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Vėl dainuos su Šaliapinu. Pet
rausko koncertu tumė. “Ha 
binja” Kaune. “Liet. Aidas”

Radio žii 
per žemės d 
užmušta 11 
212 piliečių 
Sunaikinta 
kareivinės, 
nė, mečetis, 
10 įvairių, dVĖL SSSR ‘TAUTOS VADŲ 

PEŠTYNĖS

Kaunu 
aplankys kelios garsenybės: 
pravažiuodamas į Europų 
sustos Kaune keliems spek
takliams gerai žinomas te
atras “Habima,” be to, pa
sirodys garsi balerina Gel- 
cer ir daug kitų.

Prašo aukų dėl viesulos n 
kentej usiems šelpti *

Atgabentų Klaipedon Kau
no vandentiekio vamzdžių 
dalis jau pervežta darbų vie
ton ties Eigulių šuliniais. 
Vamzdžių tiesimas* jau pra
sidėjo ir jie nuo šulinių nu
tiesti kilomętro- atstumu.

Tuo "pat laiku prasidėjo 
centralinio rezervuaro sta
tymo darbai. Jie vyksta nu
matytoj vietoj, t 
forte, 
dainų 
Petro

Per

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- 

t 

tikėjimą esamąja tvarka. 
Stalinas pagaliau prigrasi
no represijomis ir pačiam 
Tomskiui.

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

sugriuvo „lfinifiifyu

New York. — Čia perei
tą šeštadieny ir sekmadieny 
įvyko komunistų tekstilinin
kų konvencija suorganizavi
mui naujos unijos kovai 
prieš dabartinę uniją, kurt 
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 darbininkui vieny
bę, tai dabar bandys nauja 
unija ardyti.

Jeigu komunistams- pasi
sektų nors dalį darbininkui 
pasigauti ir sukurstyti, tai 
maža vilties, kad darbinin
kai streiką laimės.

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

Laikraščių pranešimų iš 
Vilniaus, Lydoj šiomis die 
nomis įvyko^ smarkus susi
rėmimas tarp vietos žydų ir 
lenkų. “KurjČr Ilustrowa- 
ny Codzienny” praneša, kad 
per žydų trupėš vaidinimą 
“Nirvana” kilta teatre tarp

AREŠTAVO UŽ SULAUŽY- 
. . MĄ IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMŲ
Detroit, Mich.—Čia areš

tavo Fred Helm ir kaltina 
jį' už parsigabenimą slaptu 
būdu iš Kanados savo girti- šelpti. .Reikalauja 
naitėĄ.^ęrtljos .Ęelp^r. Jis 
paleistas užsi^t^čips $1,9 
kaucijos.

< Sulig žinių, ^Trockio na
mą Turkestane, šovikai sau
gojo per tris naktis. Pasi
slėpę miške, jie šaudė į na
mus, tuo tarpu Trockio su
nūs šautuvu atsišaudė. Troc
kis šaukėsi pagalbos, bet jos 
negavo. Kada suokalbinin
kams nepasisekė nužudyti 
Trockį, tai jie bandė jį ba
du numarinti. Per keletą

X

dienų jis ir jo šeima nega
lėjo gauti maisto.

Sako, kad apib 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.

MEKSIKOS CALLES S 
TO SAV0 DRAUG4 

PREZIDENTUS J 
Merico City. — Prar 

kad prezidentas Calles, 
rėjo pasitarimą su kong 
atstovais dėl naujo pi 
dento linkimo. Anot sj 
dos pranešimų nutarė..: 
vizionaliu prezidentu į 
tvti Calleso sekretorių 
Gil. Taipgi nutarė, kad': 
zidentavimo laikas turi 
ti neilgiau 14 mėnesių.

' DARBININKAI NERIMAS-
' TAUJA-į,-.

Vilnius. Rūgįiiūčio' Ūujti.
28 d. Braczkowskio letotpiū- 

t ~ yėje sustreikavo 450 i darbi
ninkų, reikalaudami 25 
nuoš. algos padidinimb. 
Matydami, kad1'savininkas

* 4r biuro valdininkai elgiasi 
-J? sū jais paniekinančiai, dar- 

' ’ bin inkai užpuolė biuro butą 
g bižfiiUkitodkihi ’ jį 'ir geroki 
t''I

KARALIŲ -

Iš Varšuvos pranešama, 
kad pas valdžios komisarą 
Varšuvoj atvyko puošniai ir 
teatraliai 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
rinkimą ir pareiškia ištiki
mybę Lenkijos vyriausybei. 
Įteikęs raštą, čigonų “kara
lius” ir karalienė, svitos Iv- 
dimi, grįžo į savo rezidenci
ja

praneša,
Honor metų amp. <‘,,20 D
žiaus, '> bebaųdydama savo 
orlaiviu, nusileisti, užsimu
šė. Tai dar pirma moteris 
lakūnė , žu,yof oriairift.^iųkį- 
mėje. \ gfmlitftdBl

Washington, D. C, 
merikos Raudonasis 
žius atsišaukė į visų 
prašydamas aukų dėl 
los nukentėjusioms 
Ricoj, Floridoj ir

į PASAULINIAME SEIME 
LIETUVA NEDALY

VAUJA
Berlyne, reichstago rū- 

nsuose, pradėjo savo darbus 
25 jubiliejinis tarptautinis 
parlamentų kongresas. Kon
grese dalyvauja 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 ir 
kitų didesnių ar mažesnių 
valstybių parlamentai. Mū
sų kaimynai latviai pasiun
tė į kongresu 12 atstovų li
estai 4. Tačiau Lietuvos vė
liavos tuose parlamentų 
parlamento kongreso . rū
muose nematyti plevėsuo
jant. Lietuva savo atstovų 
kongresą nepasiuntė.'
Kongreso pirmininku iš- 

1 rinktas vokietys profesorius 
Schucking. “Ūk.”

negalės Lietuvos priversti 
tokius nutarimus priimtu 

JA “kurie eitų prieš jos tautos 
b* * interesus. • Visokie mėgini

mai prieš Lietuvos nepri- 
:klausomybę liks niekas dau- 
f į 'giau kaip nepridengta prie- 
Sfe1 varta, jei ji ir bus Tautų 
H ? Sąjungos pripažinta.

Baigdamas laikraštis* pa- 
brėžia, kad Tautų Sąjunga

- jau daugel kartų yij. paro
ki džiusi nesugebėjimo rišant 

tarptautinių ginčų klausi- 
^A-. mus, o tame skaičiuje ir ri- 
ž~ šant lietuvių lenkų ginčą. 
a? Čia šitas ginčas galėti} būt 

y; išrištas tik pačių lietuvių ir 
lenkų susitarimu, be jokio 
Tautų Sąjungos įsikišimo. 

U-f. Todėl esą visai nėra pama- 
r ' to mislyti, kad Tautų Są- 
- * junga, ir šį kartą rišdama

• lietuvių lenkų ginčą eitų 
tikru, taiką liečiančiu keliu.

-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 jatsidūrė tamsoje. 
Publikoj kilo trukšmas. Pra
dėta mušti langai, lempos, 
baldai ir muzikos instrumen
tai. Visiškai sunaikinta 65 
kėdės. Pasak “Bustrowąny 
Kurjer Codzienny,” eina 
gandai, kaid pogromas kine 
buvęs iš anksto apgalvotas. 
Mieste tai buVusi vienintele 

. salė, kuria lenkai plačiai 
, naudojosi įvairioms pramo
goms. K ' A, .. ; •

‘ ‘ Rzeozpbspoliiba.’ * praneša, 
kad salesfiriaihinimas prąfci- 

* dėjęs, davus ^ženklą miešto 
, vicebnrmisfrui Pupkei.
i kinimas trukęs apie valan

dą. Artimųjų namų gyvėn- 
> tojai manydami, kad kine 
s gaisras, panikoj išnamų pa

bėgo. x <;:j

Spaudapra- 
j^-JĄneša,. kad Sovietų Rusijos 
^^Abdl^vikar''bandę nužudyti 
;-*Ay SŪvo buvusį tėvą Leoną 
įįį Trockį jo trėmimo vietoje 
g'y Turkestane.
! • Sako, kad suokalbis buvo 

padarytas Maskvoje; norėti 
^•'nusikratyti Stalino opozici- 

jos vadų.
Dabar bolševikų diktato- 

' rius Stalinas .norėtų šį įvy- 
kį prieš pasaulį ir savo ak- 

’luošius pasekėjus užmuilin- 
c-«- * - , ' -
s- Bolševikų valdžios or^a- 
L / nai patvirtina žinias, kad į 
y Trockį šauta, bet nepripJ^ 

žįsta, kad su tuo šaudymu 
būtų turėjus ką nors val
džia su diktatorių Stalinu 

— - priešaky. Diktatorius Sta
linas neva pasiuntęs tam

>x. Kipras Petrai

kad apsAOgbgus nuo Ii

fi< j tdahdAbar keliose Vi 
i< pabitMškė 4igų epidem 
q imcbHr.l ■ .n'A1

•LOF’L: C__

BANDITAS S 
9 POLICIN 

t

Bielgrade gar 
nijos banditas

... '.A-.- ; y'■'

‘-'t- !>-

Madrid, Ispanija, 
23. ,— Reuterįo žinios 
neša, keletą šimtų žn 
žuvo kilus gaisrui $ 
kur buvOvąpie 300(t'ž?B 
.Vieni užtroško clūimig 
kitus sumindžiojo besį 
darni laukan. Apie du 
tai sužeistų nuvežtąjį; 
ninę.
_ Gaisras kilo ant pla 
mos. Pastebėję žmon£ 
go lauk be jokios tvari 
Diktatorius^ribuvo j .f 

vietą
Diktatorius Primo d 

vera sužinojęs apie g 
teatre skubiai atvyko^Į

Policija, gaisrini^kl 
kareiviai panaudojo 
priemones, kad tik išįš 
jus žmones iš pavojaus

Kiek tikrai žuvo da: 
buvo. galima sužinoti, 
spėja, kad bus apie 500 
nių žuvę. ’ yįį

DIDELI SOVIETŲ RUSIJOS 
ARMIJOS MANIEVRAI
Šiuo metu Sovietų Rusi

joje ruošiami dideli karino- . 
menės manevrai, kuriuose 
dalyvaus visų ginklų dalys. 
Manievrai ruošiami prte 
Rumunijos ir Lenkijos rie- 

Jų tikslas apginti, iti/ 
jevo - Minsko-Smolensko,; fe 
niją, puolant leartu Rumu
nijos it Lenkijos armijoms. 
Manievruose vadovaus gen» 
Kamenevas. Dalyvauti, kai
po^ svečiai pakviesta Vokier 
tijos ir Lietuvos Generalių 
stabų atstovai., .. ' . »Į

Rymas. — Italijos dikta
torius Mussolini, kad pasi- 
laikiuš valdžioje ilgesniam 
laikui sugalvojo naują rin
kimų būdą. Jis pertvarkė 
rinkimų įstatymus, sulig ku
rių tik fašistai bus renkami 
į valdžią. . *

Mussolini pareiškęs, kad 
jis įvedąs tokią šaly tvarką, 
kaip kad yra Katalikų Baž
nyčios. Reiškia, Italijos 
valdžia paeis nuo Mussolini. 
Italijos aukščiausioji taryba 
susidarys vien iš fašistų. Į 
tą tarybą skirs narius pats 
Mussolini? Taryba turės 
teisę, Mussoliniui mirus, 
rinktUnaują diktatorių. Be 
to, taryba skirs viršininkus 
į žemesnius valdžios depar
tamentus. Taip, kad sulig 
naujo patvarkymo valdžioje 
negalės būti niekas kitas, 
kaip tik fašistų organizaci
jos nariai.

Prie to eina visi diktato- 
rriai.

' Maridžurija.
^ėn. Cbatog Tsūng-Chang, 
Shąntung provincijos dik
tatorius turėjo 28 pačias. Ą»- 

atkf-!
8veikiho š{i jottdsf41* išvyko j 
šiaurę hūo'Ti&tttrin kovo-1 
ti prieš gieri.,,’Pal Cfrungshi, 
kuris turėjęš mabdatą'nuo 
nacionalistų rl išvyti gęn. 

ktBfiKildtodKiūi ’ jį 'ir‘ gerokai Ghang * ArmijĄ’*’ iš Chilili-
Shantung. <

tame 
kur įtaisyta estrada 
šventės .dalyviams, 

Vileišio aikštėj, 
savaitę prasidės van

dentiekio vamzdžių tiesimas 
Alėjoj. Jie bus tiesiami A- 
lėjos vidury.

Ii Jeigu vandentiekio tiesi
mo mo darbai bus atliekami be 
:a pertraukos, tai reikia tikė
li. tis, jog iki busimųjų meti} 

spalių —1 d. vandentiekio
i- tinklas bus išplėstas po vi- 
ie są miestą.

Šiomis dienomis atvyko į 
Kauną žinomas impresario 
L. Leonidovas Šaliąpino gas- 
Xioliųj)rgaiU2aią%^B^c^ 
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 Vakari} Europą.

Teko patirti, kad Kipras 
Petrauskas kviečiamas dai
nuoti drauge su^Šaliapinu 
“Fauste” ir “Sevilijos Kir- 
Pėjuj.”

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

Girdėti, šį sezoną



ŠiduTės plentu.

reklgė.' norėdami 7 Muturų]

MIMAI• ■ f" -' r 
tnjų laiktų kaip 
n. poL, pradėję 
Lėti Plečkaičio

on- 
Vakani

*

iŠ, vanduo,
L.--------50c.

m^^e, jlęnea Oenm 
[oĮdomūs nuotiMal kelio-

Vertimas
_______ .$1.00

io, BWHq tH SpiMų mene-

pasakyta prakalbų," iš- 
Jubiliato 50 m. tarny- 

o kupigo vikaro, 
ir dekano. Svar-

PatašJ J. ^arvyęlas __—,—145c.

Turto Norma—mokslinki P.a’ 
siskaitymai. Parašė Uosis--------45c,

K«Hon8 Ąplink Pasaulį per 

be _ 
nės per įvairius kraštus. Ęą- 
raŠS Julius Verne. — 
J. Balčikonio

LUoą m
nuo jų išsisaugoti! Parašė Dr. 
Ą- Vileišis—‘—_—; 50c.

- • y , ' > . ■' 
ARTINASI DIDELĖ BYLA 

-J ' M • ę <

Nuo 1925 m. Jonavoj spi
rito valykloj prasidėjo suk
čiavimai. Per kai kurį lai
kų buvo padaryta valstybei 
virš 5 mik litu nuostoliu T su 
akcvjės banderolėmis ir 
slaptai degtinę varant. Be 
to, kitokių sukčiavimų pa
daryta 2 milijftuų litų su
mai. Sąryšy su tuo. ir padė
ti i galino sunkiųjų darbų 
kalėjimą česlė, Judąvinąs, 
Taųbjųanas, Šatas ir §įęhį- 
įnanas.

Jiems įteiktas kaltinamus 
aktas.

Kaunas. — pil. Sąhako- 
nį kaltinamų puikiausius 
slaptai Plečkaičio organiza
cijai ir platinusį įo literatū
rų, kaviuomenės tėįsmas nu- 
bąųjė pusantrų >nieti| sun
kiųjų .daĮ-įukalojimo-

gėžįopijope sulaikytas 
gaį ' Petkas ir atiduotas 
kiškio Karo Koiąendau- 
^Įmhąuąti. Mariampolės 

^sulaikytas Akelaitis 
ggis^pąskurį rąstas sųsi- 
iįpejimąs' su Plečkaičio 
įninkais Vilniuje ir yę- 
į$rįh- Miškeleyičių 
poųų£ įy Ąniskąitį Juozų 
įįd p^yoįvęiįąi su šovi- 
įbjii* sųsirąšįnėjmąs. Ą- 
ąus rajonu pas Sakliutai- 
(Jertrudą 'rastas prieš val
dinio turinio susirasim”- 
jas su Vilniumi ir pas Ol- 
jffiĮ revolveris ir me- 
bklinis šautuvas, bdfifvv.

rajone sulaikyti 
azaitis Jonas ir Ūsas Jo- 
č’pas kuriuos rasta įvai- 
l’^osiūrąs ir sųsirašįnė- 
ias.šų emigrantu Suopiu, 
^pįtąvišky pas Derinčių 
aą' rasta brauningas su 
Šoviniais.
įAzdijų rajone sulaikyta- 
Jsų. Plečkaičjo literatūra 
rkšha Antanas iš po sar- 
įSSBeA?*’'* ’ ‘ A’ '
beis pabėgo.

sttsakvmo rastu. Tada \ \ t**"* . * jlAr •ta delegacija, Tkunai

PLEČKAITININKAI SUKI
NĖJASI APIE PEMARK-

Traku apskr. deniarklįĮri- 
joj lenkų pusėj Misiūnų 
kaime buVp susispietęs pleč- 
kaitįninkų būrys. Plečkąi- 
tįninkai ginkluoti šautuvais 
ir granatomis, apsirengę ci
viliais rūbais, tik su gelto
nu kaspinu aplink kepurę.

Mūsų policija gavo žinių, 
kad dalis jų perėjusi- de- 
marklįniją ir pasislėpusį 
Daugirdiškių miške.

Mūsų policija paieškojo 
mišką. tačiau plečkaitininkų 
peraęįo. ^Spėjamą, kąd jie 
bus grįžę atgal. JJkiskutiniu 
laiku lepkų pusėj Švenčio- 
įųų rajone pastebėti tokie 
pat asmenys.

«.^krJA*

5Q METŲ JUBILIEJUS
Pašušvys. — Š. m. liepos 

22 d. buvo čia Škapliemos 
atlaidai. Susirinko daugybė, 
iš aplinkinių parapijų žmo
nių ne vien Į atlaidus, bet ir 
dalyvauti 50 metų sukaktu
vėse kun. Mateušo Mieži
nio. Susirinko nemažas bū
relis ir kunigų, iš kaiiųi- 
nystės ir iš tolimesnių para
piją Iš viso 15; tai retas 

išyėje,. J« 
savo įškil- 
su „asis|a ■: 

buvo kpn.

voine.
f ' *.

yHfr -.....-Į^, •-?»■«.

ftoęialmąąs ir K^kšftmyb&
V- Jurgių t-Jų....J.: JQq.

Žydas Lietuvoje. Bąrašč R "
--■■..■■■-•. . jp*

Kjg||p|is Kęi^iša, kuris biliatas atlaike 
ramkimų iš Ęygos vežįoda- mingąs 
g^lečkaičio literatūrų, 
įįęmaitijoj taip pat bu v 
atryta keliloika kratų 
liinta keletas asmenų 
iįtės įrodymais.

Ife

Po dienos atsiunčia sargų, 
per kurį pareiškia, kad salė, 
bus tuščia,, ir todėl mes galį 
vaidinimų daryti. Kiek nu
stebome, Bet vaidinimų vis- 
tiek sur engėme, nors ir šiek 
tiek prisivengdami, jog čia 
turi bųti kur nors kablių-. 
kas. • ■ n ’H •»

< » i *Jr • X* .Vaidinimas' įvyko, rugpjū
čio mėn. 15į d. Vaidintą 
‘‘Bajoras Gaidys” 5 veiks
mų veikalas. Bats vaidini
mas rodos gerai pavyko. 
(Akylus kritikai, rasit, ras
tų trūkumų). Pasibaigus 
vajdinimui publikos pasiten
kinimas buvo didelis. 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 riks
mas ir vaitojimai ir viena 
mergaitė parkrito ant grin
dų. Visi supuolė, klausda
mi, kas atsitiko. Bet greit 
paaiškėjo: pro atdarų lan
gą pradėjo vidun kristi mal
kų pagaliai, kuriuos svaidė 
nematomi piktadariai. Iš
gąstis ir riksmas kilo dar di
desnis. Daug jaunimo 'sn- 
žęisįU^ p-Įe Molotkai^taip 
jiffife Oib’i's&sraįtit 
iŠ salės. >

Žinoma, vakarėlis tuojau 
pasibaigė. Piktbharių ieš-

’ •--------^skandino 4 dukreles ir pati 
nuskendo

ĮĮugpiūčio 24 d. Paduyi- 
toįįlraimo to pat valsčiaus 
r^ūtojiis sujaudino nepa- 
£g?tąi baisus atsitikimas. 
9&ia 29 m- amžiaus Elzė 
ęfcnįįmskięnė įnietė į šulinį 
gtetias savo mažas merge- 
s£6, 5, 4 metų ir 8 mėne- 

paskui pati į jį įšo- 
Visos paskendo.

Paaiškėjo, kad nelaimiu- 
>j^5Į>uvo pamišusi.
5yras tuo metu buvo iš- 
i$|svęs, o vyresnį 8 metų 
fegįelį likimas išgelbėjo, nes 
Š»£aip tik buvo išėjęs^i.Š

Mwns vUįfįjįis ^įlai,

' ! ŠUŽEIDIMAS▼f J M r» j M/ ij; r **
gtaipčda. — Prie ūkinin

ko M. Įlid. Kui-šįųpse tar
naujantis pįepienukąs nų<> 
tjkininko sūnaus ir berno 
lapų sų Kirktai sumuštas į r 
Į^ąnkipąinas.' Prie tų ir pats 
ūkininkus prisidėjo atnęšda- 
riiąs mušimo rykščių. vi
so pasekmės buvo, kąd nuo 
sumušimo įr žąizjų numari
nimo turėjo būt pięmenųkuį 
ąbi kojos nupjautos, kora- 
vontamarps nutarimą, pagal 
buyį jis, ūkininkas, ūž pri
sidėjimų prie sunkaus kųno 
sužalojimo buvų ant 6 mėn. 
kalėjimo nubaustas, įdėjo 
atsišaukimą. Tačiau atsi
šaukimą • Yyr. Tribunolas 
atpiete ant kaltinamojo iš- 
kaščių.

imsiąs 
archidijakonu 

o kan. Jarulaitis, kurs iš kle- 
ir bonijos po trumpos prakal

si! l>os nulydėjo su procesija 
jubiliatą į bažnyčią, atskai
tė maldas, padavė lazdą ir 
uždėjo sidabrinį vainikų. 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
mokslų pasakė kun. kan. 
Senkus, Žeimės klebonas. 
Svečius susirinkusius Pa
šušvy pavaišino vįe*tos kle
bonas kun. KilČauskas, iš
kilmingi pietūs buvo pas 
jubiliato brolį kaime. Daug 
buvo 
kelta 
bos, kaip 
klebono
blausias jo gvvenimo darbas, 
yra graži Žeimių mūro baž
nyčia ir jo darbuote nuolat 
jaunystės, kaip- susipratnsio 
lietuvio, kurs parašęs yra 
labai puikią knygutę apie

“UKMERGĖS PLENTAS” 
PAVADINTAS “ SMĘTO-

’ Kaupo/ c. statybos
komisiją rugpjūčio' 28 d. 
posėdy < nutarė * Ukmergės 
plentą nuo ''Laisvės alėjos 
įkįpbuv., geležinių vartų pa- 
^įįptį..: Antano -Smetonos 
prospektu, -p- nųo ggiežjnių 

Ši^uies pleptu.
e • Be f į pUhtą Va-
dinti l’ietų plentu. Haud 
dvąrįo plentą — 
plentu įr Petrašiūn

vaikščioji □flžįLfarA

^ val^u8 wwrinūąką..J^|kad^ chubf&uak^' 
pusvalandži(» maldavimo p. retlgė. norėdami e lietuvių 
Šaštininkas jaunimą-- nubaidyturitbvHfc-

CTUODOS (prastais minkštais viyfefia&) ;■ _ _ .50
V“38*8 ki^į£^rae1^ ■■ 

^JUODOS (geresnes minkštais viršeliais)—-—. .8a
tfJtUODOS (geros odos viršeliais)------—J$1.00
/BALTOS fcėloloidos viršeliais)-:---- —;
,JAĄI,TQS (eoluiridos viršeliais, su kiyžeHut_4_ąĮ.15

— Šmnns dieno- 
jį|įš’ ’įtyfko' į: Kauūį Vil- 
niaus ūniyęęsitėto prdf. Vi-‘ 
duckis. '
. Pybf. Vidiįėkiš nori' ^ųsi- 
pažinti' su nepriklausomos 
Lietuvės mokslo įstaigomis 
ir mūsų 1 noksi i įlinka i s.

gyįoji gamta: šėmi
oras. PaęačS J. Baronas "...

.. Mfisą LaikųAvento ji, šv. Te 
reaš, Vaikelio Jčzaua Mažoji 
Gėlelė. Verte Juozas Stankevi- y. n
dus ________________________ :

»f®Ž!. ęv°. ra“8*
Si 
turfrį, — ątinfciąi .siižfidę, .0

Ema tardymas. ; ,
j. iį ,.<eLietuvos, 4^*^ J

IŠTREMIAMAS Į LENKIJA
Andriejavas. Jau keturi 

mėtair kaį čia gyvena į I-tęm 
kijos pilietis Bozeųbauiųas. 
Jis didelis socialdemokrataą. 
Požėlos laikais priešindavo-, 
si teisingiems pojicijo/rei
kalavimams ir -jautėsi lyg 
koks komisoręlįs.

Dabar kriminalinė polici- 
ja kad Aur^pjį^
jus lenkams ir kaip’ jų pi- 
fietis ištremįąjniiS į‘Išakiją. 
Bet čia įvyko netikėta liar- 
mą. Žydai socialdemokra
tai subruzdo beveik iš visos 
Lietuvos. Visįems gailą, 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.

/ Rimšėj Brastą vės ąpskr. 
Tenka pažymėti ir įskelti 
aikštėn faktai,'kokių iki šių 
mętų dar pebįiyo girdėjusi 
musu visuomene. Susibūrus 
keletui asmenų iš sodžiaus 
jaunimo it mokinių tarpo 
būvu nutarta suruošti vaidi
nimas. Neturint savos tin
kamos salės pųjąrta kreip
tis į vietos . lępkų jaunimo 
draugijėlę: “Kolo Mlodžie- 
žy Wiejskiej w Rymsza- 
nacli,” prašant liaudies, na
mų - (dom luc|owy) . salės. 
Kreiptasi raštų į draugijė
lės narį, paštę**Vąldinįnka. 
Tačiau, vietoj atsakymo, su
silaukiama policįjos, kuriai 
ano yąldįnipko apskusta 
matomai atsiklausiau t jos 
nuomonės. O policija, kaip 
policija, tuoj pradėjo proto
kolus rašinėti. Tokių būdu 
gavo pyotojkolus Šv. Kazl- 
ųiiero D-jas Nagęnų sky- 
ęįąns valdyboj pipn JĘeąed. 
paukšt*’ s^r- Ątrąška, 
įžj. Jpnąs Paukštė ir p-lė 
Elena Plenytė.- Karštai pu
si ryžusįems sodžiaus veikė
jams tatai buvo lyg-šalto 
vandens kibiras. Bet jų ne- 
nubaide, o tik užgrudijo.
'•Norėdami būtinai savo 

tikslo pasiekt, paduoda kitą 
; prašymą lenkiĮ draugijėlei.

Bet ir šiuo žygiu nesula|ilriaJ ko^ policija, bet kaip žinoma, 
ks- ti>kižtts‘htsitikiniaiš, kur tu- 

si- Sfi$fprątirįiai^ 
ius rasti',, ir

; ■ trauke rrju^ąįį^i
' : laukus.,

A.;1P. .pęiliu.(jp^ęiįųni at- 
ėmė tabakų. / k

Sėdį pradėjo triukšmauti ir 
senioką tėvą mušti.

Sūnus Jurgis išgirdęs tė
vo riksmų išbėgo iš pirkios. 
Tačiau pamatęs trys sveti
mus vyrus pabijojo ir šauk
damas “pavojus” šoko at
gal. Tada jis pągridbė re? 
volverį, o svęcįas A. K-čas 
— šautuvą, išbėgo laųįąn 
ir. tris kartus aukštvn iššo-

Bet to nebodami, užpuoli- 
kai akmenimis bombarčĮuo- 
dami juos suvijo pirkion ir 
rėkdaųū “Užmušti, žalčius, 
ir sudeginti” puolė į tvartą,’ 
kur spėjo pasislėpti tėvas ir 
milžo karves motina. Už
puolikui įąįląužę į tvartą č- 
mė juos mušti’ iy kojomis

to valdybai patvirtinti

-■ ......

kaunąs moterims jų ąw<$- 
l€UnyWI^m^ į 

mėsiniame gyveąnne. Fareng? 
KTO. ..... ........~
t’

' Ben-Hny—Istorijos apysaka
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kią ramybę galima turėti it vidutiniškas. Iš riebalų la-
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— porą valandų. Gulint ko
jos turi būt pakeltos ant lo
vos, taip kad visam žmogui 
būtų patogu gulėt

Reikia stengtis gulėti kiek

KEPTI CIBULIAI
Suv. Valstijų'Žemdirbys

tės Departamentas pataria 
šeimininkei pabandyti kep
tus cibulius prie kiaulienos. 366 Broadway, So. Boston, Ma

 - t i

Metams slenklant, antroj
BBy^gyvenimo pusėj, žmogui at- 

A * • — • W

*

r”?*

S ŠV. Kry-
ės vajaus 

iF bendrai 
lak’ kuriame

»

Htfro«3

.-•c • v - I

daus pritarimo.

Roseland,

\ menkbo^nu, paliepusiems 
hnonėms sveikatai palaiky-

-v- ‘ ■ ■

'Yra žmonių, kuriems rei- 
^cuingą yra ttutųįtį

tiorėtų nutuok r?rLiėsi;

pemiegan^ .Yisę ląi- vaistais, 1 fe 1 ■ atatinkamo 
ką gulėti negerai, nuo' to maisto ir gvvėnimo.sutuk- 
nenutuksi Apskritai imant, 
sveikiems, bet liesiems ^ęinp- k" " 
jvalandąš į 
valandų i per i parą- nėrą pa-: 
tetįfla.*: UtteŽ įamljn^a y.

s»Hogg W>nės^ž-, Įį* Jngulti
Sgf- niausiai yra silpnesni/feip’-^^nitoam Mikui-.^o pife- 

^yčių, J>9(Pięt,. po, t , 
nėį. Kas negali ilgai gulėti, 
tas lai paguli nors pusva
landį, nors 15 minučių po 
valgio, ir tai turės iš to daug 
naudos. Žinoma, geniausia 
būtų, kad žmogus galėtų at
sigulti ir užsnūsti po pus-

J į vidutinio pilnumo t žmonės, 
mažiau jėų teturi; * l&d įl
ietų daug dirbti arba kad 
atsispirtų įvairioms ligoms. 
Jiems> didesnis nutukimas 

G- reikalingas yra sveikatai pa- 
laikyti. - į

* ■ ■ ■ T i
Jei žmogus pirmiau bu- 

vo nutukęs, o paskui sulie-ryčių kokią valandą, po piet 
Mušėjo, tai jo viduriai Jiusvy-' 

ra ir jis jaučiasi nuo to ne
kartais vidurių

"A *' •pakelti ir žmogų i sveikatą
> atvesti nėra galima kitaip,

Mušėjo, tai jo viduriai musvy- 
th ir iic ianciasi nnn tn nft- 

J’ • ■ • «
T"A \ *

•k smagiai.

X
■ «*

siranda ant veido ir,' aps
kritai, ant kūno raukšlių. 
Žmogui tunkant, tos raukš
lės išsilygina ir jis lyg ir 
pajaunėja. Daugeliu mote- 

ę,, rų, norėdamos atrodyti jau- 
K jįesnėmis, rūpinasi nutukti.

Yra ir daugiau atsitikimų, 
kada pageidaujamas yra 

L, nutukimas.
Nutukimui reikalingas y- 

‘ ra ramus ir lygus gyveni
mas. Labai kenkia kiekvie
nas nuvargimas ir persidir- 
bimas. Norintiems nutukti 

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

. . ta ne kiekvienas gali nutilk- 
c Jei žmtoglisnĖter

duonos kąsnio yra privers - 
J. tas dirbti daugiau^ kaip jo 

jėgos leidžia, tam apie nu
tukimą sunku ir svajoti. Ta
čiau savo gyvenimą galima 
taip sutvarkyti, kad ir daug 
dirbant galima šiektiek pa- 
didinti savo svorį. Tam bū
tinai reikalingas pirmoje 
eilėje tvarkingas gyvenimas, 

y Kiekvieną vakarą reikia 
anksti eiti gult, visada tuo 
pačiu laiku. Tai pat ir keli 
reikia anksčiau, visada vie
nu laiku. Negalima vieną 
vakarą eiti anksti gulti, ki
tą vakarą negult iki pusiau
nakčio arba net ir visą nak
tį nemiegoti. Kas gyvena 
triukšmingai, ūžia naktimis, 
tas greičiau pavargsta ir 

j nusidirba. Taip pat ir vai- 
gymui turi būti paskirtos 

€ \ Valandos, kad kiekvienam 
^ valgymui laikas būti) visada 

a Vienas ir tas pats. Be mie- 
g go ir valgio, panašiai turi 

: būt sutvarkytas ir visas ki- 
§*- tas gyvenimas, 
y v Kaip " sakėme anksčiau, 
į. svarbu yra gyventi ramiai, 
į Jei namuose ramybės nega

lima pasiekt, reikia pasi-
; * stengt išvažiuot kur nops pa-, ęiąi. 

silsėt, atskirai vįefiam pa- 
gyventi. Kartais šiokią to- 

vnmrrkvn nalivno
namie, jei yra daugiau katn- 

‘ barių, jei galiųia kuriam

neg^dima. ’ -
: ? Bus tokių atsitikimų, ka-

l ,da žmogus, pildydamas vi- žiaus Lietuvių Iii
- ča, kas aukščiau pasakyta, 
■’yis^tik nesutuks. Ypatingai;

k^ada žmbgus serga sunkio
mis ligomis. Lengvas li^as 
toįs ‘ gyvenimas ir maistds, 

p aprašyta nugalės, bet 
sunkių ligų tuo būdų neiš
gydys!. Čia reikalingas tam 
tikras prieš tas ligas nu
kreiptas gydymas.

‘ . Dr. J. Žemgulys

(Iš ‘*Mūsų Rytojus”)

p. M. Šilkas praneša, 
šioj kolonijoj darbas jau yra 
pradėtas. , Skyriaus pirm. p. 
Paloms papildo pranešimą, už- 
tikrindamas, kad Roselandas 
nepasiliks užpakaly, kitų ko
lonijų. Šiuo' tarpu yra rūpu 
namasi įtraukti į vajaus dar
bą visas draugijas.. ■ ■

• *. • -T
Brighton P ark. , K. Pakejtis 

skyriaus pirmininkas, rapor^ 
tuoja, kad laiškai visoms 
draugijoms yra išdalinti. 
Draugijos nutaria prie darbo 
dėtis ir reniną atstovus į sky
rių. Čia manoma taip susior
ganizuoti, kad ligoninės* vaju
je Ir pašventinimo iškilmėse 
užėmus pačią pirmąją vietą.

Bridgeport. Kalba p. Bek- 
leckis. Pašventinimo iškilmėse, 
manoma, visos draugijos daly
vaus. Prie vajaus darbo smar
kiai yra ruošiamasi. Jau iri 
aukų rinkėjų būrelis suorga
nizuota. , Rinkėjų kvota bū
sianti sudaryta pilna, o gal ir 
su perviršiu.

West Pullman. Iš čia ats
tovų neatvažiavo. Bet girdi
ma, kad skyriaus valdyba 
nuoširdžiai darbuojasi, orga
nizuoja draugijas ir ruošiasi 
prie, vajaus.

Town o£ Lake. Čia skyrius 
dėl tam tikrų aplinkybių dar 
nėra susidaręs. Bet į susirin
kimą atvyko p. Kanušėnas ir 
pranešė, kad nei ši kolonija 
negalės užpakaly kitų pasilik
ti. Yra manoma neužilgo sky
rius sudaryti.

Marųuette Park. Prieš Šv. 
Panelės gimimo .par. mokyklos 
ir laikinos bažnyčioj kampi
nio akmens pašventinimą ligo
ninės reikalais nieko nedaryta. 
Bet dabar bus imtasi darbo 
tuojau sudaryti reikalingą 
skyrių.

Melrose Park kolonijoj sky
riaus suorganizavimo reikalais 
rūpinasi adv. V. Balanda.

Išklausius skyrių praneši
mų, pareikšta pageidavimas, 
kad labdariai aukų rinkėjams 
skirtų dovanas. Duota ir ke
letą naudingų dėl vajaus pa
tarimų.

mynai.» parinkti tinkamos 
rūšies valgį. ; - Jr tinkamos 
rųšies valgis susideda iš se
kančių grupių 'rr- vaisių ir 
džųžovių;ų mėSPS, . naminių 
paukščių/kiaušinių, žųvų, 
pieno ir sūrioj] duonos, pus- 
rytinių valgių, jr kitų grū-, 

riebumų; saldumynų.
Suprantama kad tas visas 

grupės; negalima pridėti 
prie kiekvieno valgio, todėl 
svarbu sutvarkyti kad nors 
sykį į dieną šeimyna valgys 
viršminėtus valgius. Priva- 
l<Sne kuodaugiausia valgyti 
vaisių ir daržovių ir vai
kams' reikia duoti švbežio 
pieno. /

Vaisiai ir daržovės kūnui 
priduoda mineralų ir vita
minų, kurie sveikatai ir kū
no išsivystymui yra reika
lingi- Kur galima, patarti
na juos auginti savo darže
liuose jeigu turime jų per^ 
daug, lengva juos išdžiovin
ti ir į bonkas dėti, arba že
mėje padėti dėl žieminio su
vartojimo.

Mėsa, naminiai paukščiai, 
kiaušiniai, pienas, sūris ir 
žuvys' pristato riebumo pa- 
drūtinti kūną, taipgi mine
ralų ir vitaminų. Kuomet 
namie gyvuliai skersti mėsą 
galima sūdyti,; ir vėliaus 
vartoti. Pienas ir' sviestas 
vaikams būtinai reikalingi 
ir suaugusieji gali sekti jų 
pavyzdį. Šviežias pienas 
geriausias, bet jo neturint 
galima vartoti džiovinto pie
no, Duona, pusrytiniai val
giai ir kiti grūdai, tarp ku
rių galime minėti- ryžius, 
kūnui priduoda energijos ir 
riebumo. Grūdai irgi pri
duoda mineralų ir vitaminų.

Riebumai ir saldumynai 
pristato energijos bet per
daug nereikia vartoti.

• F. L. I. S.

skauršdą gęi-okniprip 
taukais. Kepk 
“franefiziškai’’ keptas, 
w ■ y . '' ,

'Su kiauliena ; 
vąrtok: pbllriiUS 

‘keptus obuolius, 
džiovintus > obuolius 
“apptesauce.” . 
vi namie/pagaminti “ap 
sauce,” nulupk keliui obę 
liūs, šmoteliais" supiau^tj 
įdėk į puodą ir užpilk 
dens kad tik apdengtų c 
liūs, geriaus pernašai/ 
dens negu perdaug. -T^ą 
povaliai verda pakolei 
minkštėja, cukrum - 
dink ir dek šaltoj vie 
kol suvartosi. —

F. L. TĄ

» -................................. > . _t—3d
-/'■y

KEPTOS BANANOS |
Keptos bananos su ros 

kų dažalu yra labai 
dezertas. Parink geras 
nanas. Nulupk ir iš 
perpiauk. Įdėk į 
kėkšo blekę apipilant korių 
niu sirupu. Kepk pak< 
nanos suminkštėja. V 
karštas su sekančiu dažalug^

1 šaukštą sviesto
2 šaukštu cornstarch
1 puoduką verdSnčip vandens^
1 šaukštuką vanilla
2 šaukštuku cukraus 
Ą p.uoduko rozinkų, be sėk 
| šaukštuko druskos

Sumaišyk comstarc 
trupučiu šalto vandens, 
valiai įmaišyk. viršminė 
apart vanillos. Virk 15 i 
ihflčių.-'- Gerai “ J 
dėk vanilių.

skyrių 
vaidybų su’sfife! 
buvo atstoVk'tfjMnd' j/iii 'Chica- 
goje ir sudaryti
skyriai- ’ W < 

/: ’ - V - ? "* (
Vajaus Vedėjas * smulkmė- 

niškai raportaVo, kaip eina 
prie vajaus prisiruošimo dar
bas, kas jau yra padaryta ir 
ko yra prašoma iš skyrių, jų 
valdybų bei komisijų. Prane
šimas' tapo vienbalsiai užgir- 
tas- 'i \ /

Beje, šiam susirinkimui pir-l 
mininku išrinktas p. M. Š’i? 
kas, sekretoriavo p. L. Šimu
tis.

Skyrių pirmininkai bei kitų 
Valdybų * nariai padarė prane^ 
šimus kas kolonijose vra vei
kiama. J' -

North Side: skyriaus vardu 
kalba p. Lebežinskas ir pra
neša malonių žinių, kad sky
rius smarkiai veikia, draugi
jos stoja į darbą, organizuoja
si, renka atstovus. " Šį kartą 
net geriaus, negu kitados N<r. 
Saidės draugijos^oasirodysiąn- 

*• - ; * - r ;
• C1OS. : J .

West Side. Kalba žinomai 
veikėjas p. V. Duoba, skyriaus 
pirmininkas, pažymėdamas, 
kad dabar svarbiausiu sky- 

; riaus darbu esą įraukti drau
gijas kaip į vajaus darbų, ta’p 
ir ligoninės pašventinimo iš
kilmes. Šis darbas daugely 
draugijų randa inalonaus pri- 

Belgai yra dideli pramoni- tarimo. .Esą, vilties, kad ne- 
liks nei vienos tautiškai nu- 
sistačiusioš draugijos, kuri 
nesidėtų prie to tautinio dar
bo. Pradedami organizuoti ir 
aukų rinkėjai, kurių manoma 
suorganizuoti iki 75. Žodžiu 
Westsaidiečiai ' žada lenkty
niauti ir nei vienai kolionijai 
neužsileisti.

Dievo Apveizdos par. Sky
riaus sekretorius p. Pr. Plan- 
čiūnas pranešu, kad čia esą 
irgi veikiama draugijose ligo
ninės statymo darbas randa 
nuoširdaus pritarimo. Renka
ma atstovai į skyrių, organi
zuojami aukų rinkėjai, kurių 
nusistatyta sukviesti iki šim
tui, o gal ir daugiau. .

Cicero, HL Šio skyriaus var
du pranešimą padaro jo pir
mininkas p. A Valančius. _ <
Skyrius jau veikia. Komisijos 

’ rūpinasi savo darbu. Mano- 
jma^ kad aukų- rinkėjų gražų 
I skaičių bus galima suorgani-
• v f >

re, bet reikia vengti vėjo, 
šalčio ir sukaitimo. Visa
da reikia apsikloti pakanka
mai, galima sakyti, šiltai. Ir 
apskritai, visi norintieji nu
tukti turi rėdytis šiltai, 
vengti nors mažiausio šali
mo.

Suprantamas daiktas, kad 
norintieji nutukti turi ge
rai valgyti. Jei nėra no
ro valgyti, reikia stengtis 
tą norą pakelti. Reikia, kad 
valgis būtų įvairus ir ska
nus. Vienas ir tas pdfs val
gis per dienų dienas greit 
nusibosta, žmogus nebenori 
jo valgyti. Kaitaliojant val
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 teno
rėdamas, daug jo suvalgo. 
Kartais alaus stiklinė prie 
piet, raugintas agurkas ar
ba virtų bruknių šaukštas 
prie mėsos daug Išdeda, 
kad atsirastų noras valgyti. 
Taip pat yra visokių, vais
tinėse perkamų lašų, kurie 
geriami tam, kad pakelti 
norą valgyti.

Valgyti reikia nemažiau, 
kaip 5 kartus per dieną: 
pusryčius, priešpiečius, pie
tus, pavakarius ir vakarie
nę. Kiekvieną kartą reikia 
valgyti iki soties, bet neper- 
sivalgyt Nuo persivalgymo 
atsiranda visokių ligų, nuo 
kurių žmogus sublogsta.-

Geriausi valgiai norin
tiems nutukti yra pagamin
ti'iš miltų: košės, kleckai, 
duona, ypač pikliuota, sau
sainiai. Tų valgių reikią 
daugiausiai valgyti.' Labai 
naudingi yra pieniški val- 

Cukraus ir saldžių 
valgių reikia valgyt daug. 
Valgių riebumas turi būti

BELGŲ-LIETU VIU PREKY
BOS RŪMAI

___
Lietuva turi Belgijos sos

tinėje Briuselyje savo gar
bės konsulą p. A. Kurst Ma- 
german. Jo aktyvumo ir ini
ciatyvas dėka Briuselyje v- 
ra įsteigti \ belgų-lietuvių 
prekybos rūmai (Chambre 
de Commerce Belgo-Luxem- 
bourgeoise - Lithuanienne), 
kurių tikslas rūpintis Bel
gijos* prekybos su Lietuvą 
plėtimu. - Šie rūmai turi 110 
narių. Tai vis didžiosios 
belgų pramonės firmos. Aiš
ku, kad labai pramoninga 
Belgija, turinti daug gyven
tojų, ieško savo industrijos 
gaminiams rinkų. Taip pat 
jai svarbu patogiomis sąly
gomis pirkti maisto produk
tų ir žaliavos iš užsienio.

ninkai. Europoje didžiau
sia jų specialybė yra tram
vajų gaminimas. Europoj 
jie yra sukonstrukavę iki 
60% visų elektros jėga“va- 
romų tram^jų. Geležies ir 
plieno pramonė Belgijoj yra 
pasiekusi aukšto laipsnio. 
Luxembourgas yra- ekono
miškame alianse su Belgija. 
Luxembourgo plieno karte- 
pirmininkas p. Mayer yra ir 
tarptautinio plieno kartelio 
pirmininku.

Belgų - lietuvių prekybos 
rūmų pirmininku yra atsar
gos pulkininkas Vandęput. 
Jis leidžia “Revue belge 
d’exportation,” vicepirmi
ninku yra p. A. Gunsbourg, 
generaliniu sekretorium — 
p. inž; R. de Mameffe.

P. de Marneffe prekybos 
rūmų reikalais vra atvykęs 
į Kauną.

te Lietuvos Aidas”

4

F. L. I

REIKALINGAS GENER

spaudos darbus “
Sf lygos geros: alga ir komisas. AA 
sišaukito tuojau* pažymėdami J 
vo tinkamumą prie tokio

“DARBININKAS” >

Dainos
- *'jį

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan-. ' 
eias Vanagaičio kompozicijas. '(Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite). " ' ' . - , -

/

blausiai patartina valgyt: 
sviestas, šviežia* smetonėlė.Ibarių, Jei galiųia kuriam

laikui atsiskirti npo vaikų,‘lašiniai, kada jie nekenkia 
' ‘ ‘ Šeimynos ir kitų žmonių.

Si

galima visaip pąįvairinti dainuo
jant) ____ --------------------------------25c.

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir <

4 balsam) -------------------------------- 40c.
8. “DAINUOK” 11 Dalia (mokykloms

ir chorams: grąžąs duetai, svajonių 
dainos) _________ ;---------------- ;—60c.

9. /NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ-
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna)---------------------60c.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Justo jus; patrio- 

—30a
su- - 

dėklo- ,K
•' madjoms) ----------- - -------------------25a 4

daina) ........ . ;.'m t , ■; ■ ■v.'Soe. dainų. Vvru chorui ir aonnno. Juoko4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti -—‘ dauR Magi dSSoti). ‘ 

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideKam skaičiuje, duoda
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gt duodama nuolaida. Kreipkitės į

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorai, ne 
lepgva) ________"________________ 60d.
A$ BIJAU PASAKYT (lengvuto; 
baritonui, mezzo soprano)_____—40e.
LITAI (baritonai: lengvutę tinka 

’ “Menas, Mokslas, Sportas” S “Va
nago Plunksnos”)----------------------50c.

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

STASYS (tinka “Barbora” S “Va
nago Plunksnos) ________________60c.

6. DUL DUL DŪDELE (aukžtam baL. 
' sui: lengva, graži) ir" ' JOe.

\

f

2 dd^ pusei metų — I doL Eina 2 kartas per mtaeej.

JEIGU NHKCBE» KAD SAMHO08 VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ‘
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
* •

i to ir plataus pasaulio. ĮvairumėUaL
’ pramogfil&. Patarlės, priežodžiai, mįslM? Į

iš popteriaus^oUo ir kitoki. Laikaričfo Irid^iMtanis 
2 doL, pusei metų — 1 doL Eina2kartasperm0neri- 
Paveikrius piešia K. ŠIMONIS ir kiti dadiumkat Lei
džia “PASAKOS” B-vA Redaktorių A. GUnitte 

Vienas Nr. susipažniti riunčiamaa veltai.
Adresas:’“Sutatta” Administracija tatafca ' 1

f

999999^99999999999999999999099

i > 
• i »

2. VEJUŽBLIS (ilga, lengva, lyrSka
A » C •!

viduriams. Kartais žmogų 
nutukina vien tik trejetas 
stiklinių šviežios smetonėlės, 
geriamos kasdien viršaus ki-|
M ’h^b?^Mėsą! )^^ansia^ f'1 

yra gulėti. GtSSi fti2 IfftA bet apskritai

Nutukimui reikalingas ra* 
9U8 oyvenims, geras, įvai 
•tu^ir manus maistas.

NftfttJėMfe'ttBtnltti' labai
, — - -----------

ii

* X

r

____________________
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Tardymas f2-1-

kilimo aplinkybes.

iųtv

į 3į»--

- * c*

neis-

’ i'-'1 f*'tho. Liežuvninkai mala
namo, Olga jį Ij'dųjoj rodydama kelią. Eida
mas jis uždavinėjo jai klausimus apie jo® kak-
J * ' - ' - ’ .'—i-— -'-- - . • . ,.— •»« _ _ M

buvo nustebintas jei protingais atsakymais, ko-

i Įiųsilenkė ir. pasaką

peršamojimano

• į. 4...

met. I
»*'.v v*

cijos a

Sd; •' 'Netekę m&iutes'rr 
įėvelio jie lerigvar’gali W 
tekti ir Lietuvos'močiutės, 
jei pateks į fenkų priegiau-l darbo įstatymų, yra labai

šaliaiji programa yra

ntų fdilatiškaisį savaitrasr lapuktib.’1'' Ti

įaugamus ir nuliūdimus, ir J

me-

cam-

žmones

susi

-

F-

KFH ’6 U
*■ 4 ► z • •

ką Amerikos spauda
1 ' whtspėring

kuriuose mūsų Įaikrasciuo-

Tąetuva yra jų močiutė, bet

1

lenkai vaizdžiau pa
irto pantofloųm poezta, 

’ ai tariant klum-

Taip tai kovojama neva 
už idėjas; bet tose po įeini 
koše nepastebpsi idėjos 
su teleskopu, nė su mikros 
kopų. Apie nudirbtus arba

nte- trys iš

netur tų

svarbiaųsi. £os valstijos $Įr

negu kitos valstijos?

darbmjnkųs. Yra skirtum

41 Smagu yrtrtpa
* L. Vyčiai riėtik-

Lietuvių . ligoninės ‘ Vajuje,

* Chicagos apskrities 
rinkime rugsėjb 15 ' d- 'E. 
Vyčiai štai kokį ■ nutarimą

mažiaus" savaitę, turi 
tarpe pavojingų ir nepavo^Įsirgti da aus savaitę gauti
jingų užsiėmimų. Iš tų virš^|ąjĮyginSpą. f BmmsyĮyaiaį* 
minėtų valstijų tik viena,|ir'iirew Jersey moką atlygi- 

kitose industriališko-lliiinois, apsaugoja dariiį-1 po dešimts diėnų. Bet 
darbininkas apnegajė- 

tas ilgesnį laiką, sakyki
me nuo 4 iki 7 savaičių, sep
tynios valstijos užmoka ir • jL? * r * * * * i -k.* * ■ • • • iuž pirmą savaitę. California 
ir Pennsylvania nemoka uz 
,i. •• i r; » ..-vn- tr :• •-pirmą savaitę.

Atlyginimas mainosi kiek- 
___ 1 _Al 2 1 2 J ” T11 *_i " «

darbininkas gauna pusę sa- 
•*-n»,» - T • ’x A*-*'■vo algos. Jeigu turi žmoną 
ir vaikus gauna daugiaus — 
.L, ' •’ A' i ’ -S Jr’.'! .65 nuos. algos. Micnigan ir 
Pennsylvania gauna160 nuo- 
simt) savo algos, California 
65 ’ nuoš., Massacliusetts,

i 7 * ., % . , , • 7

Nėw Jersey, ir NeW Yorke 
62 du trečdaliu nuoš. Kiek
viena valstija paskiria aug- 
ščiąusią savaitinę sumą, Ca- 
Iifornijoj yra $2Qj83 kuomet 
Penrišylvanioj yra $12.00 — 
atlyginimas vis nukirstas.

Jeigu darbininkas miršta 
nuo sužeidimo, atlyginimas 
mokamas arčiausiems gimi
nėms, paprastai našlei, ne
pilnamečiams vaikams ir te- m mm 
vams. Kaikųriose valstijose sl£* - 
giminės užsieny neturi pa
čias teįses stl giminėmis

.-Ki> —■►iv**
Suv. Valstijose, kaip įr

’,;UL. Vyčių XVI Seime

lenkų prieglaudos padarys .̂ f---rj
še šalyse, pasitaiko visokių!ninkus vierTtik payojmguo- 

Rašančiam šiuos žodžius! nelaimingų atsitikimų kas! se užsiėmimuose, kitos šešios
■ -£ . - -1 . . sį. , | , f ■» y ' ■ ■*< .*; v. • *

Įarbininkų kompensa- pavojinguose ir nepavojm- 
‘ ’i, kaip tie įstatu-1 guaše.

kad pini- L žemdirbius ir prie nanųj 
turi būtiįdartio darbininkus kompen- 

a žmogui, j g^įjų įstatyčiai neaprūpiha.

iš jį Lietuvos priešus. v

Vienbalsiai5 buvo nutarta dė
tis prie Švi Kryžiaus Lie
tuvių’ ligoninės vajaus ir 
pašventinimo darbų*.' 
5 Pildant ši svarbų ir 
gražų seimo nutarimą, L. 
Vyčių Chicagos apskirtys 
savo susirinkime rugsėjo 
15 d., Aušros Vartų parl 
salėje, ragina kad visi 
cagos ir apylinkių Vyčiai 
tuojau užsiregistruotų įplo- 
nijų vajaus skyriuose aukų 
rinkėjais — kontestininkaįs

» Cm , < 4 •

ir stotų į šį kilnų darbą.
“Įr kadaiigipranešta,kad 

Šv. Kryžiaus ligoninę šven
tins pats Jo' Eminenciją 
Kardinolas Mundelein, del- 
to kuopos yra raginamos įn 
corpore toj istorinėj iškil
mėj dalyvauti.” •

Į)abdr visose kuopose ei- - 
na didelis jiidėjimaš.: Nariai 
regi štruojasi! į kontfest^' kų| 
riš neužilgo prasidės. Su 
dideliu užsimojimu L. Vy
čiai stos į kontestą, į lenk-
I - X • • 1 •

skirtas dovanas laimėjus. ’
—: ■— * - -A* 1 * « i’ * «•* —» • •' L"* 

gražaus pasisekimo

? '•* ;• 1 '*( n n
Rap, 
l ^2

mo. Bet atlyginimas gali 
i

.. ‘ ♦ - - - - X

jeigu viršininkai taip nori.

mokėjo dirbti išvien lietu-|ar^a atsitikime jo mirties,!Keturios iš septynių valsti-|v^en°je valstijoje. Į|linpįs 

’įbįi u?1* užlaĮkynią jr ne-|^ttS; įgchiganįr’Pennsyl-
1 tapti) visuomeniška sunkė-1 vniiija?' 

nybę. pabdąyiai apsaugoja 
savo darbininkus darbinin-i - -,-v- .*y’’• įprastus darbininkus bet no-
kų kompensacija. -iL. xt21_

..■ . , 11____ -_____ __ _._______
Tų keturiasdešiints trijų jersey kaip tik kitai 
x j • • 1 - • ^11 j;*r i.<4i ’ ♦ •• •> »'i| * :»•’*. -i rl * \ T*'valstijų įstatymai ne vieno-' 

di. Nors visi aprūpiną' atly
ginimu; bet šumoš^ ip? laikas 
mainosi, kaiį ‘ ir medikalij- 
ka priežiūra. ^ekantįėji 
darbininkij kompensacijos į- 
šta^ymi) aprūpinimai sėpty-lįaufa, kad netik darbininkai 

tįrį|turi būti sužeisti darbo vie- 
daugiausia ąteivių — Cali-1,’ . , . .v . \ . , ,.. - \iv“ Itoie bet sužeisti prie darbo,formja, Įllmois, Massachu- / f , A--
setts,‘įJew York; New Jer- du'bant SoP4“4“ Talst,Ja> 

" '’ ’“ *lPennsylvania, reikalauja,
- kad ddTbininkas būta sužeis- I įhi* l- į» • t’lįj > '.s

| tas prie darbo. . '
inois ' aprapma, kad

• -T f *

vybei, kovoti išvien su len-Jjo šeimynai, Lad ji turėtų! — Californija, Massachu-

rodė, kad jie mokėjo ir ken 
tėti išvien už lieturiiį mo- 
• * ’ • ' 4.. »* •z’ . .

kvklas ir už lietuvybę.
Tikime, kad ir dabar Vil

niaus darbuotojai dirba lie
tuvybei išvien bė partijų ii 
pažiūri) skirtumo.i koks “kvailvs nėismanė-

• • ■ '. ■ pi, s.. - . ,. •1

tamsuolis” i 
ieltagis” yra tas priešas reiĮak - 

ruvhinkų netruksią. Nuo!torius. 'Tokiuose karstuose!tai amerikiečiai be partijų 
r daugiausia tenka' Al. Į straipsniuose juos bėskai’ty- —

hųi. Smitlias tečiaune- . ..." .
I nepastebėsi; matai tik pei-

r < y • g. V;

taškuoja. Ypač pazymėti- 
a yra jo kalba-, nesenai pa-

ta Oklalioma City. Ten

l maždaug: Ąs nenoriu,
katalikai balsuotu už
viejr dėlto, kad.
as. Jei jiems atro- 

iytu; kad Hoovėrio perša-

gesnė, lai jie balsuo-

a patinka, balsuos

damas kalbamojo dalvko nė
- •• s,' ; lcv- * ; r .ir, • »u

c

New Yorkas aprūpina pa- 

minia kitas dvi kliasas. New 
kitaip, ap

dengia naminius darbinin
kus ir ūkių darbininkus bet 
neinima paprastus darbiniu-
,« * ♦ : * • ' • * . ..?.•« .* kus. ‘ '

Šešiose valstijose reįka-
ir pažiūri) skirtumo ^issky 
rus bolševikus) ‘aukos Vii 
niaus našlaičiams, nes žinos,
kad jie duoda ne šiokių ai 
kitokių pažiūri) skiepijimui 

jieštukižmą priklauso, žino-! našlaičiams, bet jų apgini-

kiamaji redaktorių. Pirme
nybes paima už tos rūsięs

ma, karingajai BrooklynoĮmu nuo sulenkinihio."
“Laisvei.” Kaip ji
»»•'•, t. • .. ‘. ir ' • •bagaslovija tuos nebolšee-
vikiškus redaktorius! nelie-

vangeįijai ”(tikriau sakant 
kakangelijaij aiškintu Bet 
■y.X • i.”-' » I4’*.:’1 V. »

nėra viena tos rū
sies polemikų mėgėja. Ta n 
kiai jai “ atšilo j a 
kuriems berods būtų perže 
ma atsakinėti i tos. rūšies

polemikas
Kam iŠ to tulžies liejimomanę vien dėlto, kad 

katalikas, tie žmonės 
įsižengia laisvos Ameri

kos idealams ir nėra verti a- 
merikieeių pagarbos, nei a-

Smithaslar anas redaktorids yra kvai-

ir koki nauda ? Niekam nė- 
ra mažiausios naudos. Prie
šingai yra nemaža žalos. Įr 
kam čia labai rupi, kad t&š

ečio vardo. ! 
šaltai svarstyti to-1lys arba melagis, jei taip ir 

 

ius pa v. . klausimus, kaip) ištikrų jų būtų? Būtų’nau- 
ų, darbininkų elek- dos, jei būtų ’ kalbama apie 
>s etc. klausimus i_

didatų tinkamumą tienis 
ims rišti ir jų per- 
programus; patarė 

yti viešai — ne liežu- 
ti pakampiais ir ne- 
jižti kandidatų iš pasali), 

ftitho kAlba susilaukė pri- 
visur. Nepatiko’tik 

įbliįonų politikienamš, 
tikisi gauti daugiau 

,.|)alsų H00vėrini iš Smiiho 
čižikų, siaurapročių pro-

Įteikia pastebėti, kad Ą- 
rikos spauda, lygiai re- 
blikonųkaip ir demokra- 
rieduoda vietos savo’skil-

T • x • ' >

tynęs, ka'd pirmutines pa
skirtas dovanas laimėjus. ’

Reikia tik palinkėti jau- 
-----; gražaus pasisekime 

šiame kilniame darbė.
,,n Rap,

Oje ..

Kaunan. — “L. Ą.” pra
neša, kad Tauragės sukili
mo bylos tardymas jau fak- 
tinai užbaigtas. Belįko tik 
atlikti kai " kurie formalų- 

t f • '•* * * ' ’ T'4’ ' 4
mai. Kalbamoj byloj trau
kiami atsakomybėn 122 kal
tinamieji. is jų 50 asmenų 
suiiųta, 4 yra policijos prie
žiūroj ir 2 išleisti už įkai
tą. Kiti 66 kaltinamieji ne-

surasti ir jųjų byla įiko iš-j darbininkas gali gauti atly
ginimą dėl sužeidimo paki- 
lant nuo darbo ir kuomet jis 
dirbo. Jeigu darbininkas

>r . Vi <• •• v7* ■ • 2-

girtas kuomet sužeistas, ne-
- ■; «>_ J 4 . • • ; 31 7 v

gali prašyti atlyginimo Cali- 
) • *■. f • ■ ’ v • i ' <

foniijoj, New ĮTorke ir New 
Jersey. Jeigu per savo ne
apsižiūrėjimą sužeistas ne- 

| gali gauti atlyginimo Massa
cliusetts ir'MiČhigaii, . ’

New Vork įr Pennsyįvaniaj 
{neduoda ątlyginiino darį»^

skirta.
Tardomoji valdžia išklau

sinėjo ir pritraukė prie by
los 227- liudytojus. Visą tos 
bylos medžiaga sudaro 10 
tomų. Kaitinamojo akto su
rašymas ir bylos paruošimas 
nagrinėjimui užtruks nema
žiau kaip 2 mėnesiu.

Iš patikimi) šaltinių suži
nojome, kad tardymas su 
visbmis smulkmenomis nu- U ’x-• i ■’ 4?‘* "statę, kaip puvo sumanytas 
ir įvykdytas Tauragės suki
limas. ................... * / ►*įf ' lę___________

-S r"Jx;.- -i tr* ♦ d *»•'; ——

idė,įą, faktą, darbą šaltai ir 
objėkt ingai, xbet to nedaro
ma’.' Išliejama kibirai' Ne
apykantos nuodų, skaityto
jui neduodama šaltai galvo- 
V ' ■ *’ > t «■ -V *' * "■ • • *
ti kalbamąjį dalyką, bet 
užuot to sukeliama jame pa
giežos ir neapykantos jaus
mai. Gal dėlto'nelaimingie
ji “įkaitinti” šios rūšies 
|aikrašeių skaitytojai ir ne
pastebi, kad toldų straips
nių rašytojai — redaktoriai 
jais patys sau išduoda pro
tinio ‘ bankroto pSliūdymą.

Gėda ir liūdna pripažinti 
yra dar pas mu~

-__ A* kurie savęyūdinalhi-
» tiems smėižtąms ’ aht Į kra^iai^ Iriuos pastačius 

_______L__ _ __.L L ‘ sn-Smithą šmeižian- 
faviaisjdapta lir skleidžia)čiais’ anoniymais ir' ‘ptoteš- 

iškus lapuktik’^Tik tautų fdttatiškais‘saraitfaL 
ikurie protestantų_____________ jie pašiępdytų siaures-
• stuk *

bigotišką _ ir atvirą
kai vedą aL* "Į ir |abW’ftuĮę už anjįios 

ir atvirą ationymus ii’ -fanatiškus la- 
>rieš Smithą kaipo ka- puįdis. ^įdalj^SUrrmtės?

Bet*fuohrirpu
l riė 'ddrbo, ‘ tik

as mus yra kitai
?§1®W t&hfi

lUS Ta kitaip.
__ *.

■f G:

Talpos

anija nuolat !^nar kai-»apykantos migla.

Vertė- Jonas Cįcdlius
; *> *

■ — — ■■■ . -
K- - . >' •

Prieš daugeli metų, kada Ukrainoje dąr ne
buvo žinomas krikščionių tikėjimas, ant Dniep
ro krantir stovėjo nedidelė, 'kaip ir visų ūkraj- 
niečių, gražiai išbaltinta trobelė. Aplink ją |>u- 
vo daržas ir1 sodas, o toliau gabalėlis dirbamos 
v * *■*' * į/’ * _ Ii .žemes. ■ . .. - * .

Toje trobelėje gyveno neturtingas našlys su 
vienturte, neapsakomai, gražia dukterimi, Olga. 
Kad žemės turėjo labai mažai, tai visas jų pta- 
gyvenimo šaltinis buvo karvę, keliolika namį- 
nių paukščių ir laivelis. Vežiodamas žmones 
per Dnieprą, jis tiek pelnydavo, kad galėjo ga
na pasiturinčiai gyventi. ” \

ri; i . >,< • Sa-? *

Kartą, bekertant miške medį, Olgos tėvą iš* 
tiko jielatimė, ir nuo tada liko netinkamą^, jo
kiam darbui. Įo susikrimtunui nebjųv^ ga‘ 
tačiau norams nenorams turėjo pasid 
riam likimui. ’

— Tėveli, — sakė jam OIg 
Ar aš neturiu tiek jėgų, “ 
dyti laivelį! Buk ramus, jt|k 
OJF: .? 11 

giaumž mane, žinau gerai? r
te tai, Rad perkel^įr

i) nemalonumų.

1 **'
• "• -■ J’1 i. ..................................' ■"""

_ r- . 4 v----------

— Įr apie tai, brangusis nesirūpink, — at
sakė jam Olga. — Aš žinau, ką daryti. Nie
kas nežinos, kad esu mergaitė;' aš persirėdysiu
• .,. . '4 •i vyrą.

i • . » •

•. *,

Įš miško tankumos, jniris tada dengė kairį- 

turėjo nušautą stirną; vienoj rankoj laike lan
ką, kitoj' — i

nekurtose valstijose giminės 
užsieny negali prašyti atly
ginimo. ^aįkuriose valstijo
se galinai daug mažiaus ne
gu Čionais gyvenantieji. Ca- 
lįforma, ĮĮlinois, Massachu- 
setts ir New Jersey lygiai el
giasi su giminėirts Amerikoj 
ir užsieny. Pennsylvanijoj 
jeigu giminės gyvena Užsie
ny, tik našlė ir vaikai gali 
prašyti kompensacijos ir 
gauna: tik dvį trečdalis su
mos? New Yorkas moka

< t!' »* . C’

kompensaciją našlėms, vai
kams ir tėvams? jeigu miręs

f* I , v-** V-

būti sumažintas iki pusiau
»■

Sužeistas darbininkas ga
li pareikalauti medikališkos' 
priežiūros už ką darbdavis 
užmoka. Kaikųriose valsti
jose gali gauti mejikališką 
priežiūrą per dvi savaites, 
kitose pakol pasveiksta.Kaį- į 
kuriose valstijose darbdavis 
turi užmokėti visas medika- 
liškas išlaidas nepaisant 
kiek būtų. Kitose netur ipo- 1 
keti suvirs $100. * •

F. L. I. S.

V *
_x»«»

j * x 
nenusimink!

*r

jį Dniepro krantų, išėjo jaunas, gražus vyras, 
’ te&Hlkis- \kLi 

turėjo nušautą stirną; vienoj rankoj’_ ^ _ __ 
ką, kitoj — medžiotojo ragą.' Pastebėjęs prię 
kranto pririštą besisupanti laivelį, pridėjo prie 
burnos ragą ir garsiai sutrimitavo.

Po valandėlės pasirodė berniukas ir pribė
go prie laivelio. Tikrumoje buvo tai Olga, pži- 
sirėdžiusi į berniuką. Didžiausią vargą ji tti- 
rejo su saro ilgais plaukais, kuriuos Teikėjo pa
slėpti vyriškoje kepurėje. _ Iki to laiko jai sė- 
kesi ne blogai: nę vienas, keleivy nepastebejo, 
kad fuo berniuku yra graži mergaitėj V;

- j . ‘ V ** v • • r * i

Laiveliui prisiartinus prie kranto, medžio- 
. . j. '««.-.Cxxrt i.-*_ 1 1 "v

kada tvirtas včj c _ _ 
giltai

»

suktomis auksb kasothis, stovėjo7 m< 
ūžiančios saules raudohai nu<

•K1 A* .>i’". '*'£■ c * *
padėjo OĮgaį irtis ir laivelis laimingai priplau-- j-į 
<ė krantą. '

^ledžiotojas, mafyt, buvo išauklėtas, kad gai- 
šiai nesijuokė, bet negalėjo tverti juokais, žiū.- 
rėdamas į nepavykusį šposą. Paskui mandagiai 
paklausė, ar ji nenuroytų, kur jis galėtų'pasi- | 
stiprinti ir ar negalėtų surasti vadovą,’ kuris 
jąm nurodytu kelią į Kijevą. Mergaitė nuvedė j 
jį į savo namus, kur, kiek jų išgalės leido, ro- - 
dė savo svetingumą. • > ’ , z :

Būdamas keltiiiinko trobelėje, jaunas me
džiotojas susipažino su Olgos tėvu. Jis jam 
papasakojo priežastį, kurį privertė jo dukterį 
persirędyii į berniuką, lįfedžiptojas sužinojo, 
kokią gęrą jį turi širdį, kokią yra paklusni, 
dora, kaip noringai ip lįnksmai pildo savo 
darbą. ' ■ \ 0

Kai medžiotojas iš ke|tiniųko trobelės ėjo 
namo, Olga jį ljitijo, rodydama kelią. Ėida- 

VĮ > r _ «. Į į _ ____________ l.lhi
inypus, Jgyvtnim^

kių nebuvo t ikėtįi iŠ kaimo meTgaįtės. At 
sveikindamas jai gri \
kad ką nors atsiųs’paimtį paliktos jų:th 
stirnos- ' • ’

: Tą vakarą, paj
tnųs, c: ’

r ŠtingąbT giesmeliij,'

l t •>- a* .
eigas

pteh krnto I^klaus^i
giesmelių,

sėlių skambėjo upėš pakrantė. .Jų nep
- , '--fį . u J. ■ _ -.--X. — ••

tos giesniįelės priversdavo ją svajotį Ir |

<« i

F4fer.il
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«/

>'■

• | ’ u

Parpąi
t*

*’
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' Į atlyginimą 'darbininkui -jei 
’ • IguTStd darbininko tykiomis! 
^Igužėisfa^' : ” T

svarbiausi. Tos valstiją -ta- ,^0^ jeigu
n geresnius aprū^iiiiinukjdarbpĮįnkąs' tik'anttrumpbĮ 
negu kitos vaistuos." ‘ sužeistas nįa|i praŠvJ

Aplamai imanj, kompen-Įn atlygųniąo.. įalifomia, 
ifrt V. . 7TL Llniinois! ; ^Įąssapliusetts,

t ---i’ ? v < -f lMichigaii ir New York"iie-
; \ ;'‘ *įgauna at|ygimmo jeigu ser-
darbuunkus. Yra skirtumą?gjį mažiais 'savaitę.^ turi 
tarpe pavojingi] ir nepayo'lsirgti dauginus sąvąįtę gauti 
jingų užsiėmimų. Lš tų virš-j atlyginimą. Pennsylvania’ 
minėtų valstijų tik viena, I ir New Jersey moka atlygi- 
Illinois, apsaugoja darįį-Įn imą po dešimts dienų. Bet 

Įmokus vien'tik pavojinguo-U^i^J 4aF!)i^!l1Įias aPnegaL- 
se^žsįėmimuose, kitos šešiosK“^8 ilgesnį laik, sakyki- 

I • .1 me nuo 4 iki 7 savaičių, sep-
pavojmguose ir nepayojm-valstijos užmoka ir 

Iguose. |u2 pirmą savaitę. Califomia
Į Žemdirbius ir prie namų i ii* Pennsylvania nemoka už

t •'* * k .. • *? A-’

k ( Smagu yTa ipažymefi,.-kad 
L. 'Vyčiaį betik-žodliajs, ^a-. 
da paramą šv.- • Kryžiaus - 

[Lietuvių ligoninėj vajuje’,
I bet stoja į realų darbą. • 1 ; I .. . *
| ■ Cliicagos apskrities susi- 
I rinkime rugsėjb 15 d. L.
I Vyčiai štai koki nutarimu 
padarė.1 ’'
‘ “L. Vyčių XVI Seime 
vienbalsiai buvo nutarta dė
tis prie Šv*. Kryžiaus Lie
tuvių ligoninės vajaus ir 

| pašventinimo darbų.
! “Pildant šį svarbų ir 
graži] seimo nutarimą, L. 
Vyčių Chicagos apskirtys 
savo susirinkime rugsėjo 
15 d., Aušros Yartų par. 
salėje, ragina kad visi GĮii- 
cagos ir apylinkių Vyčiaį 
tuojau užsiregistruotų kolo
nijų vajaus skyriuose aukų 
rinkėjais — kontestininkaįš 
ir stotų į šį kilnų darbą.

“Įr kadangi pranešta, kad 
Šv. Kryžiaus ligoninę Šven
tins pats Jo Eminencija 
kardinolas Mundelein, dėl- 
to kuopos yra raginamos in 
corpore toj istorinėj iškil
mėj dalyvauti.”

ĮĮabdr visose kuopose ei
na didelis judėjimas. Nariai 
registruojasi j kontestą'^kih' - 
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.

Rap.

Keturias-dešimts trys is 
keturiasJtešimte, v aštuonįų 
šios šalies' valstijų turi': i- 
statymus, kurie 4 aprūpina,

-P. Vileišienė atvyko pas 
aus tikslu parinkti pinigų 
Vilniaus našlaičiams. Tiks- 
as. gražus if remtinas, juo 
abiau - remtinas, ’ kad Hie 

našlaičiai yra Vilniaus naš
laičiai. Netekę močiutės ir 

^1 tėvelio jie lengvai gali ne- 
| tekti ir Lietuvos močiutes, 

„rtĮjei pateks į lenki] prieglau- 
' ‘ Įdas. Ir netik pamirš, kad 

|Lietuva via jų močiutė, bet

’-hnuo dar. , 
se va|stijOse, gurios netur tų 
darbo įstatymų, yra labai 
mažai ateivių.

v ’ i i ■ . .

Suv. Valstijose, kaip ir 
visose kitose industriališko- 
se šalyse, pasitaiko visokių 
nelaimingi] atsitikimų kas 
met. LĮarbininkų kompensa
cijos aktai, ltaip tie įstaty
čiai vadinti, įsako, kad pini
gai (atlyginimas) turi būtiU^ darbininkus komperf-Į I)irmJ savaįtę- 
išmokėti sužeistam žmogui, 
arba atsitikime jo mirties, 
jo šeimynai, kad ji turėtų] 
kokį nors užlaikymą ir ne-l 
taptų visuomeniška sunke
nybe. Dabdaviai apsaugoja 
savo darbininkus darbiniu-'
kų kompensacija.

Tų keturiasdešimts trijų 
valstijų įstatymai ne vieno
di. Nors visi aprūpina atly
ginimu, bet sumos5 ir laikas 
mainosi, kaip iiymedikali$- 
ka priežiūra. Sekantieji 
darbininkų kompensacijos į- 
statymų aprūpinimai septy
niose valstijose kurios turi L 
daugiausia ateivių — Cali- 
fornija, Įllinois, Massachu- 
setts, New York) New Jer-

ra. žgįąį 
------ .ii?• • • •*

/SŽ? W-. r--

adway ■■■' \ 8wrth Botton, galimas daiktas, kad
- TelephoneSouthBoston0620 įlenki] prieglaudos padaią’S

=“|iš jų Lietuvos priešus,

iri

t V»« •«»••• •

• r

• t

kuriuose mūsų laikraščiuo
se. Taip tai kovojama neva 
už idėjas; bet tose polemi
kose nepastebpsi idėjos nė 
su teleskopų, nė su mikros- 

’ikopu. Apie nudirbtus arba

Rašančiam šiuos žodžius 
teko būti Vilniuje 1924-ais 
metais. Vilniaus veikėjų 
tarpe tuomet buvo įvairių 
pažiūri] žmonių, pradedant 
„kunigais, ir .baigiant atvirais 
bedieviais, bet jie vis dėlto 
mokėjo dirbti išvien lietu
vybei, kovoti išvien su len- 
Ikaiš. Neseni dar įvykiai pa
rodė, kad jie mokėjo ir ken- 

Įtėti išvien už lietuvių mo-

^?^ą, ką Amerikos spauda 
įgadina u'hispering cam- 

lenkai vaizdžiau pa
gadino pantofloica poeztu, 
g^fetuviškai tariant —ritlum- 
fcį^paštas.
■^įmOzaiškai vadiname tuos.bama, o jei ir užsimenama|kvklas ir už lietuvybę 
^ip%ispererfi ir “klumpių pi-'tai tik tani, kad ta proga “į

storius” — liežuvninkais.
Į£aip jau visiems yra ge- 

LĮjąi žinoma, šių metų prieš- 
^rinkiminėje kampanijoje 

juvninku netrūksta. Nuo 
^jų daugiausia tenka Al. 
^ •Bipithui. Smitlias tečiau ne- 
j labai jų tesibijo ir juos de- 
^maskuoja. Ypač pažymėti- 
U na yra jo kalba, nesenai pa- 
^sakyta Oklahoma City. Ten 

pasakė tarp kitko štai I “Laisvei, 
į įritą maždaug: Aš nenoriu. R“' 7 

katalikai balsuotų užPJ —-------r-””-”? ---- i
- lka laiko net bolševikų “e~| 

vangeli jai” (tikriau sakant] 
kakangelijai) aiškinti. Bet] 
“Laisvė” nėra viena tos rū
šies polemikų mėgėja. Tan- 

i” žmones, 
Bet jei tie, kuriems berods būtų perže- 

peršamojiĮ ma atsakinėti i tos rūšies " - - - y y !

Kam iš to tulžies liejimo 
ir koki nauda ? Niekam nė
ra mažiausios naudos. Prie
šingai yra nemaža žalos. Ir 
kam čia labai rupi, kad tas 
ar anas redaktoriūs yra kvai
lys arba melagis, jei taip ir 
ištiknijų būtų ? Būtų nau
dos, jei būti] kalbama apie 
[idėją, faktą, darbą šaltai ir 
objektingai,'bet to nedaro-' 
ma. Išliejama kibirai ne
apykantos nuodų, skaityto
jui neduodama Šaltai galvo; 
ti kalbamąjį dalyką, bet 

| užuot to sukeliama jame pa-

Mes lietuviai j pikuojamus dar>t>us nekal

Hk

'toi til- L-nirl +•» im'AO-ą “1“!

rodžius” (tik kažin kam? 
juk nieks tuo neįdomauja!) -I- , '

ikoks “kvailvs,” “neišmanė-1 C-lis,” “tamsuolis” ir “me
lagis” yra tas priešas redak
torius. Tokiuose karštuose 
straipsniuose juos beskaity
damas kalbamojo dalyko nė 
nepastebėsi; matai tik pei
kiamąjį redaktorių. Pirme- 
nvlx"s 1 . (
peštukizmą priklauso, žino- našlaičiams, bet jų apgini- 

1 ma, karingajai Brooklyno mu nuo sulenkinimo.

Aš nenoriu, Į bagaslovija ’ ’
vįkiškus redaktorius! nelie-

sacijų įstatymai neaprūpina. | Ątlyginiina.s mainosi kiek- 
Keturios iš septynių valsti- vienoje valstijoje. ĮĮlinoįs 
jų — Califomija, Massachu-|4ar|)^1^1]ias £aulla 1W sa- 

•vo algos. Jeigu turi žmoną 
ir vaikus gauna dauginus — 
65 nuoš. algos. Mičhigan ir 
Pennsylvania gauna'60 nuo
šimtį savo algos, Calif orui a 
65 nuoš., Massacliusetts, 
Ne.vv Jersey, ii* NeW Yorke 
62 du trečdaliu nuoš. Kiek- 
Iviena valstija paskiria aug- 
ščiausią savaitinę sumą, Ca- 
ĖforniĮoj yra $20.83 kuomet 
Pennsylvanioj yra $12.00 — 
atlyginimas vis nukirstas.

Jeigu darbininkas įniršta 
nuo sužeidimo, atlyginimas 

]mokamas arčiausioms gimt
inėms, paprastai našlei, ne- 
| pilnamečiams vaikams ir to
pams. Kaikuriose valstijose 
giminės užsieny neturi pa
čias teises su giminėmis

setts, Michigan ir Pennsyl-I 
vanija. L

New Yorkas aprūpina pa-| 
prastus darbininkus bet ne-Į 
inima kitas dvi kliasas. New[ 
Jersey kaip tip kitaip, ap-| 
dengia naminius darbiniu-Į 
kus ir ūkių darbininkus bet Į 
neinima paprastus darbinin-l 
kus. I

Į Šešiose valstijose reika-| 
liauta, kad netik darbininkai! 
.turi būti sužeisti darbo vie-| 
toje bet sužeisti prie darbo,! 
dirbant. Septinta valstija,! 

__ Į Pennsylvania, reikalauja,! 
kad darbininkas būtų sužeis- 
tas prie darbo.
«* t T > ' *' V ‘

Įllinois aprūpina, kad 
darbininkas gali gauti atly
ginimą dėl sužeidimo paki
bant nuo.darbo ir kuomet jis' 
dirbo.- Jeigu (Įarbftiinkas 
girtas kuomet sužeistas, ne
gali prašyti atlyginimo Cali- 
fomijoj, New Yorke ir Ne\v 
Jersey. Jeigu per savo ne
apsižiūrėjimą sužeistas ne
gali gauti atlyginimo Mąssa- 
chusėtts ir 'Michigan.

Califomią, Jersey,
New York ir P'ennsyjvania, 
neduoda atlyginimo darbi-

Tikime, kad ir dabar Vil
niaus darbuotojai dirba lie
tuvybei išvien be partijų ir 
pažiūrų skirtumo. Jei iš- 
ttkrųjų taip yra dabar, kaip 
kad buvo 1924-ais metais, 
tai amerikiečiai be'partijų 
ir pažiūrų skirtumo ’(išsky- 
rus bolševikus) aukos Vil
niaus našlaičiams, nes žinos, 

?- kad jie duoda ne šiokių ar 
paima už tos rūšies | kitokių pažiūrų skiepijimui

Brooklyno mu nuo sulenkinimo.
Kaip ji “nęis- 
tuos nebolšee-

į
•i

S

• v

*

į^jčanę vien dėlto, kad aš esu 
ji 'katalikas. Jei jiems atro- 

lytų, kad Hooverio perša- 
programa yra šaliai

^rMųdingesnė, lai jie balsuo-Įkiai įjai “atsiloja 
Hooverį.

kuriems mano
te OTograma patinka, balsuos I “polemikas.
V .prieš manę vien dėlto, kad 
Klėsu katalikas, tie žmonės 
r - prasižengia laisvos Ameri-I 
B kos idealams ir nėra verti a- 
^ iįėrikiečių pagarbos, nei a- 
p' Įaerikiečio vardo. Smitlias 
/.- patarė šaltai svarstyti to- 

Mus pav. klausimus, kaip
L, ^ąrmerių, darbininkų eleR- 

^pzacijos etc. klausinius ir 
.Kandidatui tinkamumą tiems 
BĮausimams rišti ir jų per- 
ijainuš programas: patarė

B/ ^Varstvti viešai — ne liežu- 
iš;., z Yauti pakampiais ir ne- 

oeižti kandidatų iš pasalu, 
nitho kalba susilaukė pri-|giežos ir neapykantos jaus- 

o visur. Nepatiko tik 
igpublikonų politikieriams, 

rie tikisi gauti daugiau! 
ilsi] Hooveriu! iš Smifhol

^peižikiĮ, siaurapročių pro- 
fėstuntii.

reįžjįfri'-A . . i^' Reikia pastebėti, kad Ą- 
ĮLinerikos spauda, lygiai re
spublikonų kaip ir demokra- 
f. ių neduoda vietos savo skil- 

tiems šmeižtams ant 
LŠmitho. Liežuvninkai mala;

^>i^®uviaiS'slapta ir skleidžia1 
įuMaionymiškus lapuktiš?' Tik 
rri jiaikurie protestantų bažhy-- * -S* *

Tauragės byloj traukiami atsa- 
komybėn 122 kaltinamieji. 
Tardymas išaiškino visas su 
kilimo aplinkybes. i

pra-Kaunan. — “L. A.” 
į

neša, kad Tauragės sukili
mo bylos tardymas jau fak- 
tinai užbaigtas. Beliko tik 
atlikti kai''kurie formalu
mai. Kalbamoj byloj trau
kiami atsakomybėn 122 kal
tinamieji. IŠ jų 50 asmenų 
suimta, 4 yra policijos prie
žiūroj ir 2 išleisti už įkai
tą. Kiti 66 kaltinamieji ne-

I ' r , ■ ' - ■' »'

mai. Gal dėlto'nelaimingie
ji “įkaitinti” šios rūšies 
laikraščių skaitytojai ir ne
pastebi, kad tokių straips-

? ‘• “ , " ’ * i
surasti ir ji|ją byla Įiko iŠ-1 
skirta.

Tardomoji valdžia išklau
sinėjo ir pritraukė prie by
los 227 liudytojus. Visą tos 
bylos medžiaga sudaro 10 
tomų. Kaltinamojo akto su
rašymas ir bylos paruošimas 
nagrinėjimui užtrokš nema
žiau kaip 2 mėnesiu.

Įš patikimų šaltinių suži
nojome, kad tardymas su 
visomis smulkmenomis nu- 
statę, kaip puvo sumanytas 
ir įvykdymas Tauragės suki
limas.

X > ♦ į.
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čionais Suv. Valstijose, net -prisidėjo prie tėyty*užlaiĮčp
nekuriose valstijose giminės 
užsieny negali prašyti atly
ginimo. paikuriose valstijo
se gauna daug mažiaus ne
gu čionais gyvenantieji. Ca- 
lifornia, Iįlinois, Massachn- 
setts ir Neyv Jersey lygiai el
giasi su giminėms Amerikoj 
ir užsieny. Pennsvlvanijoj 
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 įr tėvams, jeigu miręs

mo. Bet atlyginimas gali 
būti sumažintas iki pusiau 
jeigu viršininkai tai]) nori.

Sužeistas darbininkas ga
li pareikalauti medikališkos 
priežiūros už ką darbdavis 
užmoka. Kai kuriose valsti
jose gali gauti mecįikališką 
priežiūrą per dvi savaites, 
kitose pakol pasveiksta.Kai- 
kuriose valstijose darbdavis 
turi užmokėti visas medika- 
liškas išlaidas nepaisant 
kiek būtų. Kitose netur mo
kėti suvirš $100.

F. K I. S.

,n

Prieš daugeli metų, kada Ukrainoje dar ne
buvo žinomas krikščionių tikėjimas, ant Dniep
ro kranto stovėjo nedidelė, kaip ir visų ukrai
niečių, gražiai išbaltinta trobelė. Aplink ją |>u- 
vo daržas ir'sodas, o toliau gabalėlis dirbamos 
žemes. ’ •
»* * •

Toje trobelėje gyveno neturtingas našlys su

— Įr apie tai, brangusis nesirūpink, — at
sakė jam Olga. — Aš žinau, ką daryti. Nie
kas nežinos, kad esu mergaitė; aš persirėdysiu 
i vyrą. . t

MUCIVlyla IX dvi V” IYAtL cll Cll Uc” I • . . ■» • -V* T T j • •J. . . -.i.' .-.1 vienturte. neapsakomai, gražia dukterimi, Oiga.niu rasvtojai— redaktoriai „ ,■ _ • _. , ,< ± ■ ■* • .v, , Kad žemes turėjo labai mažai, tai visas jų pra-_____ ____ turėjo labai mažai, tai visas jų pra
gyvenimo šaltinis buvo karvę, keliolika namį- 

. |nių paukščių ir laivelis. Vežiodamas žmones 
vo, kad galėjo ga-

jais patys sau išduoda pro
tinio bankroto paliudymą.

Gėda ir liūdna pripažint i. |'"T " ~~ T”. ' J Y
kad vra dar pas Us tokiu P*1 Dn,^r?;:’IS tlck PeW 
, , . j. na pasiturinčiai gyventi,lapų, kūne savę vadina mi-j 1

Kartą, bekertant miške medį, Olgos tėvą iš' 
tiko nelaimė, ir nuo tada iiko netinkąįipąą(>jo
kiam darbui. .Įo susikrimtimui nebjąvfl jgąlo, 

fantų fdiiatiškais savaitraš-Įtačiau noroms nenoroms turėjo pasiduotį 
čiais, jie pasiępdftą siaurės-Iriam likimui. ,.T ;

Ull ttt.............. — Tėveli, — sakė jam Olga, — nenusimink!
atvira anonymus it - fanatiškus la- Ar aš neturiu tiek jėgų, kad negalėčiau val-

krašeiais, kuriuos pastačius 
greta su Smithą šmeižian
čiais* ancmymais ir ’protes-

♦

*

Iš miško tankumos, kuris tada dengė kairi- 
jį Dniepro krantą, išėjo jaunas, gražus vyras, 
apsirėdęs medžiotojo grabužiais. Ant pečių, 
turėjo nušautą stirną; vienoj rankoj laike lan

• ? - « " t f * ■

ką, kitoj — medžiotojo ragą. Pastebėjęs prie 
kranto pririštą besisupantį laivelį, pridėjo prie 
burnos ragą ir garsiai sutrimitavo.

Po valandėlės pasirodė berniukas ir pribė
go prie laivelio. Tikrumoje buvo tai Olga, pa
sirodžiusi i berniuką. Didžiausią vargą ji tft- 
rėjo sii savo ilgais plaukais, kuriuos reikėjo pa
slėpti vyriškoje kepurėje. Iki to laiko jai se
kėsi ne blogai: nė vienas keleivis nepastebėjo.

• T

feiai laikraštukai vedą at-|ni ir labiaii įtūžę už anuos 
■piraklią bigotišką ir

Jtev? prieš Smithę kaipo ka- piikįis.' &tAa dyti laivelį! Biik rainus, j^k žinai, kaip aš ge-
T>^_____ _____Isinci-lvai iTklimiu *gteiką. Pas įpus vra kitaip. 3U skąįrttoįai angL-hai įTktapju.

‘ ’šMVižhir t^tn^s Bet • fubhatrpu rfera ' "’4 — Apie tai, kad perkeldįneš
®&nikos,’ lygios pašarposiMt minties, riė darbo, tfldgiaii-už mane, žinau gerai.1 
^^U^ialįdtVinių’kdllHhijjtiriiffr (risčių žodžių ir nė-|da ramybės, kad f n, kaipo mergaite, gali pa- 
/jbmpanija nuolat eina' kai-(apykantos migla.

•

* » r * X • *

si žmones.pe |>10- 
: man tas neduo-

K «

-♦J ■* * • j «
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tirti tAiri). nemalonumų.
* x_ .

* ‘‘a.

M .
V ■.■■ ■ '‘-A

kad tuo berniuku yra graži mergaitė.
< ♦ t , ■' i » J f

Laiveliui prisiartinus prie krantų, medžio
tojas į jį įšoko, o “keltininkas,” pasistūmęs nuo 
kranto, pradėjo irkluoji. 'Jau Jnivo arti kran
to, kada tvirtas vėjo sūkurys nubraukė nuo pi
gos ■ galvos keįmrę.i yitfapldpkė‘apie- 
snktomis aukso kasomis, stovėjo mergaitė, lei
džiančios saulės raudonai nudažyta, UfikaĮtus ir

velis vėl būtų atsidūręs vidury upės.. Bet jis:
- J- . . v, ’ ' •* -

• P*.

3*.

■ < * !.V . 1 ’’ '

padėjo Olgai irtis ir laivelis laimingai priplau
kė krantą.

lįledžiotojas, matyt, buvo išauklėtas, kad gar
siai nesijuokė, bet negalėjo tverti juokais, žiū
rėdamas į nepavykusį šposą. Paskui mandagiai 
paklausė, ar ji nenuroytų, kur jis galėtų pasi
stiprinti ir ar negalėti] surasti vadovą, kuris 
jam nurodytu kelią į Kijevą. AĮergaitė nuvedė 
jį į savo namus, kur, kiek jų išgalės leido, ro
dė savo svetingumą. >

Būdamas keltininko trobelėje, jaunas me
džiotojas susipažino su Olgos tėvu. Jis jam 
papasakojo priežastį, kuri privertė jo dukterį 
persi rėdyti į berniuką. Medžioto jas sužinojo, 
kokią gem jį turi širdį, kokia yra paklusnų 
dora, kaip noringai ir lįnksiuai pildo savo 
darbą. •

Kai medžiotojas iš keltininko trobelės ėjo 
namo, Olga jį lj’d^jo, rodydama kelią. Ėida- 
mas jis uždavinėjo jai klausimus apie jos kair__
mvnus, gyvenimą, džiaugsmus ir nuliūdimus, ir 
buvo nustebintas' jos protingais atsakymais, ko
kių nebuvo tikėtasi iš kaimo mergaitės. Atsi- ; 
sveikindamas jai gražiai nusilenkė ir —
kad ką nors atsiųs1 paimti paliktos jų'trobelėje 
stirnos. ' t ’" 
•Ą T9 vakarą, pabaigas yjsu 
mus, išėjo fĮ|ga nriOipeą khn1 
Štingąbl' gieSmetid,^nup’ 'foĮįj 
seliij skambėjo upes pakra...
tos giesmelės priversdato ją svajotu Ir OlgoS

• , - • 
‘ ' . f t'
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von.

broliais

atsake ri

n / >> • mo-

na žmogų šitą darbą atlikti.
New Hampshire valstijoj 

žmogus, kuris išduoda dar- i;

keltininkas svečio. i 
šįeri* nifejfefe? ‘fe?

K’-IK-K Al.aBMUL > t

tinama ‘ ‘v ’ v “
:oš

juą, patyrimą ir Įt 

gusieUis cukrinių, i 
fikjus, piarartu bū' 
lankyti ir daug ko ] 
Ii. Pate p. BfMta 
giasi galįs būti kri|j 
dingas ,ir yra deąiių

ippkyklos yrą taip sutvardy
tos, kad vaikąs prieš arba po 
z|ąrpu gali jas lankyti.

Ne\vYorko valstija pir- 
miaus reikalavo kad vaikas 

T 4 • ‘ ’

turėjo lankyti šitas mokyk
las pakol sulaukia Į8 metų 
bet dabar rėikalaujama tik 
iki 17 metų: ;

California, Illinois, Ohio 
ir dar 14 valstijų reikąlau- 
*• 1 • j • * *■i. ■ •' •v •1

ir yisos Ųkraiftos ponas. t ’ L 
iešpatię! — sušuko nusigandęs kelti-

LŽ" ■' — '—-S r- ' t* •- * • • 'a ,

P^yti savo

Vilniaus

j . , ? i. ’ > \ n •

----- — Reikia man tų svajonių atsikratyti,- — 
į iųan rytą pabudus. ..

-M ;,t O rytas buvo nepaprastas. Sodas, supantis 
įft trobelę, skambėjo įvairiais paukščių balse
liais, giedančių savo rytmetinę giesmelę. Ma- 

. žas gėlių darželis, nusėtas brilijantiniais rasos 
A Saliais, prieš saulę žibėjo Įvairiausiomis vat- 
amsėtais., r .

- L--į.icX >;_»C fru jį j;- a -

ninkas. —- Ąš neatidaviau jam prigulinčios gar
bės! Vargas man!

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

Žinokit, kad mano atvv-

ĮJepos mėn. 1 dienos sve
timšalių statistika parodė, 
kad jų buvo Lietuvoj 15.935. 
Rugpiūčio mėn. Į 'dieną jų 
jau užregistruota 16,622. 
Daugiausia svetimšalių yra 
darbininkų — 5,095, amati
ninkų — 2,11 , žemdirbių— 
1,265, pirklių — 698, tar
nautojų privat. įstaigose — 
594, atvykusių į svečius — 
421, mokytoj ų—376. moks
leiviu — 425 ir kiti likūsie-

;u, t ■ ’■ ' f K !• . « „» į j •

ji įvairiausių profesijų ir 
užsiėmimų žmones. Valdiš
kose įstaigose svetimšalių 
tarnautojų sumažėjo tik 
vienu žmogumi, liepos 1 d. 
buvo 200. rugpiūčio 1 d. — 
199.

Be pilietybės buvo — 9,- 
602, Vokietijos piliečių — 
2,802. Latvijos — 1,574, Vo
kietijos optantų — 1.555, IT. 
S. A. — 265, SSSR — 103 
ir iš kitų valstybių žymiai 
mažiau. Bendrai paėmus 
svetimšalių skaičius padidė- 
jo 687 žmonėmis. \ -

tno tiems, kurie dirbo ir di-j 
deleš' sumąs klojo,’ ųaatyii 

’ savo pasįangaš'reąliziibtal.j 
i Dėlto kviečiame ^visus^šihj 
- Amerikos JįęfaiviiĮ džiaugs

mo iškilmes/ ;
' • Šv. Kryžiaus ligoninė yriu 
mūsų. ' Ne Vienas is; mūsų 
joje sveikatos ieškosim^.] 
Nei vienas šiandien “negailu 
me perdaug rizikuoti tvirti-'! 
nant kad mums Įigoninė nę-i 
ra ir nebus reikalinga. Liga 
ar kitokia nelaimė nei vįe-l 
ham į akis nežiūri. 5
'»t*T ■*

Pagalios, Šy. į^iyžiuus Įi-į 
goninėję bus vietos ir tiems 
nelaimių prispaustiems bro
liams lietuviams, kurie dėl

! ’ V ’ > ’ *' i D • • J •' * ♦ ♦ * • # 

sunkių gyvenimo aplinkybių 
nepajėgs sau už kambarį už
simokėti. Labdarybės Są
junga ir jos' ligoninė to
kiems savo broliška ranką 
išties.

Tat, dar kartą kviečiame 
visus į Šv. Kryžiaus ligoni
nės švėntfnimo iškilmes.

Labdarybės Sąjungos di
rektoriai :

Rev. F. Kudirka, Rev. H. 
Vaičiūnas, Rev. Albavičius, 
B. Sekleckis, M. štikas, A.r 
Nausėda, B. Nenartonis, V. 
Strioga, Pr. Vaicekauskas, 
Z. Gedvilas, A. Valančius, 
V. Balanda.

P. S. Norint gauti plates
nių informacijų dėl pašven
tinimo, kreipkitės šiuo ad
resu: Lith. Hply Cross Hos- 
pital Fund, 2423 Jf. Mar- 
ąuette Rd., Chicago, Iii.

teris.
hą dideles malonės.
kimas turi kur kas kitokį tikslą, nei paimti nu
kautą stiriią. Pasakysiu tnimpai. Atvykau pas 
jus prasyti, kad duotumėt didžiajam kunigaik
ščiui Igorui savo dukterį už žmoną. Kol jos 
nemačiau, stebino mane tas kunigaikščio no
ras. Dabar nesistebiu, nes matau, kad ji yra 
gražiausia ir maloniausia mergaitė mūsų kraš: 
te. •

Jokiu būdu neturtinga Ukrainos mergaitė 
Hfco .Įuinįgaįkščio ^rnona.’ 4 Jos' savo vyrui aisi- 
Ūavimaš, protingumas ir grožis, buvo kntį- 
čiu, Kuį ji davė |nmigaikščiui tgorup

__ ____ k i 4 - ;__ _ __ ■,
rdnyiiaš, įr ’tuo paliko ląbąi
plų-įspūdį mųsų užsienio- 4ūpestm^ ir 
iams. Atsiradus i§ savo 
ąrįir" piano,,'skambintoji' 
įaskainbmta, padainuota ir 
Šsiskirstyta 1 ■valandą.- D. 
Įrįtanijbs lietuviai nėph- 
•astai sujaudinti maloniu jų

" “ ! apari ja priverstiną mokslą iki 18
Wyoming, vaikas amžiaus f Miėhigan 17

chųsetis, Pennsvlvania, Ne-
braška ir 8 Įeitos valstijos 
pakoĮ sulaukia 16 metų am
žiaus:

F. L. I. S.

ėmimas Kaune.^^L^.val.' Ą. 
Britanijos lietuviai p.’ Lebe
dis, p-nia Liebediėne, p-nia 
J3andžiuvienč, p-lė Baiidžiū- 
tė su buvusiu pas juos GĮąs- 
gow’e, Škotijoje, u Išeivių 
Draugo” redaktoriųmĮ — 
laikraštininkų "Tteonu Jit- 
kauskp atėjo į Karo Muzie
jaus sodelį, kame jų lauke 
p. užs. reik. min. departa
mento direktorius Ig' Jęny- 
nas, kuris buvo atėjęs daly
vauti su Didžiosios Britani- 
jos lietuviais nuo Komiteto 
užsienio1 lietuviams priimti; 
čia ’ pat laukė ir Karo Muž. 
kapitonas Šeštakauskas, ku
ris tuojau ii- aprodė sve
čiams Karo Muziejų, visa ką 

1 išaiškindamas. Pradžioje D' 
[Britanijos lietuviai drauge 
[su į). Jonynu ii' 'Šeštakaus
ku buvo nufotografuoti prie 
Laisvės paminklo, Muziejų 
aiškino p. Jonynas pakai
tomis sii kapitonu Šešta
kausku. F. Jonynas ypatin
gai nuodugniai aiškino, ap
sistodamas prie senovės is
toriškų faktų. Tas nepa
prastai D. Britanijos lietu
viams patiko. Užbaigus 
Muziejaus apžiūrėjimą, sve- 
M Msv
syti į syeęių knygą ir tuo
jau išėjo dalyvauti vakari- 

Inese vėliavos nuleidimo ce- 
Įremonijose. Po sugriežto 
I himno P: Lebedis prie pa
minklo žuvusiems už Lietu- 

Ivos laisvę pasakė trumpą 
prakalbėlę, kreipdamasis į 

j Lietuvos žmones 
lir sesutėmis.

Jau buvo vietoje ir vaini
kas, kurį D. Britanijos lie
tuviai nue savo vardo po 

I to ir padėjo prie paminklo 
su parašu: “Žuvusioms už 

ipietūvos laisvę—dėkingi B. 
I Britanijos lietuviai. P6 ce
remonijų svečiai buvo ap- 

I dovanoti rožėmis iŠ Karo 
Muziejaus sodelio, ir drau- 

Ige su p. Jonynu nuėjo \ 
] Šaulių Sąjungos svetainę, 
[kame buvb paruošta vaka
rienė. Čia drauge sųTietii- 

Įvemis, anksčiau Os D. Britą- 
nijos parvykusiomis į Lie
tuvą maloniai praleistas lai
kas pasikalbėjimuose apie 
Lietuvą ir B. Britaniją. 
Kalbėjo p. Lebedis, p. Jo- 

Įnynas, Lėonas Vitkauskas.

mintyse atsistojo tos dienos pergyventi įspū 
&ai.

i

nors kartą gyvenime ?
nas.

užbaigimą penktos kliasos, 
ir tt. dešimts yaĮętįją it 

yįsoą vąlstijo» randasi Į 
pįetįioąę, pętur; pąoksįo l

42 valstijos reikalauja kad 1 
'jeigtt vaikas įieišpįĮde mąks-

A. : ' ' f - - Si
' —T’ M*

J;
^4Sa!ig beveik kiekvienos ^$8- aa^ is^ių ne- 
yjpiliuainėčiai vaikai norėdami 
■Išdirbti vasaros laikų kuo- 

^^foet -mokyklos užsidaro^ ar- 
fa norėdami dirbai po kelias 

/ balandas į dieną ąiokyklpj 
'laiku, turi išgauti taip va

idinamas “dafbo popintas P 
'; pirin negu gali stoti darban. 

ĮTuos certifikatiiS ' išduoda 
paskirtas viršininkas įr ’cer- 

' -tifikatas parodo;: kad apli- 
y kantas fiziškai, tinkamas 

dirbti ir kad turi pilnų dar
bo meti}.

Paprastai mokyklos .virši
ninkai ’ išduoda certifikatus 
nepilnamečiams dirbti Taip 
.vadinamas “employment” 
certifikatas. išpildytas su 
yardu darbdavio. Kitas 
darbdavis negali pasamdyti 
tą -vaiką. Mokyklos virši
ninkas turi persitikrinti, 
kad tas darbdavys, kuris ini- 
-i|ėtas darbo certifikarer pri
silaiko prie visų valstijos 
Darbo įstatymų kaslink va
landų ir darbo aprubežiavi- 
mo. Kaikuriose valstijose 
darbdavis priverčia norin- 

—dirbti pasirašyti po šiuo 
eertifikatu. Kitose valstijo
se tėvai arba prižiūrėtojas 
vaiko turi su ju&n nueiti 
pas viršininką, kuris išduo
da darbo cerfifikatą. New 
Yorko valstijoj kuomet vai
kas kreipiasi prie mokyklos 
išgauti darbo certifikatą 
jam duoda pilną fizišką eg
zaminą, tik ne Nevv Yorko, 
Buffaįo ir Rocbester mies-

- tuose kur yra tam tikslui 
ramdomi . reguliariški svei
katos viršininkai. Viršinin
kas, kuris išduoda certifika
tą turi pasiųsti kopiją fiziš-

- ko egzamino darbdaviui.
Tinkamumo certifikatas v- 

^ta geras tik vieniems me
lams. ;
r-Illinois valstijoj darbo 

_ certifikatus išduoda tik mo- 
kokios viršininkas, arba jo 

^ paskirtas žmogus, arba kur 
nėr mokvklos vii'šininko.

(Įį^Juoz° Žiedo, Garnelią kaimo, 
^Ttenos aps., užrašė Skraistė)

Stov’ žirgelis pabalnotas, 
Muštukėliais pažabotas, 
O broliukas svirtie sėdi 
Po juoduoju gedulėliu;
Stov ’ seselė prie šalelės, 
Stovėdama gailiai verkia, 
Ašarėles skubiai braukia.
— Neverk sesele tu jaunoji, 
Ma, širdele mylimoji, 
Tau atnešiu dovanėliu: — 
Aukso žiedą, jaostužėlę.

. Verkia tėveliai seni likdapii, 
Sūnif 'vaiskan išleisdami.
— Neverk, tėveli, mielą motinė- 
Kaip išjosiu, taip parjosiu, [le, 
Kad neatjosiu, pas karalių stojau 
Vilniaus mieste mandravosiu.

j —————, ■ —

Po vyro mirties Olga liko Ukrainos kuni- 
afkšlĮėibe, o jos 'valdymas buvo toks protlų- 
fe.Tt’MfIstorija teisingai ją pavadino Olga I’ro-

te • IR: 
yo išnuomijotaį 
khliui Frięui cukrinių ™ 

fenų Kjjjtųng reįtetea 
Tais pat metais runkeliai 
užsodinta 125 ha.
32,000 ‘' centnerių ruxfKE&^ 
Pirmais valdymo metai 
dvard žemė, kaipo nepiliai 
kinta cukrinių' runkelių kw 
turai, nedavė1 tinkam<yjiii 
liaus. Cukriniai runkdb 
reikalauja sausos dirvo$ri 
todėl dvaras reikėjo sausis 
ti. Šiemet užsėta 1'00 ha. i 
tikimasi ’ gauti 50-M>0;00 
centneriu runkelių.'

Dvaro nuomininkas, jrna 
tydamas, kad Lietuvos 
inių dirva yra tinkama rdn 
celiams, išnuomūota tivar 
stengiasi sutvarkyti. "Visa 
ūkis dirbamas mašinoiriia' 
turima 10 runkelių kaupia 
mų mašinų, 2 poras garini 
žagrių, 2 traktoriai, 1 fešs 
plektas kuliamų ma^in^ 
kompl. garinių ’al^Įgį 
piauti mašiniij 3 sėjame 
mašinos, 1 kompl. dūrbil 
presavimo mašinų, 4 jay 
plaunamos mašinos, 
visos yra naujai įgytps. S 

Bankelių sėjai žęnB—£ 
™denĮ ij tręsw 

mesiu, o payąsary -75* 
zuperiu kalio druska ir. 
ri salietra.
fenam/ Vokietijon, <ka 
jiems yra nebloga rinka.

• ■ I , •iį

Dvaro nuomininko mam 
mu, Lietuvai vra būtinai 
steigti kuo daugiausia cukr 
nių runkelių ūkių, nęsjp 
riausiai tokie ūkia? apsiusi 
ka. Lietuvoje vra iįiitiii
taip pat steigii jau įr ctd
raus fabrikas, kas sulaik} 
nemažą suma mūsų luavi i, > .v' ė ’tJ

šiandien išmokamų uz svet 
mą cukrų. ¥ ’' ' ’

P. Beilis be išnuomoti 
dvaro (įar turi ir savo ųvi 
rą Klaipėdos krašte, Ših 
tės apskrity, 575 ha, kur 
taip pat yra paverstas ęįž 
rinių runkelių ūkiu. į 

Simanėliškių dvaras- n 
knaža' atneša naudos ir 
Jcaviskio miesto bei aptu 
Įies |>iednuoinenei —- 
pinkams, nes jame n& 
lat laikomų 27 šeimyno j 
dinarininkų, darbo ■ laa 
(birželio-liepos men.^-Jp 
samdoma iki 200 žmoni 
kuriems mokama: vyra| 

;as 4—5 litai ^d^naj, gi »nioi 
;p. rims 3—4 lt .

Atsilankęs dvare naį

Ir mato dvidešimt turtingai apsirėdžiusių 
raitelių, ant gražių arklių, kurių piyšakvje, tur
tingiausiuose rūbuose, jojo žilas bajoras.

5 ,*». 5 .

Pamačius, kad visas būrys suka į jų tro
bą, ji dar labiau nustebo.

Prie vartelių jojikai nuo arklių nušoko. 
Mergaitė pamatė, kad vyriausias ponas eina 
tiesiai į jų trobą. “Galjis nori ko nors pa
siklausti,” mąstė Olga.

Skubiai išėjūs iš už krūmo, skubėjo namo. 
Gražiai nusilenkus prieš senąjį bajorą, man

dagiai paklausė, ko svečiai nori.
Šonas riteris pažiūrėjo rimtai į paraudusią 

mergaitę, paskui, nusilenkęs, paklausė, ar tu- 
retų garbės pasikalbeti su jos tėvu.

Tokių aukštų ponų atvykimas įr seno rite- 
riaus žodžiai sumaišė Olgą. Pamanė, kad jis 
is jos tyčiojasi'jr kiek paraudo. Bet paprašė 
į vidų ir pasakė tėvui, ko tas ponas horį. *

• S^has keltininkas ne mažiau už dukterį' nu- i r«< v i*' C * . •
stebo tokiii rietikėtu atsilankymu, bet sužinojęs, 
kad tą riterį atsiuntė jaunas medžiotojas paim
ti jo paliktą grobį, nusiramino. ” ' .

—’ O kąs yra tas jaunas, malonus žmogus,

fikatą1 ’mio £ydįrt$jo; ‘ kuris 
parodo, kad apĮįkąptas yra 
geroj’ sveikatoj ir 'gaĮi afįik' 
ti‘ darbą, kurį ketiria diijitį.' 
; Kitų 'valstijų įstatymai 

beveik vienodi.- ’ Išgauti 
i‘darbo” popieras reikia tu
rėti tris dokumentus 
kyklos rekordą, metų certi 
fikatą ir sveikatos certifika

Visose valstijose a 
Utah ir ‘ 
turi turėti mažiausia 14 me
tų dirbti fabrikuose ir ki
tuose darbuose. Šeptynįos 
valstijos reikalauja, kad vai
kas turėtų mažiausia Į5 me
tų amžiaus. Apart to, 25 
valstijos reikalauja kad vai
kai turi būti 16 metų pirm 
negu gali dirbti kasyklose ir 
akmenų skaldinyčiose.

Maine. Michigan, Rhode 
Island, California ir Texas, 
nepilnametis turi sulaukti 
15 metų amžiaus pirm negu 
gali dirbti; Ohio ir Monta
na, šešiolikos metų, kuomet 
Connecticut, Illinois, India
na, Massachhusetts, Nebras- 
ką. Ne\v York ir Peimsvl- 
vinia ir kitose valstijose 
mažiausia turi turėti 14 me
tų.

34 valstijos aprūpina 8 
valandų darbo dieną, arba 
44 arba -48 valandų-savaitę 
vaikams neturint 16 metų, 
ir 42 valstijos draudžia nak
tini darbą.

Beveik visose valstijose 
vaikų darbo įstatymas pa
stiprina mokslo reikalavi
mai dėl reguleriško darbo 
certifikato nepilnamečiams. 
Tas reiškia, kadi pirm negu 
vaikas gali išgauti darbo i » s ■
certifikatą jis turi darodrii 
kad užbaigęs kiek reikalau
jama kliasų. 11 valstijų in- 
imant California, Indiana, 
Kahsas ir Minnęsota reika
lauja užbaigimą septintos

Jvi. Kryžiaus ligo-

Ligoninę syentįps Jo g- 
niiiiencija Kardinolas Mup- 
delein, dalyvaujant skaitlin
gai dvasiški j ai, v 'aukętįęąis 
miesto iy Illinois valstybės 
valdininkams ir tt.

Tai bus istorinė Ameri- 
kos lietuvių gyvenimo die
na. ■

Tai bus apvainikavimas 
lietuviu didelio darbo ii* pa
stangų. ■’;

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

Labdarybės Sąjungos iš
lėto augo. Bet ji išaugo į 
tokią organizaciją, kuri jau 
drįso daryti taip didelį už
simojimą — ligoninę staty
ti. Dideliu pasitikėjimu ir 
pasiryžimu pridėta darbas, 
kuris mūsų visuomenėj rado 
nuoširdaus pritarimo ir jos 
pagelba einame prie užbai
gos. Ą

___ •• __  
f Ir dabar mes dideliu, pa- 
sitikejima. ^rei&unės 1 į 
aukštai gerbiamas draugi
jas, kuopas ir kliubus, pra- 

’ šydami in corpore dalyvau
ti Šv. ' Kryžiaus ligoninės 
pašventinimo iškilmėse. 
Kviečiame lietuvius profe
sionalus, biznierius ir . visą 
mūsų visuomenę.

Tos visos draugijos ir vi
si pavieniai asmens, kurie 
aukodami didesnes pinigų 
sumas, nusipelnę garbės na*- 
rysfės vardo, pašventinimo 
iškilmėse bus atatinkamai 
atžvmėti.

§TPyi Žirgelis

Skubiai apsirėdė. ' ,
!j*įkai pabare visus ryto dąfįų^ sįąįga isgjr- 
rip lyg, artęjancių raitų žnumįp bildęsį. Nu- 
|[$įms pasislėpė už kvepiapcię® ą)yy<w 
ir įdomiai žiūrėjo, kas ten per svečiai. .w

Kas jis yra - ar pamatysiu jį dar 
O gal’tai buvo tik sap- 

Gal man prisisapnavo tik, grąžus, jaunas 
'“■ riteris, tas pasakos didvyris.^

’AJT
k" -J- *

Panašios mintys pynėsi mergaitės galvoje, 
ojo akyse nuolat stovėjo medžiotojas, kaip su ja.

lyg kokia kunigaikštyte, atsisveįkino žemai nu- 
t atlenkdamas. .

X)/ Gal su ja atsisveikino paskutinį kartą. Jis 
pamirš apie tą susitikimą: Bet ji tai atminę 

sg'-' tisą gyvenimą. Ji prisiminė visus žodžius ir il- 
, gai ilgai norėjo apie jį svajoti, jei ne tas nera- 

V~ liiUs tevo šaukimaš namo. ' — • vw ■

I
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įn ogTšn ąmvž-įiiš 
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BŠgpiūčio 27r-28 dd. įvy- 

&D&. 13 Seimas, Šv. Tre- 
iRte parapijos, svetainėj, 
al&rd, Conn.

tio®?iūčio ^7 d., 10 vai, xy- 
eęiiiias prasidėję, tškilmin- 

mdš šv. mišiomis, "kurias lai- 
^i&įušios vadas kun. K. tį:-' 

BBviČius, asistuojant' diako- 

i kun. J. Vaičiūnui ir sub- 
E&onui kun. V. K. Taškūnuh 

Piliorium buvo . kun. J. 
5, Iškilmėms pritaikytą 
:slą pasakė kun. K. Va-

3'C 7^:
£ 1i i &, v

; t ra
*

4

\ ■ ->■

»>

< f

‘ Bažnytinėse iškilmėse daly- 
tavoJ. E. vyskupas J. Nilan 
r suteikė palaiminimą ir pa- 
sąkĮ pamokslą.

Pamaldose dalyvavo seimo 
ieiegatai, svečiai ir vietos ka-

€ Ž
" L
y {portą

pratimus ir. nusistatym 
f‘Darbininko” kryptį. Para 

kė, kad “Darbininkas/’ busi 
leidžiamas toje pačioje dvasio

• -u A
•.t 11- -
' i R / 1 ' 
dele-

• ' f itafa vedimų ir "Rūkėjo naujai 
valdybai sveikatos ir .$tver- 
mės vedant organizacijos rei
kalus.. / i-r,

Kleb. kun. J. Ambotas, pa-
* f •- 5 .A.'

kviestas atkalbėti maldą, ragi
no delegatus sugrįžus dirbti 
.organizacijos labui, kad nuta
rimai neliktų vien nutarimais 
ant popierio. Visokius nepa
sitenkinimus ar. 'patarimui 
valdybai pareikšti ne piktuliui, 
bet mandagiu būdu. Užbaigęs 
turiningą ir paraginančią veik
ti prakalbėlę atkalbėjo maldų 
ir tuo seimas užsibaigė 2 vai. 
po pietų.

LDS. 1 kp. dovana $5.00 
perduota ižd. A. Vai^iauskui.

VI. Paulauskas, pirm. 
B. Mičiūnienė, rast.

T ' •j'
-pnynas, jų tarpe 24 biznieriai

-^eiįnynų. ___ ‘ '
i ■ Nauji bęųdrą4ąriūaį[ K^ >

Bostone vietos' -inteligentų 
iniciatyva sutverta kuopelė 
darbuotojų specialiai rinkti ži-- 
nių tarp profesionalų. Komi
sijon' teikėsi įeiti pp. adv. Šal
nai; ądv. Cunys, Dr. Jakima
vičius. Iš Worcester: p-lė adv. 
O. Stalgaitytė ir p. Bartkus.

■ Visiems nuoširdžiai pasi
darbavusiems šiame istorinia
me darbe ir pasiryžusiems su
lig išgalių prisidėti tariu kuo- 
širdingiausia ačiū!

Kun. S. Draugelis,
Knygos “Amerikos Lietu

viai” Leidėjų Komiteto Pir
mininkas.

i '

’ įgelto LD§. XHI seimas Jš- 
‘Mne^ač^riežtą reikalavimą, khd 

prie centro būtų atgaivintas 

Streikierių Fondas, į kurt 
je kol jis būsiąs redaktoriunKlpj^^^ liuosos.aukos^iŠ kuo- 

Padaryta pastaba išrinkt pų, pavienių narių ir darbinin- 
prėsos komisiją. Pateko kun. kąms palankių asmenų; taipgi 
J. Bakšys ir kun. J. Ambotas. nutarta kuopose ir spaudoj^ 

Skaito laišką P. Liutkienės tuo klausinĮj^v^iytj stiprią ir 
prašanti grąžint jai paskola.! msteiuati^g^^^įtĄcįj^-

8. Priimtai >keabliuieija prieš 
lankus VilniauS> klausimu ir 
nutarta^pasiųsti Tautų Sąjun
gai.

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

Nutarta, kad ateity yisi j- 
nešiiūai būtų skaitomi ir ko
misija padarytų savo nutari- 
įną.

10. Nutarta, kad centro val
dyba iduotų kvitas tiems, ku
rie davė paskolas; kad centro 
valdyba atsišauktų į visus na
rius ir rėmėjus ir prašytų, kad 
jie už* paskolytus pinigus atsi
žadėtų nuošimčius ir jeigu ga
lima ir paskolas kad sumaži
ntos mūsų organizacijos sko
las.

Paskolų atsižadėjusiems iš
duoti paliudymus ir juos pa
kelti į rėmėjų garbės narius.

11. Kitą seimą laikyti kartu 
su Federacija. ’Seimni laiką ir 
vietą paskyria Federacija su
sitarus su LDS. centro valdy-

I ha.
Naujos centro valdybos

■ ri'nhŽTnai:

I Dvasios VadąJskfrs 'Kunigų
I Vienybė. ‘ .j

Išrinkta: VI. Pliauskas — 
pirmininkas, ICZdankus—vi- 

Įce-pirniininkas,‘A. F. Kneižys 
— sekretorius,,/A. Vaisiaus
kas — iždininkas.

Literatinėn komisijon iš
rinkta: kun. K. Urbonavičius, 
kun. V. K. Taškūnas, K. Kru
šinskas, kun. J. Švagždvs ir 
J. Vieraitis.

Kontrolės komisijon išrink
ta: J. Smilgis, J. Glavicka* ir 
R. Ainorius.

A. L. R. K. Federacijos Ta- 
rybon išrinkta: A. O. Aviži
nis.

Seimo dienotvarkei išsisė
mus, prezidiumas dėkoja vie
tinei kuopai už gražų seimo 
primosimą ir priėmimą, kle
bonui kun. J.J^mbotui už vie
tos suteikimą ir delegatams už 
gerą posėdžiavimą.

Seinio delegatai x išreiškė 
padėką atsistojimu ir aplodis
mentais prezidiumui, vietinei 
kuopai ir dvasios vadams. 
Taipgi dėkojo pereitų metų 
centro valdybai, o ypač Lite-

‘ 1; ., Ankfetos gauta

Gauta parapijų žinios 
parapijų, ankietų iš sekkąčių 
Didžiai Gerbiamų Klebonų: i r,

1) Kun. J. Švagždžio — 
Montello, Massi '

2) Kun. Juškaičio — Cani-
bridge, .Mass. ( ,' . ' r
, 3) Kun. K. Urbonavičiaus

i ' » t •

— La\^-

I ! > ■ ’

Taškūno — Nor-

?
<*

Viso besiregistravo 27 
gatai.

Svečiai: kun. A. Petraitis, 
kun. J. Vaičiūnas, kun. J. 

delegatams taip irr svečiams 
suteikta seimo ženklelis, ku
riuos pagamino vietinė LDS. 
6 kp.

r ,• r -• t* •• •, C: f

Svečiams suteikta taipgi 
sprendžiamas balsas.

Seka sveikinimai. Laiškais 
sveikina LDS. 2-ra_, kuopa, 
Montello, Mass.; LDS. 13 kp.. 
Philadelphia, Pa.; B. P. Šil- 
kaųskas, Waterbury, Conn.; 
LDS. 1-ma-kp., South Boston, 
Mass.. su dovana seimui $5.(M).

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

Pertrauka pietums. Nutar
ta susirinkti puse po vienai.

Antra sesija
Seimo raštininkė peršaukė 

užsi registravusi us delegat us 
ir svečius. Visi dalyvauja. 
Skaitomas buvusio T2 seimo 
protokolas. Pastebėta, kad 
protokole nėra įrašyta finan
siška organizacijos apyskaita. 
Priimta kaip buvo užrašyta su 
ta pastaba, kad ateity pažy
mėti stambesnes sumas.

Ambotas, k 
K.: Vasys, j

Pirma sesija

Pirma sesija prasidėjo 11:45 
vidudieny. Seimą atida- 

Centro vice-pirniininkas A. 
I’Č). Avižinis.
E;'Po trumpos ► pasveikinimo 
. kalbos kviečia vietos dvasios 
Kyadą kun. J. Ambotą atkalbė- 
Kti maldą ir pratarti keltus žo- 
rdžius į seimo dalyvius.
K...j;

t Kun. J. Ambotas visiems 
^dalyviams sustojus atkalbėjo 
Zinaidą ir po maldos pasakė tu- 

riningą prakalbėlę ir pasvei- 
' kino delegatus.
s?'- Pasiūlyta dienotvarkė, kuri 
[ buyo vienbalsiai pribūta.
^ Centro sekertorius A. F. 

iššaukė kuopų delega
tus. \ Kuopų ir apskričių dele- 

|MlfjįiVĮiriil[i'iiii mančfatuv’ ' 
^Pisiūiyta išrinkti Mandatų 
Ipatikrinimui. įnešimų ir škun-j 
fdų peržiūrėjimui ir su^varky- 

ir rezoliucijų pagamini- 
komisiją. Vienbalsiai į 

komisiją išrinkta: kun. J. 
Švagždvs, knn. V. K. Tašku- 
nas, R. Arinorius. J. Smilgis ir 
A. O. Avižinis.

į. Komisija patjkrinus manda- 
štus pranešė, kad mandatai 
tvarkoje ir paduoda jų sąra-

*

>n, mai

Conn. -
Kniuštie-

Mass. —
/

| Seiman delegatų prisiuntė: 
> 1-ma kp., So. Boston, Mass. 
fe-. M. Žioba, O. Siaurienė, J. 
Glineckis, J. Jackevičius.
J 3 kp., Norvvood, Mass. — 
kun. V. K. Taškūnas.
ytG kp., Hartford, 
;IL_Kasmonaitis, B. 
nė, A. Kaunietis.

-kp., Worcester,
Stasys Bielinskas.

& kp., Cambridge, Mass. — 
rkpn. F. J. Jnškaitis, J. Smil- 
i.gis, A. Vaisiauskas.
I kP-? Providence, R. I. — 
BU O. Avižinis.

kp., Brooklyn, N. Y. — 
Krušinskas.

36 kp., New Britain. Conn. 
v B. \ličiūfiienė.

g. 97 kp., Loveli, Mass. — V. 
^Paulauskas, R. Ainorius.
L 108 kp., Worcester, Mass.-- 
gtL Slavickas. , , A
^.N. A. Apskričio: Matas Šei-

J. Glayjekas. ------------
E Conn. apskričio: P. Miką-

į CeAtro valdyba: knn. K. Ur- 
»navičius, kun. V. K. Taš-

A. F. Kneižys, kun. J. 
tfąi8)aų8kąs» A. 

feOifinis. !

■ ? • v •

- r.

Valdybos raportai

Pirm. J. Trainavičius 
siuntė raportą raštu, pareikš
damas, kad per pereitus metus 
organizacija sustiprėjo, bū
tent: atmokėta skolos sumoje 
$3.442.17.

'Vice-pirm. A. O. Avižinis 
laaiškino, kad pagal jo su

pratimą centre viskas tvarko
je.

Sek r. A. F. Kneižys pareiš
kė, kad visuomet dalyvavęs 
Centro Valdybos susirinkimuo
se. Beveik visą laiką pašven
tė prie redakcijos darbo ir su- 
sirašynėjo su kuopomis.

Iždininkas A. Vaisiauskas 
raporte pažymėjo, kad per vi
sus motus įplaukų buvo $19,- 
358.06. Balansas pereitų metų 
$2,366.30. Išmokėta $20,485.- 
56. Visuomet dirbo gerovės 
dėlei. Centre prižiūrėjo orga 
nizacijos finansinius reikalus.

Kontrolės komisijos, ir ad
ministratorės raportą ir finan
sišką stovį skaitė J. Smilgis, 
gan smulkmeniškai ir aiškiai, 
pareikšdamas, kad dabartinis 
organizacijos turtas » siekia 
$37,580.65.
H "Dvasios vadas kun. K. Ur
bonavičius pareiškė, kad orga
nizacijos narių dvasinis stovis 
.geras. Dvasiom- vade -darbas 
sumažėjęs po to, kada redak
torium sutiko būti knn. V. I\. 
Taškūnas.

Literatinė komisija pareis 
kė kad jie neturi ką daugiau 

v * » *
. raportuoti. Jų visi darbai bu

vo matyti organe.
•L'i

pri-

Laiškas priimtas ir nutarta 
perduoti centro valdybai.

{Nutarimai

1. “Darbininko” turinys di
džiuma balsų užgirta.s.

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, 
nepatalpinęs jo korespondenci-] 
jos ir apgarsinimo.

Sveikinimas ir skundas pri
imtas ir nutarta, kad jeigu re
dakcija ar administracija neat
lieka kokio darbo skųstis ne 
seimui, liet pirmiau centro val
dybai. Jeigu centro valdyba 
skundos neišrvš ir skundėjo 
nepatenkins, tik tada tokių 
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 
Šmulkštys, 
Mičiūnas.

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

svečiai: knn. A. 
V. Vaznvs ir A. 
Svečiams suteikta 

ženkleliai ir sprendžiamas hal
sas.

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

Tęsiama nutarimai.

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

4. Kad išplatinus organų 
“Darbininką” ir išauginus or-l 
ganizaciją nutarta daryti kuo-j 
pų spaudos savaites.

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

6. “Darbininką” 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 organi-J 
zacija, kad ji ypatingu susi
domėjimu seka darbininkų ju
dėjimą ir rūpinasi darbo žmo
nių Reikalais;- -

kad streikai darbininkų gy
venime yra didžiausia nelai-į 

mė, nešanti skurdą ’ ne vien 
jiems bet ir jų šeimynoms;

kad darbininkai, pradėję 
streiką nebūtų priversti dėl 
dnonos stokos pasiduoti iš
naudotojams nelaimėje savo 
teisingos kovos; t

n.
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Koks laimingas žmogus, kuris 
savo geidulių neklauso, kurio siela 
visada mirtį drąsiai gali sutikti, 
nes jo nelaiko sukaustę pasaulyje 
nei noras įgarsėti ar ką sau pa
čiam laimėti, nei kiti asmens daly
kai. Nei jis iškilti geidžia, nei nu
sigyventi bijo. Jis valdo save ir, 
nieko neturėdamas, viską turi. — 
Wotton.

— Boston, Mass.; f ■

4) Kuri. Virniausko 
rence, Mass.
; i

5. Kun.
\vood, Mass.

6) Kun. Jakaičio — Wor- 
cestei, Mass.

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

5) Kun. Strimaičio — Sche- 
neetadv, N. Y.

9) Kun. Jankausko — An- 
sonia, Conn.

I

BUVO NERVUOTAS, NUSIL
PĘS, NUGA-TONE SU

STIPRINO JĮ

Biznierių ankietos

gauta iš: Montello, Mass. — 
86 biznieriai; Norwood — 34.; 
Montello, Mass. biznierių ži
nias suteikė gerb.: J. Dauge- 
lavičia, J. Jeskelevičia ir K. 
Grigas; Norwoodo — V. Ku
dirka, P. Kudirka, J. Kava
liauskas.

L. D.S. KUOPy SUSIRIN 
ŪMAI

'r

įas

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

Labai uoliai

HUDSON, MA88.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 28 d. 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
lum. 12 IVater St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti j 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 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. Kviečia Valdyba

Štai yra puikus pranešimas ken
čiantiems žmonėms: “Aš labai 
rekomenduoju Nuga-Tone kaipo 
sveikatos ir stiprumo budavmo- 
jas. ” Rašo ponas Janus Morris, 
-Ir. West Philadtdphia, Pa. “z'š 
buvau labai nervuotas ir vi<
butelis Nuga-Tone suteikė m;.n 
pagalbą.“ Tai yra puikus pagy
rimas ir įvertinimas Nuga-Tone.

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

darbuojasi: AVorcester, Mass. 
p-lė J. 1,eonaitė, p-lė J. Rauk- 
tytė ir p. P. ] ledynas. Jis jau 
surašė virš 1(X) biznierių ir pa
sižadėjo surinkti žinias iš 19 
draugijų. Vadovauti gi žinių 
rinkime pasižadėjo gerb. kun. 
Vembrė.

Bostone: ponia Siauirenė,.- 
ponai V. Savickas, M. Venvs, 
J. Šokas, V. Grudzinskas ir P. 
Geležinis. Jie rūpinasi suda
ryti tikslius Bostono ir apielin- 
kes lietuvių sąrašus. Iš jų 
p. J. Šokas jau surašė 337 šei-

r;

4

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

sekmadieny, spalių x 21 d. š. m. 
Svarbu, kad j šj susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną- 
naują narį atsivesti} prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. s
į Raštininkėv

' EA3TON, 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.

M. Songaila
1 1 ■■■» »
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Įvairios Dainos
.25

4.
.25

5.
.25

6.
36

7. y.

.50

.50 .

.50

.50

JO

1.
2.

8.
9.

.30 

.40 

.30 

.30

.50 

.50 

.25 

.50

.75

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

\

.50

. .50 

. .75 
$1.50

►

►
►
k

.50 

.40

110.0 
. .30 
. .60 
. .20
. .20 
. JO 
. J5

.25 

.40 

.40

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_________
Bernučel, nevesk pačios .
Graži čia giružė_________
Meilė__________________ _
Meile uždegta krūtinė __
O pažvėlgki______________
Visuomet širdis surakinta.

. .75

. .50

. .50

. .40

. .65

. .50

. .60
$1.00

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Eisiu į girelę, b) Ui, ri, ui, Dieve .25 
a) Aš pae tėvelį, t>) Močiute mano .25 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, T4- 
veli, Tėveli____ -__________ _______
a) Močiute, miego noria; b) Oi, 
varge, varge -- ----------------- ;______
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzfe- 
nas (dzūkiška) ---------------------------
a) Kad aš buvau mergei®; b) Ir at
lėk® sakalėlis ----------------------- ------
a) Oi tu, lakfitfngėle; b) Vanagėlis 
tupėjo--------- ;----s-------------------------
Tautiški šokiai I. ---------- -------------
Tautiški šokiai -. -------------- — .

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS 
Apvesdinkite mane -----------------
Šių nakcialy (dzūkiška) ----------
Jojau dieną (augštam balsui)— 
Ko liūdit sveteliai -----------------
Siuntė mane motinSl® —-------- ■
Vai aš palrirsčlan —-----------------
Saulei® Raudona--------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
* Jau kelias Lietuvai----------------

Dvi dainos-------------- Z-------------
Mūsą Šokiai L-----------------------
Mūsą Šokiai TLA______ ________

GUDAVIttAUS DAINOS 
Aštuonios įvairos dainos ____
Trys dainos ..---------------

VAINIKUOTOS
{L Mūsą tokiai------- ------- ------ ;_____

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

“DARBININKAS”
r > :> - 'd

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7. . . . _____________
8. Penkiom linksmos dainos _

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas _ 
Skrenda, lekia musų mintįs 
Trisdešimt dainų________

Muštam Chorai
Ginkim šalį Lietuvos______
Giesmė į Šv. Kazimerą____
Lietuvos Vyčių Imnas'____
Pirmyn į kovą___________
Mes grįšim ten----------------
a) Išauš vasar®!®, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergyt® ________
a) Ęaip aš buvau jaunas, b) Ka
rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj-----------------------------------------
a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydeli, c) Kam anksci keltis 
a) Miels tėvoli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio1 vyno------

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e)
Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tu
rėjau vištą----------------------------------

22. a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- 
čia-liulia--------------------------- »------- »-

91
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

366 W. Broadway,
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įtotft”. pją- 
ngrado guber-- • f -«x. »J ^v* i

įe atsirado daug ipešhJb 
L dąug n^škų JR» Lot 

.ir Bowv^Į^ <ps- 
b. Meškos kasdien nąi- 

ina 20—25 raguočius^ Vab 
tiečiai bijo leisti, raguočius

i

■■;/.

į -ir ąrklius į laukus. <.Mtnėto-J 
se srityse yra apię fįOO me$-

W” -.....
'* 1.

r' ’ > • i WW
Prieš keletu dieųų, pą$o 

“ĘLĮįąs” atvyko Varšuvon 
Lietuvos žurnalistai ir bų- 
yęs j^įępĮp, ritinį^
teris; D-ras' Purickis. Len
kų spauda pranešė, kad 
D-ras Purįękis esąs atvykęs, 
kąįpo. vyliausio Lietuvos 

' laikraščio “Lietuvos Aųįo” 
redakcijos atstovas. Tuo 
tarpu “Lįetuvos Aidas” tą 
Žįnįų ųžgipčyjo pareikšda
mas, kad D-ras Pųriękįs ę- 
sąs tik laikraščio bendradar- 

^bis,^ ųe ąts^vas. ĮLras 
Purickis nianąs prabūtį 
Varšuvoj ir Lenkijoj apie 
gėlėtų savaičių.

Kąs traukią Dęnkiįon Įtie- 
fuvos^ žurnalistus ir šiaip 

. -...u- u,.

plėstis.^Beveik viriLtektrai 
yra uždaryti, krautuvės taip 

Ątę^ų mį^ry^ Ja-
’ į baimę įvarjdas, ųes; 

dąt nię^^ - ^YQ t&fc ;1 
^Įdojųpų, kiek dabar. Žmo- 
nėi vra labai išsigandę, o 
■turtingesnieji yra/iš. miesto 
išvažiayę. yj^rjaųsybė da
bar stos prieš tą ligą kovoti, 
jai nori ir Tautų Sąjunga 
padėti/ i! is

—r---------
PIRMAS SNIEGAS 

DAKpTOJ . z 
Leąd, S. D. — Ęųgsėjo 23 

d- čia ir apylinkėje' pįnUU 
kartu pasirodę šalna ir snie
gas.' .

F *•’>

Kąs trąukią Lęnkiįon Įjė-
V 1*J • v • •

^vėčius nęt bųv. ministerius, 
kuriu paskutinių metu lan
komasi kaskart daugiau, 
pųnkų spėti, ir ar tos vzįtoą 

’įlęįs į ąyvįkątų, reikia difle? 
Įįai abejoti;
* * 1* •*.

, ----------------------------------

|IDIS MARAS SĮ&ĮKIJOJ^ 
^J^Karščio *epid6OrrjaAdabai

pradėjo Graikijoje plėstis. 
*■ Atėnuose ir Pirėjuje yra

per 100,000 ligonių, o kaą 
" ųįeną miršta 80 iki 100 žmo- 

» įtių. Betyrinėjant pasirodė,
kai tai esanti koki tai ypa
tinga kaiščio liga. Šitą ligą

- atnešė nėkųris sergąs vyras 
. įš Egipto. Sirijoje, Arąbi- 

jpją'įr Egipte šitą liga tari- 
|aai atsiranda. Kelias die- 

po atvykimo to ęgįptįę- 
čio .susirgo apie 90 žmonių, 

apylinkėje. ~ Tai .buvo 
’^ap žįqna, tątįa )iga aprįm<>-

• Į)abar, kaip Graikijoje la-

TEATRŲ 

“MOTUJOS

“APKALBOS IR MEILĖ” 
SkjBlto

^^nkraščįų

į TARVYDĄ
B^dford St, Lawrence, Mass.

Sr - - ___ _____________

Iltrr Bnrwvnno n
•V]
£ ’

< i”
. •

’ e "
.įjį

t

rr 100,000 ligonių, o ka§ 
,eną miršta 80 iki 100 žmo-

vkofjijas galima
• u ....

LE¥1ĮJ0J PA^ĘĮ- 
HINKŲ ĮR ĘĄ JIE

Ikisak “Wiadomišci Sįta- 
tystyczne’” š. m. birželiu 
mėn. Lenkijoj buvę darbi
ninkų 888,5J(į. v Įš jų 571,7X7 
dirbą pramonės perdirbąmo- 
ųoj, 143,Q16 kasyklose, 63,- 
232 amunicijos ir gelžkelių 
dribtuvėse, 40,067 viešuose 
darbuose, 6,760 elektros vap~ 
dentiekįų stotyse.

Norint suvokti, koks vidu
tiniškas darbininko dienos 
pelnąs, paimta kasyklų įr aų^ 
dyklų darbininkai, kur jų ę 
sąma 300,000. Pasirodo, kad 
aukščiausios kvalifikacijos 
darbininkai kasyklose dienai 
gauną nuo 8 a. 6 sk. ligi 9 a. 
67 sk. ĮĮombrovos rajone 
kvalifikuotieji amatninkai 
gauną dienai 6. a. 20 sk., vy7 
resbrieji Oagelbrninkai, • dir
bantieji po žeme, nuo 4 a. 65 
sk. Ugi J a. 9.6 sk- Jaunėliai 
po žeme gauną 2 a. Silezijoj 
moterys nuo Į 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. 1Q 
sk., moters — 2 a. 95. sk.

Dąrbipinko dienos pripas 
audžiamojoj pramonėj taip 
svyruoją: Lpdzėj 8.23—4.25, 
Balstogėj 8.79—3.68.

Vadinasi, geriausiu atve
ju, taigi aukščiausios kvąji- 
fįkacijos darbininkas Lepki- 
jpj negauna nė 3Q0 mėn., ne
kvalifikuotieji, kurių žino
ma daugiausia, galina ten
kintis nuo 60 ąųks. ligi 100 
mėnesiui. O tuo tarpu yra 
nustatytą, kad dąrbininkui 
su šeima pragyventi ma
žiausiai reiktų 10 auks. die
nai. Štai kas geriausias.ko
munistų agitacijos įrankis...

Ifi tJML K
• ą snaamonM

naraDnos svet “ į' įbuvo gaua; sk;___
t. -\ - .. * <f‘ >Įrinkę. - . : - . .ųo; ■-■ j

• Ąįstovąi p. ^Įhuri^tiė, M.
Zi^, L<Įaį»»m dii- 
neckįą ir M"1 ^eikiBi> išdavė 
raportu? šėįmb. Ęą-

| porinį priimti, ’ r < 

Į Išrinkta komisija: M. Žio- 
Įba, O. Siaurįene, J. Glinec- 
Įkis, M. Šeikis- ir J. Guzevi- 
ĮČius pasitarti su L. D. S. 
Įcentra valdyba kai kuriais 
[reikalais.
| Nutarta reągti šokius 24 
[d- lapkričio. Sųrengįinui įš- 
| rinkta V. Valatką i? P. Mį_ 
Įlius. %
I Jaipgi išrinktą pyąniogų 
I surengimui komisija į kurią 
[įėjo V. Vąįatką, J. Glinęc- 
llds, V. Tamolifinas, A. Na- 
[vikas, M. Kilmoniutė, V. 
[Savickas. Orui atvėsus ža- 
Ida surengti vakarėlį sti gra- 
[žiu programą.
Į Pe to, buvo, įnešimas, kąę. 

džiami atsargon. Bet kad trumpinti ąąsiąįpkįĮuųą ir 
neatrodytų tas privilegija, [B0 to. turėti diskd^ij^- -VL 
numatyta atsąyginiųs ąpdė- |si pįbĮai tąm pritapę ir atei
tį mokesniais. • [ty tas hus vykdomą.

Nepasisekimai SSSĘ vąl-l Susirinkimus nariai skait- 
įžią verčią būti liberališką,|lingąį .lanko ir visi vra ge
tas pasireiškęs pąskutiąįą- 
me dekrete, kuris ypatingų 
privilegijų tiekia nąjnų sta- 
ytojąms: pamąį nebus nor
muojanti, rekvizuojanti, gS,- 
lės imti pągąl savo nuožiū
rą mokesnius ir tt t. 

į "{ • ; . ■ 'i '* . • '
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APsiAuams stovis
LATVIJOJ?

' ■

.okesįsamurtcSasl
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Spaudos žiiūonii^ ‘Siyię-| 
tų Husjąoj nępaprastai esm 

riš kasdien darusis vis o-l 
pegnis, nes ūkininkai neduo-l 
dą valdžiai javų. Nevežę Į 
netgi ir tų ja vii, kurie dar] 
ant'kamieno buvę nupirkti. 1

Vetinės valdžios įstaigos! 
bij4 griebtis eąergingesuių 
priemonių, nes ūkininkai! 
labai karingai-prieš valdžią 
nusistatę. .

Komandiruojamieji įarųl 
rinkti agentai pareiškiu, įcadj 
be jėgos jokių rezultatų pa
siekti negalima.

Sąryšy sų jąnj nederliu
mi pądįdiiitą apdėjimo nor-J 
ipa, kuri tačįąų ųęsutįųką su 
realiais galimumais.

Sąryšy su neramumais 
raudonojoj kariuomenėj, e- 
sa daroma > patikrinimai: 
atleidžiami seni kareiviai ir 
imami ištikimi nauji; neiš
tikimieji atleidžiami atlei-

Komunistų agentų suėmimai 
Rygoj

*• * <
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® “Darbininko” rėdai
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Ift Laimam t

..,4f 
ko biznio reikalais. Atlikęs
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' cjf-t: >

;S- -. įbliite ’ ' Mikediąhi^ v
Įąs eąįfiuibkas, kąndidatavo į 
ių Dięm^rątų partijos valsti- 

konvencijou t atstovus, 
pgi» kandidatavo ir Dr. 

Kasparo brolis A. Kasparas. 
Abu kandidatai 12 distrik- 
tė s laimėjo pirminiuose bal
savimuose. Yra viltis, J 
jie laimės įr ąu|yųąse hal- 
sąyįmuose. Taigi turėsime 
dų beturiu atstovu iš 12 
dįstrįkto demokratų konven
cijoje.

<w

raine ūpe. Pastebimas no
ras pasidarbuoti LDS. labui.

Kp. rast
_________z_  ,y

A.

Į^Minkęvįčius/^dž
ritus su draugu ii ___

. Oonn. Bostonan atvy-
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ta'

riąus reikalus grįžta atgal į 
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Rap.

' pORCUESiDBKY'-naųjasI 3 - WXWT|^ 
įttddas 18 kambarių. Didelis plotais f 7 ! 
žemės. Netoli Yortod' St,,lli24 8ėl<W Dr mį 
ŠI'? Sarinlakas. Mlltoą jk-aąj,

ANTREHDOS
1_____ i_ ______________ i

mas. Xardus dėl 
milą ' $45.00. 121 
tortou St Mtlton 

(R.-28)

kltįko'•i. < *V Ifl,

Įfąąs. ’ •. 
-- ' ~ <■ • * .f» »4> jjį
«¥• i«im «¥■ w. *4*01 

s$įįę£.o 

Telephone South* Boston 855&R y 
Vicc-Pirminiukasr—J. Betrauafcaaį/t 

24 ^hoųiąs Pk-, S. Boąto.ų, lf 
Prot. RašuĮiinkas—JT.‘ Glinę* 
5 ThomaS Pk., S. Boston, i 

JĮn. Raątirinkąs — M.
366 Broadvriy, g. Boętoą, 

Kasierius — A. Naudžiūnas, '
885 Broadway, So. Boston; Mass, -

S <1 

as ■-/» 
•g 

§S| 
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r~— ---------------jTTuaą.
LIETUV. DUKTERŲ DRJGf 

PO GLOBA MOTINOS
VALDYBA ’iBa 

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
625 g. dft S|., Ęfpton, Maw?;2g 

Vice-Pirmininkė—Ona Zūlonienė,
11 MouJp St., S. Boston, Mass. -

JM*. . v

•A/

■ ■ ■

DORCHESTEll’Y—5 kambariai ir sun 
kjunbaęys Naujas u
I»ustatynK* karų, t
Selden St., kampas'
256t> \

----- .

PAIEŠKOJIMAI

p:

&

ąęę Įįroadwąy, g. Boętou, 
Aasierius — A Naudžiūnas, '

p A — — W . i . . — — *

Tvarkdarys — j. Zaįkis,
7WinfieldSt., g. Boston, Mi 

Draugija laiko susirinkimus'!
tręči^ nedėlcįieuį kiekvieno ąfiP’7 
tiesio, 2-rą valandą po 
parapijos salėj, 492 E. Sevenl 
St., So. Boston, ĮĮass.

..j. - ■ t

PALTANAVIČIUS, A, gyvenęs 
555į Metropoįitan Ąve., Brpokįyii,

STOTINAS, Kasparas, gyvenęs 
Brookbu*TMr kostoąe, ar kur nors 
apie tas vietas.

LIPEIKA, Antanas, gyvenęs 
Litę^field, Lopu. Nuo 1924 to
jo gyvenimo vieta nepežinoma.

RAZMINAS, Adolfąs, apie 40 
m. kilęs iš Kražių vai., Raseinių 
aps^r., AmeęikoiĮ atvažiavęs prįcs 
pat pasaulinį kar^ — kur dąbąr 
jis yra — giminės žinių neturi.

STASIULIS, Juozas, apie 30 m. 
1923 m. gyveno Pennsylvania val
stijoj — jau penki metai kaip 
giminės Lietuvoje jokių žinių iš 
jo negauna. ,

KEREVJČIUS, Jonas, yra gy
venęs, Tyątęrbury, Conn., bet da. 
bar'nei duktė nei kiti Lietuvoje 
ęsantieji giminės apie jį ąieko 
nežino.
' BARANAUSKAS, Jonas, apie 

30 m., 1921 m. gy-vępęs Rrooklyp, 
N. Y., būk tarnavęs J. A. V. ką- 
riuomenėje ar laivyne — jo da
bartinė gyvenimo vieta giminėms 
ąežinoĮpą.

PERMINĄS, Antanas, iš Rubi- 
kų kaimo, Sedos valšč., Maįeikni 
apskr., Ąiųerikop atvykęs prieš

‘PERMINIENĖ, Marijona, grieš 
karą išvykus Anglijori, o vėliau ii 
Ąųglijps ątyykus Amerikon. ’

MROŽĄIČĮLI, Kazimieras, Jo
nas Ir Motiejus, is’Zigmantų kai
mo, Jauku vąį., Šakių apsk., Aūw- 
rįko.n atvykę prieš karą ię gyve
nę kur tai apie Bostoną.

VARAŠKEVIČIAI, Motiejus ir 
Ignas, sūnus su tėvu, gyveną ar 
gyvenę apie New Yorką.

GUDAITIS, Juozas, gyvenęs 
•Elizabeth, New Jęrsęy — tėvas, 
susirūpinęs, nes jau virš metu 
kaip nieko iš jo nėgirdėjęs.

MAZILIAUSKAS, Juozas, Ame
rikon atvykęs prieis karą, ąpie į 
žinių motina neturi nuo karo pra
džios. ‘

GEęEYIflUS, ’Į’omąs, tarnavęs 
J. A. V. kariuomenėje, po k^ro 
jokių žinių giminės nėra gavę — 
susirūpinę jo Įįkioau.

ŽILIONIS, Petras, ąpįę 5,6 pu 
iš Rusonių kaimo, Seinjų.' vai, 
Seinų apskr., Amerikon atvykęs 
189Į8 ęa., į920 $n. buk gyvenęs 
New Yorke ar kur tai apie New 
^?KAVINSĘAS, K., ilgą laiką 

gyvenęs, p gal ir tęįe§yv<^a, 
Kąghajptąn, N. y. — ?™Ss jo
kių žinių neturi — yra Įabąą susi- 
rflpfnę.

VlTKEVĮČĮAĮ, Jųoząs, Marty
nas 'it Kazys, jau apie. 30 m. Ą- 
merikoje —, giipin® jokių ?įnįų 
apie juos neturi.

KONDRĄTAS, Aleksandras, gy
venęs, o gąl ir tebegyveha Bhf- 
fal^ lj. V. 
geĮųrį ir ni<

’T .v .
. gal ir gyveną

625 g. ątb SV, ą Etom, Mass.- 
ice-Pirmininkė—Ona Ztilonieng, 

. St., S. Poston, Mass.
Prot. Kast. — Ona Siauriems,. :

443 E. 7th St., Š. Boston, Mąga^' 
Iklepkone South Boston 342i2-R. 

Fįtt. Rast- — Bronięlava Citoieųfi,
29 Oould St., W. Roxbury, Mass. 

Iždininkę — Ona Staniullut£
1Q5 W- 6th St., S- Boston, Maaa. 

Tvarkdarg'— Ona Mb&ttdieųf,
1512 Cdjįimbia

Draugįįa sąyo suęirinki^us lĮSko

mėnesio, 7:80 vai. ^vakare,

Į^btokohj 
laišku ar [telefonu.

CRDOAGIEČIAI “SANDA
ROS” Į| NUMERUSĖV ^

* -ri prikels ;
Chicągos “Naujįenos” p,ta 

neša, kad nigsęja 15 d. Chi- 
cągpje įvyko sandariečių 
puota. Valgyta su pamėgi
mu it tykai. 'Kalbėję dak 
tąrai. 'i?''’'

.“Į)r. Nąiktįią juokus krė
tė — sakė negana miegojęs, 
iiięko puoširdaųs apie 
“Sandarą” negalįs pasaky
ti.

“Dr. Biežįs riititai ragi
no saųdąi'įęčįus kultūrintis.

“Dr. Mąrgęris pranašavo 
savaitraščiams mirtį, ir pri
rengė sandariečius nenusi
minti, jeigu “Sąndūrti’ 
mirtų: mirtis — geras daik- 
tąs.

a“ Dar vienas kalbėtojas ra
gino sudėtį gana ąųkų, kiek 
reikalinga. Jam neplota 
deįnais. Gaįiūus kalbėjo 
“•Sandaros” reikalų vedėjas 
ir skaitlinėmis prirodė, kad 
reikįa tue tųojįąus $1,500, 
bet svetainėje susirinkę 
žmonės šaltai tą žinią prir
ėmė, - neplojo. Žymįausis 
sųpdarįctis davė $2.Q0 auką

“Eu\ Margens, seiųaus K[

žadėjp

kas' antrą utąrninką kiekvi

- T' 
f ; 4^

r /T. i* A

ATSIDARĖ VAKARINĖS 
MOKYKLOS

Pirmadieny, rugsėjo 24 d. 
atisidaič viešos vakarinės 
mdkyklos, kuriose mokoma 
kalba, rašyba ir amatų.

So. Bostono Bigelovv va
karinėj mokykloj jau regis
truojami mokiniai. Pamo
kos bus duodamos veltui.

Taipgi registruojami pio- 
kįniai ir Frederic W- 
Liųcoln vakarinėj mokyk
loj, Bro,ądway ir K Sts. Pa- 
mokos bus du°dąųios veltui 
pirmadieniais, aptradįeniaįs 
ir ketvirtadįęnįais nuo 7:3į0 
ikį val- vakare. Šiose 
mokyklose priima vyrus ir 
moterys. Moterys, kurios 
nori pramokti siuvimo ir 
kitų namų darbų, tąį geyą 
proga tą atsiekti lapkant 
šias vakarines mokyklas.

Lietuviai naudokitės pro
ga. Būtinai užsireistruoki- 
te šią savaitę.

Metuvįai p^įai
UŽSĮB?.^^9Krr?

Ląbąį daug piliečių peda- 
lyvaują riiikimųosc. Šiąįs 
metais, kųpmet einą tokią 
smarki kovą tarp kandida
tų į'prezidentus įr į kitus 
aukštesnius ofisus svarbu, 
kad yisi lietuviui piliečiai 
užsiregistruotu ir lapkričio 
6 d- balsuotų už kaųdidatųs. 
kurie jų supratimą yra tin
kami užimti vietas Valdžio
je.- Registracija jąu prasi
dėjo ir tęsis iki 17 j. spa
lių.

Bostono, ir prie jo 'pri
klausančių priemiesčių pi
liečiai gali užsiregistruoti 
City Hali darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5. vai. po 
pietų *ki spalių 3 d. š. m.

Nuo spalių 3 d. iki 17 d. 
užsiregistruoti galės nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Kituose miestuose ir mies
teliuose registracija bus ir
gi iki 17 d. spalių.

Neužsiregistravę iki spa
lių 17 d. negalės balsuoti 
^prezidento rinkimuose, lap

inio 6 d.
^Lietuviai piliečiai turėtų 

uSferregistruoti ir dalyvauti 
rinkimuose. '

■ T Am ____________ '•
ft ęĮMSTĖS

kurie esate1 užinteresuoti

■1

ŽV. KAZIMIERO R. K. 
VALDYBOS ANTRASAI* -

Pirmininkas — Jonas Jaroša, '• ’ Yri
225 L St., So. Boston, Mass. z 

Vice-Pirmininkąs—-J. Grubmska^ i,
24 Prescott St., Readville, Maą£' z*^į 

Prot. Rast. — V. Mickevičiui '^
405 3rd St., So. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šeikįs, /
366 Broadway, So. Boston, Mass/ ’ 

Iždininkas — V. BĮalutis, - 7

393 Kftk St-, So. Bo^on, Mass. A- 
Draugija laiko susųdą^imiĄ 

antrą nedėldienj kiekvieno mė
nesio, po num. 492 B. Scventii 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass.

—— ■■ ... — ■■ ■
... —-—*•-* **T**y< j

D. L K KEISTUČIO DĮLJOS r^ 
VALDYgOS 4HTMSAI 

Pirmininkas — Mot. Ve^iackaS, J
694 E., Sth St.; S. Boston, W Vico-Plrm: - Ėov. Ruka,'^ '

95 C St, So. Boston, Mai 
Prof. Ra^t. — Ant. Maęęjiln

450 fc’ 7th St, S. Boston,,’! 
iFin. Rast. — ^Pranas Tųleikį 
I 109 Bowen St., S. Boston, 1 
IIždininkas — K “ "

Į5Q H St, Soi 
Tyarkdąris — Į__
906 Ė. BroądwayfS. Bot 

Drąugųa laiko javo s^
kas Antrą nedėlaienj 
mėnesio Lietuvių Sa 
£

11 % :p^*-
i'nanr

Berlyno pranešimu iš Ry
gos, ryšy su ' neramumais 
Latvijoj iššauktas iš ato. 
stogų krašto apsaugos mi
nisteris; Svarstomas klau
simas apie apsiausties sto
vio paskelbimą.

Suimtas peprįkląusoąiųjįi 
socialistų vadas, Rygos 
miesto tarybos narys ir ne- 
prikląųsopuųų soęialistii 
pirmas kandidatas i seimą 
d-ras Kur§inskįs - Kurčijs. 
Be to, sųįmtį laikraščio 
“Yąrcįę” fafctinąs rėęĮaįto- 
rius Gąlęnįeks ir ligonių 
kasų vęikęjas Jablonskis. 
Visas nepriklausomųjų so
cialistų cęųtrąUpis komite
tas kaltinamas neramumų 
kėlimu. Dar šią savaitę tar
dymas būsiąs baigtas ir by
la perduota prokuratūrai.

nas

t ■

• ų •

' v

• -•’

- rimioSs jo. adreso 
;o iš j? negirdį.

, __ y aAĮ, petrąs,
ir. Ąneif (Ęo^opicnė), gvvępę, ą 
gal ir gyvena kur nors reąąsyl- 
vąnįjps ar hTeW

'-JOKINAVIČTUS, • jąoza<-£nią 
•Lietriroje nebcgannanaa -yvo-fra* i 

j’’’*
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PLEČKAITININKAI

EŽERĖNŲ BARE
Kaunas. Patikrintomis ži

niomis^ Eženėnų bare ties 
h$J$ l^nkų^pusej į 
ųų bažnytkaimį at-b, kurie yra ipeMaaį^

ayo,^ gyvęnįmo J7^or^^kliĮotii plečk'ai-
omę prisiųsti |įkfųį ąp|r« iimnkUb 
«k,pcs greibp IflįĮfffoffĘTmv ,
aukiamas b-yės WSfW'į^ #&R8'

Lie
tuvių. ^okyt^^^J^mįpąri- 
jps moksleivįą/įąu .susiva- 
žįąv©

Semįpą- 
■farpu Seminari- 
^fiioksleivjąi.ue-.

<tT £• 1
----------------------*----------• .:

-r 1 j>

šį šis sjisionkifi^ 
į-svsirbus, flęs įŠgWSp>ė 
SŠttus iš nnląu ą|štovo, 
iįĮ'tik k? sĮ|grįzo įš Įuie-

m TOiwrw ??r
MSSBSI

Visoj Lietuvoj kriminali
nių atsitikimų per liepos 
m^n.•'užregistruota 1305, iš 
aiškin|a 1007, arba 76,-6 
proė< /Liepos mėnesį dau
giausia nusikaltimų už viso-, 
kias Yągys^es — į098, tolįaų 
degtinės varymą <---56, fcuk-
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Priežodis sak0u“'P‘ažadė- 
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Išbarimais, ypač rinkimaiš 
Azidfnto, mal^ąūš

lankyti - rugsėjo 30 flr 
[ rfaL vakare, Lietuvių 
aLkąmw it tiilver W
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’teianoi.^

galiu, kad išgautį leidinaii

. t

vm -
t« K* ♦ r»Į

ros visus vergus. Be

r.----------------- -- - - JT - - - j,

ąkc. banderoles Itario inl I 
dams ir 10,000 komiso banH1 
derolių, per Marką Judasif 
na padavė\riįoke^iiK;depar? 
tainentiu. ųięlagfng‘1praneš

^7 r. *-------- :----- |
ų paįįuosa^imasį

► -

Karlo kasmet; lošimo rūmu 
se — kažino nusižudo api^ 
1000^žrrtohm, iš 'toto' išeiną 
apie heį

iciu^ ne 
AtVirk-'

I ■ v

i
i ęi -Stagaro 22,-1862 m.

Į Metimų v; 
4inii| 
;AįojĮ 
pr^ijėjo lino&aviinaA nėge

1619 fAnM^Ofrikoš 
atgabenta net :20 vergų. Po 
tų- mėtd,1 atgabeAhnas' Vergh 
buvo vis didesnis: ir dides
nis. Nežinom kiek iš viso

Įsuos visus v
I zidentasfiU 
davė repųblikoniĮ partijos

rt5gr««r.y i

-.-.-L .<« .Ajiiii-i

—e Su šitadereida mes žy- 
mime
braukiau ig^į^ųč įer Jo
cius. Ži»»6kūti^-poū&s‘ jMi- 
kįūinkėy ‘Xia V^^rtlkšnys.'3

,os hercogas ir ne 
jojo apie sostą, jis sap- 

ro keistą sapną. _ Jam pa- 
rdė šventas Volfgatngas, 
buvęs mokytojas, irypa- 

Er fengva kalbėjo :.reikšw^us 
p ėdžius: “Po1 Her-
^•^as nieko kįtci^e^O^ 
jfgiįiąąne, kad jis buvo perspė- 

Jas, jog už šešių' dienų mir- 
E Jis užsakė karstą pas- 

i&ikavo, meldėsi ir laukė sa- 
BOį galo. Tačiau mirtis ne*- 
fcaibdė. Tad jis manė, jog ji 
Ky ateisianti po sesių savaičių, 

vėl ruošėsi tam laiku*. 
^Pagaliau numatė šešerių 
^įnetų laiką, kaip teisingą jo 
■g;- įpirties datą. Per tą visą 

laiką jis darė atgailą, mel- 
l|||(iėsi ir pasninkavo. Praėjo 
^^a šešeri metai; jis vis dar 
^ynemiTė. Bet tokio švento 

gyvenimo vaisiai nebuvo 
prasti. Dvasiškoji vyriau- 
sybė pastebėjo hercogo šven- 

gyvenimą ir lygiai po 
^• šešerių metų nuo jo sapno 
Ky. dienos jam pasiūlė Vokieti- 
K jos sostą ir karimą.

' (“Šakinis”)"

-GUDRUSvPIEMUO
|? Vienas kareivis pasigavo 

? iš kaiminės aviną ir nusi- 
nešė jį greitai, neatsižvelg

ei damas į piemens prašymus. 
UI Tada, piemuo nubėgo pas 
pt pulkininką, kuris, išklausęs 
fe?-jjo skundo, tarė:

.-.fe • ’ X

K S3' 
||k -Sėt aš jo nepažįstu.

— Jei aš jį pamatyčiau, 
Ę^I^hciau, 
p nukas.

Pulkininkas liepė pulkui 
g? išsirikiuoti.x Piemenukas ė- 
||- jo iš užpakalio ir apžiūrėjo 

kareivius. 
Bį*— Ei, taip tu nerasi va
gi gies, — tarė pulkininkas. Iš 

užpakalio visi lygūs. Tu 
e privalai iš priešais apžiūrė- 

ti. Tuomet pažinsi vagį. Bet 
berniukas ėjo toliau ir pa- 

gčyrodė į šeštą kareivį: 
K — Čia, ponas pulkininke: 
? . čia yra vagis, 

fe A. J. KUPSTIS
į į ______________________________

B 332 WEŠT BROADWAY SOUTH BOSTON, MASSL
Telephone Soatb Boeton 1668—1373

arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.

Hardware KrautuvS South Bos
tone ant Broadway, geras, senai 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiai.

Barbernė ir Podrufanis. Vienin- 
tėlė tokia įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PBIEDfA1OAU8IA BBOGA 
KIEKVaBAM MBURANCE 
InEūrina įr ant ISMOKESČIO 

(lik M&aa. valstijoj) automobi
lius, fonofiua, dkhhm, stiklus, arei- 
katą, gyvastį fe 1 p. k

PatApfnn pinigus delei morgi- 
3hj namą ir fermą. Bostone ir 
jo apieUnkCae.

Jmgn turite pinigą, .kuriuos g»- 

lėtamate’pBfkolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmą arba antri 
morgiiSfa, praneAkite mąn., „. , •_, 

Užlaikau taipogi ir Ltiyskor- 
niYXBWuO IT JruZigi}. oAuiitaiaO

Malkas.
1 Anglp atpifo. Bir-
: kita dabar. Pastatome petoliau 

kaip 12 meilią nuo Bostono.
Turiu dau$yb$ barnų, fermų h- 

bisdų ant pazdkrimo ir mainymo 
kurių čia negalima suminiti.

Visais reikalais galima kreiptis

ępąito fltf 91 vak vakaro.' ‘

sfciTi

>*■>

\ -

r \ «
• i ??

Aš vagį nubausčiau,

rrintftl ♦

> i

■>?->. z.ri,_____ _ w>sw«v
-r~vAš,į*»r- ir juokdamasis

P .L

> ir
/ -X- - •

' ..
davv Jam dhkatą/ J".' ; 

Vagis ayįiją ^ grhžino 
buvo nubaustas.

(“Šaltmįs”)

•>. >

‘<

ka elgetomis 
įėiafe ljžikMį 
įdek nemažėja, 
fečiah -paskutiniaisiais metais 
pastebimas^'“laimės mėgin
tojų*’ didėjimas. Ne be rei
kalo?" angiai, pavydėdami 
Monte-JCarlo bizniui, ruošia
si .tolygias įmones Įrengti 
Viduržemės jūrėse esančioj 
tarp Sicilijos ir Afrikos 
Maltos saloje.

“Trimitas”
S

. . • ‘J

|

Valstybei
»
>

_ Bugpiūčia 23 d. Kauno

\ j f •

GUDRUS ŠEIMININKAS

Vienas šeimininkas, norė
damas, kad jo samdininkai 
smarkiai dirbtų, įsivadinda- 
vo kiekvieną darbininką- at
skirai į kambarį ir vaišin
davo, prašydamas, kad pats 
gerai dirbtų ir kitus prižiū
rėtų. xKai visi išeidavo dirb
ti, tai kiekvienas manydavo, 
kad jis tik vienas tėra vai
šintas ir užtad dirbdavo iš- 
si juosęs.

atsake Įiiėihė-

“Šaltinis”

KELIAUJA APLINK PA
SAULĮ ŠUNŲ VEŽAMI

Pereitą mėnesį iš Tilžės 
perėjo Klaipėdos kraštan ir 
atvyko į Pagėgius keliauto
jų aplink pasaulį šeima. 
Tai yra olandietis su žmona 
ir dviem vaikais, vienas 5, 
kitas 9 metų. Draug veža
si trijų ratų vežimėlį, kuris 
jų pačių, o kartais jų dvie
jų sūnų vežamas. Vežimėly 
vaikai ir visi kelionei rei
kalingi daiktai. Keliaunin
kai nenakvoja troboj, bet 
kur nors lauke, pasidaro 
guolį ir-apsidengę antklode 
nakvoja.

i Prieš tris metus jie yra 
: susilažę už 25,000 litų, kad 

apkeliaus pasaulį per 4 me
tus. Jau apkeliavo 18. val
stybių ir likusią kelionę- ma
no iki susitarto laiko baig
ti. Jie netrukus atvyks ir 
į Kauną.

IŠRADO GRAMAFONAMS 
POPIERINES PLOKŠ-.

; TELES

Nesenai kaž koks anglas- 
išrado būdą dirbti popieri
nes gramafonams plokšteles. 
Šios plokštelės esą padirb
tos iš tokio plono popie
riaus, kad galima jas įvai
riai sulankstyti. Gana gra
žiai šitos plokštelės iššau
kia gramafone garsus, tik 
nelabai pastovios, bet užtai 
neparastai pigios. Išradimo 
patentą iš išradėjo nupirko 
stambi anglu papirosų fab
riką, -kuri žada - poierines 
gramafonams plokšteles dė
ti į papirosu dėžutes. Firma 
tikisi, kad dėl šios priežas
ties jos papirosus pirks ne 
tik rūkoriai, bet ir šiaip 
žmonės, susidomėję išradi
mu.

“Trimitas”

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO,

South Boston’e
Št; Trijų šeimynų medinis namas 4-4-4 

kambariai, gesas, elektras, skalby- 
Oiūfe, pijazai. PrekS $5,500. Sari- 
^•’yiamka8 sutinka mainyti ant far- 
h /” mos apie 20 arba 25 akerius že- 

mės kur yra laikomos arba gali- 
ma laikyti karvSs. Norintis mai- 

. nytl kreipkitės tuojau.
įC; įį. Puikus kampinis namas, krau- 
fe.ytovS ir 9-kambarial, gera ir pa 
H Tankiausia bizniui vieta. Kampas 
£ ' E irvFifth Sts., So. Bostone. Pre- 
fe k6 $5,500.
S?' Trijų šeimynų medinis namas 
fe? ant Sis t h St., netoli E St., 4-4-4 
Eg kambariai, gesas, elektra, skalby- 
p rigs. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
|į? ? iš lauko. P rėk S $4,800.

‘ Dorchester’y • . - 
* . Trijų šeimynų medinis namas su 
į ’ visais Įtaisymais.' Prekč $16,500. 

Trijų šeimynų medinis nbtnss 
5-6-6 kambariai su Įtaisymais. Pre.

Kę k64io,ooo.
r/ Dviejų šeimynų medinis namas 
£, 5 ir 7 kambariai su visais jtaisy-
*5 inais ir vienas lotas žemfis dėlei 

namo. PrekS. $11,500.
ArMngton’e

B * Naujas dviejų šeimynų namas 5-5

ĮSTATYMUS GERBlANčIOJ

Iš Anglijos pareina žinių, 
tad tenai kalėjimai kaskąrt 
eina tuštyn. Kai kurios aps- 
tritys jau kelinti metai sa

vo kalėjimuose neturėjusios 
salinių. Tad patys kalėji
mai apribotam laikui išnuo- 
muojami privatiniams žmo
nėms, daugiausia kiaulių iš- 
aikymui. Įdomiausia tas, 
tad Anglijoj kalėjimai ėmė 
tuštėti pradėjus 1918 me
tais, kada Europoje pasi
baigė karas.

Kaip žinoma, Anglijoje 
policija neturi su savimi 
ginklų. Jai ginklai išduo
dami tik 'neparastuose įvy
kiuose. Policininkai įspėja
mi, kaip ir kada jie gink, 
lūs gali panaudoti. Ji£ mies
tuose, ar kur kitur negali 
šaudyti į kur papuolė. Jei 
kartais ten be jokio reika
lo, ar _iš netyčių policinin
kas pašautų žmogij, už tai 
jis patektų į teismą, kaipo 
paprastas žmogžudys.

“Ūkininkas”

pygard^^siirr “įvyko kal- 
tinimot t aktąf-i Įteikimas vi
siems fcaltiBartiiesiems gar
sioj Kuklių spirito varyklos 
byloje. Iš kalėjimo buvo at
vežti į apygardos teismą 
kaltinamieji Markas Juda- 
sinas, Elijas Taubmanas, 
Joselis Česlė, Abromas 
Šichmanas ir Robertas\ Ša- 
fas. Kaltinamiems praneš
ta, kad laike T-ių dienų jie 
turi teisę pareikšti norą iš
šaukti liūdininkus, eksper
tus ir pasirinkti sau advo
katus gynėjus.

Nusikaltimas kaltinamam 
akte trumpai suglaudus taip 
nupiešiamas.

Česlė, Taubmanas, Šich
manas ir Judasinas kaltina
mi, kad iš anksto susitarę 
ir bendrai veikdami 1925 m. 
nuo kovo 14 d. iki tu metu 4. fe

pabaigos, be valdžios leidi
mo Ruklių svaigalų dirbtu
vė j^Jonavo j iš neakcizuoto 
spirito pilstė degtinę, bon- 
kas aplipdė naudotomis ma
žesnės vertės su nukirptais 
galais ir skirtomis likeriui 
ir peisakinei dagtinei ban
derolėmis ir »4iKėtėmis. t;i 
degtinę slaptai pardavt svai- 
giųj ų gėrįmii krante vėn i s 
Jonavoje Įr kitur, tuo pa
darė, valstybės iždui apie 5 
milioutfs 4$) tūkstančių litų 
nuostolių. 7.

Kad palengvintų ir pa
slėptų prekybą slaptai pa
gamintos degtinės, jie Ruk
lių degtinės dirbinių šakne
lėse melagingai užrašė būk 
visai eilei -žmonių parduota 
peisaktnės. degtinės ir like
rio. Tie visi asmenys nei 
likerio, nei peisakire's degti
nės iš Ruklių dirbi .vės fak- 
tinai nėra pirkę.'

tiek *baftdfeT?5liij,7^ięk reikė
jo aplipdyti 'Ruklių'Blfbtii^1 
vėse slaptai pagamintai deg
tinei. Tuo valstybes jzįcįųi 
padaryta apie 100,000 litų 
nuostolių.

1926 metų vasario 12-15 
d. akcizo, kontrolieriui Gir
nai mirus, iš jo kambario 
pagrobta daug visokių ban
derolių, viso 7,236 lt. sumai; 
banderolės^ jiems buvo rei
kalingos slaptai pilstomoms 
degtinės bonzoms aplipdyti.

1925 metais nuo kovo 14 
iki ių metų pabaigos Ruklių 
spirito varykloje slaptai pa
gamino, darydami kasdien 
daugiau -varymų, negu buvo 
leista, 297,688 laipsnių spi
rito ir, nesumokėjus akcizo 
mokesčio, tą spiritą slaptai 
išleido į Ruklių svaigalų 
dirbtuvę Jonavoje; valsty
bės iždas: dėl to turi 
lionus su viršum litų 
tolių.

1926 
Rublių 
slaptai 
akcizo 
statinę 
rito, kurią pasiuntė -Panevė
žin. Vėliau Česlė, Taubma
nas ir Šichmanas norėdami 
panaikinti kvotą apie tą sta
tinę, siūlė policijos tarnau
tojams Kundrotui ir Vosy
liui po 2QQQ IHų kyšio.

Be to Judasinas ir buvęs 
akcizo valdininkas Šafas 
kaltinami tuo, kad 1925 m. 
liepos 3 d. pasisavino ir pa
slėpė Judasino bute, Kaune, 
kvotą dėl'Segalio pražudytų 
banderolių; 1926 m. vasario 
mėnesį ta byla pas Judasiną 
rasta.

Prokuratūra šaukia apie 
70 liūdininkų ir eilę eksper
tų. “Liet. 'Aidas”

m. liepos 14 
spirito

iVj atsiskyrimas rgdikališkai dalei po vado
vų nuo šiaitpįy^ Horace Gr^^.

;tis

v •

ima vergi^ 
pro. Bet,Lin-į

t pi

1 ef^jlHį^j^nžlaikjTnas.U’! 
ld" 
būva antroj vietoj--------- J

‘■Įįrma ŲaĮįuosajoįmo Pro* “- 
klamacija išleista. Šitas isį 
toriškas dokumentas patino. 
savo apie 2,000,000 vergų Ar^ į 
kansas' Alabania, Coloradoį 
Georgia, Mississippi, Nortlį 
Carolina, South Carolina^ 
Texas, Virginia ir 
valstijose. Proklamacija 
inėmė rubežines ^valstij

..v. ■—-------- ------
se netapo liuosais pakol 
13-tas priedas prie konstitu* 
ei jos įėjo galėn gruodžio mė* 
nesy 1865 m. •

1920 m. buvo 10,463,00(1 
negrų Suv. Valstijose. . . ;

f. l. i: &
------------------------------------

1 
s/C'

*•>' 
ii
1 "-r 
V'

M

tų- niefiY,1 atgabeiitmas' Vėrgū 
buvo vis didesnis: ir dides
nis.
vergų pargabenta, nes .re
kordų netaikyta. Sulig isto- 
fikij aprokavimų, 900,000 
negrų atgabenta į šią šalį 
16-tame šimtmety, 2,750,000 
negrų 17-tame šimtmety, 7,- 
000,000 negrų 18-tame šimt
mety, ir suvirš 4,000,(XX) 
negrų 19-tatne šitmety, arba 
iš viso apie 15,00,000 dūšių. 
Bet muties rata tarpe šitų 
negrų buvo labai augšta, nes 
1860 metais buvo tik penki 
milijonai negrų Suv. Valsti
jose. Apie 448,(XX) iš jų bu
vo liuo.si nes gyveno šiaurė
je. Bet kiti gyveno kitose 
vergų valstijose, ir tos vals
tijos nuolat stengėsi laikyti 
tuos negrus vergijoj. Neg- 
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
to, negalėjo prislėgti teisme, 
negalėjo padaryti jokio kon
trakto, ir tt. Juos 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 paliuošuoti 
visus negrus, bet nepasisekė. 
Bet už kiek laiko atsirado 
daugelis baltų žmonių, kurie 
priešinos vergijai. Kuomet 
Linkolnas išrinktas prezi
dentu — abolitionists — ver
giu išliuosayimo šalininkai,

2 mi
nuos-

d. iš 
varyklos 

išleido, nesumokėję 
mokesnio, geležinę 

su 1^5 literiais spi-

JUOKELIAI
AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ 

DANTĮ
— Ar tai tamstos šuo, pone?
— Mano.
— Tai prašau atlyginimo, — 

jis man įkando iš užpakalio!
— Gerai! Leidžiu tamstai jį 

įkąsti į tokią pat vietą (“K”)

Kalbasi štabo raštininkai.
— Klausyk Šimkau, koks a- 

silas tave šiandien skute, kad 
visą veidą suraižė?

— Tai visai ne asilas, o aš 
pats skutausi. (“Karys”) 

I _________

/

-----  e
PASAULIO DALYS

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”)

832,000 vergų’ šiose valsįijo^

t

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS DR. M. V. CASPER 
(KAgĘARAVlOlUS) Ą 

511 Brodaway, So. Bostone 
Ofrio valanda:

nuo 9 Ud 12 ryte ir nno 1:80 iki B ‘ 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uidarytas subatos vakarais ir ne- 
dfildieniais. taip-gi seredomia nuo 

12-toe dienu uždarytas - 
Taipgi nuimu ir X-Ray

■A

i*
F

r
<■LIETUVIS DBNTISTASDR. ST. A. G ALVARISKI

(GALINAUSKA8)
<14 Btoadvny, So. Boston /-

Telephone 8a Boston 2800 ' 
Ofisu atdaru nuo 10 iki 12 ryta 
nuo 1:^5 iki 5:20 po plot Ir nno I 
Iki 9 vakare. Šventa diena pagal * 
si tarimą- • - ..

i -j«—. -r-**. •
Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek, 
mingai gydomos.

Viri 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre EMg.

K?
'•

r-

t .

S

I * I -
I • -i
r~\ v

irTeL Bnpckton 5112
DANTISTASDR. A. J. G0RMAN1 

(GUMAUBKA8) J
705 Majų St., MonteDo, Maa.

(Kampu Broad 8treetX <
Ofiso valandos: !

Ryte nuo 10 ik? 12 vaL;
Dieną nuo 2 fld 5 vaL ; y 
Vakare nno 6 iki 8 vaL«^ 

Sekmadieniais pagal sutarties.Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Jteuja Knyga “JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslas

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-
• . f x

JŲ- 
Verta kiekvienam turėti na- 
muoee tą gražią knygutę. 

TOdna, tflt 26c.\
Už persiuntimą pasiuskit ūžj 
3c. pašto ženklelį? ■ •• ■'

♦‘DARBININKAS” i
336 B’way, So. Boston, Mass.

A. ^3?'^ '*"-'1'^

— -- — — -J— --------- ----------------  - -

vai. dieną. Subatomia nno. 9 

rikį 12 (pagal sutarti).

Tel. So. Boston 0506-W.
Uetuyys DantistaiA. L. KAPOČIUS

251 rath Boston
name) 
io 9 iki 12,

*
I ■ J,

Į- •

k

nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 • 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomii nuo. 9 
iki 6 vak.' Nedaliomis doo 9 f- ’

Vyr&s atbėgo į kriminalinę 
policiją ir sako:

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

— Pervėlu, atsakė .valdinin
kas, mes vaga jau sugavome!

(“S-ba’r)
/ -■< '.p ii

f •

J'H •

ai-

i
Į

-

k

/ - ' '. '

—r 
» -

Ne tas žmogus ilgai gyveno, 
koris skaito sau daugiausia 
metą, bet tas, kurs daugiau
sia gyvenimą jautė. — Jonas i 
Russo.
c

■ ■ ■■ ųii ;■ ■■

I r kambariai ir .dviej 
? . <uitH fita vigais įtai 
r $12(500. Wvfrttnk*
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Jonas.—Kiek metų bus žmo
gui, kuris gimė 1887 metais?

Petras: Kas tas žmogus — 
vyras ar nprieris? < (“S-ba”)
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" i (jin VfHHH E. V. WARABOW
(Wrubl(suskas) , . . 
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‘ 1043 Wa8hington Street 
Norwood, Mass. 
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