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Florido;

Aidas”

Gen. Chang prarado 20 pačių
1 ; .'kovoje i

teatre skubiai ai 
tą. - g

Policija, gaiš
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AREŠTAVO UŽ SULAUŽY

MĄ IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMŲ .

Detroit^Mich.—Čia areš
tavo Fred Helm ir kaltina 
jį už* parsigabenimą slaptu 
būdu iš Kanados savo giipi-’ 
naitės Berthos Helmer. Jis 
paleistas ližsistačius $1.000 
kaucijos,

dėjęs;, (davus ženklu miešto 
viceburmistrui Pupkei. Nai
kinimas trukęs apie valan
dą. Artimųjų namų gyven
tojai manydami, kad kine 
gaisras, panikoj iš namų pa
bėgo.

VĖL SSSR ‘TAUTOS VADŲ* 

. PEŠTYNĖS

Vėl dainuos su šaliapinu. Pet
rausko koncertu tumė. “Ha 
bima” Kaune.

Sąjungos pripažinta.
Baigdamas laikraštis pa

Esamomis žjniomiF'riasp 
sssą
jos pMfynesP“iŠįKa^ 
fliktas įvyko tarp Stalino ir 
profesinių sąjungų pirmi
ninko ir vado Tomskio. Sta
linas kaltina Tomskį, kad 
jo vedamos profesinės są
jungos drįsta kritikuoti 
valdžią, smerkia valdininkų 
elgesį ir šiaip kelia nepasi
tikėjimą esamąja tvarka. 
Stalinas pagaliau prigrasi
no represijomis ir pačiam 
Tomskiui.

Užsigavęs Tomskis pareiš
kė, kad Stalinui nepavyks 
apsidirbti su profesinėmis i 
sąjungomis, kaip jis apsi- 
dirbo su Trockiu. Prof-są- 
jungų darbininkai kovosią ir 
toliau su Stalino biurokra
tizmu, nes beprotiškas Sta
lino režimas pražudvsiąs 
visus darbininkų užkariavi
mus. Pasak vokiečių spau
dos, Tomskio vieton Stali
nas žada pastatyti čekistą 
Menžinskį, kad jis “nura
mintų” porfsą jungu opozi
ciją. y-..,-'.

: su jais paniekinančiai, dar- 
♦ri bininkai užpuolė biuro būtą 

-• sunaikindanaii jį (gerokai 
r>;apkūlė (valdininkui p r.tj

Šiomis dienomis, atvyko į 
Kauną žinomas impresario 

Šaliapinpgąs- 
trolių organizatorius Berly
ne, kuriose dalyvavo ir mū
sų Kipras Petrauskas.

Svarbiausioji Leonidovo. 
atvykimo priežastis pasima
tyti su K. Petrausku.

Po labai vykusių Kipro 
Petrausko gastrolių Berly
ne, kur jis dainavo su Šalia
pinu, Leonidovas bandys 
tartis dėl jo tolimesnių gas
trolių po Vakarti Europą.

Teko patirti, kad Kipras

DIDELI SOVIETŲ RUSIJOS 
ARMIJOS MANIEVRAI
Šiuo metu Sovietų Rusi

joje ruošiami didėli kariuo
menės manevrai, kuriuose 

Į dalyvaus visų ginklų dalys. 
praniewai ruošiami prie 
Rumunijos ir Lenkijos sie
nų. Jų tikslas apginti Ki
jevo - Minsko-Smolensko li
niją, puolant kartu Rumu
nijos ir Lenkijos armijoms. 
Manievruose vadovaus gen. 
Kamcnevas. Dalyvauti, kai- 

: po svečiai pakviesta Vokie
tijos ir Lietuvos Genernliu 
štabų atstovai.

Sulig žinių, Trockio na
mą Turkestane, šovikai sau
gojo per tris naktis. Pasi
slėpę miške, jie šaudė į na
mus, tuo tarpu Trockio sū
nus šautuvu atsišaudė. Troc
kis šaukėsi pagalbos, bet jos 
negavo. Kada suokalbinin
kams nepasisekė nužudyti 
Trockį, tai jie bandė jį ba
du numarinti. Per keletą 
dienų jis ir jo šeima nega
lėjo gauti maisto.

Sako, kad apie šį suokal
bį pats Trockis pranešęs 
slapta savo draugui Rakovs- 
kiui.

Bolševikų tarpusavės peš
tynės gal ir paliuosuos Ru
sijos darbininkus iš bolševi
kų vergijos.

kad apj&hgdjhs nuo 
bado; apįe«5p0,000 ži 
l'Jiru mr W5«e 

pafci&iSk?
'vf'- •»;! - Jrt'* ,11

Kipro 
turnė 

Romoj

orlaivį nelai■ > - ■

■ - — ■
— D-
menkos Raudonasis < 
žius atsišaukė į visuon 
prašydamas aukų dėl Vi 
los nukentėjusiems Jg 
Rico;

Bolševikų valdžios orga
nai patvirtina žinias, kad į 
Trockį šauta, bet nepripa
žįsta, kad su tuo šaudymu 
būtų turėjus ką nors val
džia su diktatorių Stalinu 
priešaky. Diktatorius Sta
linas’ neva pasiuntęs tam

f**' i-n 
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• UŽSIMUŠĖ LAKŪNE/
Londoams. Praneša, kad 

Honor Wellby, 22 metų am
žiaus. bebandydama drivo 
orlaiviu nusileisti, užsimu
šė. Tai dar 
lakūnė žuvo 
mėje.

Mukden, Mandžurija. — 
Gen. Chang Tstmg-Chang. 
Shantung provincijos dik
tatorius turėjo 28 pačias. A- 

i pMilOAdienų atgal, jis atsi- 
. sveikino su jomis ir išvyko į 
s šiaurę nuo Tisentsin kovo- 
i prieš gen. Pai Chungslii, 

kuris turėjęs biandatą nuo 
nacionalistų išvyti, £en. 
Chang i armiją iš Chihli- 
Shantung.

PASAULINIAME SEIME 
LIETUVA-NEDALY------ ■ -

K VAUJA
Berlyne, reichstago rū

muose, pradėjo savo darbus 
25 jubiliejinis tarptautinis, 
parlamenti! kongresas. Kon
grese daly vau j a 37 įvairių 
tautų pasiųsti 517 parla
mentų atstovai. .Suprasda
mi didelę kongreso reikšmę, 
savo atstovus atsiuntė net 
tolimosios Australijos, Bo
livijos. Kosta Rikos, Do
mingo, San Salvadoro xir 
kitų didesnių ar mažesnių 
valstybių parlamentai. Mū
sų kaimynai latviai pasiun
tė į kongresą 12 atstovų li
estai 4. Tačiau Lietuvos vė
liavos tuose parlamentų 
parlamento kongreso rū
muose nematyti plevėsuo
jant. Lietuva savo atstovų 
kongresą nepasiuzitė. /
Kongreso pirmininku iš

rinktas vokietys profesorius 
Schucking. - ’ ' “Ūk”

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pas valdžios komisarą 
Varšuvoj atvyko puošniai ir 
teatrai i ai apsivilkęs jaunas 
čigonas su jauna čigone. Jis 
pranešė, kad Lenkjios čigo
nai, skaičiuje 20,000 žmonių 
išrinkę jį' karaliumi, o jo 
žmoną karaliene ir paskelbė 
Zeliboso miestą jo sostine. 
Čigonų karalius įteikė 20,000 
čigonų pasirašytą adresą, 
kuriame jis praneša apie iš
linkimą ir pareiškia ištiki- 

-rnybę Lenkijos vyriausybei. 
Įteikęs raštą, čigonų “kara
lius” ir karalienė, svitos Iv- 
dimi, grįžo į savo rezidenci
ją.

. Londonas. — Spauda pra
neša, kad Soyietų Rusijos 

ii" v 4 bolševikai bandę Nužudyti 
savo buvusį, tėvą Leoną 
Trockį jo t^ėrpimo vietoje 

‘ Turkestane.
> Sako, kad suokalbis buvo

padarytas Maskvoje; porėta 
nusikratyti Stalino opozici
jos vadų.

Dabar bolševikų diktato- 
Dus Stalinas norėtų šį įvy- 

r/ y kį prieš pasaulį ir savo ak- 
luošius pasekėjus užmuilin-

MEKSIK0S CALLES S 
TO SAVO DRAUGĄ 

PREZIDENTUSt 

Mexico Cit y. — Prat 
kad prezidentas Calles 
rėjo pasitarimą su kpng 
atstovais dėl naujo jfc 
dento rinkimo. Anot 
dos pranešimų nutarė 
vizionaliu prezidentu į 
tyti Calleso sekretorių 
Gil. Taipgi nutarę, kad. 
zidentavimo laikas turi- 
ti neilgiau 14 mėnesių.

H- -r- ■- . ■
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DOJ Yvrk. — Čia perei

tą šeštadieny ir sekmadieny 
įvyko komunistų tekstilinin
kų konvencija suorganizavi
mui naujos unijos kovai 
prieš dabartinę uniją, kuri 
yra globoje Amerikos Dar
bo Federacijos.

Šioje konvencijoje daly
vavo komunistai ir iš New 
Bedfordo, kur streikuoja a- 
pie 28,000 darbininkų.

Provokacijomis nesiseka 
suardyti darbininkų vieny
bę, tai dabar bandys nauja 
unija ardyti. *

Jeigu komunistams pasi
sektų nors dalį darbininkų 
pasigauti ir/šukurstyti, tai 
maža vilties, kad darbiniu-, 
kai streiką laimės. .

Bet tekstilės darbininkai 
greičiausia numaskuos ko
munistus ir juos pasiųs ant 
Marso su visa unija, kuri 
steigiama mulkinimui nesu
sipratusių darbininkų.

*■ '> tarptautinių ginčų klausi- 
/'/< mus, o tame skaičiuje’ ir ri- 
//j^sant lietuvių lenkų ginčą. 
č^Čia šitas ginčas galėtų būt 

f* išrištas tik pačių lietuvių ir 
lenkų susitarimu, be jokio 

.■^g^Tautu Sąjungos įsikišimo. 
ŪTodelesą visai nėra pama- 

jnislyti, kad Tautų Są- 
junga, ir-šį kartą rišdama 

g/7 lietuvių lenkų ginčą eitų 
tikru, taiką liečiančiu keliu.

me name it sudegino 
kariu su namtl- y į v 
siūlo 180,000 litų-dfc>Ya 
jo galvą. *

'Laikraščių pranešimu iš 
Vilniaus, Lydoj šiomis die 
nomis įvyko, smarkus susi
rėmimas tarp vietos žydų ir 
lenkų. “Kurjer Hustrowa- 
ny Codzienny” praneša, kad 
per žydų trupės vaidinimą 
“Nirvana” kino teatre tarp 
to kino direktoriaus ir tru
pus vadovų kilo ginčas dėl 
neva nesutvarkytos sąskaitos 
už salės išnuomojimą. Tuo 
pat momentu 15-ai minučių 
užgeso kine elektra ir žydų 
publika atsidūrė tamsoje. 
Publikoj kilo trukšmas. Pra
dėta mušti langai, lempos,' 
baldai ir muzikoo instrumen- 
tai. Visiškai sunaikinta 65 
kėdės. Pasak “Iluštrowany 
Kurjer Codzienny,” eina 
gandai, kad pogromas kine 
buvęs iš anksto apgalvotas. 
Mieste tai buvusi vienintele 
sale, kuria lenkai plačiai 
naudojasi į vairioms >(pramęę 
goms. .gniojH .y

, Rusijos vyriausybės vv-
• z

< - riausias dienraštis “Izves- 
tija” jau kelis kartus paju-

B&p <dinęs lietuvių ir lenkų gin- 
^5 yėą,vel įdėjo pirnioj vietoj 

didelį straipsnį vardu.
/^Lietuvių lenkų konfliktas 

ir Tautų Sąjunga.”
£/.</. “Izvestija” rašo, kad nei 

Lenkija, nei Tautų Sąjunga
'j negalės Lietuvos priversti 

J: tokius nutarimus priimti.
kurie eitų prieš jos tautos 
interesus. Visokie mėgini- 

//. mai prieš Lietuvos nepri- 
. / klausomybę ]|į<s niekas dau-

- giau kaip nepridengta prie- Petrauskas kviečiamas dai- 
t < varta, jei ji ir bus Tautų|nuoti drauge sn šaiiapinu 

Sąjungos pripažinta. ^“Fauste” ir “Sevilijos Kit- 
Pėjuj.”

Be to, numatoma 
Petrausko koncertų 
Pragoj. Budapešte, 
ir kitur.

Girdėti, šį sezoną Kauną 
aplankys kelios garsenybes: 
pravažiuodamas į Europą 
sustos Kaune keliems spek
takliams gerai žinomas te
atras “Habima.” be to, pa-

DARBININKAI įnaiMAS-

VHni«8.‘ Rf^piūčio mett. 
28 d. JB^aę^kpyy^kį0 leptpiū- 
vėje sustreikavo 150 darbi
ninkų, reikalaudami 25 
huoš. algos padidinimo. 
Matydami,  ̂kad savininkas



vieno vai-

idino 4 dukreles ir pati 
■ nuskendo

Para- ; f
Cpzėl 30c.
4 CJJ 1. • 
t 79° i' 
iminėti - >

U •-

50 METŲ JUBILIEJUS
Pašušvys. —- M; m * liepos 

22 d. buvo čia Škapliemos 
atlaidai. Suširinko daugybe 
iš aplinkinių parapijų žmo
nių ne vien į atlaidus, bet ir 
dalyvauti 50 metu sukaktus 
vėse kun. Mąteušo Mieži
nio. Susirinko nemažas bū- 
nelis ir kunigų, is kaimr- 
nystęs ir SflfcĮįmęsnių para-

Kaunas. — PiL Sabako- 
nį •' kaltinamą priklausius 
slaptai Plečkaičio organiza- 
eijaiir platinusi jos,literatū
rą, kariuomenės teisinas nu-j 
baudė .pusantrų metu sun- 
kiuJų darbu kalėjimo------- J
. <> ■> J : s?" s r

“UKMERGĖS PLENTAS” 
PAVADINTAS “SMĖTO-

p Kauna miesto ^statybos 
komisija rugpjūčio 28 Ų. 
jįpsedy nutarė Ukmergės 
-plentą nbo Laisvei* alėjos 
iki buv. geležinių vartų pa- 
vadinti Antano’ Smetonos 
prėsj

L^veje, dū
savo iškil— 
su ..asista: 

archidijakonu buvo kun. : 
kan. Jarulaitis, kurs iš kle- ' 
bonijos po trumpos prakal- J 
bos nulydėjo su procesijų . 
jubiliatą į bažnyčia, atskai
tė maldas, padavė lazdą ir 
uždėjo sidabrinį vainiką. Po 
Šv. Mišių, per kurias jubi
liato gentys priėmė iš jo 
rankų Švenčiausiąjį Sakra
mentą, palaimino pirma vi-; 
sus kunigus, savo gentis ir 
visus susirinkusius. Pa
mokslą pasakė kun._ kan/ ’ 
Senkus, Žeįmės klebonas/ 
Svečius susirinkusius Pa- 
šu|vy pav^lųtoįkĮę- 
bonas kun. jCileaUskas, b iš
kilmingi pietūs buvo pas 
jubiliato brolį kaime. Daug 
buvo pasakyta prakalbu, iš
kelta Jubiliato 50 m. tarny
bos, kaipo kunigo vikaro, 
klebono ir dekano. Svar-

. . .■ ~ • ». - L . . r-- -

blausias jo gyvenimo darbas, 
yra graži -Žeimių muro baž
nyčia ir jo darbuotė nuo pat 
jaitnystės, kaip susipratusio 
lietuvio, kurs parašęs yra 
labai v puikią knygutę -apie

■* ■ r ■. -. ■ ■ i

įtrą sunkiai sužeįdę^o 
bįgl pąb?g<<. ..5 f 
įĖina. tardymas.; ,. f 
.. ; _ ^LietuvOiS. Aidas”

IŠTREMIAMAS Į LENKIJĄ
"Andriejavas. Jau keturi 

inetai, kai čia gyvena Len-- 
kijos pilietis Rozenbaumas. 
Jis didelis socialdemokratas. 
Požėlos laikais priešindavo^ 
si teisingiem^ policijos rei
kalavimams ir jautėsi lyg 
koks komisorelis.

.Dabar kriminalinė polici
ja šušekė;; kad j fe* 'šnjpipė- 
3Qs lenkams ir kaip įų pi- 
lietis ištrerAįarhak įLenkiją. 
Bet čia įvyko netikėta kar
ma. Žydai socialdemokra
tai subruzdo beveik iš visos 
Lietuvos. Visiems gaila sa
vo bičiulio. ’ Pasipylė val
džiai skundai ant skundų. 
Laikinai įsakymas sustabdy
tas. Valdžios organai ma
no, kad jis vis dėlto bus iš
tremtas*. įrodymų daug esą.

ĄlliBi spaliu grasy^ųniH-at
ėmė tabaką.

! • r —" . > '*■ įj' 4'' ' r « * *

"Priėję A. Pefrausko.vien- 
sėdį pradėjo triukšmauti ir 
seni ūką tėvą mušti. -

Sūnus Jurgis išgirdęs tė
vo riksmą išbėgo iš pirkios. 
Tačiau' • pamatęs trys sveti- 
imus vyrus pabijojotir šauk
damas^ “pavojus” šoko at- 
:gal. Tada jis pagriebė re
volverį, o‘svečias Ą. K-čas 
—•. šautuvą, išbėgo laukan 
ir tris -kartus aukštyn iššo
vė. .. \

Bet to nebodami, užpuoli
kai akmenimis bombarduo- 

I . * *..**.•;•* v * ’ < . . , v.

[ darųi juos suvijo pirkion ir 
rėkdami “Užmušti, žalčius, 
ir sudeginti” puolė į tvartą, 
kur spėjo pasislėpti tėvas ir 
milžo karves motina. Už
puolikai įsilaužę į tvartą ė- 

mae juos m įriti ir kojomiš
- - ■ ' ■ ~ ■

o - mid geležinių 
taurės plentu. :y >’ 

•* Be tė. Veiverių plentą va
dinti Piėtų plentu, Raudon
dvario plentą —* Vakarų 
plentu iriTetrašiųnų^l. ~:

t -Mftmvos rTBCLR* 
gyvoji' gamta: 'ii 
oras, Parašė J. Baronas.______50c.
‘ Mūsų Laikę Šventoji^Šv. Te
resė, Vaikdio “JezatlS Mažoji 
Gėlėlė. Vertė Juozas Stankevi
čius _____ ;______ ___________ 35c.

*ė. Piktadariu ies- 
iija, bet'kaip žinoma, 
atsitikimais, kur tu- 
uo su tautiniais ne-s.- E HSUziU “

UODOS (prastais kietais viršeliais)—-.
&ODOS (geresnės Juinkš^įs viržeUąis)——— 
[JODOS (geros odos viršeliais)____ ___——t-
ALTOS (celnloidos viržolifrig) >>rf
AI TOS (eelnloidos viršeliais, su kryželiu)— 

it antrašu:

“DARBININKAS” 
Br<»dwajr < 8<n!th Borton,

■y.; • . ■- t.»< .r*

ARTINASI DIDELĖ BYLA 
r*Nųo 1^25 m? Jonavoj spi
rito varykloj prašięlęjo suk- 
davimai. Per kąi kurj lai- 
ką buvo padalyta valstybei 
virš* 5 mib litų iiūostolįų su 
akeyzės 'banderolėmis ir 
slaptai degtinę varant. Be 
to, > kitokių sukčiavimų pa
daryta 2 milijonų litų su
mai. Sąryšy ‘su tuo ir padę4 
ti į Kaimo sunkiųjų- darbų 
kalėjimą:1 Česlė, Jūdavinąs, 
Taubmaiias, Šafas ir ŠiehL 
manas. > ' 1 7 . > J

Jiems įteiktas kaltinamas 
aktas. \

sfe.jaąs Kapaunską Joną

' sulaikytojahi ? 
įyjiiškių stoty iš po sar- 
įjpsųpavyko pabėgti. Pa- 
tgSą Tajone sulaikytas 

Petras ir atiduotas 
įdSfcio Karo Komendan- 
□Mūbausti. Mariampoles 
pyųe šulaikjdas Akelaitis 
tgiš, pas kurį rastas susi- 
Sn^jimas su Plečkaičio 
[ininkais Vilniuje ir're- 

Pas Miškelevičių 
oną^r Ąniskaitį Juozą 
5ti 4retulveriai su šovi- 

ir susirašinėjmas. A- 
įfUS^rajone pas Šakliutai- 
jGertrudą jrastas prięšval- 
fbinio turinio susirašinė- 
ųas !su Vilniumi ir pasaOl- 
5ską — revolveris ir me- 
B^iinis. šautuvas. ' 
gąkių:; rajone sulaikyti 
ražaitis Jonas ir Ūsas Jo- 
|,'pas kuriuos rasta įvąi- 

brošiūros, ir susirašinė- 
nak «u emigrantu Šuopiu. 
^Fįfkavišky pas Derenčių 
(Uą- rasta brauningas su 
Triniais.
L^zcgjų rajone sulaikyta- 
jjsįi-^leekaičio literatūra 
rkšna Antanas iš po sar-

Hfrbal^ sulaikytas gele- 
^kįe&ėtis Kereiša, .kuris biliatas atlaikė 
ilįldniu iš Rygos vežioda- mmgas -ųaišias 
ę^Įečkaičio literatūrą 
Žemaitijoj taip pat buv

keliloika kratų i 
nųta keletas asmenų s 
iltės įrodymais.

Po dienos atsiunčia sargą, 
per kurį pareiškia, kad salė 
bus tuščią, ir todėl mes galį 
vaidihinią daryti. Kiek nu
stebome; bet vaidinimą vis- 
tiek surengėme, nors ir šiek 
tiek prisivengdami, jog čia 
tiri būti-kur norš- kabliu-

. •- -'i ■ ę OI ’ ‘d. •?

Vaidinimas įvyko rugpjū
čio mėn.' 15 d. Vaidinta 
4(Bajotas Gaidys” -5 veiks
mų veikalas. Pats vaidini
mas rodos gerai pavyko. 
(Akylus kritikai, rasit, ras
tų _ trūkumų). Pasibaigus 
vaidinimui publikos pasiten
kinimas buvo didėlis. Vy
resnieji smagūs skirstėsi 
namo, o jaunimas nekantriai 
laukė žaismų ir šokių. Pa
sigirdus tautinio šokio mu
zikai jaunimas vis plaukė 
ir plaukė į salę ir tvarkin- 
gai šoko. Visų ūpas dar la
biau pakilo. Tik staiga vi
duj salės pasigirsta rita
mas ir vaitojimai ir viėna 
mergaitė parkrito ant grin
dų. Visi'supuolė, klausda
mi, kas Atsitiko'. Bet greit 
paaiškėjo': pro atdarą lan
gą pradėjo vidun kristi mal
kų pagaliai, kuriuos svhidė 
nematomi piktadariai/ Is- 
gąstis irriksfaas*’kilo dar di- 
desnis. Daug jauni mo su
žeista,pdė Molbtkmfę taip

vo vietoti?r ^būtent Mums eia visiems aišku,
pas valsčiaus'-raštininką Pb kad>: chubganftin Uppgtomą 
pusvalandžio^marčtatiino p. ringėj • liotedainid.’ lietuviu 
raštininkas^iŠ^ukŠto^storil jaunimą nubaidyti nuo'lie-

Vi Kulikauskša 1 l.t.J.J.. J—L_l50c.
. žinogus ir CtyriiOfyB.' Para, 1 
š.ė'kūiL P. gūžys ----- ;..... -.-BOc.

į. Ętanentariūs ir Vaikų Skab < r 
tymėliai. , Išleido M. Paltana- , ’•. 

tižia -r------ -- L1L—_J5e.;
' Socializmas ir Krikščionybė. '^*1 
Prof. V. Jurgučfo ... .........z jjAOe.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ~ „r Įta.

."'Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik- , 
Ščibnybės. Lietuvių kalbon $- 
guldč P. B___________ 25c.

r'''. ' > ■ .Z , \
Apie Apdraudę. Parašė J.

S. Vasiliauskas.......__L_i_____ 5c.

Kaioržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)—__ 15e.

Trumpa Apologetika arba
Kat. TiMjirioiApgynimas. Pa
rakė kun. -V. Zajančauskas__50c.

Apzrfgmą Komedija^ Ątęi-
■ tikimas g. Amepkoniszo gyve

nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. -------------- :-------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
. J. Gerutis ...... ........ . ,40c.

Limpamosios Ligas ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.

; X~. - VHrifc< ~ ~ ~~ , __50 c.
f“ “w‘

otajfia—ne- 
'ė, vanduo,
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Dainos

sviestas, šviežia smetonėlė. 
lašiniai, kada jie "nekenkia 
viduriams. Kartais žmogų 
nulakina vien tik trejetas

ma, kad aukų rinkėjų gražų 
skaičių bus galima sųorgani-

barių, jei galima kuriam 
laikui atsiskirti nuo vaiku, 
šeimynos ir kitų žmonių.

Nutukimui reikalingas r<h 

mus

pradėtasfK^^jr

bai yra. naudingi gerti, bet 
reįkia dtmmti, fkad: viėnais 
vaistais,' 1 be‘ ‘atatinkkiųo 
maisto ir gyvenimo!, šutuk- 
ti negalima. '•/ • /

Bus tokių atsitikimų, ka~ 
da žmogus, pildydamas vi- 
•sa, kas aukščiai pasakytai 
f vis tik nesutuks.’Ypatingai/ 
kada'žmogus serga sunkio
mis ligomis. Lengvas ligas 

Itokfv gyvenimas ir maistas, 
kąip aprašyta nugalės, bet 
sunkių ligi} tuo būdų neiš- 
gydysi. Čia reikalingas tam 
tikras prieš tas ligas nu
kreiptas gydymas.

' Į)r. J. Žemgulys 
(Iš “Mūsų "Rytojus”)

Lietuva turi Belgijos sos- valdybų nariai padarė prane. 
tinėje Briuselyje savo gar- Šimus kas kolonijose yra vei- 
bes konsulų p. A. Furst Ma- kiama. ’ — / , .
german. Jo aktyvumo ir ir.i- North Side: skyriaus vardu 
ciatyvas dėka Briuselyje y- kalba p. liebežinskas ir pra- 
ra įsteigti belgų-lietuvių neša malonių žinių, kad sky- 
prekybos rūmai (Chambre rius smarkiai veikia,. draugi- 
de Commeree Belgo-Luxem- jos stoja į darbą, organizuoja- 
bourgeoise - Lithuanienne), si, renka atstovus. Šį kartą 
kurių tikslas rūpintis Bei- net geriaūsfnegu kitados No. 
gijos prekybos su Li'etufa Saidės draugijos pasįrbdysian- 
plėtiniiii Šie rūmai turi 110 čios. ? ?'t/-f-..- " 
nariu. Tai vis didžiosios West Side. Kalba žinomas 

«. • v t

belgu pramonės firmos. Aiš- veikėjas p? V. Duoba, skyriaus 
5 ku, kad labai pramoninga pirmininkas,' pažymėdamas, 
(Belgija, turinti daug gyven- kad dabar svarbiausiu sky- 
tojų, ieško savo industrijos riaus darbu esąrĮraukti drau- 
gaminiams rinkų. Taip pat gijas kaip į vajaus darbą, taip 
jai svarbu patogiomis sųly- ir ligoninės pašventinimo įš- 
[gomis pirkti maisto produk- kilmes. Šis darbas daugely 
tu ir žaliavos iš užsienio. draugijų randa malonaus pri- 
Belgai yra dideli prameni- tarimo. Esą vilties, kad rie- 
ninkai. Europoje didžiau- liks nei vienos taktiškai na
šia jų specialybė yra tram- sistačiusios draugijos, kuri 
vajų- gaminimas. Europoj Besidėtų prie toJ tautinio dar- 
jie yra sukonstrukavę iki bo. Pradedami organizuoti ir 
€0% visų elektros jėga va- aukų rinkėjai, kurių manoma 
romi) tramvajų. Geležies ir suorganizuoti iki 7iK žodžiu 

[plieno pranione Belgijoj yra AVe^tsaidiečiai žada lenkty- 
pasiekusi aukšto laipsnio, niauti ir nei vienai' kolionijai 

[Lusembourgas yra ekoncn neužsileisti.
I miškame aliąnse su Belgija. DieVo Apvaizdos par. Skv- 
Luxembourgo plieno karte- riaus sekretorius' p. Pr. Plan- 

J pirmininkas p. Mayer yra ir čiūnas' praneša kad čia esą 
[tarptautinio plieno kartelio irgi veikiama draugijose ligo- 
[ pirmininku. ninės statymo darbas randa

Belgų - lietuvių prekybos nuoširdaus pritarimo. Renka- 
Irūmų pirmininku yra atsar- ma atstovai į skyrių, organi- 
Igos pulkininkas Vandeput. zuojami aukų rinkėjai, kurių 
Į Jis leidžia “Revue belge nusistatyta sukviesti iki šim- 
d’exportation,” vicepirmi- tui, o gal ir daugiau.

[ninku yra p. A. Gunsbourg, Cicero, HL šio skyriaus var- 
Igeneraliniu sekretorium — dp pranešimą padaro jo pir- 
p. inž.K. de Marneffe. - mininkas p. A. * Valančius.

P. de Marneffe prekybos j Skyrius jau veikia* Komisijos 
rūmų reikalais yra atvykęs. rūpinasi savo darbu. Mano- 
i Kaimą.

“Lietuvos Aidas” \
| . - < 
I J IR f ■■■■■■■■ ■ I. ■

KEPTI CIBULIAI z Sąlygos geros: alga ir komis,
Suv. Valstijų Žemdirbys- sišaukite tuojaus pažymėda 

tės Departamentas pataria vo tinkamumą prie tokio 
šeimininkei pabandyti kep-1 “DARBININKAS” 
tus cibulius prie kiaulienos. 366 Broadway, So. Boston,

•kia kiek . galimą, daugiu, 
masreikiiinįaį^- M ir p^egant. . Vis® fei7 

padegusiems B S“®*' »*“»>,- nu«s to 
sveikatai p«ta»fcs4n'“utu1^ Apskritai imantį

ipvenims, geras, . įvai stiklinių šviežios smetonėlės, 
skanusm&istas.' " ’■ genamos kasdien viršaus ki- 

: 'Mukti’I&fei to valfcfa Mėsa ’įbriąttera
svarbu yra gulėti 0uJe^rM- tinka" Šviežia, bet apskritai

taip sutvarkyti, kad ir daug 
r* įdirbant galima šiektięk pa-

* didinti savo svori. Tam bū- 
■y tinai reikalingas firmoje 

■ ^jeilėje tvarkingas gyvenimas.
* Kiekviena- vakaraz reikia

•' ri * 'U ■ . . -
anksti eiti gult, visada tuo

_ į pačiu laiku. Tai pat ir kelt 
reikia anksčiau^ visada vie-

* . • 7 'i '.
nu laiku. Negalima vieną

" vakarą eiti anksti gulti, ki
tą vąkarą negult iki pusiau- 

,, ' nakčio arba net ir visą nak- 
y tį nemiegoti. Kas gyvena 

triukšmingai, ūžia naktimis, 
tas greičiau pavargsta ir 
nusidirba. Taip pat ir vai- 
gymui turi būti paskirtos

• / valandos, kad kiekvienam 
valgymui laikas būtų visada 

;į£. vienas ir tas pats. Be mie
/ ‘go ir- valgio, panašiai turi 

i būt sutvarkytas ir visas ki
lį,.- tas gyvenimas.

» Kaip sakėme anksčiau, 
svarbu yra gyventi ramiai.

va namie pagaminti-// 
sauce, ” nulupk kelius, 
ius, šmoteliais supta

daržovių; mėsos, naminių < 
pąnkšč.Hi/Tkianšinin žuvų, 
pieno ir sūrio; duonos, pus- 
rytinių valgių ir kitų grū- 
w riebumų; saldumynų. I

Suprantama kad tas visas 
. grupes negalima pridėti 

prie kiekvieno valgio, todėl 
, svarbu sutvarkyti kad nors 
. sykį į dieną šeimyna valgys 
_ viršminėtus valgius. Priva- 
. lome kuodaugiausia valgyti 
5 vaisių ir daržovių, ir vai- 

kams' reikia _ duoti šviežio 
/ pieno. / \
( Vaisiai ir daržovės kūnui 
J priduoda mineralų jr vita- 
L minų, kurie sveikatai ir kū- 
r no išsivystymui -yra reika- 
L Hngi. Kur galima, patarti- 

na juos auginti savo'darže- 
r liuose. jeigu turime jų per

daug, lengva juos išdžiovin
ti ir į bonkas dėti, arba že- 

r mėje padėti dėl žieminio su
vartojimo.’a

t. Mėsa, naminiai paukščiai, 
kiaušiniai, pienas, sūris ir 
žuvys pristato riebumo -• pa- 

jg drūtinti kūną, taipgi mine- 
ir ralų ir vitaminų. Kuomet 
v namie gyvuliai skersti mėsą 
ir galima sūdyti, , ir vėliaus 
ja vartoti. Pienas ir sviestas 

vaikams būtinai reikalingi' 
ir suaugusieji gali sekti jų 
pavyzdį/ - Šviežias pienas 

r geriausias, bet jo jieturini 
>s galima vartoti didinto pie- 
j. no. Duona, pflsfl$miai vai 

giai ir kiti grūdai, tarp ku 
a rių galime minėti ryžius, 

kūnui priduoda energijos ir 
,n riebumo. Grudai irgi pri- 

" duoda mineralų ir vitaminų.
Riebumai ir saldumynai 

pristato energijos bet per
daug nereikia vartoti.

■k F. L. I. S.

KEPTOS BANANOS/

Keptos bananus su yoa 
ku dažalu yra labai puik 
dezertas. Parink geras l 
nanas. _ Nulupk ir 
perplauk.’ Įdėk į paprai 
kėkso blėkę apipilant kori 
niu sirupu. Kepk pakol l 
nanos- suminkštėja. Vart 
karštas su sekančiu dąžaių

1 šaukštą sviesto . į-: 4/^
2 šaukštu eornstarch //M 
1 puoduką verdančio vande®
1 šaukštuką vanilla' . /
2 šSukštuku cukraus1^^^ 
į puoduko -rozinkų, be sėklų 
į šaukštuko druskos

Sumaišyk comstarehj 
trupučiu.šalto vandens,! 
valiai įmaišyk viršnrinę| 

; AĮ>art vanillos.y^»w$M v • r * * v * ‘

~r _ ■’ 1 *• t » '■ ’ L v • .

Yra žmonių, kuriems rei- 
ąimg# H W

t /norėtų nutuktu JUesų

— porą valandų. Gulint ko-|| 
jos turi būt pakeltos ant lo/|' 
vos, taip kad visam žmogui] 
būtų patogu gulėt

Reikia stengtis gulėti kiek| 
galima daugiau atvirame o-| 
re, bet reikia vengti vėjo,] 
šalčio ir sukaitimo. Visa-J 
da reikia apsikloti pakanka-J 
mai,‘ galima sakyti, šiltai. Ir J 
apskritai, visi norintieji nu-j 
tukti turi rėdytis šiltai,] 
vengti nors mažiausio šali-| 
mo. / s I

Suprantamas daiktas, kad J 
nokintieji nutukti turi ge-[ 
rai valgyti. Jei nėra no-| 
ro valgyti, reikia stengtis J 
tą norą pakelti. Reikia, kadi 
valgis būtų įvairus ir ska-[ 
nūs. Vienas ir tas pats val
gis per dienų dienas greit J 
nifsibosta, žmogus nebenori [ 
jo valgyti. Kaitaliojant vai-Į 
gius kasdien, galima norą] 
valgyti palaikyti gana ilgą] 
laiką.

Be galo didelės reikšmės 
turi valgio pagaminimas ir 
išvirimas. Kas moka ir ne
tingi valgį ruošti, gali ji 
paruošti taip, net iš tų pa
čių produktų, kad žmogus 
ir visai mažai valgyt tenod 
redamasj daug jo suvalgo. 
Kartais alaus stiklinė prie 
piet, raugintas agurkas ar
ba virtii bruknių šaukštas 
prie mėsos daug padeda, 
kad atsirastų noras valgyti. 
Taip pat yra visokį ij, vais
tinėse perkamų lašų, kurie 
geriami tam, kad pakelti 
norą valgyti.

Valgyti reikia ifemažiau, 
kaip 5 kartus per dieną: 
pusryčius, priešpiečius, pie
tus, pavakarius ir vakarie
nę. Kiekvieną kartą reikia 
yalgyti iki soties, bet neper- 
rivalgyt. Nuo persivalgymo) 
atsiranda visokių ligų, ntf>! 
kurių žmogus sublogsta. , 

—Geriausi- valgiai norin
tiems, nutukti yra pagamin
ti iš miltų: košės, kleckai, 

, duona, ypač pikiruota, sau
sainiai. Tų valgių reikia 

■ daugiausiai valgyti. Labai 
naudingi yra pieniški val
giai. Cukraus ir saldžių 
.valgių reikia valgyt daug. 
Valgių riebumas turi būti 
vjdūfiniskas. Iš riebalų la-

niauriai yra silpnesni, -kaip fr trumpam laikūir *po pūs2 
- vidutinio^ pilnumo; .žmonės, ryZįy, po piet, po;vakarie- 

mažiau jėų teturi, kad ga- negali i^aį gulėti,
^ įėtų daug dirbti arba kad paguli nors pusva-
W atsispirtų įvairioms ligoms. lahdį> nors 15 pinučių , po 

* jiems didesnis nutukimas vajgį0, įr turės iš to daug 
reikalingas yra sveikatai pa- naudos. Žinoma, geriausia 
laikyti. .. būtų, kad žmogus galėtų ąt-

' Jei žmogus pirmiau bu- sigulti ir užsnūsti po pus- 
yo nutukęs, o paskui sulie- ryčių kokią^ valandą, po piet 
sėjo, tai jo viduriai nusvy- 

J ra ir jis jaučiasi nuo to ne- 
/ smagiai. Kartais vidurių 

pakelti ir žmogų į sveikatą 
- . atvesti nėra galima kitaip,
" kaip jį vėl nutukinus."

Metams slenkant, antroj 
gyvenimo pusėj, žmogui at
siranda ant veido ir, aps
kritai, ant kūno raukšlių. 
Žmogui tunkant, tos raukš- 

<■” lės.išsilygina ir jis lyg ir 
pajaunėja. 'Daugelis mote- 

X Tų, norėdamos atrodyti jau
nesnėmis, rūpinasi nutukti. 

"1 Yra ir daugiau atsitikimų, 
kada pageidaujamas, yra 

. nutukimas.
Nutukimui reikalingas y- 

ra ramus ir lygus gyveni
mas. Labai kenkia kiekvie- 

5 p.nas nuvargimas ir persidir- 
V' bimas. Norintiems nutukti 

patariama yra geriau neda- 
' dirbti, negu persidirbti.; Dėl 

td-liė kiekvienas gali irirtuk- 
ri ii, kas nori. Jei žmogus dėl 

duonos kąsnio yra privers • 
dirbti daugiau, kaip jo 

jėgos leidžia, tam apie nu- 
^fe^ūkimą sunku ir svajoti. Ta-

‘‘Įrtmcūziškai
w. v-
■M
vartok obuolius fįd 
kęptus 3 obuoliu,. St 
džiovintus obuolius

i / Įima pasiekt, Teikia pasi-
* ‘ /stengt išvažiuot kur nors pa-
- - .. _? k u ...silset, atskirai vifenam pa- 
/ /gyventi.. Kartais šiokią to- 
' : kią ramybę, galima turėti ir 
/ jmmie, jei yra daugiau karm blausiai patartina valgyt

jt~C»
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darbininkas

še valstijose, kurios netur tų
- - « . . >-vr 1. -

darbo 'įstatymų, yra labai 
mažai ateiviu.

Suv. Valstijose, kaip ir 
visose, kitose industriališko- 
se šalyse, pasitaiko -visokių 
nelaimingų atsitakimų kas

Visose valstijose jeigu
v •' :i*v • x * 4 .4 . y

Darbai

p:*', iffhispering cam- sė. 31P ta 
lenkai vaizdžiau pa- idėjas;

> pantoflowa pocaia,•■. ■ *. ' ; su teiesKoj&ai tariant - khUn-'pu; 
aslas. Mes lietuviai] pi^iiojami 
skai , vadiname turtsibama, o je 
erers ir “klumpių pa--tai tik tam. 
3” — liežuvninkais. rodžius” (

~K aunas. — “

eįjos aktai, kaip tie įstaty
mui vadinti, įsako,kad pim- 
gai(atlyginimas) turi būti 
išmokėti sužeistam žmogui, 
arba atsitikime jo mirties, 
jo šeimynai, kad ji turėtų 
kokį nbrs užlaikymą ir ne
taptų visuomeniška sunke
nybe. Dabdaviąi apsaugoja
2

savo darbininkus darbinin-
* -/Z . -.1 ? /kų kompensacija.

“■•y*-' X. r-? 1 »Tij -keturiasdešimts trijų 
valstijų įstatymai ne vieno
di. Nbrs visi aprūpina atly
ginimu, bet sumos ir laikas 
mainosi, rkaip ir medikališ- 
ka priežiūra, tekantieji

criems mano peršamoji 1 
pgtama patinka, balsuos r 
Šess manę vien dėlto, kad 
b katalikas, tie žmonės i

'■ . įAsizengia laisvos Amen-h 
idealams ir nėra verti a-h 

erikiečių pagarbos, nei a-]] 
ęrikiečio vardo. Smitbąsh 
itarė šaltai svarstyti to-1] 
tas pav. klausimus, kaip h 
ūrmerių, darbininkų elek-L 
ižacijos ete. klausimus ir I j 
ftididatų tinkamumą tiemst 
dusimams rišti ir jų per- h 
linus progfamus; patarei 
irstyti viešai — ne liežu-l 
Uiti pakampiais ir. ne- 
neižti kandidatu iš pasalų. ] 
tautho kalba Susijaukė pri- 
irimo visur. Nepatiko tik] 
ipubSkonų .politikieriams,] 
ttrie tikisi gauti daugiaul 
hdsų Hooveriui iš SmitboĮ 
Įneižikų, siaurapročių pro- Į

• I 
^Reikia pastebėti, kad Ajj 
ąbrikos spauda, lygiai reJ 
ĮUblikonų kaip ir dėmokrad 
į neduoda vietos savo skild 
yse Cfiėbis ' šmeižtams * \ ant 
fcmkho. Liežuvniūkai mala 
fežuviais slapta ir skleidžia 
ąumyftĮLŠkus lapukus. Tik 
įĮttkurie protestantų bąžny- 
iniai laikraštukai vedą aV 
MkKų bigotišk<ą ir atvirą 
įrfU'prieš Smithą kaipo ka-

Paalteus j£a<kžĮąrp^ 
įtarimų, šmeižtų, tulžias 

pigiai ■ pašaipm 
5* talijai gitrinių kolionių 
Umpanija nuolat eina kai-

surasti ir jųjų byla' liko iš
skirta. ‘ J . '

Tardomoji valdžia išklau
sinėjo ir pritraukė prie by
los 227 liudytojus. Visa tos 
bylos medžiaga sudaro 10 
tomų. Kaltinamo j o akto su
rašymas ir bylos paruošimas 
nagrinėjimui užtruks nema
žiau kaip'2 rtienesiu.'

v Iš patikimų šaltinių suži
nojome, kad tardymas su 
visomis smulkmenomis ntį- 
statė, kaip buvo sumanytas 
ir įvykdytas Tauragės suki
limas. ' ■ ’ :

-V .« ./•: -r*-i.
negu kitos valstijos. < |

« ' Aplamai imant/ kompen-Į 
saėijos aktai Suv, Valstijose Į 
nėpadengia visų darbų visus I 
darbininkus. Yra skirtumas • • r ' ... . |

tarpe pavojingų ir nepavoki 
jingų užsiėmimų. Iš tų virš-j 
minėtų valstijų tik viena, 
Blinois, apsaugoja darbi- 
ninkus vien tik pavojinguo
se užsiėmimuose, kitos šešios' 
pavojinguose ir nepavojin
guose. ’ ■' z ;J

Žemdirbius ir prie namų 
darbo darbininkus kompen- 
sacijų įstatymai neaprūpina. 
Keturios iš septynių valsti-l^6110!6 valstijoje.

Califomija, Massaehu-|darbil™ka3 8auna Pus« 
vo algos. Jeigu turi žmoną 
ir vaikus gauna datigiaus —- 
65 nuoš. algos. Michigan ir 
Pennsylvania gauna 60 nuo
šimtį savo algos, California 
65 nuoš., Massachusetts, 
New Jersey, ir Nėw Yorke 
62 du trečdaliu nuoš. Kiek
viena valstija paskiria aug- 
ščiausią savaitinę sumą, Ca- 
įlifornijoj yra $20.83 kuomet 
Į Pennsylvanioj yra $12.00 — 
atlyginimas vis#nukirstas.

Jeigu darbininkas miršta 
nuo sužeidimo, atlyginimas 
mokamas areiausiems gimi
nėms, paprastai našlei, ne
pilnamečiams vaikams ir tė
vams. Kaikuriose valstijose 
giminės užsieny neturi pa
čias teises su giminėmis 
čionais Suv. Valstijose, net 
nekuriose valstijose giminės 
užsieny negali prašyti atly- 

I ginimo. Kaikuriose valstijo- 
’se gauna daug mažiaus ne
gu čionais gyvenantieji. Ca
lifornia, Illinois, Massachu- 
setts ir New Jersey lygiai el
giasi su giminėms Amerikoj 
ir užsieny. Pennsylvanijoj 
jeigu giminės gyvena užsie
ny, tik našlė ir vaikai gali 
prašyti kompensacijos - ir 
gauna tik dvi trečdalis su
mos. New Yorkas moka 
kompensaciją našlėms, vai
kams ir tėvams, jeigu miręs

iti atlyginimo, p California, 
Dlinois,': '. Massachusetts;
Michigan ir Nėw York ne
gauna atlyginimo jeigu ser
gą -mažiaus savaitę, turi 
[sirgti daugiaus sąvaitę gauti 
[atlyginimą. Pennsylvania 
Į ir New Jersey moka atlygi- 
įnimą po dešimts dienų.' Bet 
I jeigu darbininkas apnegalė- 
dintas ilgesnį laiką, sakyki- 

| me nuo 4 iki 7 savaičių, sep- 
[tynios valstijos užmoka ir 
|už pirmą, savaitę. California 
Į ir Peimsylvahia nemoka už 
| pirmą Savaitę;
j •* ■ ■■■ • r . •

Atlyginimas mainosi kiek- 
Illindis

jų 
setts, Michigan'ir Pennsyl-l 
vanija. < >•]

New Yorkas aprūpina pa
prastus darbininkus bet ne-Į 
inima kitas dvi kliasas. New| 
Jersey kaip tik kitaip, ap-Į 
dengia nąiriiniųs. darbinin
kus ir.dkiif darbininkus bet] 
neinima paprastus darbinin-į 
kus. ]

Šešiose valstijose reika
lauta, kad įietik darbininkai 
turi būti sužeisti darbu vie- 
toje bet sužeisti prie darbo, 
dirbant. Septinta valstija,] 
Pennsylvania, reikalauja,] 
kad darbininkas būtų sužeis-] 
tas prie darbo.
>. ; ■ /. ' įBlinois aprūpina, kad 
darbininkas gali gauti Atly
ginimą dėl sužeidimo pakį- 
lant nuo darbo ir kuomet jis' 
dirbo. Jeigu darbininkas 
girtas kuomet sužeistas, ne
gali prašyti atlyginimo Cali-

* T- -f - , < < ■ - -T * * ■? t

Tornijoj, New Yorke ir New 
J’ersey. Jeigu per savo ne- 
apsižiūrėjimą sužeistas ne
gali gauti atlyginimo Massa- 
chusetts ir Michigan.

'X ' v \ . ** *” V" *

California, New Jersey, 
. New York ir .Pennsylvania, 
neduoda atlyginimo darbi-

-’Smągil yra pažymėti, kad'^ 
L. Vyčįai netik; žodžiais ža- 
da ; paramą ^žiausSg 
Lietuvhj ligoninės vajuje, ? 
bet stoja įi-reaU darbų.\
• Cliicagos apskrities susi- ų 
rinkinie. rugsėjo 15 įS 
Vyčiai štai kokį nutarimą • 
padarė.

"L.- Vyčių' XVI Seime ■ 
vienbalsiai buvo nutarta dė- 7 
tįs prie Šv.^Kryžiaus 
tuvių ligoninės vajaĮ^^^^ 
pašventinimo darbų.

^‘Pildant šį svarb^rf’’;*' 
gražų seimo nutarimą,' ^ 
Vyčių Chięagos apskritys 
savo susirinkime rugsėjo 
15 d., Aušros Vartų par. 
salėje, ragina kad visi Chi- 
cagos ir apylinkių Vyčiai 
tuojau užsiregistruotų kolo- 
nijų vajaus skyriuose aukij 
rinkėjais — kontestininkais .. 
ir stotų į šį kilni], darbą.

“Ir kadangi pranešta, kad v 
Šv. Kryžiaus ligoninę šven- w 
tins pats Jo Eminencija. 
Kardinolas Mundelein, dėl-

- ___ - rto kuopos yra raginamos in ,, 
corpore toj istorinėj LškiĮ-^ 
mėj dalyvauti.” •' į j;

Dabar visose kuopose -ėi- 
na didelis judėjimas. Nariai ų 
registriiojasi į kontestą, ku
ris neužilgo prasidės. Su 
dideliu užsimojimu L. Vy
čiai stos į kontestą, į lenk
tynes, kad pirmutines pa
skirtas dovanas laimėjus.

^Reikia tik palinkėti'jau
nimui gražaus pasisekimo 
šiame kilniame darbe. ti< 

uVh ‘‘ ? • ■

prisidėjo prie tėvų užlaiky- T 
mo. Bet atlyginimas gali 
būti sumažintas iki pusiau *’ 
jeigu viršininkai taip nori.

Sužeistas darbininkas įą,- 
Ii pareikalauti medikališkos « 
priežiūros už ką darbdavis 
užmoka. Kaikuriose valsti-, 
jose gali gauti medikaliŠk^.^® 
priežiūrą per dvi savaites, 
kitose pakol pasveiksta.Kai- 
kuriose valstijose darbdavis , 
turi užmokėti visas mediką- \ ' 
liškas išlai das nepaisant < 
kiek .būtų'. Kitose netur mo- 
keti suvirs $100. . ' * įi

>rl

Verte Jonas Gailius

ta saitai gaivu-Į Prieš daugelį metų, kada Ukrainoje dar ne- 
r dalyką, betĮbuvo žinomas krikščionių tikėjimas, ant Dniep- 
liama jame pa-J-po kranto stovėjo nedidelė, kaip ir visu liktai-1 
pykantos jaus-Įniečių, gražiai išbaltinta tfobelė. Aplink ją bu
to nelaimingie-Įvo daržas ir sodas, 6 toliau gabalėlis dirbamos 
” šios rūšies Į žemės.

redaktoriau

giatr už

A 
* ’f

“3 . rrq 

i žmones ne blo- 
man tas neauo-

Iš miško tankumos, kuris tada denge kairį
jį Dniepro krantų,' išėjo jaunas, gražus vyras, 
apsirėdęs medžiotojo drabužiais. Ant pečių 
turėjo nušautų stirnų; Vienoj rankoj laike lan
ką, kitoj. — medžiotojo ragą. Pastebėjęs prie 
kranto pririštą, besisupantį laivelį, pridėjo prie 
burnos ragą ir garsiai sutrimitavo. ‘ _

Pp valandėlės pasirodė berniukas ir pribė
go prie laidelio. Tikrumoje buvo tai Olga, pa
sirąžiusi į berniuką. Didžiausią vargą ji tu- 
rėjų^usavo ilgais plaukais, kuriuos reikėjo pa
slėpti vyriškoje kepurėje. Iki to laiko jais0- 
kėši ne blogai: nė vienas keleivis nepastebėjo. 

•JjaJ tuo berniuku vra graži mergaitė.
' Laiveliui prisiartinus prie kranto, medžio- 

I tojas į jį įšoko, o “keltininkas,” pasistūmęs nuo
- krifttO,' pradejo irkluoti. .Tau buvo arti kran-

- fy, kada tvirtas vėjp s§kurjre nutraufe iuįPjCM-
'osMcepprę3 vieųpiauKempiegai 
stūkso kasomis, stoVejo mergai

I
I

padėjo Olgai irtis |r laivelis laimingai pripilu-. 
kė krantą; . 1

- Medžiotojas, matyt, buvo išauklėtas, kad gar- > 
šiai nesįjuokė, bet negalėjo tverti juokais, žiū
rėdamas į nepavykusį šposą. Paskui mandagiai 
paklausė, ar ji n^ūuroytų, kur jis galėtų pasi- - 
stiprinti ir ar negalėtų surasti vadovą, kuris 
jam nurodytų kelin į Kijevą. Mergaitė nuvede 
jį į savo namus, kur, kiek jų išgalės leido, ro
dė savosvetingumą.

Būdamas * keltininko trobelėje, jaunas me1 *
džiotojas susipažino su Olgos tėvu. Jis jam ,
papasakojo priežastį, kuri privertė jo dukterį’ 
persirėdyti į berniuką. Medžiotojas sužinojo, 
kokią gerą jį turi šiMį, kokia yra paklusni, y 
dora, kaip noringai ir linksmai pildo savd 
darbą. I ■. •

Kai medžiotojai iŠ keltininko trobelės ėjo 
namo, Olga jį lydėjo, rodydama; kebąv Eida- ;

sveikindamas jai, 
kad kų nors atsiųs 
stirnos.. ? ' ii

ražiai nusilenkė ir-
, A f , » ■ ■ _t ■ -•’ >*.

paimti paliktos jų |
.f J* I . **•

ą H^jo piga an; uį^ 
ngstfų giesmelių, nu» 
ių. skambėjo upės pę

• » I



riųjestingą ir sum 
mą,.pntynmą-ir 
^umąą> Ūkininką! 
gusiems cukrihi$

metu; Connecticut, Massa- 
ęhusetts, Pemisylvania, Ne- 
iraska ir 8 kitos valstijos 
oakol sulaukia 16 metu am
žiaus. ■ ~'

Liepos mėn. 1 dienos sve- 
imšalni statistika parodė, 

kad jų buvo Lietuvoj 15.935. 
Rugpiūčio mėli. 1 dieną jų--  
jau ., užregistruota-4^ 
Daugiausia svetimšalių 
darbininkų 
ninku

miesto ir lllmois valstybes 
valdininkams ir tt. j' .
, Tai Imis istorinė Ameri
kos lietuvių gyvenimo die
na. ...

lo reikalavimusturi lankyt į 
“continuation” mokyklb-Toš į 
mokyklos yra taip sutvarky- j 
tos, kad vaikas prieš arba po 
darbu.gali jas lankyti,

New Yorko valstija pir4 > 
miaus reikalavo kad vaikais * 
turėjo lankyti Šitas mokyk-. I 
las pakol sulaukia 18 metu * 
bet- dabar reikalaujama tik 
iki 17 metip- ./ ✓ -?

Čalifornia, Dlinois, Ohio7 ■ f
ir dar 14 valstijų reikalau- 
ja priverstiną mokslą iki 18

kad tą riteri, atsiuntė jaunas medžiotojas paim
ti jo paliktą grobį, nusiramino. . f ’ į

— O kas yra tas jaunąs, malonus inąagBSy 
kuris vakaraplankė mųsų .menką trpbrfį^ — 
P'klansč tadtt 

. Senasrrtei
— Tai yri

.2,802, Latvijos - 
kieti jos optantų 
S. A 
ir iš 
mažiau. uux<u ;
svetimšalių skaičius padidė- 

septintosįjo 687 žmonėmis.

kėlių' ' 'Otūrbš."1 
Taispat metais runke 
užsodinta125.ha.t$$ 
32,000 centnerių rUnk 
Pirmais valdymo

’ * - - ’ ’ . -.gMRįjĮ
dvaro žemė, kaipo Tepi 
kinta cukrinių runkelių, 
turai, nedavė tinkamai 
liaus. Cukriniai runą 
reikalauja sausos dirv< 
todėl dvaras reikėjo sa- 
ti. Šiemet užsėta IQQL Ji 
tikimasi gauti 50—0 
centnerių runkelių. .

Dvaro nuomininkas^” 
tydamas, kad Lietuvos

Į- į •* ’-i.mnj dirva yra tinkamą 
keliams, išnuomuotą d 
stengiasi sutvarkytLO 
ūkis dirbamas masind 

'f .r' L • ;

turima 10 runkelių kai 
Imu mašinų, 2 poras ga 
žagrių,-2 traktoriai, 

Į plektas kuliamų ihašiti 
IkompL garinių aks 
Į piauti masiną, 3sėj 
Į masinos, 1 kompLį^ 
presavimo mašinų, 4' 

| plaunamos- maŠinosr^s 
| visos yra naujai įgytai

f'^^Hinois valstijoj darbo 
fcęertifiliatus išduoda tik mo
kyklos viršininkas, arba jo 

paskirtas žmogus, arba kur 
-nėr mokyklos viršininko, 

mokyklos komitetas paski- 
jMįįa žmogų šitą darbą atlikti. 
$š±|kNew Hampshire valstijoj 
ri Įtaogus; kuris išduoda dar-

•n Kimia
ariama rudenį ir tręšaš 
mėšlu, o pavasary 
zuperiu kalio drušW-fŽį; 
ri’salietra. Runkeliai 
benami Vokietijon, 
jiems yra nebloga riiį£a 

Dvaro nuomininkofa 
nin, Lietuvai yra būrin 
steigti kuo daugiausia ^ 
nių runkelių ūkių, nes 
rišusiai tokie ūki ai aps 
ka. Lietuvėje yra bū 
taip'pat įteigti jafi dĖ^ 
raus fabrikas, kas sulą 
nemažą stliną mū§3$^j 
šiandien išmokamų už4# 
mą cukrų. V

P. ’ Behlis’ be išnuom 
dvaro dar turi ir savo? 
rą Klaipėdos krašteli 
tės apskrity, 575 ha, J 
taip pat yra paverstoj 
rinių runkelių ukiū. '

nusijuokęs thrės

522.
yra 

5,095,. amati- 
2,11 , žemdirbių—- 

1,265, pirkliui — 698, tar
nautojų privat. Įstaigose.’— 
594, atvykusių Į svečius s— 
421, mokytojų—376. moks
leivių — 425 ir kiti likūsie-* 
.ji įvairiausių profesijų i r 
užsiėmimų žmones. Valdiš
kose* Įstaigose svetimšalių 
tarnautojų sumažėjo tik 
vienH žmogumi, liepos 1 d. 
buvo 200, rugpiūčio 1 d. — 
199. ,.>._• ... .

Be pilietybės buvo — 9,- 
602. Vokietijos piliečių — 

1,574, Vo- 
- 1,555, ui 

— 265, SSSR — 103 
kiti} valstybių žymiai 

Bendrai paėmus

vo išnuomuotas

Ahf i P • -i

Reikia man tų svajonių atsikratyti.

maža atneša^ftsmd&ril 
kariškio miėštčt'bei M 
kės biednuomehei - 
ninkama, nes j anie b< 
lat laikomų' 
dinarininkų, daibo 
(birželio-liepos mėn. 
samdoma iki 200*: 0 
kuriems mokamai^ 
4—b: litai

Mraįcįymaš buvo toks protin- 
įsirigaiją pavadino Olga Pro?

bd certifikatą negali. išklib
ti pakol neperžiūro yąikd 
mdkyldos ‘rekordą, įaisporią 
aribia tinkamai išpildyfą, gi- 
mimir atSa krikšto oeriiti- 
katą, arba iš mieštu gimirAo 
iurikordaVimą parodant gi
mimo dieną ir rietą,'ir eerti- 
fik<itą nuo gydytojo, kuris 
parodo, kad aplikantas yra 
geroj sveikatoj ir gali atlikę 
i darbą, kurį ketina4 dirbti.

Kitų y valstijų Įstatymai 
neveik - vienodi. Išgauti 
“darbo” popieras reikia hi4 
rėti tris dokumentus — mo
kyklos rekordą, metų .certi
fikatą ir sveikatos certifika- 
tą.

Visose valstijose apart
Utah ir Wyoming, vaikas amžiaus; Michigah 17 
turi turėti mažiausia 14 me
tų dirbti fabrikuose ir ki
tuose darbuose. Septynios 
valstijos reikalauja, kad vai
kas turėtų mažiausia 15 me
tų amžiaus. Apart to, 25 
valstijos reikalauja kad vai
kai turi būti 16 metų pirin 
negu gali dirbti kasyklose ir 
akmenų skaldinyčiose.

Maine, Miehigan, Rhode 
Island, Čalifornia ir Texas, 
nepilnametis turi sulaukti 
15 metų amžiaus pirm negu 
gali dirbti; Obio ir Monta
na, Šešiolikos metu, kuomet 
Connecticut, Dlinois, India
na, .Massaęhhusetts, Nebras- 
ką, New York-ir Pennsyl- 
rinia ir kitose valstijose 
mažiausia turi turėti 14 me
tų: f . ■

. 34 valstijos, aprūpina. 8; 
valandų darbo dieną, arba 
44 arba 48 valandų savaitę 

4 vaikams neturint -16 metų 
ir 42 valstijos draudžia nak
tinį darbą.

Beveik visose valstijose 
vaikų darbo Įstatymas pa
stiprina, mokslo reikalavi
mai dėl reguleriško darbo 
eertifikato nepilnamečiams. 
Tas reiškia, kad pirm negu 
vaikas gali išgauti dhrbo 
certifikatą jis turi darodyti 
kad užbaigęs kiek reikalau
jama kliasų. 11 valstijų in- 
imant Čalifornia, Indiana, 
Kansas.ir Minnesota reika
lauja užbaigimą

beveik bigkrienos 
Įvijos darbo įstatymų ne- 
pąjneČiai vaikai norėdami 
llįbribti vasaros lailoų kuo- 
£ mokyklos < užšidąra, ari 
norėdami dirbti po kelias

.turi, 
^giiianas“darix> pięieRį” 

pirm negu galintoji dai-ban. 
yertifikątus . išduoda 

paskirtas viršininkas ir cer- 
Vį- Ąifikatas parodo, kad apli- 

kantas fiziškai ‘tinkamas 
yS dirbti ir kad turi pilnų dar-

* .. ■ •• r ■ ./yy-fc

' ppĮnetų. v, " v?
’ r * *

' y Paprastai mokyklos virši- 
’/j ninkai išduoda certifikatus 

nepilnamečiams dirbti Taip 
./-vadinamas “employment” 

ėertifikatas išpildytas su 
.vardu darbdavio. Kitas 
darbdaris negali pasamdyti 
tą vaiką. Mokyklos virsi-.

' įlinkas turi ‘persitikrinti, 
kad tas darbdavys, kuris mi
nėtas darbo certifikate pri
silaiko prie visų valstijos 
Darbo įstatymų kaslink va-

* landų ir darbo ąprubežiavi- 
mo. Kaikuriose valstijose 
darbdaris priverčia norin
tį dirbti pasirašyti po Šiuo 
certifikatu. Kitose valstijo
se tėvai arba prižiūrėtojas 
Vaiko turi su juom nueiti 
pas viršininką, kuris išduo-

* ’ da darbo certifikata. New* ’ '• ■ * - • • *" 
Ą^prko valstijoj kuomet vai- 
r. kas kreipiasi prie mokyklos 
^išgauti darbo certifikata

< jam duoda pilną fizišką eg- 
'Uri zaminą, tik ne Nexv Yorko, 
?^^’-Buffalo ir Rochester mies- 
. ,.5^: tuose kur yra tam tikslui 
B|^samdpmi reguliariški svei

kas, kuris išduoda certifika- 
turi pasiųsti kopiją fiziš- 

egzamino darbdaviui. 
^dTinkamumo certifikatas v- 
y^a' geras tik vieniems me-

in ryt/> patartus. '; :
O rytas buvo nepaprastas. t Sodas, supantis 
trobelę, skambėjo, įvairiais,-paukščių balse

lis, giedančių savo rytmetinę giesųielę. Ma- 
gėlių darželis, nusėtas brilijautimais rasos 

idiaisį prieš saulę žibėjo įvairiausiomis var

nos* pergyventi Įspū- Ir mato dvidešimt turtingai apsirėdžiusių 
raitelių, ant gražių arklių, kurių pryšakyje, tur- 

aR pamatysiu ji dar tingiausiuose rūbuose, jojo žilas bajoras.
Irimačius, kad visas būrys suka į jų tro-' 

bą, ji dar labiau nustebo.
Prie vartelių jojikai 

Mergaitė pamatė, kad vyriausias ponas eina 
tiesiai į jų trobą. “Gal jis nori ko nors pa-' 
siklausfi,”-mąstė .Olga. y y ’ - .7

Skubiai išėjus iš už krūmo, skubėjo-namo. 
Graži;ū nusilenkus prieš senąjį bajorą, man

dagiai paklausė, ko svečiai nori. * 4 - ;
Senis riteris pažiūrėjo rimtai į paraudusią 

mergaitę, - paskui, ‘ nusilenkęs, paklausė, ar tu* 
retų garbės pasikalbėti su jos tėvu; ** ;

Tokių aukštų ponų atvykimas ir seno iitė| 
riaūs žodžiai sumaišė Olgą.' Pamanė; 
iš jos tyčiojasi ir kiek paraudo. Bet ^afri’dŠf 
į vidų ir pasakė tėvui, ko tas ponas

Senas keltininkas ne mažiau už-diiklVrPii$-

nmkąs. — AŠ neūtidayiaįi jaiii prigulinčios gąr-Į 
jiėsl* Vargas man!

— Nusiramink, geras žmogau, — atsakė ri
teris. — Jūs ir jūsų duktė turite pas mūsų po-

. na didelės malonės. Žinokit, kad mano atvy-
nuo arklių nušoko. kimas tun kur kas kitokį tikslą, nei paimti nu-! 

kautą stirną. Pasakysiu trumpai. Atvykau pas 
jiis prašyti, kad duotumėt didžiajam kunigaik- 
šČiuf Igorui savo dukterį už žmoną. Kol jdk 
nemačiau, stebino mane tas kunigaikščio no-

. ras. i Dabar nesistebiu, nes matau, kad ji yra 
gražiausia ir maloniausia mergaitė mūsų kraš- 
te.' v -j • c /ri- »

► Tokiu būdu rieturtiiiga Ukrainos mergaite 
likb kunigaikščio žmonA Jos savo' vyrui atsi- 

k davimas, pfbtihgumas ir grožis, buvo krai- 
F Čiu, kuri ji davė kunigailžMui^gcfruL 
r f<riPni&fes ’Olga 'liko Ukrainos kuni-

mintyse atsistojo tos
fe ai.

— Kas jis yra?
nors kartą gyvenime?' O gal tai buvo tik sap- 
|as. Gal man prisisapnavo- tik gražus, jaunas 
riteris, tas pasakos didvyrfe; p ri J
jžr. j. x ' / ’

H Panašios mintys 'pyriesi* mergaitės galvoje, 
< akyse nuolat stovėjo medžiotojas, kaip su-ją 
lyg kokia kunigaikštyte, atsisveikino žemai nu
silenkdamas. ' .

' V ’, r Gal. su ja atsisveikino paskutinį kartą. Jis 
pamirš apie tą susitikimą. -Bet ji tai atmins 

gyvenimą. .Ji prisiminė vįsus žodžius ir il- 
ilgai norėjo, apie jį svajoti* jei ne tas nerą- 

fnus tėvo šaukimas namo. . ,**7? :.'J,*:F»« ? 11* •_ " ’i
HBp*' ..r' L t q ,.-į

Tai bus apvainikavimas { 
lietuviu didelio darbo'ir pa- . 
stangų.

Tai bus užbaiga įstaigos, i 
kuri ilgiems,, -amžiams .bus 
liudininku didelio pasišven- . 
timo ir pasiaukojimo, kuri 5 
amžiais kels mūsų tautos 
vardą, bus dideliu akstinu 
jaunajai kartai laikytis lie- . 
tuvybes idealų, kuri bus mū; 
sų ir mūsų, artimųjų sveika
tos šaltiniu.. -- -

Labdarybės Sąjungos iš- 
feto augo. Bet ji išaugo į 
tokią organizaciją, kuri jaii 
drįso daryti taipr didėlį, ūž- 
siiųojimą — ligoninę' staty- 

Dideliu pasitikėjimu ir 
pasiryžimu pradėta darbas, 
kuris mūsų visuomenej rado 
nuoširdaus pritarimo ir jos 
pagelba ^einame prie, užbai* 
g0& ' .

Ir dabar mes dideliu pa
sitikėjimu kreipiamės i į 
aukštai gerbiamas draugi
jas, kuopas ir kliubųs, pra
šydami in corpore dalyvau
ti Šv. Kryžiaus ligoninės 
pašventinimo ~ iškilmėse. 
Kviečiame b’etuvius profe
sionalus, biznierius ir visa r. ♦ ■•.* <■ '• ‘ fmusų . ;

Tos visos draugi jos ir vi
si’ pavieniai asmenš, kurie 
aukodami - didesnes pinigų 
sumas, nusipelnė garbės na
rystės vardo, pašventinimo 
iškilmėse bus atatinkamai 
atžvmėtk^

Y

paverstas^



škifs. Kunigu

Kniuštie

BUVO NERVUOTAS, NUSIL 
PĘS, NUGA-TONE SU

STIPRINO JĮ

duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizali jos. Kviečia Valdyba

Bostone: ponia Siauirenč.. 
ponai V. Savickas, M- Venys, 
J. Šokas, V. Grudziriskas ir P. 
Geležinis. Jie rūpinai suda
ryti tikslius Bostono ir apielin- 
kės lietuvių sąrašus. Iš jų 
p. J. Šokas jau surašė 337 šei-

varg. L. Vasaitis 
seimo dalyvius Šv. 
choro vardu ir nusi- 
kad “Darbininkas”

bet mandagiu būdu. Užbaigęs 
turiningą ir paraginančią veik
ti prakalbėlę atkalbėjo maldą 
ir tuo seimas užsibaigė 2 vak 
po pietą.

LDS. 1 kp. dovana $5.00 
perduota ižd.' A. Vaisiauskui.

VL Paulauskas, pirm. 
, B. Mičiūnienė, rast.

darbuojasi: Worcester, Mass. 
p-lė J. Leonaitė, p-lė J. Rauk- 
tvtė ir p. P. Dėdvnas. Jis jau 
surašė virš 100 biznierių ir pa
sižadėjo surinkti žinias iš 19 
draugijų. Vadovauti gi žinių 
rinkime pasižadėjo gerb. kun. 
Vembrė.

IR KunA Taškūno — Nor- 
wood, Mass.

6) Kun. Jakaičio — Wor- 
cester, Mass.7 •

7) Kun. Židanavičiaus — 
Amsterdam, N. Y.

S) Kun. Stfimąičio — Sche 
nectadv, N. Y.

9) Kun. Jankausko — An 
sonia. Conn.

Seiman delegatų prisiuntė
1-ma kp., So. Boston, Mass.

M. Žioba, O. Siaurienė, J. 
Slineckis, J. Jackevičius.

3>kp., Norwood, Mass. — 
rim-V. K. Taškūnas.

kp., Hartford, Conn. - 
K. Kasmonaitis, B. 
ūė,; A. Kaunietis.
> 7 kp., Worcester, 
Stasys Bielinskas.

8 kp., Cambridge, 
kun. F. J. Juškaitis, J. Smil- 
gis, A. Vaisiauskas.
**11 kp., Providence, R. I. — 
A.O. Avižinis.
*1$ kp., Brooklyn, N. Y. — 
i. KjruŠinsk as.
; 36 kp., New Britain, Conn 

•^—/B Mačiūnienė.
r97kp., Loveli, Mass. —* V 

Paulauskas, R. Ainorius.

Dvasios 
Vienybė.

Išrinkta: VI. Paulauskas — 
pirmininkas, V. Zdankus—vi- 
ce-pimrininkas, A. F. Kneižys 
— sekretorius, A. Vaisiaus
kas — iždininkas.

Literatinėn komisijon iš
rinkta: kun. K. Urbonavičius, 
kun. V. K. Tabūnas, K. Kru- 
šinskas, kun. J.- Švagždys ir 
J. Vieraitis. z

Kontrolės komisijon .išrink
tai. Smilgis, J. Glavickas ir 

Į R. Ainorius.
A. L. R. K. Federacijos Ta- 

rybon išrinkta: A. O. Aviži- 
• xnis.
Seimo dienotvarkei išsisė

mus, prezidiumas dėkoja vie
tinei kuopai už gražų seimo 
priruošimą ir priėmimą, kle
bonui kun. J. Arabotui už vie
tos suteikimą ir delegatams už 

į gerą posėdžiavimą .
. Seimo delegatai išreiškė 

padėką atsistojimu ir aplodis
mentais prezidiumui, vietinei 
kuopai ir dvasios vadams. 

I Taipgi dėkojo pereitų metų 
I centro valdybai, o ypač Lite-

kalus. . % ,
Klek kun. J.‘ Atribotas, pa

kviestas atkalbėti maldą ragi
no delegatus sugrįžus' dirbti 
organizacijos labui, kad nuta
rimai neliktų vien nutarimais 
ant popierių. Visokius nepa- 
sitenkinjmus ar patarimus

HUDSON, MASS. -.y:
LDS-. 56-tęs kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 28 d. 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
aum. 12 Water St. Mieli drau- '■ ' 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime//’ 
svarbių reikalų kuopos naudai. -"-'N 
Taipgi malonėkite atėję užsimo®5-W^Štai yra puikus pranešimas ken

čiantiems žmonėms: “Aš labai 
rekomenduoju Nuga Tone kaipo 
sveikatos ir stiprumo bndavoto- 
jas.” Rašo ponaš~7frrm<s Morris, 
Jr. West Philadelphia, Pa. “Jš 
>uvau labai nervuotas ir vienas 
Kitelis Nuga-Tone suteikė man 
pagalbą.” Tai yra puikus pagy
rimas ir įvertinimas Nuga-Tone.

Nuga-Tone suteikė sveikatą, sti
prumą ir džiaugsmą virš miliono 
žmonių kurio buvo silpni kcnč:an- 
ti ir visuomet kentėjo nuo visokių 
skausmų ir silpnumo. Nėra geres
nių gyduolių nuo praradimo ape
tito, nevirškinimo, gasų skilvyje 
ir žarnose, inkstų trobelių, pūslės 
įritacijos, praradimo • svarumo ir 
stiprumo, menko miego, raumenį} 
skausmų, silpnos nugaros ir pana
šių nemalonumu. Nuga-Tone vei
kia puikiai net į keletą dienų. Nu- 
sipirkit butelį ir pabandykit Jūs 
galit gauti Nuga-Tone kur gyduo
lės yra parduodamos, o jeigu jūsų 
vertelga neturi ji} pas save stake, 
tai reikalaukit, kad jis užsakytų 
jų iš olselio vaistinės.

. b ,*>€?< Valdybai pareikšti ne piktumų, 
jĘUihnta rėžomi ja,'prieš 

ir

Be to sudaryta profes. sąra
šas iš: Montello, Norwood, 
Cambridge, Worcester, Mass.

, Labai uoliai

lenkus Vilniaus klausimu
T - ’ ' • • N x

nutarta pasiųsti Tautų Sąjun-
■ -i' > " ' ‘ >gat ... J. ..

9. Pakeltas klausimas, delko 
komisija nepadavė visų įneši
mą kurie buvo jai įduoti. J. 
Smilgis komisijos vardu pa
aiškino, kad įnešimus, kurie1 
[negalimi išpildyti arba jau
j buvo įnešti praeituose seimuo
se' ir padaryti nutarimai, su
trumpinimui laiko neskaitė.

Nutarta, kad ateity risi į- 
nešimai būtų skaitomi ir ko
misija padarytų savo nutari
mą

10. Nutartą kad centro val
dyba iduoti} kvitas tiems, ku
rie davė paskolas; kad centro

I valdyba atsišauktų į visus na- 
| rius ir rėmėjus ir prašytų, kad 
I jieužpaskolytus pinigus atsL 
žadėtų nuošimčius ir jeigu ga

ilimą ir paskolas, kad sumaži- 
|nus mūsų organizacijos sko- 
llas.

Paskoh} atsižadėjusiems iš
duoti paliudymus ir juos pa- 

I kelti į rėmėjų garbės narius.
IĮ. Kitą seimą laikyti kartu 

I su Federacija.. Seimui laiką ir 
j vietą paskyria Federacija su- 
Isitarus su LDS. centro valdy- 
b8.

Į ’ Naujos, centro valdybes

Seka sveikinimai. Laiškais 
sveikina LDS. 2-ra - kuopa, 
Montello, Mass.; LDS. 13 kp.. 
Philadelphią Pa.; B. P. Šil- 
kauskas, Waterbury, Conn.; 
LDS. 1-ma kp., South Boston,- 
Mass., su dovana seimui $5.00.

Sveikinimai ir dovana pri
imti aplodismentais.

Taipgi žodžiu sveikina K. J. 
Krušinskas vardu Federacijos 
ir LDS. 12 kp.; S. Subatienė 
vardu L. R. K. M. S.; kun. 
J. Vaičiūnas, vardu Ciecro, 
III. lietuvių.

Prezidiumo rinkimai. Į pre
zidiumą pateko: pirm. V. Pau
lauskas, vice-pirm. J. Glinee- 
kis, raštininkais B. Mičiūnie. 
nė ir J. Glavickas; tvarkdaris 
A. Kaunietis.

Pertrauka pietums. Nutar
ta susirinkti pusė po vienai.

Antra sesija

Seimo raštininkė peršaukė 
užsiregistravusius delegatus 
ir svečius. Visi dalyvauja. 
Skaidomas buvusio 12 seimo 
protokolas. Pastebėta, kad 
protokole nėra įrašyta finan
siška organizacijos apyskaita. 
Priimta kaip buvo užrašyta su 
ta pastaba, kad ateity pažy
mėti stambesnes sumas.

Valdybos raportai

Pirm. J. TrainaviČius pri
siuntė raportą raštu, pareikš
damas, kad per pereitus metus 

■ organizacija sustiprėjo, bū-j 
tent: atmokėta skolos sumoje 
$3,442.17.

Vice-pirm. A. O. Avižinis
• paaiškino, kad pagal jo su

pratimą centre viskas tvarko-
: je>

Sekr. A. F. Kneižys pareiš- 
. kė, kad visuomet dalyvavęs 

Centro Valdybos susirinkimuo-
- se. Beveik visą laiką pašven

tė prie redakcijos darbo ir sn-
• sirašynėjo su kuopomis.

Iždininkas A. Vaisiauskas 
raporte pažymėjo, kad per^vi- 
sus metus įplaukų buvo $19.- 
358.06. Balansas pereitų metų

- $2,366.30. Išmokėta $20,485.-
- 56. Visuomet dirbo gerovės 

delei. Centre prižiūrėjo orga-
- nizacijos finansinius reikalus. 

Kontrolės komisijos, ir ad-
- nrinistratorės raportą ir finan

sišką stovį skaitė J. Smilgis,
t. gan smulkmeniškai ir aiškiai, 

pareikšdamas, kad dabartinis 
organizacijos turtas siekia 

; $37,580.65.
i Wprcęstery.Mass.-r-, 1 Dvasios vadas kun. K. Ur

bonavičius pareiškė, kad orga
nizacijos narių dvasinis stovis 
geras. Dvasios vado darbas 
sumažėjęs po to, kada- redak
torium sutiko būti kun. V. K. 

Taškūnas. .
Ljteratinė komisija' pareis - 

kė kad, jie neturi, ką daugiau

< Pirma serija

Pirma sesija prasidėjo 11:45 
^/vidudieny. Seimą atida- 
j Centro vice-pirmjninkas A.

Bažnytinėse iškilmėse daly-, 
yo J. E. vyskupas J. Nilan 
suteikė palaiminimą ir pa- 
kė pamokslą 
g?
K • ■
Pamaldose dalyvavo seimo 
legatai, svečiai ir vietos ka-

išleisti ir 
Amerikos švenčių dienose. Pa
likta centro valdybos nuožiū
rai/

7. Atgaivinti streikierių fon
dą. Priimta ši rezoliucija:

Imant domėn, kad L. D. S. 
yra grynai darbininkų organiJ 

zacija, kad ji ypatingu susi-, 
domėjimu seka darbininkų ju-i 
dėjimą ir rūpinasi darbo žmo- 
nių reikalais; . ’' ' ' :-X 

kad streikai darbininkų gy-t 
vertime yra didžiausia nelai
mė, nešanti skurdą ne vien 
jiems bet ir jų šeimynoms;

kad darbininkai, pradėję 
streiką nebūtų priversti dėl 
duonos stokos pasiduoti iš
naudotojams nelaimėje *avo 
teisingos kovos: ’ ‘

* l/ .i' t M t
, * * . J

Ankietos gauta .t 
t? Į _r

Gauta, parapijų žinips sulig 
parapijų ankietų iš ? sekančių 
Didžiai Gerbiamų Klebonų:

1) Kun. J. Švagždžid— 
Montellcį Mass. ' z ?

2) Kun. Juškaičio — Cahi-
. • > k r 'P 4 s *1 L
bridge^ Mass. j

3) Kinų K, Urbonavičiaus 
—' Boston, -Mass. 7- ' *! ! >i

4) Kun. Vlrmausko — Ta^-
rence, Mass. ’ 11 — ’

KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono 1-' ») Ekau į girelę, b) Ui, w, ri, Dieve .25
1. Ak, myliu tave '___________ .75 2. a) Až pas tėvelį b) Močiute mano 25
2. Bernužėl, nevesk pačios ________ A0 3- a) Mergąvakario daine; b) Ei, T8-
3. Graži čia giružė__________________ .50 veli» Tėveli -------------------------- 25 ,
4. Meilė___________________ . .40 4. a) Močiute, miego noriu; b) Oi,
5. Meile uždegta krūtinė __________ .65 varge, varge____________________ 25
6. O pažvelgia----------------------------------- .59 5. a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 4 *'
7. Visuomet širdis surakinta________ .60 nas (dzūkiška) ____________ 25
8. Penkios linksmos dainos------------- $1.00 6 a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at-

, Duetai lėkė sakalėlis __________________ 25
^jungos Imnas - ----------- .50 7. a) Oi tu, lakštfng&e; b) Vanagėlis

10. Skrenda, lekia musų mintis______ .75 - 95
U. Tmdeita^, ------------- $1.50 g
12. __ .50 ’• ™tBki fokW ------------------------- M
13. Giesmė į Šv. Kazimerą _ ____  .50 KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
14. Lietuvos Vyčių Imnas----- .------ — .25. 1. Apvesdinkite mane ____________ l$0.0
15. Pirmyn į kovą-2------------- 1---- .50 2. šių hakcialy (dzūkiška) - ----------- .30
16. Mes grįšim ten ----------- ------------- .75 3. Jojau dieną (augštam balsui)—— .603
17. ' a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer- 4. Ko liūdit sveteliai   -20

gėlė, c) Išbėgo mergytė -_______ .50 c 5. Siuntė mane motinėlė ——-------- 50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- ' 6. Vai aš pakirsčlan--------------------- .20

rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 7. Saulelė Raudona . .. ..................
Lietuvoj--------- ------ —L------------- - .50 KOMP. VAIČIŪNO, DAINOS

19. a) Eikš mano mergele, b) Aš auti- 1. jau kelias Lietuvai— .30 -
kau žydeli, c) Kam anksci kelsis .50 2. Dvi dainos < j fo ■, 4 -

20. a) Miels tėveli, b) Oi skauda gal- 3. Mūsų Šokiai L  ------- -------—i-. .30
vėlę, c) Atsigėriau žalio vyno____ .50 4. Mūsų Šokiai TL ------ ——------— .30

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e) GUDAVIČIAU8 DMN08 ” ! i -
Kalbiu jaunas bernuiSis,' d) Aitu. , AStuonios jvairoa datuos '___ ii.

---------------------------------- 50 dainos—____ —__________ ■.. »
22. a) Tykusis rytelis,, b) Oi laksto va- 1

nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- . . VAINIKUONIBS < t 2
čia-liulia ---------------------------------J'50 1.; Mūsų lokiai—------------- ------- -------- JO

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

“DARBININKAS”

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 21 d. §. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškit© užsimokėti duok-, /, 
les. •‘S’
**■»’ Raštininkė

- 10 tlgf f A
easton; pa.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks spalių 7 d., tuoj po sumos . 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, . ?. 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos. •

1. “Darbininko” turinys di
džiuma balsų užgirtas.

2. Paveikslų' klausimas pa
likti redakcijos nuožiūrai.

Posėdžiai uždaromi 6 vai. 
vakare.

Nutarta į rytdienos? posė
džius susirinkti 9 vai. ryto.

Trečia sesija

Rugpiūčio 28 d., 9 vai. ryto 
seimo posėdžius atidaro pirm. 
VI. Paulauskas. Maldą atkal
bėjo kun. J. Bakšys.
' Raštininkė iššaukė delega- 
tus. Dalyvauja 24 delegatai ir 
apie tiek svečių.

Vietos* 
sveikina 
Cicilijos 
skundė, 
nepatafpinęs jo korespondenci-l 
jos ir apgarsinimo.

Sveikinimas ir skundas pri
imtas ir nutarta, kad jeigu re 
dakcija ar administracija neat-Į 
lieka kokio darbo skustis nei 
seimui, bet pirmiau centro val
dybai. Jeigu Centro valdyba 
skundos neišryš ir skundėjo 
nepatenkins, tik tada tokią 
skundą paduoti seimui.

Atvyko LDS. Chicagos Aps
kričio delegatas ir “^Draugo” 
redaktorius L. Šimutis. Jis 
užsiregistravęs sveikina seimo 
dalyvius apskričio, “Draugo” 
redakcijos ir Federacijos ap
skričio vardu. Sveikinimui 
ploja.

Pribuvo svečiai: kun. XA. 
Šmulkštys, V. Vaznvs ir A. 
Mačiūnas. Svečiams suteikta 
ženkleliai ir sprendžiamas bal
sas.

A. Mičiūnas sveikina L. D. 
S. Conn. apskričio vardu.

Tęsiama nutarimai.

3. Svarstoma L. D. S. namo 
bonų išmokėjimo 1930 metais 
klausimas. Palikta centro val
dybai tuo reikalu būtinai pra
dėti rūpintis.

4. Kad išplatinus organą 
“Dafbininką” ir išauginus or
ganizaciją nutarta daryti kuo
pų spaudos savaites.

5. Organas “Darbininkas” 
turi daugiau rūpintis darbi
ninkų reikalais.

6. “Darbininką

g TĄS trumpos pasveikinimo 
įRfcibęs ‘kviėčia vietos dvasios 
rvadą kun. J. Ambotą atkalbę-

LCį- ę* .C - ’ *

ti ^maldą ir pratarti kelius žo- 
džius į seimo- dalyvius.

Kun. J. Ambotas visiems 
^dalyviams sustojus atkalbėjo 

maldą ir po maldos pasakė tu- 
jiningą prakalbėlę ir pasvei-. 

ykino delegatus.
? Pasiūlyta dienotvarkė, kuri 

Ejmvo vienbalsiai priimta, 
gv Centro sekertorius A. F. 
gMjnejŽįys išsaukė kuopų delega- 

ir apskričių 'dėlė^ 
^štaspridavė \nandatus. 
1^. Pasiūlyta išrinkti mandatu 

.{^iKriųnnui, įnešimų ir skun- 
iperžiūrėjimui ir sutvarkv- 

pTįnO-’ię rezoliucijų pagamini- 
'mui komisiją. Vienbalsiai į 
komisiją išrinkta: kun. T. 
Švagždvs,. kun. V. K. Tašku- 

I Ras,' R Ainorius, J. Smilgis ir
A. O. Avižinis.

pf 'Komisija patikrinus manda- 
F^tus pranešė, kad mandatai 

tvarkoje ir paduoda jų sąra-

šėimynų. /

Nauji bendradarbiai
Bostone vietos inteligentų^ 

iniciatyva sutverta kuopfelūr^ 
darbuotojų specialiai rinkti ži- 

nių tarp prdfesionaių* 
sijoii teikėsi įeiti pp/adv. Šal- 
naji; adv. Cuny^ lDr. Jakima- 
rięius. Iš Wordester: jide ady. - * 
Oi Stalgaitytė p. 'Bartkui d:

Įyisieans nuoširdžiais pasi- 7 
darbavusiems ' šiame istoriąia- a 
me darbe ir pasiryžusiems sū- ^ 
lig išgalių prisidėti tariuJoio* 
širdingiausia ačiū! \

Kun. S. Draugelis, 
Knygos “Amerikos Lietu

viai” Leidėjų Komiteto Pir- 
. alininkas. . \ ,,

. A. Apskričių:.Matas šei-

■ Glavickas—
omL apskričio: P. Miką-

j 9
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įįpubas

|avą<w
[Sldienį

pierikojė -e- srim 
apie juos neturi.

inj karą —-kur dabar 
giminės žinių ųėtųri-

seimo.

PIRMAS SNIEGAS
DAKOTOJ

Lead,S.T>
d. čia ir apylinkėje pirmu 
kartu pasirodė šalna ir snie
gas. - <

— 1098, toliau
56, suk- 

padirbiino do-

KUR DĖTIS
Daugumas Lie
tųjų Seminari- 
•iu jau snsiva-atstovo, 

iš Lie>

kaip Graikijoje la

Berlyno 'pranešimu iš Ry- 
gos. ryšy su neramumais 
Latvijoj iššauktas iš ato. 
stogii^krašto apsaugos mi- 
nistėris. tvarstomas klau- ‘# X* ■£* ' , . **T
simas apie apsiausties sto- 

?•.»»«i.- -4, '-'•įį.•~ -?*" •«-2337.' -» ■.

vio paskelbimą.
e, x * t ?•**

Suimtas nepriklausomųjų 
socialistų vadas, ” Rygos 
nuėsto tarybos narys ir ne
priklausomųjų socialistų 
pirmas kandidatas į seimą 
d-ras’ Kursinskis - Kurčijs. 
Be tor ■ suimti laikraščio 
“Vards” faktinas redakto
rius Galenieks ir' ligonių 
kasų veikėjas.Jablonskis, 
yisasf nepriklausomųjų so
cialistų1 centralinis komite
tas kaltinamas neramumų 
kėlimu. Dar šių savaitę tar
dymas būsiąs baigtas ir by
la perduota prokuratūrai.

tės pas protokolą' rai 
laišku ar telefonu, -, 
—-,.2..—.z r;,,

EŽERĖNŲ BARE 
^aMkrĮntomis ži- 

oniiB Ežerėnų bare ties 
lįgtgthnj^ taika, pusėj j. 
azatiškių bažnytkaimi at- 

gjp^Įuotii plečkai-

’^^ųžgiėnių reikahi minis- 
tėris -D-ras Purickis. * Leh- 
kų spauda pranešė, kad 

^fi^aūB’Putiekis esąs atvykęs, 
kaipo vyriausio Lietuvos 
ląikraščio “Lietuvos Aido” 

^^^KHjos atstovas. Tuo

^Murklius į laukias. ^Minėto* 
'£»£®ątyse yra apie 600 mes-

ATSIDARĖ VAKARINĖS
■■

PiTma*<bęny,/Tu^ejp 24 <L 
atisidarč viešos vakarines 
mokyklos, kųriose mokomą 
kalba,'rašyba‘ir amaftĮ.

Šo: Bostono B i gėlo w va
karinėj mokykloj jau regiš- 
truojami mokiniai. Pamo
kos biis duodamos veltui.' 

L« • ' t
L • ?. *v ' •* x. •

Taipgi registruojami mo
kiniai ir Erederic W.

St., -8o. Reston, Mass. ŽT^ĮĮ 

/s j; A; J yri L

SV. JONO EV.BL.
DR-J08 VALDYBA

Telephone South Bostpn SsL. 

Vice-T^rmininkas—J. Betrauga 
ThomafrPk., Š. BostoivJNfe 

. Jrot, Raštininkas—įf.
5 Thoip&s Rk.,S. Bostcin, Ma: 

FIn. Raštininkas — M. šeikls,'
366 Broadway, S. Boston, Mai 

<asieriųs — A. Naudžiūnas, . .
885 Btoadway, Sb. Boston, Na 

Tvarkdarys — J?Ziikią ; -:
\i 7 WinfieidSt, s. Boston, Na 
Draugija laiko susirinkimus k 
‘ - trečią nedėldienį kiekvieno n 
- nėšio, 2-rą valandą po" pie1 

parapijos salėj, 492 B.. Seyeū 
St., Sb. Bostoių M&ss.

........ ■ •? , t'■ „ ■Ay

KIEK LENKIJOJ DARBI
NINKŲ IR KĄ JIE z 

PELNO?
Pasak “Wiadomišci Sta- 

tystyczne” š. m. birželio 
mėn. Lenkijoj buvę darbi
ninkų 888,516. Iš jų 571.717 
dirbą, pramonės perdirbami 
ųoj, 143,016 kasyklose, 63 A 
232 amunicijos ir gelžkeliiy 
dribtuvėse, ,40,067 viešuose 
darbuose, 6,760 elektros van
dentiekių stotyse.''

Norint suvokti, koks vidų-: 
tiniškaš darbininko dienos 

Ąlžl'-P pelnas, paimta kasyklų ir au
dyklų darbininkai, kur jų e 
sama 300,000. Pasirodo, kad 
aukščiausios kvalifikacijos 
ddrbininkai kasyklose dienai 
gauną nuo 8 a. 6 sk. ligi 9 a. 
67 sk. ‘Dombrovos rajone 
kvalifikuotieji amatninkai 

• gduną dienai 6 a. 20 sk., vy
resnieji pagelbininkai',' dir
bantieji po žemėj huo 4 a. 65 
sk. ligi 4 a. 96 šk. Jaunėliai 

: po žeme gauną 2 a. Silezijoj 
moterys-nuo 1 a. 92 sk. ligi 3 
a.'76 sk., o Dombrovoj nuo 
2 a. 17 sk. ligi 2 a. 79 sk.

Balandžio mėn. • vidutinis 
kasyklų darbininko pelnas 
(uždarbis) buvęs po žeme 2 
a. 69 sk., paviršiuje 2 a. 10 

Kelias diė~ šk.^ moters — 2 a. 95 sk., 
to egiptie- Darbininko dienos pelnas 
90 žmonių, audžiamojoj pramonėj taip 

svyruoja: Lodzėj 8.23—4.25, 
Balstogėj 8.79—3.68. ’

Vadinasi, geriausiu atve
ju, taigi aukščiausios kvali
fikacijos darbininkas Lenki-

‘.i.'

joj negauna nė 300 mėn., ne
kvalifikuotieji, kurių žino
ma daugiausia, gauna ten- 
kinti s nuo 60 auks. ligi 100 
mėnesiui. O tucr tarpu yra 
nustatyta, kad darbininkui 
su* šėibia' pragyveifti ’ma- 
žiausiai reiktų 10 auks. die
nai. Štai kas geriausias ko- 
munistų agitacijos Įrankis...

zm^ • užginčyjo pareikšda- 
mas, kad D-ras Purickis e- 
sąs tik laikraščio bendradar
bis,' bet ne atstovas. D-ras 
Purickis manąs prabūtu 
Varšuvoj ir Lenkijoj apie 
keletą šąvdičiĄ
^^^ąs traukia Lenkijon Lie
tuvį < žurnalistus ir y’*'“ 
svečius net buv. mmisteriuš/ 

... , -i^Ėltių paskutiniu metu. lan
komasiT • kaskart daugiau, 
sunku spėti, ir ar tos vzitos 
išeis į sveikata, reikia dide- 
}iaiabejotir ’

- *1 J **v»

' « F
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KELIAUJA APLINK PA 
S AULJ ŠUNŲ VEŽAMI

“Trimitas”

“Šaltinis”

r užpakalio visi lygūs.
' privalai iš priešais apžiūrė
ki. Tuomet pažinsi vagį. Bet 

' berniukas ėjo toliau ir pa
rodė Į sėstą kareivį:

— Čia, ponas pulkininke: 
čia 3-ra vagis.
T=J. ' i ■ .--M— .ur

ūkininkas liepė pulkui 
ikiuoti. Piemenukas ė- 
Vi 1 <

; užpakalio ir apžiūrėjo 
ivius.

. jį.-,..

Ei, taip tu nerasi va- 
, — tarė pulkininkas. Iš

Tu

Z - ■ 4ĮĮ

“Trimitas

ake. banderoles 54 lit^rio liii 
danis i£10,000 komiso Kai 
ierolių, per: Marką Judas: 

,ną .padavė mokėsiu„depai 
tamentui^melaghigą pram

Vyras atbėgo į kriminalinę 
policiją ir sako: i

— Vakar aš Tamstoms pra
nešiau, kad pas mane pavogė 
žiedą. Bet dabar prašau nesi
rūpinti, žiedą aš jau suradau. 
Jis buvo mano kišeniuje.

— Pervėlu, atsakė valdinin
kas, mes vagi jau sugavome!

« /-• • - •• (“S-ba”)

PASAULIO DALYS
• . * z

Būrininkas aiškina naujo 
kams pasaulio dalis.

— Įsidėmėk, Rauba, kad aš 
atsistojęs veidu į žiemius, iš de
šinės turiu rytus, o iš kairės 

vakarus. Na, ką aš tuomet 
turiu užpakalyje?

— Kad gėda pasakyti, tams
ta būrininke. , “Karys”}

rolių/kiekis yra zuvęs^Td- 
kiu- Lūdu-jie^ gavo -nupirkti 
tiek _ banderolių, kiek reikės 

. jo aplipdyti Buklių dirbto- 
s vėse’slaptai pagamintai ’deg-
• tinei. , Tuo . valstybės iždui 
5 padaryta apie 100,000 litų
• nuostoliu.. _ , v ?.;.
• 1926 - metų vasario 12-15 
‘ d. akcizo, kontrolieriui Čir- 
’ nai mirus, iš jo kambario

pagrobta daug visokių ban
derolių, viso 7,236 lt. sumai; 
banderolės jiem^ buvo^rei- 

? kalingos slaptai pilstomoms 
’ degtinės bonkoms aplipdyti. 

1925 metais, nuo Kovo .14 
iki tų metų pabaigos Buklių 
spirito varykloje slaptai pa

ti gamino, darydami kasdien 
3 dar ,iau varymų, negu buvo 
; leista, 297,688 laipsnių- spi

rito ir, nesumokėjus akcizo 
mokesčio, tą .spiritą slaptai 

p išleido j Buklių svaigalų 
1. dirbtuvę Jonavoje; valsty- 
,/ bes iždas dėl to tūri 2 mi-

pirina Paliuosavimo*? 
klsŲaiacija iškista^įšitaįįw^ 
toriškas dokumentas paliuo* 
savo apil 2,000,000 vergų A^ž 
kansas, Alabama, Colorado, 
Georgia, Mississippi, Nortl 
Carolina, „ South Carolina, 
Texas, Virginia ir Louisiana 
valstij ose. Proklamaci janšr 
mėmė rubežines^ valstija^? 
832,000 vergų šiose valstijoj • 
se netapo liuosais- pąkcįk 
13-tas priedas prrękonstit3»- 
cijos įėjo galen gruodžio mė*- 
nosy 1865 m. ’ ,?/

1920 m? buvo, 10,46^,000 
negrų Suv. Valstijose. /f

tolių. ' - .
•1926 m. - liepos 14 d. iš 

Ruklių spirito varyklos 
slaptai išleido, nesumokėję 
akcizo mokesnio, geležinę 
statinę su. 125 liteliais spi
rito, kurią pasiuntė Panevė
žin. Vėliau Čėslė, Taubmar 
nas ir Šichmanas norėdami 
panaikinti kvotą apie tą sta
tinę, siūlė policijos tarnau
tojams Kundrotui ir Vosy
liui po 2606 ii6į kyšio/

Be to Judasinas ir buvęs 
akcizo valdininkas Šatas 
kaltinami tuo, kad 1925 m. 
liepos 3 d. pasisavino ir pa
slėpė Judasino bute, Kaune, 
kvotą dėl Segalio pražudytų 
banderolių ę 1926 m. (vasario 
mėnesį ta byla pas Judasiną 
Tasta.
V 4 -Z

Prokuratūra šaukia apie 
70 liudininkų ir eilę eksper
tų. A Lieti Aidas”

ūei po va 

tgW.m5.yS?

Kad nork atsiskyrimas 1 
pietiiiių ?valsti^ <tiby^®au- •, 
rhtfiflMvb priežastis“ Naini- 3 
mo’Kafę/bet’gal~daugiaus 
prisfe0į;pąiiįosąįnį|a^ieg- 
Hi. /“ *’

1£$4 Ameriką iš Afrikos ] 
atgabenta.net 20 vergų. Po 
tų metų, atgabenimas vergi] i 
buvo vis didesnis ir dides
nis. Nežinom kiek iš viso 
yergų pargabenta, nes re
kordų nelaikyta. Srilig isto
rikų aprokavimų, 900,000 
nėgių atgabenta. į šią šalį 
16-tame šimtmety, 2,750.000 
negrų 17-tame šimtmety, 7r 
000,000 negrų 18-tame šimt
mety, ir suvirs . 4,000,000 
negrų 19-tame šitmety, arba 
iš viso apie 15,00,000 dūšių. 
Bet mirties rata tarpe šitų 
negrų buvo labai augšta, nes 
1860 metais buvo tik penki 
milijonai negrų Suv. Valsti
jose. Apie 448,000 iš jų bu
vo liuosi nes gyveno šiaurė
je. Bet kiti gyveno kitose 
vergų valstijose, ir tos vals
tijos nuolat stengėsi laikyti 
tuos negrus vergijoj.' Ne<r- 
rų. savininkai galėjo juos 
parduoti arba atiduoti ki
tiems. Jeigu savininkas tu
rėjo skolų, negrus galėjo pa
imti užmokėti skolas. Neg
rai negalėjo turėti jokio tur- 
tęų negalėjo prisiegti teisme, 
negalėj o-padaryti jokio kon
trakto, ir tt. J uos savinin
kai mušdavo kiek tik norė
jo, ir jeigu buvo užmušti ar
ba nužudyti savininkas ne
buvo atsakomingas už tą. 
Negrams drausta mokintis 
rašyti ir skaityti, kurie ban
dė duoti instrukcijas ne
grams turėjo mokėti 'baus
mes, arba pasodinti kalėji
me.

Visi negrai kovojo vergi
ją. Buvo visokių sukilimų 
1800 m., 1822 m. ir 1831 m. 
Šiaurių liuosi negrai nuolat 
varė propagandą paliuosuoti 
visus negrus, bet nepasisekė. 
Bet už kiek laiko atsirado 
džiugelis baltų žmonių, kurie 
priešinos vergijai. Kuomet 
Linkolnas išrinktas prezri 
dentu — abolitionists — ver
gi) išliuosavimo šalininkai,

atgabenta.net

