ir kad jam ne
teks užimti prezidento vietą. 
Kuomet jį nugalabino, jo
kios žinios, cenzūros griežtu
mo dėliai nebegalėj om su
laukti. Bet štai “Wall St. 
Journal,” (visai nepartinis 
laikraštis) gavęs slaptų pra
nešimų, spėja kad greičiau
sia Obregon’ą bos nukovę 
patys jo draugai, pietų da-

šia Hutų proga savaime ap
leisti užimtąsias Reino sri
tis, kas yra sunkiausia Vo
kietijos sloga. Apie tai, de
ja, Prancūzų valdžia iki šiol 
nei žodžio viešai nelšsitarė.

V (dentinas Matelis

Didžiuose gyvenimo kriziuosė 
(persilaužimuose) pirmutinis daly- 
kas—nenusimink 'tuomet atsiras 
jėga veikti ir galop žinia, kas rei
kia veikti.—ffilty.

pakėlęs, kad nėmačiūs besikankinančio jauriuo- 
io, jį kilto... Ir šiandien nieko daugiau neat

simena, tifc jo mėlynąsias, it gilusis dangus, akis 
ir.. paskutinį jo tartų žodį: “Aš tau atleidžiu!” 
Prisiminė tas akis, tą mirties agonijoje ištartą 
“atleidžiu” ir indesi kraugeriui, kad iš tamsių 
aprūkusio kambario kampų žiūri į jį tos mėly-; 
uos akys ir štai ties juo, rodos, -stovi jaunikai
čio lavonas, galvų po ažastimi pasikišęs, nuo 
kurios dar sriuvena kraujas.

Jis tuomet sušuko: “Taip, man atleidžia... 
man, budeliui, dar teikia atleidimo!.. Budeliui, 
kuris tūkstančiams ritino galvas ir nereikalavo 
atleidimo... ” Ir vėl nutilo. O varpas vis gau
dė ir gaudė.

[bu. Svarbu, kad tose sesijo- je kryžium, bažnyčios bokštas, iš kurio sklido į
jį graudulingas aidas. Varpas vis gaude, 

Jis jam primine Vakar nužudytą jį jstęfi 
‘ jo dabar jo akyse- geltonrimįs 

nomis apaugusi galva, tiestm liemdo, fvifhi 
nas ir akys... Akys įsmigo širdin ir nęu 
visutijus-sekiojo jį. Priminę Varpąs jaro 

Airija yra pavyzdžiu, jį kuomet ad

• — ■ 1. a — - *«ovai. Euro- 
įdriis. «Jiė 

skaitosi su tauta, nors nedi- 
[o savo vą

tį. Įr'stovč,

Neišturėjo. Graudžios ašaros plūdo iš žiau
riųjų akių ir ritosi įdubusiais veidais. Ir jis 
griežtai nutarė mainyti savo gyvenimą. • Tada 
linksmiau sušvito saulės spinduliai, švelniau su
ošė šėlute sodas ir pakvipo žiedai.

Tos pačios dienos vakarų, saulutes paskuti
niesiems spinduliams bučiuojant pasaulį, jis vėl 
klūpojo bažnyčioj ir karštai meldė atleidimo, o 
žvakių mirganti šviesa ir giedančiųjų balsai liū
liavo sielą dangišku ramUmu. v • Lotosus

(“šaltinis”) ;
 .. . • i  r a

; /• Stasių* Būdavas

VasaM ir Jaunystę
______J * '!

Šiandienų į mūsa} lankas z... , *
Paauksinta vasara skrenda tki skrenda, 
Šiandieną aidai sidabrinių dainų 
Kainos, pakalnes, džiaugsmais jau apliejo...

v

%

Vėį jaut prisiminė, tik ne kerštingi ir nuo
dėmingi vaizdai, bet skaisčios, nekaltos jaunat
vės svajonės. Rbdos, mato save bėginėjantį po 
gėlėtą frievąk besimaudantį sodžiaus upelio ban
gose, mottttėri mylinių ir bučiuojamą. Prisiminė 
tylų vakarą} kliomet jis, jatmas gražus jattfti- 
kaitis, klūpojo senoje bažnytėlėje, ramios, die
votos tylos liūliuojamas; kaip prieš s#ve pama
te gražutę Reną ir ją pamilo., .'pamilo tyriausia 
meile... Ir laimingos toliau slinko pilkojo gy- 
veiprt(o valandos.., v • ' ’ . ę

r O dabar jis budelis. Tr niekuomet jis nepri
simindavo tų laimingųjų valandų, tik .ŠįTyt O Sveika, palikusi pietų kidnyiittS, 
varpas, Jarium tvirtindamas, vis gaudė ir gau-

' ................

’ • 
Šaiposi aukse irkluojanti saulė, 
Šiandieną pamatė ji mano jaunystę. 
Gėdoj paniurę jau debesys lenkiąs, 
Gėdą pažinę jau debesys slai«tos.

“Sveika tuf vasara, malto auklėm*, . 
Ki0f kinkiau aS laukian -

e Į ’
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Sveika, ataiuntus sidabro dainų...”
Š .* - 
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Ir išlenda didis paukštis 
Vandenų baisus klajoklis 
Begalinis ilgis, aukštis. 
Tatai Tauragno ūpuoklis.

Ir teisybę šis baisūnas, 
Taip vaitoja gerkle savo. 
Pasinėrė didis kūnas, 
Bet nelaimę pranašavo.

Štai išlindęs sudejuoja, 
Gerklę atdaro lyg^vartus, 
Išsikėlęs štai bangoje 
Suvaitoja penkis kartus.

Ir tikrai nutyla vėjai... 
Bangos liaujasi iš reto, 
Saulė žemei geradėjai 
Spindulius palengva meta.

Ir ką
šmote

li* taip tęsias dvieji metai: 
Po tėvynę audros siaučia. 
Tą lietuviai demokratai 
Skaudžiai ir sunkiai atjaučia

Tik pradžia penktu metelių 
Vargai laime mums pakinta, 
Laimei Lietuvos žmonelių 
Skaisti saulė... švinta, švinta.

Ir rugiai neužderėjo. 
Saulė žemę perdaug ši Ido. 
Tad ūpuoklio-pranešl jo 
Vėl būrimai išsipildę

inteligentijos esant kaž kokiam traukimui, 
ir pamažu, išpalengva, tartum išnetyčia, vėl 
oradėjo jie vienas su kitu kalbėti. Ir ta
me liguistame neskubotame artimume yra 
daug naujo, daug nepaprasto.

tiksliau—ji buvo vienumoje. Nes po trijų 
neigimo metų, po trijų nedraugiškos meilės 

vėl pasijuto tarp pačio, tautos ir rusaj 
saggL.

Ar ilgai šis baisus paukštis 
Neš nelaimę, didžią bėdą, 
Bet neverta veltui taukšti, 
Gailiai ašaros mums rieda 
Gal ir ilgai dar t4 bus?

Ieško-
Santarvininkų

daug rusų 
o galvoja,

Ir vėl Vilniuj, lyg prie caro. 
Teises lietuvio pamynė, 
Visas jstaigas uždaro, 
Verkia gailiai tad sostinė.

x * * .• ■ < f
Miestelėnas. Smulkus, vidutinis. .Taip 

sau, neva inžinierius, neva technikas.
« ' J f '

— O tamsta su kuo ryt eisi? Ryto, 
kada...

Tyli, šiaušiasi
— O man tai kas. Aš žmogus nedide

lis. Vieną žinau—žodžiai įkyrėjo. Tiltą 
padaryti, tai mario darbas. Ir kas pašauks 
darbą dirbti, ten ir eisiu.

Štai tautos nuotaikai.. Bet tie, kas ap7 
leido tautą ? Kas bailiai ir taip išlėto dabar 
vėl artinasi? Koksai gi tos inteligentijos 
dalies ūpas?

Užėjau pas Kuskovą, mačiau ten Pro- 
kopovą. i

— Tai kaip gi Rusija ? Kryžkely?
— Buvo... buvo. O dabar ne. Kenčia, 

vargsta, ir badas—it šaltis ją spaadžia ir 
gal dar ilgai taip bus. Bet tik grūdelį, ma
žą tiesos trupinėlį jai?“ rado. Ir iš mūsų, 
kas į tą trupinėlį įtikėjo, vėl gali prisiar
tinti prie liaudies.

— Keista, nesuprantama.
— Nūje. Tamsta atvažiavęs, svetimas. 

Inteligentas.
— Jums

tis. Jam privalo rūpėti ir.; 
sų tautinių įstaigų liktos 
Šiandien mūsų statomos^ 
užlaikomos organizacijos 
įvairioj įstaigos paliks jau 
mui. Jaunosios kartos iu 
dai ir Šv. Kryžiaus Lietri? 
liohinė yra statoma. Dėlto 
sai yra natūralu, kad jatt 
mas rūpinasi ligonines stū 
bos reikalais.
.-Prieš keletą savaičių^ 

■Vyčių jaunimo organjUu. 
laikė savo seimą Chicagt 
Atstovi} buvo iš visų Amt 
kos kraštų. Jie vienbdU 
nutarė remti Šv. Kryž& 
Ligoninės rinkliavos deč 
\ir eiti į aukų rinkejų.Jįeį 
Tuo reikalu L. Vyčių jį 
mas priėmė tokią rezolžti 
ją: -’O

44 Turint galvoje, kad J 
baigiama statyti Šv^^K 
žiaus Lietuvių ligonine 
cagoje; kad toji ligonineį 
pirmutinė lietuvių ligon 
Amerikoje; kad ji tarną 
lietuvių visuomenei ir;J 
viena iš tokių įstaigų, kū 
didžiuosis lietuvių gentk 
eių-genf kartės; kad tafi 
lyg it koks paminklas*: ’ 
ris ilgus amžius liudys ji 
sų tėvų dnostiumą ir įk 
švehtithą Šios jaunosiosr.i 
tos it ainių labui; kad Ė 
nine tai bris dideliu pčg 
tinimu lietuviams gydj 
jams ir lietuvaitėms,^ 
gėms tarnauti savieUM^ 
kvtis tautvbes idealų 
fvti gabumus savo spe& 
beje.

Tad. L. Vyčių XVI I 
mo dalyviai, sužinojeubį 
ra . ruošiamasi prie 
K vyžiaus ligonines vajau 
pašventinimo, nutareįįįį 
visas imstangns Jkad ' 
kus į to vajaus dsrįmi 
sarto gyvąsias irajegus^

Tat, ši graži rtstoHtt 
Kūdijn, kad mūsų 
labai it labai rūpi §▼. 1 
žiaus ligoto^ statytai] 

tai Tau faKtaM*® 
fiamfeš W jatodn^l 
ris mi^irdaue darbinį

nes gaębę ir pašuto^ 
riša i Lietuvos 
'mėrikoje. Galų gakritoį 
nas iš tolimesnių Aj8&| 
kraštų kreipsis į/šfejj 
žiatis ligoninę deškęsM 
sveikatos, lietuvių 
it liettivaičilį 
slaiigių globos. -Sv*3| 
žiaus ligoninė—|ai bdš 
sų Amerikos lietuvių ligi 
ne.

Dėlto nei kiek netenki 
bejoti apie reikalą vis< 
mūsų kad ir tolimiausi 
kolonijoms dėtis auko 
prie ligoninės pastatymo 

Sp.

—
JAUNIMO ŽODIS

Protingas jaunimas Jh 
naši savo ateitimi. Jei ja 
mui rūpi jo paties ateitis i i * • -t ~te riLi.

Tad pakyla mūs’ tėvynėj 
Karo audros ir verpetai; 
Praein baimėj begalinėj 
‘Pranašauti penki metai.

Baubia orlaiviai, kanuolės," 
Krenta brolis—kits po kito, 
Ne viens galvą guldo puolęs 
Nuo parako, dinamito.

#

Kiek gal vii jaunų padėjo!. 
Kiek upelių kraujo tvino I." 
Meldė žmonės Geradėjo 
Kai vargi} jau pamėgino.

Ir išėjo brols prieš brolį 
Jaunikaičiai žemės mūsų. 
Neviens rado amžiaus guolį 
Žemėj vokiečių ar rusų.

Po kelių ramių metelių 
Bangos Tauragno nubunda, 
Ir nelaimei mūs'’ žmonelių 
Štai ūpuoklis vėl užplunda!

Dviejų kžrrtųsurikimo 
Mūsų brolio vargą rado.
Kairėn krypsta jau rinkimai, 
Prasideda metai .bado.

B. Sokolov’o
r ■ r

•t-- V? j -

Tik štai... žvejui iš po rūko 
Girdis.. . vanduo praded šniokšti, 
Viduj Tauragno—seniuko. 
Kažkas smarkiai lyg supokšti.

— Aš buvau sodžiuje. Gyvenau Pavol- 
gės miesteliuose. Kaimietis virto visai ki
tokiu. Persimainė. Nebepažinti.

— Kame dalvkas?•r

— Nesenai rėkė:.Mušk ponus, po vel
nių juos.

— O dabar ?
— Dabar daugiau tyli.

. ? H— Ar kalbėjai su juo ?
— Bandžiau. Nieko neišėjo. Mtft, jam 

žodžiai įkyro. Vieni kalbėjosi kito < -.•*< Bal-> 
tieji ir raudonieji. O esmes, tikto vidaus, 
nesimatė. Taigi kaimietis ir nutarė,' kad 
jam, rusiškam prasčiokui, .žodžiai nereika
lingi. Ne, kaimietis naujas, kitoks pasi
darė. \ ! ' r

viųligonius yiaj 
CtiČftfdje. Pirmoji

• ■ ' ■ ; . ’ - : ‘ ■ J ; ; • -y"., - ’
> ~ Įvairūs,- vykę r ir nelemti, ieškojimai. 
y ^Gražūs ir menkučiai. Ir revoliucija, prole- 

tarijato nuotaikos, naujoji Rusija tolimais | 
..į' Šešėliais atsispindo juose. Nesuprantamais. 

Vos vos pastebimais... Ir nestebėtina. Vė-
* liau ir toliau—gyvenimas, jo audros ir vie

sulai—lūžta šitose meno srityse. Tradicijų 
apsaugoti, giliai įsišaknijusių įpročių storu 
slriogsniu apgaubti, lėnai ir nenoromis jie 
pasirodo pakilusiam vėjui.

Kitaip yra literatūroje. Čia vis tiek’, 
kaip nerve, kiekviena psichinė atmaina pa
sireiškia aštriai. Kartais nutrauktai, kar
tais vėl nepilnai. - Bet krašto gyvenimas, 
tautos pergyvenimai neišvengiamai ir įvai
riai atsimuša tos tautos literatūroje.

Rusijoje yra bolševizmas. Taip oficia- 
liai ir išoriniam pasauliui pavadinta ta Ru- 

\ sijos buitis, kurioje ji dabar randasi. Bet 
bolševizmas—juk tai nebaugiau, kaip ap- 
vilkalas, ne daugiau, kaip pritaisyta žmo
nių, atėjusių valdyti, iškaba. Bet po tuo 
bolševizmo-komiuiizmo apdangalu juk yra 
gyvybė. Juk gyvybė nepragaišo! Juk žmo
nės, tauta, jos kuriamosios jėgos vystosi! 
Juk Į kažin kokias naujas formas jos kris- j 
talizuojasi, ir argi naujoji Rusija negims
ta embrionaliniai, kančiose—taip žiauriose 
ir neužsipelnytose.

. S < Dabar taip daug ir taip dažnai kalbama 
apie politinę Rusiją, kurk-turi pakeisti da
bartinę bolševistinę. Ir bekalbant apie po
litinę Rusiją, pamirštama gilumos 
Rusiją. Bekalbėdami apie iškabą, apie for- 

----- mą, apie gyvenimo paviršių, pamirštame'joz 
esmę, pamirštame, kad tautos viduje, pa
čioje tusų tautoje Įvyksta savasis kristali
zacijos procesas ir kad tas procesas gali ir 
tūri nuvest; prie šiokios ar tokios, lx>t nau
jos Rusijos.

i.
Tuo tarpu šitoji išoriniai bolševistinė 

y Rusija yra mums nepaprastas ir labai Įdo
mus reginys. Viena pati, paniekįnta, įbau
ginta, nustojusi tikėti žodžiais, žodžiais gra
bais ir šlykščiais, vyliojančiais ir atstu
miančiais, Rusija eina savo keliu, savo nau
jais takais.

Kur tiesa? Kuo ji pasireiškia? Kokia 
ji? Kur jos pasimetusios, paklydusios, taip 
dabar reikalingos reikia ieškoti? Inteligen
tija? Bet ji taip toli, tokia svetima dabar 
tautai-ę-juk išsiblaškė jie sykiu su ja į įvai
rias puses. Nejaugi jos atsiklausi? 
gi ji pati žino, pati į smulkiausius 

'liūs subyrėjusi?
Kairieji, dešinieji, vidutinioji.

J tojai. Neigiantieji viską 
įri mylėtojai, santarvininkų peikėjoi. 'Kaimie

čius keikiantieji. Valdymo trokštantieji. 
Nenorintieji valdai. Rusijoje gyvenantie- 

? ..y ji, iš Rusijos pabėgę. Ir visas būry^ tų, 
£/ kurie tyčiojasi. Iš ko? Dievas žino, iš ko 

—iš savęs, .išgautos, iš tėvynės, o ęlatigiau-
• šia iš savo svajonių, revoliucijos raudonų

- ■ ^vajonių, šiandien dulkėmis ir purvais su-
bjaurotų. .

’yi. Taip, tauta vienų viena. Juk tą visi
— mato, juk to negalima užginčyti, juk tą visi 

yra pusiau pripažinę. Tauta vienų viena...
< - Iš daug milionų sermėgių, taiiisuolių, tarp 
t miškų ir laukų išsibarsčiusių, apsišarmavu- 

šių, išbadėjusių—rusų tauta ieško savo tie- 
G sos. Savo nuosaviOs tiesos... Nekieno UO- 
B ~ž peršamos... . ; . . * '
K.-’r r ■’ t? “

Taip, rusų tauta vienumoje. Tikriau, 
fe tiksliau—ji buvo vienumoje. Nes l>o trijų

; iems visvien, kas ateis—bolševikas ar po- 
nas ar mūsų pačių Brolis—tik kad atėjęs 
jutų darbo dirbti. Kiiip žemę geriau mėšlu 
aptręšti. Jei gali, kai parodyk, puikiau
siai bus. i Stiklo neto- Pasagų ir vinių nė
ra. Pagamink ką norint naminiu būdu— 
būsi draugu ir broliu.

Šiomis dienoiluš sutikau iiėrią senį, tokį 
rimta, sumaltų. Sakau jam: taip ir taip, 
senuoliuk, žmonas virto kitais.—Tiesa, tie
sa.—sako. Žmonės dirbti nori. Be to, vis

Ir vėl didžią nelaimužę 
Garsiu baisus pranešėjas. 
Priešai sostinę apgūžia 
Tad iš naujo kraujas liejas.

Krenta Vilnius priešo auka, 
Niekšo kojomis pamintas, 
Liūdni debesys vien plaukia 
Puola brolis surakintas.

LeidŽ ūpūokų tą galiūną. ’ 1 M ’
♦ T;**'* : * - J J < fyl i,iw V >c

■> t ' ŽL .■

Antrą kartą suvaitoja
Šis baisūnas nelaimingas,
Ir sostinė inūs’ mieloji r—~
Kančias vargsta pražūtingas.

Du kart smarkiai sudejavęs 
Gelmėn Tauragno paskęsta 
Pranašauja jis iš savęs, 
Kad švyturys Vilniaus gęsta.

>__
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griuvėsiai. Kaip gi, tiesa. 
Didelis, baisus viską apimantis iširimas. O 
pažiūrėkite į liaudį—nauja tauta. Anks
čiau miegojo ir tik botagu yaroma dirbo. 
O dabar... botagas, tiesa, pasiliko, bet tik
tai liaudis atrado savo durną. Suprask 
Tamsta, juk ji rado save. Ir tie iš mūsų, 
kas tą suprato, jau su juo. O juk liaudis 
nedaug- ir nori. Labai nedaug—tiktai savo 
darbo. Suprato, kad jos darbas visai ru
sų tautai naudingas. Štai vaikučiai—pa
gelbėk vaikams. Tą jis supranta. Ir net 
labai pagirtinu laiko. Juk tai jos vaikai,- 
liaudis.

žemė nusialino—kas iš mūsų toje nelai
mėje padės, prieš tą nusižemina, tam ran
ka spaudžia. Ne kaip pirma buvo. Mes, 
girdi tu, ir patys žinome. -Vadovų mums 
nereikia, bet draugiškai44dėkui.” Ir žinai 
Tamsta ką? Ir mūsų tarpe, taipe paklv- 
dnsių ir atšalusių, galima pastebėti pana
šią permainą. Norisi darbo. Visuomeni
nio. Ir tik, jei galima, be žodžių... Juk 
mes dabar visai mažai kalbame, laikraščių 
nėra, samovarai nebešnypšcia, tik, rasit, 
karts nuo karto nueini pasiklausyti mūsų 
ponų... '

Taip, taip, natlja Rusija jau gimsta. 
Kančiose, dideliose kančiose. Ir toje Ru-X 
sijoje jau nebebus senosios Rusijos ir šešė
lio, tos lalančius, apglebusios, išmėtytos Ru
sijos. Suprask tiktai Tamsta mano žo
džius. Mes virstame į naują Ameriką. Ne
greit. Metai, o gal it dešimtys metų.

D- partijos bus naujoj Darbo partija, 
realistų partija. DalaUkife tik, ne viskas 
išsyk. Iš pradžios tik ardė, trupino^ O pas
kiau vėl prie darbo.
> , Darbo Rusija. Keistas žodis. Nesu
prantamas. ti’aip.mažai tas atatinka mano 
nuotaikai, samprotavimams apie Rusiją, 
tai nuotaikai, su kuria aš f ją sugrįžau.

Taip, darbo Rtisija... K * • 
kur ji dingo, Uralo urvuose klaidžio* 

jusi, dvasinto alkiu nuvarginta?

Kur pradingo Maderos Rusija, mokėju
si sulipinti savyj naują Romą ir Kronšta- 
to^Joną, Grižą, Rasputiną ir Srafimą iŠ

* mv
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Nedėlioj, rugpiūčio 19 d., 
Sodalicija surengė išvažiavimą 
privatiškoj ūkėj. Narių daly, 
vavo apie šimtits. Viskas pui
kiai priruošta, ypač valgiai,

Įvyks kuriuos gamino V. Bukantaitė,

de įvyksta retas vakaras

yietos.

F. Jurgio sporto Kliubas,

R. K. S. pirm. P. Mu-timnkas J. Venclovas

sirgo,Muliolius’ sunkiai įau
sveiksta.

riai irgi atsilahkė, užtad- biz*
X . •

rius, kuriu vra net dešimts.

ba sunkiai dirbo, užtad pelno 
liko $744.22. •

rai eina, nes pas" jį galima | pįfcnike publiką palinksmino

Povilas vienatims
Clevelando lietuvių kataliku

kurio spaus-spaustuvimnkas
randasi

skvero

ku name skelbiami vi

gnu darbuotė veikiakurios

sąžiningai pigiai atlieka

taučiai ji remia.

čia savo choristus ir Simfoni

Iždininkas ir

Sekretorius.

sudarius žiemos veiki-

eius ir Usonus su kitų p

JėzaS£

Amelda Klučinik'iute — Se-
Kttkryžiuoto ’suo jeronjnia nu0 Jėzaus Nu-

l .1 . w. x. t- .«. • • ’ *___ . .

yrnmpos žineles

pi$lWtuvių ir 
ika kandida- 

os abitu, ir dvi 
'fžadus. Oras 

i nelabai grtt*

posiaukely pagedo, bet
į tą domės nekreipė.

linksniai lakią praleido
Geauga Lake arti nelai-

veda gerai žinomas ir ga-

Nedėlioj, rūgs. 2-trą dieną
dieną klebonas V. G. Vilkutai-
tis per visas pamabda^ kvietė
parapijonus apžiūrėti naujai
išdažvtą ir išgražintą parapi-
jos mokslam?. Parapijonai at
silankę džiaugėsi jųjų vaiku
čiams duodama proga tokioj
gražioj vietoj lavintis ir Sesu
čių Vienuolių malonumu, ku
rios išrodinėjo visus kamba-

ai laukia ir rengiasi 1 iolis šiomis dienomis geriau
ėti Basket Bali parapijos jaučiasi, nes jo žmonos moti-

* na, kuri kelias savaites pas pp.

jiuz. J. Čižauskas jau kvie

jos orkestras narius, pradėti
pamokas, nes ateinančią žiemą

rengiami Įvairūs progra
mai į kuriuos bus kviečiami

*e*Čižauskų pagelbos.

i,' Aęt. Marijona Čižauskienė
Šif&rįžb iš atostogų, kurias pra

Detroite ir Kanadoj.
^Sveikatoj žymiai sustiprėjo ir

energijos; turi plačius

sn savo mokiniais ir cho-

Sukvs

prie lietuvių
banko name, rengiasi

prie didelio žiemos darbo. Mat
p. Sukvs vra leidėjas parapi
jos laikraštuko “Clev. Liet. Ži-

si parapijos veikimai ir drau-

parapijos naudai. P-nas Sukvs

spaudos darbą ir net svetim

nuliu v mcl 11 v L Ari 1>.
■’A' ♦ • ♦

Loštos Vartų- Mot. Drg.J 
r$\S-gos 26 kuopa, Ainžino- 
Rož. Dr-ja ir Gyvojo Rož.

^Dr-ja, visos sujungtomis spė
ta mttztnišką KažyT 

rrių vakarą su šokiais rugsėjo 
. šv. Jurgio svetainėj. Pel- 

skiriamas Tarptautinės 
rl&talikią Moterų Tarybos SeiT 

'kuris šį rudenį 
įlande. Visos mūsų mote-1 S. Bukšaįtė, K. Baikauskaitė, 

rą draugijos priklauso Į tą Pa-|V. Blumsberiutė. Rengimo ko
ltą Moterų Tarybą o Cle-1 misija viską tvarkingai vedė, 

nd lietuvių žymiausios dvi Visos mergaitės gražiai links- 
p. O. Mikelichienė ir miosi per dieną ir gera ūpu. 

M. Čižauskienė yra Tarv- grvžo namo.
i amžinas narės. | _ _, , . . . c,x . ' > • | Butų malonu, kad pne bo-

♦ S # | dalicijos prisirašytų visos mer- 
Gerai žinomas jaunimo tar-lgaįtpS< metą išvažia-

je -veikėjas ir profesionalas I vjnie dalyvautų du syk tiek 
as Statutą, kuris yra elek-| mergaičių. Susirinkimai į- 
inžiĮerfcs ant trumpo lai-Į vyksta pirmą nedėldienį mėne- 

perkeltas į Massilon, Ohio. Lj0
lietuviai jaučiasi nu-| ,, , , _ -v ,. , . . | Pas klek. kun. J. Cizauska.netekę nors ant trum-| . . v_., T | kelioms dienoms viesejo joęerb. Juozo. I _ ,v ’ ;♦ i • t Į broliene, is Clevelando, visų A-

, . . , ,. | merikoje žinoma dainininkė p.grabonus Adolfas .. ,.v -- .J Marijona Cizauskiene. Su ja uskas vra labai “busvl J _, |buvo atvvkusi p. Payiloniene, nes pastarajam laike .v * „ .. v. . , |is Clevelando, Mot. Sąjungose miršta daug lietu- v . ..
u • | raštininkė.L- Jis visiems pagirtinai pa-1

Nedėlioj per sumą p. Čižaus
kienė puikiai pagiedojo solo 
“ljaudamus Te.” Retai tenka 
išgirsti tokią žymią daininkę. 
Tad visi-bažnyčioj buvę gėrė
josi.

• • •
viai biznieriai mūsų 
žymiai kyla. Pavyz- 

ukso krautuvės savinin-
B8 JlHias Kazickas šiomis die- 

vedė naują dalį savo 
rėj, kur bus parduoda- 
rater Kent Radio setai, 
būdamas geras katali- 

remia parapijos
W dovanomis arba 

B, phte visuomet atsilan-
Jifi yra vertas di-

Rinkėjas

DETROIT, MICHIBAN
» z

Išvažiavimas

Piknikas

' Čia A. L. R. K. Piln. Blaivi
ninkų Susivienijimo 18-taš sei
mas įvyko'3 dieną rugsėjo, šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
salėje. Seimas pavyko kopui- 
kiausiai, nes buvo skaitlingas 
atstovais. Atstovų buvo iš 
Bostono, Cambridgeio ir Mon- 
tello. Viso buvo apie 40 atsto 
vų. Seimas buvo gyvas ir pa
daryta daug gražių nutarimų, 
kurie bus naudingi Blaivybės

’ 1 « kryžiuoto. Šv, Kazimiero par., 
Plymouth, Pa. 4 *

Sesuo
vyko iškil 
profesijos, 
čių tapo a 
naujukės 
iš ryto pasinįclė ųelabai gra» 

j žus, bet'oro blogumas nesulai- 
u V jke- žmonių. Žrnonėš pradėjo 

MoJanif U I ^ įjau iš anksto rinktis. Apie 
ni Ji I pietus jau labai didelis būrys

v | laukė iškilmių valandos.
Pranešimas iš New Jersey I

Lietuvių Tarybos | Jo Malonybė Scrantono vvs- 
———1 — 1 kūpąs iš priežasties išvažiavi-

mo į Rymą negalėjo asmeniš
kai dalyvauti tose iškilmėse, 
bet į savo vietą delegavo ge- 
neralį vikarą pralotų P. A. 
Kelley. Apeigos prasidėjo ant-, 
rą valandą po pietų. Kiekvie
nam buvo žingeidu pamatyti 
tas svarbias iškilmes. Matant) 
tą įvykį kiekvienam buvo di
dis džiaugsmas, ypatingai jų 
tėveliams ir giminėms ir tuo 
pačiu laiku graudu buvo kiek- 

Ivienam matant tas nekaltas 
I mergeles einant prie altoriaus, 
Ikaip angelus baltuose rūbuose, 

'Įklaupiant prieš altorių, atsiža
dant pasaulio ir jo tuštybių. 
Imačios juodą rūbą — ženklą 
savęs išsižadėjimo. Ypatingai 
buvo graudu žiūrėti kada nu- 
siėmusios- gėlių vainikus sūdė-1 
jo prie kryžiaus ir po tam su
dėjo Įžadus. Po sudėjimo Įža-| 
dų, uždėjo erškėčių vainiką 
ant galvos ir kryžių ant pečių.] 

-Čia kiekvjenam nubirėjo aša 
relė paslaptingo jausmo išraiš
ka, džiaugsmo ir laimės spin
dulys prabėga per visi) veidus. 
Erškėčių vainikas bei juodas 
kryžius apgaubė seserų galvas 
ir apsunkino jų pečius. Tas 
reginy s ^vilgėrimnios /blakstie-] 
nas ir graudino kiekvieno šir-’ 

jdį. Iš karštų'širdžių traukte!
' Įtraukė gilius atdūsius ir siun

tė į dangišką šalį. Kaip ina- 
tenu matyti nekaltą širdį atna- 
šcujančią pati save Nekalčiau- 

_ . _ .šiam Sužieduotiniui Kristui.Passaic, Paterson, Į
Harrison, Jersevl Sekančios Sesutės sudėjo į- 

City, Perth Ambov, Hillside,Įžadus: Sesuo Ona Maria, Klu- 
New Brunswičk, West Orange, Ičinikiutė, nuo Kūdikėlio Jė- 
-last Orange, So. Orange, Įza ls> Kazimiero Parapijos, 
Cliffside ir Newark’o. Į viešą|,uou^b ^a- 
susirinkimą nepribuvus kvies-1 Sesuo Benedikta, Vadaikiu- 
tiems profesionalams kalbėto-pė, nuo Erškėčių Vainiko, Šv. 
jams jų vietas užpildė vieti-ĮPetio par. So. Bostom, Mass. 
niai: V. W. Ambrazevičius, A. Sekančios Sesutės gavo ąbi- 
S. Trečiokas, Vincas Antulis, tus: Ona Kuklevičiutė priėmė 
kuris nesenai sugrįžo iš Vii-Į Saldžiausios Širdies, Nekalto 
niaus, kun. Ig. Kelmelis, Pra-Į vardą ! Sesuo Jmniaculata nuo 
nas Foltinaitis, kuris , ką-tik Į Prasidėjimo par., Cambridge^ 
sugrįžo iš Lietuvos ir Andrius | Mass.
Šiugžda. Robert Treat Hotel Pranciška Rimkiutė — Se- 
atstovų susivažiavime kalbėjo: Į šuo Juozą pina nuo Švč. Sakra- 
Michael Brudel, iš Kearney, Įmento, Šv. Juozapo parapijos, 
adv. A. V. Vaškevičius, new- Į Scranton, Pa.
arkietis, kun. Petras Vanagas! Ona Selickiutė — Sesuo Ce- 
iš Jersey Citv, tkun. L. VaiceJeilija Marija nuo Šventosios 
kauskas iš Bayonne, kont J. Į Dvasios. ŠV-Petro ir Povilo 
Liudvinaitis iš Linden, kont. I Par- Hazletoi, Pa. 
Antanas Mileris iš Kearnv iri Ona Beliat skinte 
fotografas Juozas Ribinskas išĮAkvina nuo 
Elizabetb. Visi kalbėtojai I dies. Šv. Juo 
trumpai kalbėjo, bet labai ton, Pa. (
daug ir tinkamai pasakė. Vi-Į Leoną Noriu 
siems kalbėtojams, aukoto-J rata nuo So 
jams, dalyvautojams ir visaip Šv. Pranciškaus 
kitaip prie viršminęta .darbp I Mills, Pa. •. •

. .... . i ųa-'-A I --- TTLiJj'-------pnsidejusiems, varde viso ko-[ 
miteto ačiuojame. -<< i J

Komiteto Valdyba:
✓

Vincas W. Ambrazevičius, 
Pirmininkas

Andrius Šiugžda,

New Jersey Lietuvių Tary-| 
ba, kaip jau buvo pranešta 
pirmiau per lietuvišką ir ang-| 
lišką spaudą, buvo surengusil 
Viešą Susirinkimą, Newark’o| 
ir apylinkių lietuvių, reikale! 
protestu prieš lenkus ir Tautų! 
Lygos planus reikale Vilniaus.! 
Viešo protesto mitingas įvyko! 
rugpiūčio 20 d., 1928 m., Lie-| 
tuvių Svetainėje ,Newark’e iri 
dalyvaujant apie 300 žmonių,! 
vienbalsiai tapo priimta pro
testo rezoliucijos, o taipgi bu
vo nutarta sušaukti, iš visos! 
New Jersey valstijos lietuviai] 
veikėjai, bei Įvairių organiza
cijų atstovai į New Jersey val
stijos Lietuvių Seimelį, kuris 
įvyko rugpiūčio 27 d., 1928 m., 
Robert Treat Hotel, Newark, 
N. J. ir dalyvaujant 52 atsto
vams, tapo vienbalsiai priim
tos rezoliucijos ir kabeliais pa-| 
siųstos Lietuvitj Delegacijos 
pirm. prof. Voldemarai ir Tau
tų Lygos pirmininkui Į Gene- 
vą. Iškaščius padengti bnj/o 
parinkta aukų Lietuvių Svetai
nėje viešame susirinkime su
rinkta $36.11 ir atstovų susi
važiavime Robert Treat Hotel, 
surinkta $$3.40. Viso surink
ta $69.51. Viso išleista $52.69. 
Pasliko $16.82. Atstovai daly
vavo ir užsiregistravo iš se
kančių vietų: Arlington, North 
Arlington, Bayonne, Belleville, 
Elizabetb, Linden, Bloomfield, 
Nutley, Passaic, Paterson, 
Kearney, Harrison, Jersey

Nedėlioj. rugpiūčio 26 d., į- 
vyko trečias šv. Jurgio par. 
piknikas, kuris puikiai pavy
ko.

Diena buvo graži, žmonių
daug. " Visi parapijos biznie A. S. Trečiokas,

Sesuo
lūžiausios Šir- 

par., Scran-

Plymouth, Pa. +
Ona Klebauskiutė

Liguori nuo Švenčiausios Kan- 
čip. (-^Įv. Juozapo par., Scran-

>... ■' ■

><, b^agflklėha/Urboniutė — Se
suo Dolores'nuo Erškėčių Vai
niko. • Sv. Kazimiero par., 
Plymouth, Pa.

Marcella Čerkauskiutė—Se-I idėjai. Labai buvo malonu sei- 

 

yuo Germaną nuo Šventosios | me dalyvauti, nes ne tik-avie 

 

Dvasios. Šv. Juozapo par., Ma-|tiškiai 
hanoy Citv, Pa.

Magdalena Vysauskiutė —
Sesuo Augustina nuo Merdė
jančio Jėzaus. Šv. Jurgio par., 
Shenandoah. Pa.

skaitlingai dalyvavo, 
bet ir mūsų dvasiški ja — ku
nigai, kurie suteikė gražių ir 
naudingų patarinuj mūsų orga
nizacijos labui. Dalyvavo kun. 
J. J. Jakaitis, kun. A. Daugis, 
kun. J. Čaplikas, kun. S. Vem
bre ir kun. S. Kneižvs.Sekanti kunigai dalyvavo iš

kilmėse: Pralotas P. A. Kelley^ 
Tėvai, Alfonsas Marija, C. P., 
Justin, C. P., Dennis, C. P.; 
kunigai' A. Sinkevičius, P. B. 
Paukštis, V. J. Nanorta, J. Ro- 
vinskas, W. L. Farrell.

Pralotas P. A. Kelley pasakė 
pamokslą anglų kalboj*' 
nigas A. Sinkevičius 
mouth, Pa., 
išdėstydamas 
pašaukimo.

Rugpiūčio
inergaičių rekolekcijos. Gerb. 
Tėvas Alfonsas Marija, C. P. 

Įdavė rekolekcijas. Labai gra
žus būrelis atliko rekolekcijas, 

I net mergaitės.----Mergaičių
buvo atvažiavusių net iš toli
mesnių miestų. Nors moterys 
atliko rekolekcijas labai gra
žiai, bet kaip malonu buvo ma- 

Ityti tas jaunas mergaites lyg 
į žemiškus angelus praleidžiant 
Įtas brangias dieneles maldin- 
gumejir dvasios susitelkime.

Taipogi iškilmių dienoje bu
vo piknikas, bet visi buvo j>er 
daug užimti dienos įspūdžiais, 

|buvo neknrie dalykai leisti ant 
išlaimėjimo. bet iš priežasties 
blogo oro turėjo būti atidėti 
kitam piknikui. Kitas pikui- 
kas Įvyks rugsėjo 16 dieną. 
Nuoširdžiai Seserys visus kvie
čia dalyvauti, nes gal būti bus 
paskutinis šiais metate. Jei

I lytų, piknikas bus atidėtas ant 
Ikitos nedėlios.

Korespondentas

Iškilmės

Seimas prasidėjo iškilmingo
mis šv. mišiomis, 9:15 vai. ry
te. Iškilmingas šv. mišias at
našavo Blaivininkų Susivieni
jimo centro pirmininkas kun. 
S. Kneižis. .Jam asistavo kun. 
S. Vembrė ir kun. A. Daugis. 
Laike mišių labai gražų pa
mokslą pasakė kun. S.' Vembrė. 
Pamokslas buvo pritaikintas 
tos dienos iškilmėms. Vietinės 
Blaivininkij kuopos visi nariai 
ir narės ir iš kitų miestų ats
tovai priėmė šv. Komuniją in 
corjM>r<'. Prie to ir kiti žmo
nės laike seimo mišių skaitlin
gai ėjo prie šv. Komunijos. Bu
vo pilną bažnyčia žmonių. Prie 
to, mūsų choras vadovaujant 
varg. J. Žemaičiui stebėtinai 
gražiai giedojo, ypač laike 
“Offertorium” giedojo “Avė 
Maria. ’r Tas viskas 3avė ma
lonius įspūdžius. Žmonės iš 
bažnyčios išėję tik ir kalbėjosi 
kad jau labai senai taip iškil
mingai pradėtas Blaivininki] 
Seimas.

-Rūgs. 13 d. 7:30 vai. vakare,. A/į.' 
lietuviu SalĄj įs^^O^Į^ 
susirinkimas. Kyiečiami gerb. (• 
nariai skaitlingai susirinkti ir > 
padaryti planus ateities veikiu 
mui. Atvėso oras. Darbfcin-\ 
kai turi rodyti daugiau, ener- ||| 
gijos, darbingumo- i ,, \ 'i(W

* R^tininka^
—-------- :----------- ------- ... h. 4gi
joms pagelbėjo pirm. V. RinG 
ša. ir O. Lodienė. Po pusryčių ‘ 
visi atstovai nuvvko į šv. Ka- 
zimiero mokyklos salę, kur " 
pradėta seimo-sesijos. Prie to 
visko, taip gražiai iš kalno Į>ri- * 
sirengė vietinė Blaivininkų 
kuopa, vadovaujant kuopos 
dvasios vadui kun. A. Dau
giui ir pirm. V. Rimšai. Taip
gi dids blaivybės mylėtojas 
kun. J. J. Jakaitis suteikė 
daug gražių patarimų, užtad 
viskas nusisekė kopuikiausiai.

Svečių priėmimas
Tuojaus ]k> mišių visi atsto

vai tapo paprašyti Į bažnytinę 
salę, kur buvo duota skanūs 
užkandžiai. Tuos užkandžius 
taip gardžiai sutaisė mūsų 
blaivininkčs moterys gaspadi- 
nės: O. Landžiuvienė, O. Si
dabrienė, U. Tatulienė, M. 
Ščiukienė, M. šeškevičienė.

Vakaras
Dienos iškilmėms pasibai

gus, 7:30 vai. vakare perstaty
tas teatrėlis, trijų atidengimų 
komedija, “Byla dėl linų mar
kos.” Vaidinimas nusisekė 
pusėtinai gerai ir publika gar
džiai pasijuokė. Žiūrėtojų bu
vo puspilnė svetainė. Vaidi
no Blaivininkų teatralis sky
riaus šie mėgėjai: Drimbos — 
P. Mankus, Ramono—J. Svirs- 
kas, Siurblevičiaus — V. Bla- 
veckas, Milicijos Sargai — J. 
Grigas ir J. Jurkevičius, Kalė- - 
jimo perdėtinis — J. Tatulis. 
Prie to buvo ir pamarginimų, 
kaip tai: prakalbų ir dainelių. 
Kalbėjo ktin. Čaplikas, kun. J. 
Bakšys ir kun. J. J. Jakaitis. 
Dainavo B. Sidabraitė ir Z.

■ Blaveckaitė. Joms pianu akom* 
ponavo H. Kandrotaitė. Dai
nelės buvo malonios ir publi
kai labai patiko. Vakarą taip 
gražiai ir sumaniai vedė vieti
nės Blaivininkų kuopos dvas. 
vadas kun. A. Daugis. Aš ma
nau, kad visi dalyvavę ilgai 
atmins 3-čios dienos rugsėjo j- 
spūdžius*.

žmogaus būdas yra visa doro* 
vės santvarka, įkūnėjimss atski
ram asmeny... Būdo žmones yra’ 
sąžinė tai visuomenei, kuriai jie 
priklauso.—Emerson.

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekaiF- 
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite Ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

1.

1.

4.

\ .*
—i Sesuo Da- 

Motinos. 
ų Miners

5.

6.

Ona KvedaičifZė -r- Sesuo 
Bernadetta Marija ntlo Nekal
to Prasidėjimą-' Šv. Juozapo 
par., Scranton, fca.

Adelė Vaitulehčiutė — Se
suo Liudvina ' nuo Penkių 

•• t

Žaizdų. Šv. Juozapo par.,

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)________________________ 60c.
AŠ BUAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) ------------ 40c.
LITAI (bBcftonni: tįofai
“Menas, Mcfriaa, Sporas** B 
nago PkmkBrtoe”) — 60e.
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)------ -—60c.
STASYS (tinka “BarbortP’B“Va- K 
nago Plunksnos)   _____________60c.
DUL DUL DŪDELE (aukžtam bal
sui: lengva, graži)--------------------- 50c.

Chorams Dainos:
VfiJUŽELIS (fl«a, lengva, lyrHka 
daina)-------------------------- —  —Sfc.

7.

8.

9.

10.

galima visaip pajvairinfl flafamo* 
jaut) ------------------------------- 1-------- 26c.
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (<hra- 
ginusiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) ------- ------------------------- 40c.
“DAINUOK” n bdfr tofcyfifan* 
iv cboraanfiK &*tįP tam, avajoa^i 
dainos) --------------------ft . ... 60c.
NAKTIS 8VAJDNM8 P APJUOS
TA (solo arba duetas; somMtSkn- 
mo ir meilės pfln) —■ ... 60c.
MALDA (tfnkt 18 vasario giedoti 
koncerte, publikai sustoju*; pahto- 
tifflra) '----------------- ---------- -----------e

M, STBfcflrit
A I

____ ___ _____________ .JOe^
n. Vanago plunksna (tei^s «u 

nurodytoms meliodfJoms i» dekte- 
madjoms) a—■■■■L. . ■■ ■ 85c. *
FORDUKAS (Poupuri B 14 tarife > . 
dainų. Vyrų ehomi ir soprano. Ateito 
daug, taupa dainuoti).

Scranton, Pa.\x
Elzbieta

šuo Bonav

\ Z_________________
- 4.' MUŽKA MUZIKA-(galim a šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideliam faiftuje, duoda
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkite į

< “DARBININKAS" i
366 W. Broadway, South Boaton, Masa
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ŠO. BOSTON, MASS.
Antradieny.-rugsėjo 18 dieną.
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CHICAGO —

RGH PL

Kad pasiekti turto reikalin-; 
ga dvieją dalyką: darbštumo 
ir taupumo.—Franklinas.

Reikia stengtis palaikyti ir 

stiprinti kuogenausius santy- SVarstymo išimtinai svarbaus rei.

<•

.. o
į,

Vi T• T---------TTL-«

KAREIVIUI • > -
tlkraiiibj stoviirtiėitis S'.’S.1

Ę — fe&eivis gaufia tris 
. ^vara ; -a .GP_tl da- 

?y|ęton (jyįeją ^vąn) — 
-r-.m.! ;

I --<

HGBAVO ?96, ASMENYS
L iepds men. daugiausia e-, 

migravo KąUadon 334, Aine^ 
rikos^ Jtihgį. Valst- — 
Arentinon — 110, Afrikon

I > v - * - * * *

vajun 
Palestinon — 8 ir Meksikon

5< Iš.yiso emigravo 756 
ašmenys. Birželio mėn. 738.

Pernai; liepos mėn. emi
gravo 1,066 asmenys.

110, Afrikdn 
- 77; Brazilijon—4)0, Urag- 
j i -ri 25, Kiibon — 8,

V ? c .8 /,

8 'įfe raudonosios ai-mijos 
kaHjiviaths duotios kiėki§f^i-i 
Tn^intas. VifetdnJ įittj^httsi;

■4

*

_________
;/i . ? ,'; > t • > : ~j . . i

LIETUVOJ BEDARBIŲ
NĖRA!A .

' Tuo tarpu Lietuvoj ne
darbo nėra, nes buvusieji a- 
pie 1500 bedarbią dabar dir
ba latiką darbus ir miestuo
se prie statybos.

(Be to, ypač šiemet, smar
kiai ėmus statyti Kaime 
daug naują namą, jaučiama 
įgudusią statybos darbinin
ką stoka.

PILSUDSKIS VAŽIUOJA 
RUMUNIJON

Varšuva. — Rugpiūčio 14 
\<L rilaraalas Pilsudskis išva

žiavo iš Vilniaus į Varšuvą. 
Artimiausiomis dienomis 
knaršalas vyksiąs į Rumuni
ją praleisti savo atostogas. 
Manoma, kad Rumunijoj jis 
išbus 3—1 savaites, jei kli
matas jam bus palankus.

PILIEČIAI REGISTRUO- 

KITĖS
Jung. Valstijose jau pra

sidėjo piliečią registracija 
Japkričio mėnesio balsavi- 
iiiains. Svarbu, kad kiekvie' 

.,'ias pilietis, turįs, teisę bal- 
rUotą.

Piliečiai turi pasirodyti 
Susipratusiais ir dalyvauti 
Rinkimuose.

i i

PASIKALBŽJIMASSU 
K-NU VOLDEMARU

“Tag” korespondentas tu
rėjo su p. Voldemaru pasi
kalbėjimą, kuriame buvo pa
liestas Vilniaus klausimas ir 
lenką planai. P. Voldema
ras pareiškė, kad mes stovi
me prieš problemą — dides
nė arba mažesnė Lenkija. 
Taip, kaip dabar, toliau bū
ti negali, nes jau dabar 50% 
leiiku gyventoją yra sveti
mi) tautybių žmonės.

Tuo tarpu, kai lenkai už
imtą Lietuvą, padidėtą pa
vojus ir Rytprūsiams. Tai
gi ir Vokietijai turi rūpėti 
Lietuvos likimas.

LDS. PIRMININKAS {LAN
KĖSI ORGANIZACIJOS

REIKALAIS -
tr • ;—-k ' • *•

Šeštadieny, rūgs. 8 d. į 
“Darbininko” redakciją bu
vo atvykęs LDS. Centro' 
naujas pirmininkas p.H’7?1' 
Paulauskas iš Lovvell^ Masš;

Apžiūrėjęs LDSz «ostihę- 
jis 'pasiliko So. Bostone ir 
sekmadieny padarė vizitą 
kun. K. Urbonavičiui, LDS. 
Dvasios Vadui, kun. V. K. 
Taškūnui, “Darbininko” re
daktoriui, A. F. Kneižiui, L. 
D. S. Sekretoriui ir kitiems.

Lankėsi organizacijos rei
kalais. Džiaugėsi, kad orga
nizacijai 'visur prijaučiu ir 
pažada paramą.

I'asimatęs su valdybos 
nariais ir pasikalbėjęs apie 
svarbius reikalus sekmadie
ny po pietį) išvyko į namus. 
Dalyvaus LDS. Centro val
dybos poseiminiame posėdy, 
kuris atkeltas iš tivčiadienio 
nigs. 12 d. į antradienį rug
sėjo 11 d. 7 vai. vakare.

Rap.

BUVĘS “L. A.” REDAKTO
RIUS TRAUKIAMAS 

ATSAKOMYBĖN

Kaunas. — Buv. ‘‘Lietu
vos” ii* “Lietuvos Aido” re
daktorius pir&atas Bagdo
nas, kaip praneša pats “L. 
Aidas,” už neatsiskaitymą iš 
“Lietuvos” pinigą, traukia
mas atsakomybėn.

DIDŽIAUSIAS yPASAULY 
LĖKTUVAS

Rugpiūčio 7 d. Luebeko 
Travemuendpi 10 aerodrome 
buvo padarytas skraidymo 
bandymas didžiausiu pasau
ly lėktuvu “Rohrbach Ra- 

. ihat,” kurs sveria 300 cent- 
iiferią. Bandymas pavyko 
gėtai. Berlyne statomos dvi 
tb lėktuvo bazės kelionei per 
Atlanto vandenvuią.

“ZINOVJEVAS” IR 
“VOIKOVAS”

Šiomis dienomis ties Giru
liais j r Smiltyne jūros pa
krašty. buvo rasti du gelbra- 
čiai. Nudažyta per pusę rau
donai ir baltai. Ant ją yra 
užrašai: ant vieno “Zinov- 
jev” ant kito “V oi k o v.” 
Manoma, jie yra pamesti pe
reitą savaitę Sov. Rusijos 
Jaro laivą plaukiojusią mū
są pajūry.

■.. oĮiiar ,>v.
John H. . (Jaek)Dumi, 

Demokratą. < 
tiro dato į
VI‘J '{r kto managėriu ■ paskirtas 

li< tuvis J. SittigiMA iiiie .^aii 
fino seniai daitjudja&isu po
litikieriais, i. P-aas jąmes 
Siiliglas yra ūkfeą Kliubo 
pirmiiiinku ir jisį bando į- 
vesti tvarką, kad kliubas 
datigiau užsiimtą, šios šalies 
politika, kad pakėlus lietu
vią vardą.

kaildi-<ais-

i - ' ■:. - ■ -.j v... .ę * ________ _ •/ • ’ ir

Vienas iš Amerikos jaunimo la
biausia numylėto -. sporto rūšių 
BASEBALL. Tai daugelio jaunuo
lių svajonė, ir mūsų jaunimas ne
atsilieka. Yra jau prasįmušusių 
į ^ačias./yį^ūnes, prie žymiausių. 

^ŲiMa»Š^'f^Upriklauso prie 
NEW YORK—GIANTS.

WILSON-^ CHICAGO — 
C|ADAM įoif)R$

BURGU *S_ ’VlT?Ti
RATES.

(Kas žinote daugiau panašaus 
laipsnio šias rūšies sporto—pra
neškite “S

WŪliam 
pirmas iš žymiųjų Basket Bali lo-

A

Maspeth, JJ- JT. JProfesionalo 
p, ,A J.'Valantiejaus. •'

I I&ooklyna8 Žengia Pirmyn1.
Rinkti .šeimynų, namų savinin

ką ir tt. skaięių malonėjo sutikti:
3. Jieva Milųkienė—nuo 114 iki 

1*44 Riėhmond UiU.-1 ė
j2. Jonas -Butkus—nuo S'eholes 

iki Johnson ir nuo Union iki Man- 
hattan.
- 3. Tarnas Čižauskas—nuo Pinver 
ild-Shilman ir nuo Uriion iki Mor- 

, "kn. ;
4. Juozas Jasiūnas—nuo Chest- 

nut iki Groub ir nuo Liberty iki 
Jamaica.

5. Juozas Tilvikas—nuo (tbest- 
nilt iki Cleveland ir nuo Liberty 
iki Nenr-Lots..

5. Jurgis Tumasonis-T^isa Ca- 
narsie.

7. A. .T, Domeika—visa Maspetb 
ir Biissville.

S. Petras Šlapikas—visas Mas- 
petho draugijų ankietas.

9. J. Ginkųs—visų iki šiol ne
surinktų draugijų an'kietas.

10. Antanas Juodzevičia—nno 
Union iki Manhattan ir nuo Stagg 
iki Maujer. Jam padės ir T. Či- 
žauskiis savo rajoną atlikęs.

Gautos Žinios
Savo prisiimtą darbą pavyzdin

gai atliko ir rajono pirmininkui 
didžiai gerb. kleb. A. Kodžiui pri
statė:

Ponas E. Korbeta nuo Grand 
St. viso 89 šeimynos ir 692 “slo
geliai.” Jų tarpe: 3 jirofesionalai, 
36 biznieriai. 21 namų savinjnkas, 
7 automobilių, 7 eina High Scliool. 
1 business kursus.

Ponas T. č’iz.auskas nuo 1 So. 
iki 5 So. ir nuo Kent iki Union: 
284 š. 29 “sin.” Jų tarpe: na
mus turi 49, automobilius 16, high 
school eina 17, business kursus 4, 
colleges 2.

Poni Jieva Milukienė nuo 114— 
124 Riėhmond Hill: 44 šeini., 2 
“sing.” Namus turi 39, auto 13, 
ū g h'school eina 7, business kur-, 
sus 2, colleges 2, biznierių 9.

JJėi yra koki netikslūmar ar Į-' 
iskverbusios klaidos nuoširdžiai 

prašomi skaitytojai apie tai pra
nešti ar Žinių Rinkikams ar Re
dakcijoms).

Visiems nuoširdžiai pasitarnavu
siems tariu širdingą .ačiū!

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Am. Lietuviai” Leidė. 

jų Komiteto Pirmininkas.

iMitdnka* «ta '
mhrt

482 a
DnaiBa laito savo 

pirmą DedSMKni 1 
antra valanda po 
salgj. 492 a Sovenl 
Mass.

SV. JONO EV. BU PAŠALĖ 

DE JOS VALDYBA

“St. Žinių,Centrui“).
i Petrauskas “Scrill”—

sėjų prisiuntė užpildytą profesio- 
jialų ankietą.

Naujai Auklėtos Gauta
Iš St. Žinių Rinkimo New York 

—New Jėrsey Rajono nario p I. 
Kulikaičio iš Paterson, N. J.:

1. Kolonijos ankieta, 2. Trijų 
profesionalų, 3. Draugijų: a) S. 
Liet. Amer.. b) Lietuvių Ūkėsų 
Neprik. Klubo, c) šv. Onos dr-jos,

Prmlnlukas — M. žtoba, 
589 H. Seventh Sk, Šo, Be 
TetephoDe South Bairtan J 

Vice-Plrmtnlnkas — J. Petrauskas, 
24 Thomas Plų Sa fcoBtOfl, MUK 

Krot. Itaattolnkas * -J. GUoeęhSą, 
5 Thornas Pk., Souib Boston, Mi 

Fin. RėdUnlakas — M. SeiMs, 
366 Broadway, Sa Boeton, Mass./ 

KaateMus — A. NaudUtmas,, 
883 EL Brvadway, 9a Boston, Mt

b

ZALECKIS TAIKOSI PfelE 

P0LIT3
Feliksas Zaleckis, Balsas 

Radio kompanijos vedėjas ir 
savininkas taikomi įsisukti 
prie politikierių, kad pasi
darbavus Demokratą parti
jos kandidato i prezidentus 
Stnitho rinkimą kampani
jai. Jis mano irgi gauti ko-j 
kio manadžerio vietą. “Good 
Luck” Feliksiuk!

Bmithui laimėjus, tai šiūr 
radio biznis būtą “good.”

K. K. K.

• a

L. D. S. KUOPŲ SUSIRIK 
KINAI

PR0VIDENCE, R. I.
i

LDS. 11 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks sekmadieny, 
sėjo 16 d., tuoj po sumos, 
nytinėj svetainėj. Svarbu,
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Valdyba

M«L v-

.y.JsSs 
883 B. Brvtuhvay, 3a Boston, MaSA;.’ 

Tvarkdarys — 3. Zs&is,
1 tVlnfield St, Sa Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią.
nedėldtenj kiekvieno mCneslo, 2»rą v4- J 
landą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, Sa Boston, Masei.

---------------------------- ------------33^51 
LIET. DUKTERŲ DR-GUO& • 

PO GLOBA MOTINOS ŠVŪ-
VALDYBA

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Antradieny rūgs. 4 d. Įvy
ko A. L. R. K. Moteli) Są
jungos 13 kp. susirinkimas. 
Susirinkime svarbiausiu 
klausimu buvo čarterio klau
simas. Dalyvavo ir Moterį) 
Sąjungos___Centro Dvasios
Vadas kun.~S. Draugelis ir 
vietos kuopos Dvasios Va
das kun. K. Urbonavičius, 
kurie padėjo čarterio klau
simą apkalbėti.

P-nia A- Strakauskiene 
turėjo laišką’ iŠ Centro nuo 
p. M. Vaičiūnienės čarterio 
reikale. Po išsikalbėjimo ta- 
ryinu nedaryta, bet ptašyta 
Centro Dvasios Vado visą 
reikalą geriau ištirti ir kur 
reikia bandyti ši svarbą 
klausimą taip pakreipti, 
kad čarteris būtą registmo

tas šioje valstijoje.
Moterys pasikalbėję ir pa

aimanavę, kad čarterio klau
simas vis dar neišrištas ir 

f

padėkoję dvasios vadam už 
patarimus ėjo prie sąvo vie
tinių reikalą apkalbėjimo.

Užbaigusios svarstymus 
skirstėsi gerame ūpe.

R. C. A.

DĖTROiT, MICH.
LDS. 72 kuopas mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 16 'dieną 
rugsėjo, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai vfa kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap- 

kius šeimynoje, jei norma, kad Į kalo. * Valdyba
pasauly viešpatautą teisingu
mas, taika ir sutikimas.—Si
monas.

• I

r ■ • •

LAWRECE, mass.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. rugsėjo po dvyliktai vai. 
_ i _ . _ a a t vts ITaigi.Jeriečiamo. visus narius at-
DABAR MIEGA,; GERAI IR silankyti į šį stisirinkimą ir užsi- 

iš Rtrb j&tfčiAši
tVIKIAi

Pirmininke—Jfeva Mi 
625 E. Eighth St,

7M Ba8te9Mi6*-^rgs4alavn CiimieuĄ .
20 Gteda įftree*. W. fcmdrary, Maaa : ? 

IRnnisfkft—Ona StafitalIntĄ
105 West 6th St, Sb. Boston, Mass 

TvąrMart—Ona Mlsglrttenė, 
1312 Colnrobla Rdn So. Sustot 

Dnragąn savo susirmidiinft Tai 
antrą utamlnka kiekvieną .
t)80 vakare, fKibnžnytlnej svetainė! 

Visata draugtjos reikalais kreipkitėi 
pas protafcraj 
lėfonn.

šv,kA
Pi^nlrifnL 
x2» L 8tree€ 8outn B 
ii Preucott ReaAvffla BUK 

VJce-Ptrmhiintes — JMfflS draMhė«»< 
Prot BaMlninkM — V.

4Ė Tbttfl Stų Smrtfi Bretoa. MUM 
Ftaknsų RnRftfHfaffi — H terar *

866 w. BrcaMK sat ftrttonj 
IMlnlnkfls — v. ĖĮtfuflB, . -

86 Mercer Sttect, Ša Boston, ■,
Maršalka — P. Laučka, J

393 Fifth Street, Šouth Boston. Mam 
Draugija laito rnsirinHmns kas antr* 

nedSldienJ Mekvieno mėnesio, po u»»v
vaL po pietų. Parapijos 8alSJ, Secdb' •> 
ta fiatvS, South Boston. Kiti*.

n. 11 KMffftnno 
VALDYBOS AjnUMSi :

Pirmininkas — Md& VetsUu&a^ 7^ 
604 Fifth St,

mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite-mokesčių kny- 

Ponąs John Waltęrs, Philadel-Iguėių tai gausite susirinkime.
phia, Pa., nori, kad kenčianti žmo- g. Caikauskas, rašt.
nes dasižinotų kokias puikias pa- ________ _
sėkmės jis yra gavęs nuo Nuga- 
Tone. Jis--sako : “Nuga-Tone yra 
puikios gyduolės. Aš dabar miegu _ _
gerai naktimis ir mano viduriai U :30 vai. vakare, parapijos .sve- 
veikia natūraliai tris syk dienoje, taipėj įvyks LDS. 1 kuopos susi- 
ir aš jaučiuosi puikiai) kuomet ry- rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
tą atsikeliu iš lovosi Prieš varto- naujų ir naudingų klausimų pa- 
jimąYNuga-Tone aš visuomet bu- kelta svarstymui Be to, bus ge- 
vaii nuvargęs, o dabar jaučiuosi ra, proga atsilyginti už organą, 
puikiai.” ' ’ I Valdyba

Tūkstančiai moterų ir vyrų yra 
silpni ,mažakraujai, vietoj būti, 
sveikais ir stipriais ir turėti stip
rius visus savo organus. Jie pa
sensta prieš laiką—turi prastą a- 
petitą, menką vidurių virškinimą, 
turi gasų viduriuose, kepenų tru- 
belius, silpnus inkstus; įrituojan
čią pūslę, negali naktimis gerai

| miegoti, atsikelia iš iyto nuvargę. 
iNnca-Tone puikiai pagelbsti nuo 

kur. drAu&ėlis išvyko' panašių negalėjimų^ ir jau pagel
bėjo virš milionui žmonių ir grąži
no jiems sveikatą, stiprumą ir jė
gą. Pabandykit butelį, šiandie. 1 . T.-. 
Jps galit gauti jų kur gyduolės lnizallJ°s- 
yra pardavinėjaiifds. Jei jūsų ve r-* 
teiga neturi .jų stako, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jų iš obelio vais
tinės.

-• « . -r*'

DORCI lESTEfttf^68 Templeton 
St., trijų šeimynų naujas nafhas. 
Sįteam šiluma, elektros šviesa, 
gurinvood dining kambarys. Kaina 
$14.500. Kreipkitės: Col. 4094.

(R.-ll)

PARSIDUODA PIANOLA
lik 10 mėnesių senumo su manda- 
lino pritaisymu. $245 cash arba 
išmokėjimui/ Kaina $700. Rašykit 
laišku: “D-kas” (Adv. Dept. No. 
1)', 366 Broadway, So. Boston, 
Mass. (R.-11)

t

Kaunas.'^— Buvo gauta
propagaildai išleąlžia (tau- įįj^>tad į Raseinių apskri-

fcS

Al VI
I . • *. “

• ■ I f •> v VJ’MMC'-AV)

leiKS St. Visi nariai būtinai atei-

- uAv S t

jti, o Kitięjn 
ąbt-gjj, tas juos

vai. po pietų Į- 
LDS. 5 kuopos sūsirinkimis 

Mtnos mokyklos kambai 
gress Avė.' -Ateikite visi.

%

pėst. pulko kapitoną

ir

turi būtL

Kata* 13.50

džiaus - Telefonas 
hBoiitoriOTn

l>AkKWAY AUTO SER't’l 
«-----*-* L-an

f 0SVuXXHl£&8

Studebaker 
stftotnobfltaa

APIE LIETUVIŲ tAtĮ, _
YRA tnjroms PŪKUS veikalas vadinamas 

iifovr

*
J

KUR EINA RUSIJOS 
AUKSAS

Buv. prancūzą komunistę 
gėnėtalirtis vedėjas Lepartė 
atidengė prancūzą kotnunis1* • •* * • • *tt) partijos užkulisinį gj've- 
nimą, iš kur paaiškėjo, kad 
partija Prancūzijoj gauna 
jiajamą į metus ne daugiau 
Kaip*' du milijonu franku, o 

“Jer-tą patį Taiką partijos

SULAIKYTAS 1 PŪDAS KO
MUNISTINĖS LITERA

TŪROS
‘ ■įftigpinėid mėli. 13 d. Ky
bartuose pereinant lietuviu 
vokiečią, siena, Sulaikyti du 
piliečiai: Justinas Rugiuo- 
nis ir Bacelis Šusteris.
, ' Pas sulaikytuosius rasta t 
pūdas komunistinės literatū
ros.

giaū kaip 10 milijoną fran-

— •

M
•

ką. Likusį skiriuma^naHil- 
.do ||askvf)£

* "

*

15; oSf j4S Y l 
NK AT GRĄŽINO 

PptiCiNINKĄ - /1 
piūcioj^^

. PLECKAITININKAI 
VEIKIA

tį atvyko iš Vilniaus krašto 
0U Butkus ir iš Latvijos L.

: Petraitis, 'kūne organizavo 
ginkluotą/ būrį. Padarius

‘ Uanttl T ’triiške patikrinimą, 
būva suimtas J. Marcinkus. 
Tuo tarpu kiti tiutarė pabėg
ti -į X»at¥iją/ Tačiau perei- 
paŪt'įiJSą buvo pastebėti 

i. Įvyko susi- 
tšapdymasę - kurio metu du 
bąvą. sužeisti, o kititąn dviem 
pasisekė 
rasta S j

siuntęs Viko- 
’ Naktimis jie

eeidavo į kaimus Įr jdatin- 
literatūrą.

•s
* *

apslįk tius"Č^ižlte^U kaimu
• i>rie į detndrfclinijo$i

gerdavo tnūsą lykijus,
trėmiamus pasieilk>

. jjolicininką
U cią it susirgusį putoto liga
U-buVjį ;

kati BtikeviČh]

2 NEW YORKAN
Kun. S. Draugelis pabai

goje pereitos savaitės išvyko 
New Yorkąn palydėti savo 
draugo kun. Lėdiio, kuris 
pabuvęs trumpą laiką Ame
rikoje grįžta tėvynėn. Kun. 
Leonas laikinai buvo apsi- 
^tojęs Clilcagoje pas kun. 
Paskališką, bet jam Anieri- 
ka nepatiko ir nilfarč grįžti 
į Lietuvą nors jam ir čia siū
lė parapiją.

Kun. S. Draugelis apie 
ketvirtadieny bus vęl< South 
Bostofie ir tęš statis&hiu ži
nią rinkimo pradėtąjį dar
bą.

Prityręs presmonaK di 
“Hoffman” mašinos. T 
tiir Kushleing. Atsiža 
tai. MAGNET CL 
DYERS, 222 Belgrade 
lindai e.

■ išsircndavtf 
| lubų. Jčenčh 

dabar tik 
h273-wr >»wr'

siūs’ dten4 G naktį. URIaiVdflf Guli ir
e«.£y> —- m x ,

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 28 d. 
Kažimiero Starirūno namuose, po 

■|num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
fdraUgus prirašyti prie mūsų orga- 

Kviečia Valdyba

C. BltOOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 23 d. tuoj" po 1 sumos 

I įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
~ I susirinkimas. Kviečiame gausiai 

AW|<J snebi» nes turime keletą svarbių ĮjIųJĮsumanymų. Atsiveskite ir savo 
. Į draugus(es) prirašyti. Valdyba

te^eid new haven, čoKn.
KS & LDS. 28 kuopos mėnesinis susf- 
., Ros- rinkimas įvyks sekmadieny, rug- 

(R.-ll) Išėjo 23 d., 1 vai. po pietų, baž-. 
-7---------  nytinėj svetainėj, 339 Green St.
i’r . Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
r O prora?užsimokėti duokles.

qiit>.iz ii Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI
■ Paieškau pusbnįjių Laučių ir 
Mockų, Raseiniirapsk., Žilaičių 
kaimo. Apie 23 metai Amerikoj. 
Aš važiavau pas juos, bet man te
ko apsiūkti Anglijoj ir dabar gy
venu Kanadoj. Norėčiau apie juos 
žinoti. Malonėkite kas apie juos 
žino arba jie patys atsišaukti se
kančiai už ką būsiu dėkingas. JO
NAS KAZLAUSKAS, 4 Plymouth 
Avė., Toronto Ont., C'anada. R.-11

109 Btnran gt* Bartom lf«K 
Hdmfnfcas — Andrius Zalledh

150 H St, South Boston, Beu 
Tvnrkdflrts —• Kazys MTkanionls,

906 E Brondway, Sa Boston, 
Draugija laiko ®vo gOBfrfntlkrtl

cmoBio
Stlvor got, Sa
▼at po ptetų. Ateidami mnjtffD 
preSome atMrišrtl naujų harti 
raftyti prie idurj draugijos.

1IMNKIT SU UEtM VEIKĖJAIS
kei viena tauta negali kilti kulte 

gerovėje be mokytu vyrą ir 
na kultūringa tauta gerbia savo tuok;

tautos ffldtis.
pirvalo supa Hti safoį valkus Įtu lietuvią 
tautos vadais. Jfei taip nedaroma, įsi'

VK^mba-1
H] ir t re- į i \L R Y, CONN 

r--. 
vai. po pietų i-

.ry, Con- 
Valdyba

ii. . ... «■ A
WORCESTER, MASS

'■ LDS. 7 kuopos susirinki 
▼Vks ruošėjo 12 dz4 <w Vai 
“ stžnytinėje. svetainėje, 41 Proy- 

lence St-. Visi nariu būtinai atei- 
ite, nes turime spmVarttytfVelė- 

’to, gera.

Valdyba

Vettstt. tart tis pulapta, 1388



PLONIAUSIA VIELELĖ

M?

>

. X

b- 
Šis

Žuvis valgoma tik su šaku
tėmis abiejose rankose.- be

DANTISTAS
DR. A, J, GDRMAN

(GUMAUSKAS)
705 Malu 8t, MonleDOt Maa. 

(Kampas Broad Streetl 
Ofiso valandos: 

mo U) iki 12 vsį. - 
aa> 2 Urf 5 vaį. 
mn> 6 iki 8 vaL

ASTIS
iien iš kokios 

taip nusilakęs? 
džiaugsmo, 
spiritas jau taip

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE
InAfflrfnu ir ant ISMOKESČIO 

(tik Maas. valstijoj) automobi- 
—— liūs, fondėtus, nanraa, stiklus, svei

katą, gyvastį i» t. p.

Pavftptnu pinigus delei mo'rgi- 
<Sų atet namų ir formų, Bostone ir 
jo 3p$eWnk09e.
* Jeigu turite pinigų, kuriuos ga- 

letmttMe peskoHnti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų arba, antrų 
morgiČių, praneškite man. :

Užlaikau taipogi ir Laivakor- Į . 

čfų Pardavimo ir Pinigų Santimo 
Styrint. 1 • '

Parduodu, Anglis ir Malkas.
AngtyB Ėaomi tityn atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, formų ir 
biznių ant pardavimo , ir mainymo 
kurių čia negalima suminOti.

Visais reikalais galima kreiptis 
ypatifioi, laiikn arta telefonu.

Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ry-

S 'r ;
E '4^ r • *•
K’

TeL B«. Boeton 6828
NAUJOJE VIEŠOJE 

BCBiraiB DANTISTAS 

BUK. EMU*
] pno B IM fe ryte ir uqp 8:30 fH B 
i įr uno 6 IM * «aL rakant Ofisu 

gtoytes te n*
j fftfiBcniate. tatp-g} seredomte noa 

12.toa dtenąuMa^tas
Taipgi ntdmo ir X-Bay

L^-2'5 »
•s® jjstpte’Žfinr. y* \e.Vj-J

DIENU LENINGRADAS

Petrogradas <dabar pa
ntas Leningradu^ prieš 

ivo vienas ^didžiausių 
ausiu miėštų. Ne be 

o fici^o yądi#ajaaąs 
tryžiuan. > .Gyveno*- pa
ti-, jairfefąpfe'pusjįfio 

K>»d gyventojų. Karo 
lėtu šis skaičius buvo kelė- 

įjĮįi padidėjęs. Petrapily 
d beveik visa stambioji 

ui pramonė, daugybė fab- 
didžiausia uostas. Gy- 
as tada šitam mieste 
liuote kunkuliavo.Žlu- 

ĮBįgus senajai Rusijos tvarkai, 
pradėjo mažėti ir Petrapilio 
gyvumas. Perkėlus bolševi- 

rikams centralines valdžios į- 
^ staigas Maskvon, dar labiau 
^|wmenkejo miesto gynimas- 

Uostas apmirė. Sustojo dau- 

gybė fabrikų, sumenkėjo 
^ąramonė, žlugo beveik riša 

srekyba. Dauguma žmonių 
[išvažinėjo į kaimus, nemaža 
-jų išmirė nuo bado ir ligų. 

% Iš pusantro milijono gyven
tojų liko vos septyni šimtai 

^tūkstančių, arba, mažiau, 

kaip per pus. Mieste judė- 
; junas apmirė. Kai kuriose, 

|G:kiek nuošalesnėse gatvėse 
dabar žolė auga: seniau pil- 

į-ijtose vežimų ir žmonių gat
vėse retai kada dabar pasi
rodo automobilis, ar prabil- 

vežikas. Automobffiųr 
§>maža, vežikų taip jau, užtat 

vežimėlių ant dviejų 
tsatų, kuriuosna įsikinkę 

į velka apdriskę žmonės.
Gražūs rūmai, bei namai 

riuvo. Daugelio gatvių 
dūliai ‘duobėti. Teatrai 

ir kinai tuštuoja. Pažinu- 
stems šio miesto gyvenimą 

Sr seniau, dabar jis sudaro la
bai slegenčio įspūdžio. At
rodo, kad miestas greit vi
siškai ištuštėsiąs.

“Trimitas” 
w --------------

BLOGOSIOS IR GEROSIOS 
PERKŪNIJOS YPATYBĖS

< Vienos universiteto pro f. 
Jalinek, ilgą laiką tyrinėjęs 
[perkūnijos paslaptis surinko 

labai įvairios me
lš kurios aiškėja,

__ _ I kad^beblogtjjip .perkūnijos 
Rusijos" so- ypatybių, ..įąip-įtrenkimas, 

yra ir 
tirta, kad perkūnijos įtren- 
kimaš arba ų^vĮmas para-' 
lyžįųm, reumatizmu . ir ‘ epi-i 
leptfja seergaiičių turi gyd 
įsosios reikšmes. Dažnai po 
pei^Įįd jos. ųžgavįmą - isvąr- 
dytpm ligom.. sirgę- asmens 
vį§|škai pasveiksta. Nerviš
kiems žmonėms, "kurie labai 
lijo perkūnijos griaudi mo. 
per daug V bijoti nėra ko. 
Pasirodo, kad iš« 40,000 į- 
renkimų į žmones tik vie

nas būna ■ mirtinas. • Dėl 
perkūnijos žalingumo žm 
gaus sveikatai prof. yra 
griežtai priešingos nuomo
nės. Jis tvirtina, kad per
kūnijos įtrenkimas negalįs 
uiti mirties priežastimi. 
Nors ir labai smarkiai 
renktas, žmogus per tūlą 

laiką galįs atsigaivelėti.

“Trimitas”

1

VAISTAS NUO GIRTAVIMO

Albanijoj labai sėkmingai 
žmones atpratina nuo girta
vimo šiuo būdu.

Jei randa girtą gatvėje, 
jį pririša prie asilo nugaros 
ir vežioja po miestą, o vai
sai, kurie eina šalia, muša 
į būgnus ir tuo būdu pri- 

■ traukia nemaža žmonių. Po 
tokios “parodos” girtuoklis 
turi dar keletą dienų išbūti 
šaltjooj. Žinoma, pamėginęs 
tokių “vaistų,” daugiau nie
kas nepasigeria.

Bet ir smuklės savininkui, 
kuris leidžia pasigeri, būva 
prastai, nes jis už tai turi 
sumokėti nemažą pabaudą.

“Sargyba”

garniui vienas iš draugų įsi
mylėjo ir apsivedė. Su žmo
na gyveno kaip rojuj. Ta-, 
čiau ir draugo neužmiršda
vo ir tą nuolatos pasikvies
davo, kad pasidžiaugtų jų 
laime.

Matydamas tą nuliūdusį, 
sakydavo: “Vesk, drauguži, 
nieko nepadarysi... Ir bū
si laimingas.” Bet jo drau
gas, užuot vedęs, vis dažniau 
pradėjo lankytis į jų namus.

- o T*

KAIP LAIKYTIS 
į U n į L i

J j(Į.k|is fyįfčia ?pietų ąf 
vakarienės, ar "šiaip pavieė 
Šėti, tai turi -nusimanyti, ar 
jis kyiečia tik dėl mandagu
mo, ar išijkrųjų nori, kad 
pas JI pasisvečiuotūin. J ei 
žinai, kad kviečia iš tikrų- i 
jų ir gali pakvietimų priim- j 
ti, tai sutik ilgai neprašo- i 
mas. Pakvietimą priėmęs, 
atvyk subartu la^ęu,* nevė
li odamas.

Prie stalo šeimininkas pri
valo kiekvienam svečiui nu
rodyti vietą. Jei jis šito ne
padaro ir pakviečia visus 
sėstis, kur kas nori, tai ir 
sėsk kur pakliuvo, bet tai
kintis sėsti ne aukščiau, o 
žemiau. Kuklumas, ypač 
jaunam žmogui^ yra gražus 
papuošalas. Mes visuomet 
privalome gerbti žmogaus Į- 
sitikinimus, kaip išpažįstan
čio kokią tikybą, taip ir ne- 
išpažįstančio. •

Valgydamas laikyk šaukš
tą gražiai, semk ne per daug 
ir imk burnon iš galo, o ne 
iš šono. Labai negražu yra 
balsiai srėbti, pūsti, čiulpti 
arba daryti kitus .garsus lū
pomis ar nosim.

Nesemk labai pilno šaukš
to, kad nelaistyti. Nesku
bėk valgydamas. Pas mus 
dar yra paprotys atsisėdus 
prie stalcrinevalgyti, kol šei
mininkas ar šeimininkė ne
pradės /prašyti. Prie kiek
vieno valgio laukiama pra
šymo. Tai visai nereikalin
ga ceremonija. Atsisėdus 
prie stalo reikia valgyti tas, 
kas pastatyta be jokio pra- 
švmo ir tiek, kiek nori. Ži- 
noma, per daug valgyti ne
tik svečiuose1, bet ir namie 
negera.

Jei gauni mėsą su kaulu, 
tai vis tiek negalima kailio 
imti ranka, bet apipiausto- 
ma, kiek galima, prilaikant 
jį šakute. Pas neturtingus 
žmones gali pasitaikyti, kad 
šakučių ir peilių arba visai 
nėra, arba visiems jų neuž
tenka. Tokiame atsitikime 
imama ir valgoma pirštais, 
kaip galima geriau. Mūsų 
tėvai irgi daugiausia valgė 
pirštais. Tačiau šiandien 
jau tiek priprasta vartoti 
šakutes, ir peilius, kad be jų 
sunku apsieiti ir todėl, jei 
kas kviečia svečius, tai netu
rėdamas savų, galėtų bent 
pasiskolinti. Šakutę visada 
reikia laikyti kairėj, o pei
lį dešinėj. Valgį reikia pei
liu atpiauti arba sudėlioti ir 
su šakute dėti į burną. Pei
lį prie burnos pakelti neleis- 

•V JJ 1 i • _ v

Negražu 
užimtam tik 

nepratarti nei žo-

lite 
ky 

gi iiatarnauti ririricrn^-yJeT - 
matai, kad ’kahnynas'ko’TjOp 
reikalauja * ir ^gaRLjani p; 
tarnauti, tai yį^iom^tJpątA 

n auk, ar tai paduodamai 
duonos, druskos ar ko kito. 
Taipogi, jei pats ko reika- .7 
lauji, tai irgi nesivaržyda
mas gali paprašyti.

“Kaimynas’*
------------------------------------------------- :----------------------------------- .

Moters gerumas, bet ne jos 
grožis bus vertas mano mei
lės—Šekspyras.

• • •

Vyriškį išklausti nesunku; 
moteris gi paslaptį savo ne
išduoda.—Kant.

TEATRŲ, 
“MOTINOS MEILĖ” / 

Drama 3-jų aktų f
— ir — /

“APKALBOS IR MEILĖ’r
2-jų aktų

Rankraščių kopijas galima, 
gauti "pas:

JONĄ TARVYDĄ
94 Bradford St., Lawrence, Ma&i.

Moksol reikalams dažnai 
reikia daug plonesnės vie
los ir už plauką. AVoleston’o 
ir Taylof’o sistema galima 
padaryti vielelę, kutuos 
skersmuo yra tik 0,0()0 colis, 
arba 1 penkiasdešimta dalis 
ploniausios vielelės. Palygi
nimo dėliai tenka pastebėti, 
kad žmogaus plaukas būna 
nuo 0,006 iki 0,126 colio sto
rio.

ILGIAUSIAS ELEKTROS 
GELEŽINKELIŲ 

TINKLAS 
yra Amerikoje. Jis yra 
gus 2880 kilometrų,
skaičius kitais metais bus 
padidintas dar 1<*>3 kilomet
rais.

Po Amerikos eina Švedi
ja su 1170 kilometrais, Ita
lija — su 1150 kliu., Prancū
zija — su 1090 klm., Vokie
tija su 950 klm. ir pagaliau 
Anglija su 895 klm.

“Sargyba”
, ■■■■■

’ff*- u

T"

porą

F. V.

F. V.

nu-

A. J. KUPSTIS
F. V.

F. V.

4K_ tina ir

F. V,

Prekfi $7,kambariai.

mano-

SOUTHBOSTON, MASS.

Randolph
Septynių kambariu stuba su vi

su fornišiumi ir šeši akeriai že- 
mfo. Preke $4,000.

“Vienybė”

likt našlio, velyk aš
š/

“Trimitas”

sr

v 
■A

4

DVIKOVĖ—LOKOMO
TYVAIS

i

Prieš kurį laiką Teksaso 
valstybės Galijoto mieste į- 
vyko keista tragedija. Ten 
jau nuo senai gyveno du ge
ri bičiuliai, lokomotyvui ve
dėjai. Jų bičiulystė tęsėsi 
jau ilgai. Niekas, rodės, jos 
negalėjo smukdyti. Tik il-

JUOKELIAI
• ■' —■

protingas žmogus
— Ką tu *vis kalbi pats su

savim?
Mėgstu, žinai, pasikalbėti

su protingu žmogum. “R.”

VIETOJE PASTABA
— Jei nori būt sveikas ir il

gai gyventi tai niekuomet ne
gerk ant tuščios.

— Bet ant skolos (ant bar- 
go) galima?

♦.

GERAS ATLYGINIMAS
— E! Juozai parvežk ir ma

nę i Vilkaviški.
— O už parvežimą užmokė

si?
— Mano dėdė yra dantistas, 

tai jums už tai išlups 
dantų.

Tfetephooe SoaUt Beeton 1603 <873 
1 E A L ĖSTATE

ANT PARDAVIMO 
So. Bostone

NEPAPRASTAI GERAS 
PIRKINYS 

Šeimynos namas puikiau. 
Jsdbj vietoj, 15 kambarių su geriao 
. siais įtaisymais, tinkamas dakta
rai, advokatui arba aukštos kle- 
eoe boidlnghouseL Lengvos išly- 
goe. Kaina $8,000.—-----------

Trijų Šeimynų medinis nam® 
3-44 kambariai, geroj vietoj. Prė-

Trijų šeimynų medinis namas 
sa įtalteymah, puikioj vietoj ant 

St Prekė $12,000.
HARDWARE KRAUTUVĖ, So. 

ant Broadway, geras biz- 
išdirbtas per daugelį metą:

Parsiduoda pigiai.
.'barbern® irpoolbuimis, 
vKriiritSS įstaiga didžioj lietuviais 
apgyvento} vietoj Bostono prie- 

i. Kreipkitės tnotek Bfc*> 
P«gtA

Dorchester
Trijų šeimynų medinis namas 
visais įtaisymais. Prekė $10500. 

šeimynų namas 6-5-5 kam
ša įtaisymais. Preke $10,-

1 Medford 
ąjų hšritayftų kMtyfeii na- 

, su naujausios mados įtaisy-
5-5-2 - ----- -

*

tą į savaitę, nes juodu tu
rėdavo tik vieną dieną sa
vaitėje laisvą, bet vėliau — 
du, tris ir daugiau. Paga
liau, ėmė ir vyrui nesant 
lankytis pas žmoną. Ką tuo
kart juodu darydavo, vyras 
nežinodavo. Bėt nė neįtar
davo savo žmonos.

Tačiau vieną karią įvyko 
visai kitaip. Kai draugas su 
žmona tikėjosi, kad vyras 
būsiąs lokomotyve, staiga 
jis, tikrasis vyras, atsistojo 
tarpdury prieš juodu, mei
liai susikibusiu rankomis. Ir 
ką galėjo padėti atsiprašy
mas vyrui, nusivylusiam 
draugo bičiuliškumu ir žmo
nos ištikimybe ?

Buvusieji bičiuliai
sprendė stoti į dvikovę. Ki
ti parastai kaunas revolve
riais, tačiau juodu, lokomo
tyvų vedėjai, nutarė kautis 
lokomotyvais. Kuris liks, 
gyvas, nesvarbu, tam teks ir 
žmona. Bet juodu turi kau
tis ir kautis lokomotyvais. 
Taip buvo sutaria. Ir juodu 
išlėkė su lokomotyvais vie
nas prieš kitą su visu grei
tumu. Lokomotyvams sudiu 
žus į šipulius, abu buvo sun
kiai suežisti. Dabar juodu 
guli miesto ligoninėj. Kai 
buvusieji bičiuliai vėl pa
sveiks^ vienas skirsis su žmo
na, o" kitas ją ves. Tačiau 
pirma to juodu turės stoti 
teismą už savo dvi

DRAUGIŠKAS PATARIMAS
— Jieva: — Ai! ai! ai! paši

nas į pirštą įlindo. Ai! ai! ai! 
kaip man baisiai skauda.

Jonas: — Nešauk kvaile, i- 
kišk pirštą į ugnį, ir pašinas 
išdegs.

MVLI JAU... PERDAUG
— Tai poni savo žmogų tik

rai myli ?
— BaisiaU Jeigu jam dantį 

turėtų skaudėt, tegul man 
skauda' jeigu jam galvų turė
tų skaudėt, tegul man skauda; 
jeigu jam gerklę turėtų skau
dėt, tegini man skauda. Jeigu 
jis ture 
telieku.

NEDĖKINGAS
— Prašau pono direktoriaus 

manę atleist iš tarnybos.
— Ką tai reiškia! kodėl po

nas nori pasiliuosuot ?
— Labai paprastai, nes nors 

nuolatos žadate gratifikacijas 
ir paaukštinimus, nė vieno nė 
kito nesulaukiau o gavau džio
vą.

— Na. tamsta matai, kaip e- 
si nedėkingas: vis šį tą gavai 
ir dar rūgoji.

Poni: Pasakyki man, pone 
daktare, kas tokš yra tas ne
paprastai negražus žmogus, su 
kuriuo Tamsta ką tik šnekė
jai?

Ponas:-1
*- Poni: Ach, pardon! aš visai

priežastį
— Tai 

dūšele 
šen

•y; <
■ ...dto v,

— Sunku yra juo pasitikėti, 
kodėl? • į ‘ 
buvau susimislijus at- 

jį, kada jis pasipirš, o jis 
nesipiršo. “S.”

ANT RENTOS
_____ Į .

5 kambariai “Darbininko” name 
su žihtma ir labai pigiai Dėl in
formaciją kreipkitės “Daittnin- 
ko” Adminirtracijon.

0. A. ZALHSKAS
GrtboriuiirBatai^uotojaa
177

Sekmaffientefe pagal sutarties.


