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LIETUVOS PREZIDENTAS 

r Apdalino veidus1 
GEDIMINO ORDE- , 

' NAIS A
KAUNAS. — Preziden- 

v tas Smetona suteikė antro 
Iri įaiĮKnio -Gednnmo~ orųėną 
w ian. Tumui - Vaižgantui,1 

, pralotai Dambrauskui, pro- 
a_ fesoriui kun. Bučiui; Mairoi 

mui. -’ Mačiuliu!/ ’ Balučiu^ 
į Zauniui, Dr. Šliūpui,'Sidzį- 
a_ kauskui ir kitiems. Pirmo 
c laipsnio ordeaią suteikė Lat- 
j., vijos užsienių reikalų minis- 
n teeini Balodiui. •--i j

X ■' .t C>»Į » t-ž.___>- t.'

JUGOSLAVIJA-NUSIGAN-
U • D0TASISTŲ/ ? - U

BELGRADAS.—Praneša, 
kad Jūgoslavija gavus Ita
lijos diktatoriaus Mugsolini 
notą nusigando. Italija mat 
pagrasino Jugoslavijai’ už'i- 
tahi savasčių naikinimą ir 
reikalavo/ kad: savastys bū
tų-saugojamos.'

Jugoslavija užtikrino, kad 
tas bus padaryta ir Nettuno 
sutartis bus ratifikuota. A jj 

- .... -r - . .

į ^3QT^f; kalėjūnas’ ligi 
. ^¥4^zgalV6S>pakį®ičiia,mas'Sz 

d j kalėjimu. >15* metu 'tierhs 
asmenims, kurie padarė'nu
sikalstamą darbą, įstatyme 
numatytą vėl visa eile įsta-

me tiems asmenims, Kurie 
ligi 1928 m. gegužės 15 d. 
padarė nušfkalstamą darbą, 
pakeičiama kalėjimu^ ligi 
gyvos galvos. Tiems, kurie 
nusikaltę baudžiamųjų įsta-

: straipsniams, y kurie! tymų. ?/ ;.y ■■■■• ■ --J
kaip didžiausią bausmę1 nū-1, Be to. pažymėta visa eile 
mato areštą, drausmės baus-j paragrafų kurie parodo, 
mę arba piniginę pabaudą, kam amnestijos įstatymas 
be to, Klaipėdos krašto dar netaikomas, pav. tiems; ku
li* • paprastą*; kalėjimą ligi '6 rie nusikalto iždo ir Baudž. 
mėnesių, išskyrus eilę riUsi- Stat. 108—119 str. str. ir k.

riai ir spaudos atstovai. Į 
mnerikieeiuš ^priūbi^ ?atsL 
geni(Žūk ainsk as, • j am atsake 
kun. kai-j
bėjo dailiu. »Žmuidzinavį-1 
čius, amerikietis Liūtas, d y 
Jurgelionis, dr. Šliupas: į 
merikieęiųs >. katalikiškųj Į 
organizacijų vardu * pasveį- 
kino kun. Mi Krupavičius, 
spaudos ' atstovų - vardu — 
vyriausiasis> “Ryto” redak
torius p. Turauskas,' burm. 
J. Vileišis ir žydams. am«n- 
kiečiams priimti ^konritefa 

, vardu dr. Volfas. T

~A • • ; 'KAUNAS. — Po gegužės 
mėn/ 12 d. popiet įvykusio 
Lietuvos Lenkijos delegaci
jų plenumo posėdžio, buvo 
išleistas toks :komunikątąS: 
f<pĮ928^nąj?gęgužšs; mėn. 12 
Įd. Lietuvos Lenkijos< saugu
mo ir praeities sutvarkymo 
komisija susirinko plenumo 
posėdžiui. Posėdžiui pirmi- 
nlnkavo p. Hojuvko. Komi- 
Įsija susipažino su praeities 
sutvarkymo pakomisijos 

Į darbais. Lietuvoj komisija 
I įteikė lenkų komisijai atsa- 
Įkymą į lenkų nepuolimo 
Į pakto ir konsiliacijos ir 'ar 
Įbitražo- konvencijų- projek
tus. Bendru susitarimu nū- 

iWgaŽį$!hb ir 
Į praeift^ ^ūft’ariky^no komi- 

jo«; šusiriukirtris/ bus Kaii- 
.|nėifefrže]io‘25 <t (<)) 1
.LOT

Irlt

TOlbEįi
yė 200; klitfbo

pasigrobė $100,000 vertės 
rfibaigais, dainuotais iri auk-
saiS. : F* •'; • ■ ■ '

■Ąpįplėstį asmenys gerai į- 
sižiūręję į plėšikus pranešė 
polįcijai. Policija tuoj/ pa
sileido į darbą ir jau areš
tavo septynis nužiūrėtus

- ■

3 . Gaunama iš Maskvos ži- c f ' ~ A ♦nių, kad Sovietų Rusijos di- 
^*ofi- pl<ūuatiuiai sluoksniai karš- 
Ueša susirūpino Italijos susi- 
; pa_ ąriinimū: su Turkija*. , So- 
alėji Rusija norinti šuda-
iįjįaj- ryti aliansą su Italija ir 
?rpiL Turkija ir tuo būdų silstip- 
> rei- Balkanuos.,
una^ Sovietų Rusijos užsienių 
į ke reikalų komisaras Čičerinas 
Vatai‘ turėjo kelius pasikalbėjimus

su italų ambasadorium Mas- y v "■FKVGail'v '-=i’r-'' ‘ ■

J. VINČA’ IR PRANCŪZIJOJ

• Lietuvos kandidatas į Pa
saulių. Olimpiadą J. Vinča, 
dabar besitreniruojąs Pran
cūzijoj, gegužės mėn. >12 d. 
per - rungtynes nugalėjo 
Prancūzijos II apygardos 
sunkaus, svorio čempioną 1 
rouride knoėkoutu.

' DARBININKŲ PADĖTIS , 
{ : . RUSIJOJ
“ Socialistu Viest” praneša, 

kad .Leningrade buvo visa 
eilė darbininkų streikų dri 
kolektyvinių sutarčių sąlygų 
pablogėjimo. Dalinai strei
kavusios Putilovo dirbtuvės 
ir audimo fabrikai. Mas
kvoje, balandžio  ̂mėn. pabai
goje • sustreikavęs fabrikas 
“Pjautuvas, jr • Kūjis.^ Vie
tomis teko susirinkusius''3OS^ 
darbininkus^ vaikyti ginklo 
pajėga. Nedarbas plečiasi 
Maskvos spaustuvės pusiau 
sumažinusios etatus. Mas-

dien jų skaičius aūga, L* 5 r ' * i f*" >' •'*
į Įsteigta dyį naujos>• 

vės. Streikieriai, 'un 
steigtose valgyklose 
sriubos ir duonos. Uriį 
das tuštinosi. Greit 
Šus reikalinga vįšuon 
pašalpa.. Yrą nemažai 
kierių, kurie kenčia b 
iš niekur negauna pas 
Nežinia keno čia kalt 
gal jię nepriklauso pri

Nežiūrint, kad ti 
streikuojančių uįįj 
badauja, bet jie j| 
žę kovą tęsti,.sikį

fą "naujų; kgJe^iAių ^neužteks. 
Jau, kad statyti,’tai statyti 

’ kelioliką. kalėjimų "ant sykio 
jeigu diktatoriai- dar mano 
pasilikti valdžioje; 1' ■ <

PAPIGINO IŠVEŽIOJIMĄ 
LAIŠKU ORLAIVIAIS

< WASHINGTON, D C.— 
Praneša, kad nuo rugpiūčio 
1 d. orlaiviais bus išvežioja- 
mi laiškai už penktokių ę 
štampą. Ligšiol ir iki rūg- 
piūčio 1 d. reikėjo iri rei
kia ^lipdytipo -10 centų 
štampą. .■

Nupiginus i išvežiosimą: ti
kisi turėti daugiau biznio!,

mo sutarties projektas, karį 
Lenkų delegacija ; perdavė 
Lietuvos .. .delegacijai ‘ turi 
^rįs dalis: pirma dalis kal
ba ,delzabie jų šalių pasižadė
jimo nedaryti jokių .žygių, 
kurie gaįytų iššaukti gink
luotą, konfliktą. Antra dą- 
iis kalba apie tarpusavų ne- 
itraliteta iškilus konfliktui 

) vienos iš tų dviejų-ša- 
sd ftriČia/0 >tr£eia4 dshis 

piliavimą visų ginčų 
iejų valstybių taikos

Dabar prasidėjo Lyrinėj! 
maišios nelaimės. ’

ak ‘.^.G
SątVšy^u “duonos ęęnųąo 

kampaniją” įvairiose .yįetįo-' 
senbuvę, valstiečių ruaįįi^ 
kurie,.z,baudžiamų jų ,: būrių 
numalšinai.; Bijodami t $dub- 
nos, suėmimo^valstiečiai ža
da mažinti; sėj ąmosios žemfs 
plotus. Kadangi daug.gyų- 
dų buvo ^ųrękvi^uota, 
kaimo, biednpomenė, r netųrii 
sęklos. Biurokratiški, kppė- 
ratyvai. nesugeba padėti-km- 
mui. 1 Sunki JkainjG įbadėtįs 
jaučiamai r raudono,jbj e ar
mijoje. Kareiviai savo laiš
kuose į namus, smęrkia 
^spekuliantų pastangas 
čiulpti sultis iš kaimo.” t ‘

** i *- 1 ' ■ ' J >
-i r , . . ... . .tiiMi J,' *< r
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ITALIJA SU TURKIJA !

• ' PASIRAŠĖ SUTARTĮ
ROMA, brrž. T. L_ 

SU Turkija pasirašė 
r fatumo sntdrtįJ:'

Kad paduSniH tHŠMį 
vjrš.in»nl£Bi ^a 

morfgjčĮų, fąnį, ;neju®į 
m<$, juipsayįbęs- r.<

Pįkmtipiriųz eiįės.tst^ 
$tr^ejriąį ..rikM kad 
privęrs, ,visas; dirbtuve#* 

i a^>ą patenkinti^ 
bjnįųkų .ųsikalavimUsi^ 
’»• JParbininkai;;tiki& štil 
įaitųėtp;.,«-.0

Italija 
ir įlėii- 

’L

apie;

kelitT einant Tautų Sąjun 
gos įstatais/ ■< '
.t(; ' - J/v • '______________ • ! >

■ Į į ■ . - r L'
IRLENKAIRUOŠIA. - 
‘ ‘ “SĄSKAITA” LIETUVAI 

’ —Spauda prū-
nesa^ kad visam Vilniaus? 
krašte lenkų valdžia suraši- 
nėja* kiek lietimų t kariuor 
menė padarė tariamųjų nuo
stolių 1

' WASHINGTON,: IĮ>. ..C.-r-j
Ptezidentos Coolidge šįmet 
vasary

Brųle, Artį Kanadbš pasie-
t'4 . M ozs «* > •’ į

nori, kad išbadėjusios žuvys 
užsikabintų. ant Prezidento, 
Coolidge.mešlęerės. «• i

piliečiams 1919 
metais./,.,:

1 Taip lentoje plik
ti nuo mę^ėjip^ fcĮfam, 
kio padarytus.- nuostolius

m ,7 ■> f.■
Suko, kad dattąr tame kai- 

tftely* r endos už. vasarnamius 
pakilo ant7O0 nuošimčių.

Vasarnamius, kuriuos pe
reitą metą gaudavo už $15, 
dabar ’rt&Ūlįtiįą $100. Sa- 

žtf^s 5^tos nuke£

^ek gaudavo ligšiol. Mat

e



Visos virš paminėtos

icantfOT cit 
,ut mušt sat: 
haraeter.

a thorou: 
lesses anc

50 tit.; H) Batai- 
Vaidiškis, Smigių 

50 lit; 12)
A: Jei aplikanto ir būdytojų žinios yra patenki 

nancios, tuomet aplikantui duodamas Įrodymas ro 
dąs jo aplikacijos numerį, .kaip ji teisme įtraukta.

t)AR DU į

|<aro komendanto
• v*

1S-

i . I ■.£ i"*' 
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Aturalization” or 
rhat isthendonet'

- EMIGRAVO 865 ' 
/. ■ - • «r • .
''Balandį© men. iš JjįeĮu- 
vos emigtayo: Brazilijon

j-^Amerikds, padarysimel 
,progos ‘ ‘ Amerilde- Į 

Įsavaitę/’ kurioje rodysi-1 
naūsų krašto gražiausias I 

kas Kurčių Užmarį (Lie-1 
fcfi'jSahara) su aukštosio-l 
fr kopomis, Rambyno I
avietę, piliakalnius ir tt. I 
ilsite, kokioj kultūroj I 
^Tjferašto ūkis ir pramo-l 
Olausit sužinoti jų ren- 
afitetą, ir gal vienam ki- 
ačpusnoro ir išroka vilnoj 
pSįhs apsigyventi.
Komiteto uždavinys bus 
Kį&essąžiningai patar- 

Laivais atplaukiančius 
keliomis ekskursijomis pa
yrame uoste ant kranto. 
f&|hgi tėvų žemele lai sp-! 

visiems atsigaivini- 
džiaugsmo!

Braks, dL. Kerne ža 
f -'t v a

— Šakiai

' • Kauno
nutarimu, J. Pankauskas 
siųstas į • ’auragės apsk| 
©^Katilius į Vilkaviški! 
6 men. i 5. *

-Ti* J p*

-Statės?------------------ ; ■ į Į. ■■
He jnust be able to answer|genera! ąuestions 

about the more important points o| Americanhistčry 
and goverament f? - ' ?

5. Q. Are there definite ųuestįpns he will bčTė 
ųuired to auswer? " - IK.

A. No; the court is usually sjatisfied if he un 
derstands the main privileges an<fduties of citizen- 
stop- ■ i.: r*

. » vE.1

-28,1905.:.... Iki-šia. laiko šie knygne- 
šiai yra gavę iš valdžios 
Tper šviesino Ministeriją) 
vensnas iki gyvos galvos*

SAVIŽUDYBĖ IR* GAISRAS

KALN3NŲ km. (Neinu- 
naicių val|č.). Grįžus'iš- K- 
lytaus pili S., būdamas ne
blaiviam stoyy ir per kelis 
pastaruosius metus nesugy
venęs su savo šeima, pade
gė kluonai r sau skūstuvū 
gerklę pdrpiovė. Žihonęs, 
bėgdami į'įgaisrą, sutiko be- 

I bėgantį SJĮir šaukiantį, kad 
[žmona jį oiorėjusi papiauti 
ir kluoną Ąiždegusi. S. nu
vežtas į ligoninę. Tai prie 
ko veda šeimos nesantaika.

I

|vėntvietfe‘pušy- linskas Stasys,; Airiogala 
Smaugusi ą^hė, sutei-. 
negražų reginį'4Nemu- 

Ai-ti jo, — Bitė- 
pfeir mūsų patriarkas 
d&s gyvena. y.
!4/birželio (Jono diena)" 
5^$iyąžiavimas Juod- 
juteję..“Laisvės medžių” 
jaunas; — Juodkrantė y- 
fe&aiį graži &rp Jūros; lį. 
riųant kopų’(Medingos), 
šešais Nemuno Ištaka į jįjįpj>v> • * *
□tęs -gulinti, miškais ap- 
gUSijfgTažiaistakeliaiš ir 
Ėnėįiais -^papuošta - vieta, 
rkasmet šventų dieną po 
fto susireenka Maž. Lietu- 
j* žmonių daugybės, gam-

5. k. Kokįaa popieras jis turi į

^~ A? .T?frturi pasiimi '‘Pirm^sina _ ,___
IiūdijimąAtkeliayimo,’’jeiiji8;at^ki^(kpo Birželio ' ‘

-r^.- p*;:----

■* 2d?CKasjnWtAtįliwiia^^ 1 ’
A. Yra’tai forma, Rūdijanti aplikanto pavardę, ", 7 

amžių, laivč vafdą, atkeliavimo dieną ir jo vėliausią *’

apsirgo
« » r*» >* <- *

anam

vara —
Prie 

mėti, kad visi jie gavo pen-į 
sijas tik todėl, kad patys bu-1 
vo padavę prašymus pensi-l 
jai gauti. Daugumas iš jų | 
padarė tai, vietos inteligen-l 
tų paraginti, jų. tais prašy-j 
maiš aprūpinti ir tt., nes be- J 
veik visi jie dabar yra taip! 
persene, taip nuo gyvenimo! 
atsilikę, daugelis taip nu-| 
vargę, kad visiškai nebe-! 
įstengia savais reikalais, pa J 

į sirūpinti.
Be prašymo, kiekvienas iš 

jų turėjo' dar pristatyti Mi
nisterijai gydytojo paliūdi-j 
j imą apie sveikatą , ir savo 
valsčiaus liudijimą apie sa- 

Ivo turto stovį ar tikrą ne-į 
Į turtingumą. , y .i. į 
Į Žinoma, čia minėti knyg-» 
I nėšiai yra tik maža saujelė, 
I palyginus smvisa ta didelę 
Į knygnešįųj armiją, kuribsi 
I tiesą sakant,, jau tik likučiai 
Į belikę. Žymi tų likučių^dh- 
lis dabar vra skurde.

iūvoi paleisti dar du ir jį ūtr- 
cdve,.*
| Nušautasis buvo' pagarsė
ję Linkuvoj.apylinkėj mu
šeiką įr daug įkartų gedėjęs 
kalėjime už įvairius nusikal
timus. Jo bėgimo priežastis 
dar neišaiškinta, tačiau pia- 
noma, kad jo bėgimo tikslas 
turėjęs,sąryšio su kpn>uipsti- 
neakcija. -

i . •* *.• X ♦ * * J > '

> Tardymas parodę, kad

' tupsjd ______________ _ _______ .K
8. TactiSki Šokiai L _______________  .40
9. Tautižki šokiai ____ ____ _____ __ .40

JO ' ; KOMP. M. PETRAUSKO PAUrOS
.25 , j. Apvesdinkite mane ------------------ 1$0.0
JSO ' 2. Šfiį nakcialy (dzūkiška) . ^0
.75 ’ 3. "Jojau dieną (augStam balsui)—__  .60
. - 4. Ko liūdit sveteliai i—-------------- .20
J0 r 5. Siuntė mane motinėlė ___ - ... 50

6. Vai aS pakibčiau __ i____ _______  50
7. Saulelė Raudona .

komp. VAidiund ftAhroii ■ a
1. Jau kelias Lietuva!-------------- - .30
2. Dvi dainos------ ...... .40

:auaa gai- 3. Mūsų Šokiai L X...... .. .................... .30
to «BSt=r 

ĮfeferĮįatty *r— z 

latafto t* S v.u.ri.rLBJr' • 
(pOi&u- '* '• mt VAjUuAUOKŪBI s

Mūsų Jokiai—____ _ __________ .»

t»8 išlipa g^tife,<)DarHninko’, knxcnae. Siųada- 
siąiMteĄŽr įinigtts. Visuomet adresuokite taip k

ra Kazys, Garšviai, Nauja
miesčio v., Pam ap.—It. ; 
8) Baranauskas Juozas, Či- 
žiškių km., Užp. vai., Utenos 
ap. — 75 lit.; 9) Baranaus
kas Jurgis, Debeikiai, Ute
nos ap. — 50 lit.; 10) Kaza- 
nąuskas Vincas, "’ Raseinių 
par. — 
tis Ant 
vai., Pan. ap
Bajoraitis. Antanas, Pakuo- 
nys, Mariam, ap. — 50 lit.; 
1S) Pocius Izidorius," Gir- 

[ tižiai, Ras. ap. — 50 lit.; 14) 
Agurkis Izidorius, Mariam- 
polėę apskr. — 50 litų; 15 
Priedelis Antanas, Panevė
žys — 50 litų; 16) Rastaus-/ 
kas Jonas — 50 litų; 17) 
Petravičius Peliksas; nuo 

I Plungės—50 lit.; 18) Khyg- 
I nešė ir daraktofė Pocaitė E- 
įmilija, Žemaičių Kalvarija 
Į — 50 litu; 19) Proškus ^J,' 
rStakliŠkis, PakįoVti km.v 
I Trakų ap.; 20) Knygnešys 
B • v 11* • ■> w « 4 /

. • P*moka3. . » . • /
J ♦ \ I ’ • t . .

i 1. K Kada “Prašymas1 Naturalizalijos“ arba'' 
‘Antrosios Popieros” yra teisme išpildytos, kas tuo- 

mąt daromą? ; . f, >
A Teismas ištiria aplikantą ir liudytojus ir stato, . 

juos atdarame teisme prieš teisėjų.
• -*'! ' ’ ; i • • ;

i *

2. K. Kada įvyksta išklatudmai" teisme?
A Ne vėliau 90 dienų- po išpildymo ¥ Antrųjų Po- 

iPierų.” ■ ■ . ";■ t »
3> Ę> Ar teismas klausią įr apie aplikanto j pilie- 

čiusbjadsį?t , -j''
A. Taip, aplikantas turi duoti patenkinančių 

iną pi įrodyihų, kad" jis'yra doro būdo.
* ’C K. Ką jis turi žinotf apie SttV.'Valstybes?

,i zyt.<,4'į . ■ , '■ ----------

V tlkot y tylu 1- T------- - • w »• » > i *1 ’ . į ®

: 9. K. Ką turi žinoti liudininkai, kad galėtų,pri- -1 ; 
degti aplikanto reikale? • >
, A J^turi prislėgti, kad pažįsta aplikantą ma- į • 

jo tinkamumą į piliečius.

10. K. Koki dalykai daro aplikantą tinkamu i pi-” ”7 'y'.,

1«r A Kad aplikantas tiktų Suv. Valstybių piliečiu, 
turi’buti dorė frtSdo, mokėti skaityti' ir rašyti, turi 
žįpoti šį tą apie Suv. Valstybių valdžią ir istoriją; 
Jis neprivalo būti prasikaltėlis arba tikėti į daugpa
tystė,' arba būti priešingas organizuotai valdžiai.

11. K. Jei aplikanto liudytojų žinios patenkina 
natūralizavimo kvotėją, kas tada, daroma?

DAR VIENAS KOMITETAS 
AMERIKIEČIAMS

, ■"/: PRIIMTI - <

KAUNAS. Katalikams a* 
.merikiečiams priimti šiomis 
dienomis katalikų organiza
cijų atstovai išrinko komite- 
t«, i kuri.įęjft:,^^- 
dziulaitis pirmininkas,. S. 
Lūšis—vii e-pirm. ir K. Bė- 
rulis — s kretorius. Komi
tetui: dūoį teisė, jeigu rei| 
ketuj iooūtuoti daugiai* tiaf

■■■■ > ■ ■■■*>» • «Dv

■ ■ ■•' - . ! H 

ra savim?; įį

150 - >

progos reikia pažy-

I© ,— -mūsų | 
ir tautas jdi'

ų. ¥fltat pąpers mdrt hAtaln

"i t I • . t 1 ■■ • ' * < i ! ’ ‘

teis
ti ,

> .U - i

- Mto-
A Jis turi žinoti ą^sakyti-j a^nns.kla^^^ 

pie žymiausius Amerikos istorijos atsitikimus ir jos 
yaldmą.' - -";ba "

■ 5. K. Ar yra koki specialiai klausimai, kuriem* 
jis turi atsakyti?'! . '* ...

A Ne. Teismas pasitenkina, jei aplikantas su
pranta žymiausias privilegijas'ir pilietybės prieder- 
tae* ' ' '■ ■

daugiou) tI. ir •; • • ■■■■’•■ ! ' ■ -* ! tl- A

KAUNA& n- Kauno karo 
komendanto nutarimu p. J. 
Dagelis jštremiamas į Pane
vėžio apskritį 6 mėn. - A ,

GRAŽIŠKIAI (Vilk, ap.) 
Mūsų valsčiuje ^lge$aviina8 
Uždraustas. Tarybos nutari- 
mū kiekvienas ūkininkas pi
la1 įjylą. Visame valsčiuje v- 
ria apie 10 žmonių, kuriems 

1 išdalijama tuos supiltus -60 
centnerių rugių. Todėl: nie
kur netenka matyt" vaikščio
jančių elgetų f ir -išmaldos 
prašančių. Visi jie yra tary
bos žinioje. Šitokiu sutvar
kymu visi patenkinti.

. ' •... ;.! . lit'iCtpi'.’.vritK'
PEŠTUKŲ UŽDAS

GRAUŽINIAI (Graž v.) 
Tai paskutinis Laįmas prię 

’ dęmarkliuįjos. t is pasįžv-

fo&man ;z< , ; .
■ e i . • ; - t j

elio dienų ‘‘A’ydū- 
$ sodinimas Ram-

■ .‘■/'•it'. .J

J A Ji'gąunama iŠ valsčiaus valdininko ofįso.> 
■i • S VH '■ ■
• . •-<** . *»k 5.. v ' f-

<> & K. Ar aplikantaą turi ttreti liūdiniakų? 
y , A. Taip, turi turėti du liudininku, kurie yra Suv.

I
A

9 X
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vo ap- 
a de-

Triu 
nę

o. re
plikuoti lenkų delegaciją: 
“Holuvko vonl*’ “Hohivko, 

 

parvežk labų diepų Plečkai- 
čiui!’^ ei 

trai ba 

artintis pne 
gono, bei 

vagoią iš 
ta kĮausiniiį iktųne 
vagoho langą.
Kauno stoties studentu pa-

c
^ynės šventė.. Ji šiandien <Jus 
kviečia‘pas. ne kaipo svg^ 
čiųs bet Karpo sąvo mylimus 
vaikus, kuriems ii jaučia tą 
pačią meilę kaip ir namie gy-
5 i- - i /^r ’MVSKaiciui, nuieiuzuiuiit* uxvrc
veliantiems. Broliai, atsilmp- * y. Tt

- . \. ■; , , r- nuošimtis. DmnMK II daimotrnz® bals, aUA^ikaina p„iki?us

' I vadovėlis mokykloms ir c 

rams.. •' ;

Reikalaukite ^llar^ininlėi
“f ‘ • . -.

366 Brdadtaa^ ^Sdr Bpsta 
MasĄ. Mes turime visas V 
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi (<Dainuok^t

Jau išėjo, iš spaudos 

nuok” TI dalis, Graži 
kinys dar gražesnių 

dviem ir trim balsams. M 
kykloms imant ’ didesnis 
'skaičiui, nuleidžiama dide

•Ml/

r • c; •

Vergijos pančiai krito...

Lietuvių .tąųta ląisva! ~7 

Šitos laisvės šviesoje, laimint 
gai vaikštinėja Didžioji Lietu
va jau dešimtis metų. . j

; J£es, Mažosios Lietuvos’ žmo
nės, 500 metų dejavę svetimų
jų priespaudoj ką tik prieš 5 
jųętas išvydome laisvojo gyve
nimo; šviesą, susijungdami sil 
Didžiąja Lietuva.

Kas nesidžiaugtų sū muinis!

Kas nenorėtų atvykęs gėrė
tis tuo kraštu, kuriš aįvaduo- 
tss! —> ' : —■

, Jvas nenorėtų su mumis 
švęsti valandas atsiminimų!.. ; 
. i Mes,’ Maž. Lietuvos žmonės, 

žinome, kiek Jūs mumš pade- 
■* ’ * { 

jote, nors už tolimų j^rU gy
vendami.

Mes imame progos pakarto
ti, ką tarė- Komitetas Afheri- 
kos Lietuviams Pribūti Kau- 

( ne, išleisdamas savo atsišauki
mą į brolius amerikiečius:.

“Šiandien mūsų motinos Tė-

vo palikta sustiprinta dele- 
gącjjoą apsauga, kuil į visą 
laiką stropiai dežuravo.

Sekmadienio rytą policija lydi 
lenkų delegaciją į stotį. Stu- 

u dentąi sutinka latvių studen- 
4 tų delegaciją ir daro ob- 

■ strukcijas lenkų delegacijai.
! i ! -f it -»-■/ t
Šeštadienio, rytą geg. 13 d. 

anksti lenkų delegacija iš

vyko. .Njl>o pat viešbučio<de- 

legaciją iki pat stoties lyde-

> keli ^automobiliai’ poliei- Nepirk to, ko ta

Buvo me- 
. - -1 

a žmogaus u , i ■•).■!..< prie delegacijos va-Y< Ut ..lt :> '..-.iJ i
?t policija nepnlei- j - ♦ i ,-ą 5 /

n T7 -a iš huno buvo paieis-
*. • * j • »Vi*V ‘ • 1

J JŠtlZO į 
degacija iš

grasmti jr mesti pajuokos 

žodžiai k. t: “JLarik Hotav~ 
ko!,?. “.Holuvko do Varšą-* 
vy!”i “Pšekrev Holuvko!”
ir td-L Be to minioje pasi
girdo smarkus švilpimas. 
Dežuravusįojj policija grie-, 

Ki.'TirJL -r?_____ ž—____ —
> ; 'f 'J i | į x!

goti lenkų delegaciją nuo 
bet kokių ?. pasikėsinimu. 
“Lietuvos- viešbutis” buvo 
nuo demonstrantų, apsaugo
tas, bet tuo tarpu ten dežu- 
ravusioji policija tirštos stu
dentu _įr šiaip, jaunuomenės 
minios išsklaidyti nebepajė- 

\ . /

Iššauktas ant greitųjų policijos 
rezervas. Demonstrantų susi
dūrimas su polipija. Kelide^ 
monstrantai lengvai sužeisti.

Didėjant pavojui įsiveržti 

“Lietuvos viešbutį” ir de

monstrantams vis gausėjant' 

ir drąsčjant grasinimais ir 
replikomis lenkų delegaci
jai, apie 8 vai. 30 min. mo
mentaliai buvo iššauktas į 
raitosios ir pėsčiosios polici
jos rezervas^ Raitoji ir pės
čioji policija kelių dešimčių 
žmonių skaičiuje, ginkluota 
šautuvais ir guminėmis na- 
gaikomis, ėmė, demonstran
tus energingai sklaidyti. 
Pėsčioji policija greit suda-J 

rė nuo “Lietuvos viešbučio”* 
i visas puses grandinę ir de
monstracijos minią perkirto 
i dvi dali. Demotistracijoš

I t / f ?

skirstymo k rezultate polici- 
jos atimtos kejios lazdos ir 
lengvai sužeisti keli asme-

-4 .. Li' , i !

nys. \ *'

Lenkų delegacija pilnai apsau- 

. gota ir nepaliesta. Sustiprin
tas delegacijos apsaugos bū
rys. f - •

Apie 9 valandą demon
stracija policijos buvo visiš
kai išsklaidyta. Į Daukan
to gatvę prie Laisvės, alėjos 
ir Vienybės’ aikštės buvo lai” 
kinai padaryta policijos ūž- 

•*- —— * — —... — •

Paskutiniam 
derybų pose-i; kj iua ” ._ ... . . besi visų priemonių apsau-

džiui besibaigiant buvusiose 1 ' -

“Lietuvos” t redakcijos; pa-

šeštadienio vakare

a-

1

gegužės 12 d. apie 7:30 vaL 
vakaro, aplink < “Lietuvos 
viešbutį,” kur turėjo iš po-

_ sėdžio automobilii
žiuoti lenku delegacija, buvo 
pastebėtas studentų ir šiaip 
jaunimo tirštas koncentravi- 
masis. Vienoje ir antroje 
Daukanto gatvės pusėje 
Laisvės alėjoje gmpavosi 
.vidutiniais būreliais studen
tai ir jaunimas, kuriuos tuo 

g, metu, viešbutį saugojusį po
li licija mandagiai įsį>Čdįnėj,o 

išsiskirstyti. Greitu laiku 

lį policija susiorientavo, kad 
ibesirenkančiųjų ir bevaik- 

ščiojančiųjų aplink “Lietu
vos viešbutį” norima pada- 

jCį ryti prieš lenkų delegaciją 
į obstrukciją. Matyt, obstruk

cija norėta padaryti lenkų 
delegacijai iš derybų vietos 

? xparvažiuojant automobiliu, 

u nes koncentravimosi vieta iš 
^ pradžių buvo, labiau Laįs-

;vės alėjoj prie Daukanto 
4 gatvės, o ne prie paties vieš- 
Ibučio;1 Po 8 valandos kori- 

centravimosi iš įSajsvės alė-
V .rft - » ^7 . . į ,

l. jos persimetė į Daukanto 

gatvę prie \‘ Lųetųvog yięšbųT i

į

jos. Tuo pačiu traukiniu 

6; valandai ryto baigiantis iš 
Ęygos atvyko latvių studen
tų abstinentų delegacija, 
kurios sutikt? į stotį susirin
ko būrelis lietuvių studentų. 
Norėdama išvengti nejnalo-' 
numų Kauno stoties admi
nistracija iš anksto į peroną 
studentų: neleido. Tik trau
kiniui atėjus buvo laisviau 
į peroną išeiti leidžiama.

lydėta replikomis ir grasi
nimais. (“Liet. Aidas”)

_ .. att būtinai ne
reikia, nors gBUtttmei ir pi
giausiai. . > L, . i' A

: • •_ • i ' :

Dėl naujos* tiesos nieks 
taip nepavojingai kaip įsise

nėjusi klaida, t- Goethe. .:

• • •.J4-' ’ * '
Jei nori gerai apsivesti, imk 

lygią.—Sąmajauskas. < *
• : > • j '• 1 1 1 • •

"5 /' - *

Laimė tavo gyvenime kabo 
ant tavo paties .minčių pobū
džio.—Marcus Aurelius.

te švęsti’syįju su mumis vie- 

poje/šeimoje didelę jos šven- 
tęr.r. ‘

jKadąbus Kapnę Didžioji 
Paroda ir Dainų. Šventė liepos 
mėn.rl ir.2 d. baigta ir vasa
ros karštis Jums bus rasi pa- 

' daręs nuovargio,, mes J
čiamė į vėsų pajūrį, kur švię- 
žysis-oras Jus atgaivins ir ma
lonūs mūsų šalelės reginiai
U.F r f F 7 ' i- . < • ’ •

Jums duos.suprasti, kodėl,mū
sų poetą, Vydūnas (kurio šiais 
metais švenčiame 60 metų su-, 
kaktuves) pragydo: , . '

“Lietuva, brangi šalelė, ' 
visados aš Tavo!

Vis tik prie Tavęs širdelė, 
' Tu Tėvynė mano...P’

Lietuviams Išeiviams Pri im
ti'Komiteto vardu

A. Kemėža, namų savinin
kas. i

- . ; » ♦ - - » . t

A'. Braks, dailininkas ir bal- 
. j t t •

dų fabrikos direktorius.
' Liandsbergis, Lietuvos Ban

ko Klaipėdos Skyriaus Direk
torius. /

Stikliorius, ‘ į Ryto ’ ’ viešbu

čio direktorius.
/ šuišelis, miesto stoties virši
ninkas. .

Jakuzaitis, “Lietuvos Kelei

vio”; redaktorius. . >
Paštaba: Liet. Išeiviams Pri- 

iiųtį Komitetas veikia Klaipė?

>

ten -rasite gražiausias 
nas, ypatingai merginoms,.
—___ ;___________ v

DRAUGUy VALDYKI

'■ -į

ADRESAI •
•

• j

ŠV. JONO EV. BL. PAŠA 
DR-JOS VALDYBA

——M
Prm įninkąs—7 M. žioba, _

539 E. Seventh St., So. Boston, Maau „j 
Telephone South Boston 3552-R- 

Vlce-Pinnlninkas — J. Petrauękaų,;
24 Thomas Pk., So. Boston, MaS* ’1 

Prot Raštininkas — .T. Glineckia,
5 Thomas Pfc, South Boston, Maste; H 

Fin. Raštininkas — M. še i kis,
3GG Broadway, 'So; Boston, Mass, 

Kasierius — A. Naudžiūnas, . . ' -’r^l
885 E. Broadvva.v, So. Boston, Mas&s 

Tvarkdarys — J. Zaikis. i
7 Winfield S t, So. Boston, Mass. .ytiį 

Draugija laiko! kusirinkimns kas trei5ų'/*: 
nedeldienj £iekvieno mėnesio, 2-ių va«%^ 
landų po pietų,‘parapijos salėj, 4^2 
E. Seventh St, ,So. poston, Masa

—:----------------------------------------------------------------------------------------— '

LIET. DUKTERŲ DR-GUO^ 
PO GLOBA MOTlNOS šVd. ^

> ’! VALDYBA ‘ ’’1 iŠ 
: ■ -.ii:: ,

i ' ■ • '------------- • '--4^
įPIrmlninkč—Jieva Marksiene. . .

625 E. Elghth St, So. Boston, Mass.^’5 
“ ] Vice^Pirmlninkč—Ona Zulonienė,

t

1

»
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ANTRENDfrS>ix^ 
$ kambariai sn arba be garadžių. 
Labai sveikoj dėtoj. PuaČ mailtt 
nuo Mattapan Sq. Kreipkite paa:

[ ti lentpjūvė. (tartokas). Miškas 
L Sodnas 200 jau- 

vaisinių medžių. Namas su 9.1
I kambariais ir garo šiluma. Tvar
tas dėl 18 karvių ir 2 vištininkai 
ir 600 jaunų vistų. Trys karvės, 
du arkliu, pakinktai ir visi ūkiški 
padargai. Taipgi automobilis. Kai, 
na $7300. A. P.DAVULIS, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. (B5)

< -

7 • • i

jus pašalintas. “Lietuvos

. y

Ford

^JPOUODA

mesnių bankų ir įstaigų direk
toriai kaip ir žymesnieji ame

rikiečiai Klaipėdoje apsigyve

nę.

'S *3

‘/-/J

oūstrac"

• PARSIDUODA
DORCHESTERY — 12 kambarių

b dėl daržo arba gara- 
kimas gera*. $8,500.

ABt .kaiųpąX>k Tū^1>r K»tvią 156 
D St., dviejų apartmentų namas 
su 9 kambariais. Elektra, 2 tofle- 
tai, geroj vietoj'ir viskas gerame 
stovy. Parsiduoda labai pigiai. 
Tikras bargenas. THOMAS 0. Mc- 
ENANEY, 23 Meridian St, East 
Boston. Tel. 0355. (B.-12)

t

Dar Jums Tarnauti

Jijos pradžia. Grąsi- 
nimai ir pajuokos žodžiai 
lenkų delegacijos adresu.

Persimetus prie “Lietu
vos viešbučio” gausinga de
monstrantų minia, kurį lai 
ką ramiai vaikštinėjo. Į tuo 
kart buvusios apsaugos po- 
licijos reikalavimą išsiskirs- 

tyti minia visiškai nereaga- 
■J' vo. Apie 8 vai. 20 min. pra- 

sidejo minios demonstrąci- Tyar3C Dėt po trumpo laik<51 
ja; lenkų delegacijos adfe- UžtvjSa buvo' nuimta, pavo- 

su iš. minios buvo pradėta

... -
• J A »

Estate
. PARSIDUODA FARMA
•ARBĄ ŽEMIŠKAS ROJUS. Far- 
ima tarpe dvieju ežerų ir žaliuojan- 

radžius ir mūrinė vasarinė krau- ’tčių girių. Geriausios žemės dirba- 
tuvė. Krautuvėj yra viskas itai- mos 34 akrai ir' 40 akrų pušyno, 
syta. Ineigų $165.00 į mėnesį, .-kuris tinka lentoms, taipgi yra ar- 

į Parsiduoda pigiai. Savininkas pri- J 
E verstas parduoti greit, nes turi U* ™

kitą biznį. Dėl platesnių infor- j v®rtas $3000.00. 
macijų kreipkitės sekančiai: 33 .Inu vaisinių me< 

" Marine Rd., So. Bostone. Tel na
mų S. B. 0707-W, ofiso Dedham 
1304. y i (B-8)

• • -
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Ketūnų šeimynų namas. Yra visi 
įtaisymai. Yra ir dviejų karų ga-

s

jus galite važiuoti ttikįtančius mylių 
savo senuoju automobiliu

t x j
ih.it r

f* ‘ «______ * '

Joje jau dvejas metus; jiaąi y- 
xa, visų kultūrinių Maž. 'Lietu
vos organizacijų atstovybė. Ja
me dalyvauja Įgaliotiniai iš 
“Maž. Lietuvos Lietuvių Susi
vienijimo,” Jaunųjų Draugi- 
ojs “Santaros,” “Aukuro” 
Draugijos, Šaulių Sąjungos 
20-tos Rinktinės, Budžių-Skau- 
tų, Kultūros Būrelių* Krikšč. 
D-jos “Sandoros” ir tt. Pri-

JLl Monką St., South Boston, Massi ,^^
Prot. Bažtipinlrė' Ona Siaūrienft——'44? E?S&-onfh St; So. Rostęn. 

Telephone South Boston 3422^11. - , >
Fin. Raštininkė—Bronlslava CiunlenSį $ 

29 Gonkl Street, W. Rorbury,
Iždininkė—Ona Stanlnlintf,

105 West 6th St., So. Boston, Masl < 
Tvarkdarį—Ona MizgirdieDė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.' ‘ 
Draugija savo susirinkimus laiko kasr « 

antrų utarninkų kiekvienų mėnesi . 
7 ^0 vakare, pobažnj’tinėj svetainėj, j 

Viaais draugijos reikalais kreipkitės'',-- 
pas protokolų raštininkę laišku ar te*

Z lefonu. ''^aįįį

PARSIDUODA PIGIAI
riduoda 4 šeimynų medinis na- 

Qunn*y, Mass. Kaina $6,000. 
imas sulig noro ir sutarties. Y- 

vieta ir savininkas turi “per- 
del gaso stoties. Parduos vis- 

už tą pačią kainą
iprf parsiduoda 6 Šeimynų namas 

krautuvė atskirai nuo namo Cam- 
, Mass. prie Malu gatvės. Na- 

gerame stovy. Parsldnos pigiai, 
kalną Ir kitas smulkmenas klausk 
u. Adresuok šiaip: “Darbininko” 

Wtan T. l. z t

»

• • *****:•'♦

MODELIO T Fordas vis dar tebėra puikus automobilis. Jis 
pirmavo automobilių pramonėje.per 20 metų ir šiandieną dau
giau žmonių jį vartoja, negu kokį kitą automobilį. Daugiau 
kžtip astuoni milionai Modelio T Fordų tebėra veikliame nau
dojime miestuose, miesteliuose ir sodžiuose; ir daugeliu jų dar 
galima važinėt dvejus, trejus bei penkerius metus ir net ilgiau, 
su labai mažomis užlaikymo lėšomis.

Modelio T dalys ir reikiamas darbas , lėšuoja nepaprastai 
ųiažai, ačiū įsigyvenusiam tokiam Fordo nusistatymui.

Nauji palaipai-sparnai, pavyzdžiui, telėšuoja tik $3.50 iki 
$5 kiekvienas, už darbą skaitant tiktai $1 iki $2.50. Suderini
mas motoro ir pakeitimas komutatoriaus dėžutės, elektrinių 
šepetukų ir vibratoriaus galiukų lešuoja tik $1, su maža kaina 
už medžiagas. Stabdytuvų (breikių) spragės gali būt įdeda
mos ir rankiniai, priepuolio stabdytuvai pritaikomi, teskaitant 
už darbą tiktai $1^25. Gi $4 iki $5 apmokės darbo lėšas viso 
nutaisymo priešakinės ašies, resorų ir jų skersinėlių suvaržy
mų bei ratų tiesiau nustatymo, nutaikymo jr suderinimo. .

' • . f ' ■ " ■ z- : • i ■ "• •!'*<

Darbo kaina už pilną pataisymą vidutinės užpakalinės 
ašies siekia nuo $5.75 iki $7. Vąlyų ištekinimas ir anglies 

. (karbono) išvalymas galima atlikt už $3 iki $4.

Visi keturi nauji pistonai telėšuoja tiktai $7. Užmokėjus 
už darbą $20 iki $25 jūs galite turėt savo jpotorą ir transmisi
ją pilnai sutaisytą. Dalys yra ekstra.

v Visos šios kainos, žinoma, yra aplamos, todėl kad kainos 
reikalingų medžiagų priklausys nuo kiekvieno automobilio sto
vio. Jos, tariaus, parodo žemas l«Sas, reikalingas sutaisymui 
Modelio T Fordo, taip kad jis tarnautų dar tūkstančiams 
myliu. - '

v 1 • L- E. I '

Pasimatykite, todėl, su artimiausiu Fcsdų pardavinėtoju, 
ir tegul jis apskaito lėšas nuodugnaus sirtaisymo jūsį Modelio 
T Fordo. Jis jums išankstb pasais, J6ek tikrai lėšuos tas 
visas darbas, s

iii .7/ &&€

ŠVENTO PETRO IR įOVHX>ji 

. . DR-JOS VALDYBA
šidejo kaipo rėmėjai visi? žy-»

Pirmininkas — Antanas Navikas, '• 
702 E. Fifth SL, So. Boston, 

Vlce-Pirm. — Juozas Jackevičius, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Maaa:?

Prot Raitininkas — Leonas švagždta, ę! 
111 Bowen St, So. Boston, lffaaa -Jį 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiėkls, , :sS 
366 Broadway, So. Boston, Mass. ' ijd 

Iždininkas — Vincas Kaliiius, , 
67 G Street South Boston Masa 

Maršalka — Kazimieras Ambrozas, 
492 E. Seventh St, S. Boston, MašV 

Draugija z laiko savo susirinkimus ka**-rii 
pirmų nedėldlen] kiekvieno m&iėsl* " ' 
antrų valandų ix> pietų, parapijos j*, 
salėj, 492 K. Seventh St, So. Boston, į 
Mass. - • ~ -

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI J 

So, Boston Mase. .

Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo siūlai? Dažnai 
palanki proga tepasirodo vieną va
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai.

♦ ■ ♦ •

“Tautos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytoją, 
kuriems pavesta auklėti jaunuo
menė. “-^Filosofas Leibnitz’as
 • v

AM. LIET. R. K. FEDERA 
-GIJOS XVIII SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Fe

deracijos KvilI-tas Seimas 
bus rugpjūčio 2^—29 dienomis, 
Hartford, Oorin.

• „ - r- - ~ t
Visi Federacijos skyriai ir į 

Federaciją 
draugijos bei 
ganizacijų'

t

Pirmininkas — Jonas Jarota,
225 L Street, Sooth^Boston, Maflk 

Vlee-Plrmlninkes — Jonas Grubinskmų '
24 Prescott St, ReadvlUe, Kast 

Prot Raštininkas — V. Mickevičiuj
405 Thlrd St, Sooth Boston, Kai 

Finansų Raštininkas —, M. Selkl%
866 W. Broadway, So. Boston 

Iždininkas —■ V. Balutis, 
' $6 Mercer Street So. Boston.
Marflalka — P. Lau&a,

808 Fifth Street Sontbgfeoeton 
Drauglj* laiko suslrinkiKus kai 

ned«ldlenj kiekvieno mtaesto, 
vaL po pietų. Parapijos SaHJ. 
ta Gatve Sooth

kąri tih1r*Mi*i
Am. lietuvių katalikų vieny
bes ir solidarumo reiškėjos — 
Federacijos Seim&n.

•' ■: .

Seimo dienotvarkė Iras 
skelbta vėliau.

. L J, ]
Federacijos

4 ' .‘.C.

'/.i /•
■ ■'-f

MOTOR CbMPANY
>it, Michigan
... ’U į*

-ra —Jei i S* »i i

ir. '

par
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MYLIU AUDRAS

Giedrutė

uorėjo-

- traukdavo iš jų 
Taip diktatoriaus

dėjo nerimauti, ir einą pro duris, $ 
kią žmonės, bet keleivis mano kad

' Prieina prie kito kambario. Šis fttnvfo rįįif 
skirtingas nėgu anie kambariai, Čia matosi de
gančios žvakės, girdisi iškilminga muzika. Augš- 
tai altorius. Tai Dievnamis. Jaunas kalei visa* t 
valandėlės tespsilaikė. Mato žmonės meldžiasi. 
Bandė ir keleivis melstis, bet kafin kokios min-

Dirbama net trys tiltai: 
Slabados per Nerį, Alekso
to per Nemuną ir Panemu
nės per Nemuną.

Vedama kanalizacijos dar
bai, kaip kurios gatvės nau
jai grindžiamos, apie mies
tą daržai — agurkai* kopė
tai sodinami tai bedarbių 
pačiame Kaune taip kaip ir 
nesimato.

Bet visi dejuoja kad pra
gyvenimas sulyg uždarbiu 
esąs perbraiigiūį. , .

Provincijos bedarbiai sku
binai. į Braziliją, 'Argenti
ną rr kitur kur tik galį į- 
važiųot — bet žinoma tik 
tie, kurie šiaip taip susistu- 
mįa kelionei reikalingų pi
nigų sumą.

Vyskupų konferencijoje 
nųtąrta kad darbininkus or
ganizuot, Šv. Juozapo Drau
gijos pamatais 
Federacijai kaip ir antausis. 
Dabar būk tai ,ir Ambrpzai- 
tis suprantąA-savo klrfidą 
pernai padarytą — bet dai 
nuo jos neatsisako...

kenvenrijojey jtotures kar
kas daugiau galimybės iš- ‘ 
manipuliuoti savo ■ žmogų 
Kopu^ikoųų v feppvoųoijojo

Pemokratų ■ - konvencijai 
nelieka nieko kito, kaip tik 
nominuoti Smithą, arba pa
daryti. savo partijai politinį 
charakiri. Anti-katalikiški 
it prohibicijbs Ligotai mie
lu noru paskandintų Smithą 
šaukšte vapdens, bet negali 
to padaryti nępaskandinda- 1 

Imi sy^iu įr demokratų par- 
tiją. Primary rinkimaipa.- 
radę tepiau, kąd^ prieš 
Smithą yra nusistatę ne tiek 
eiliniai piliečiai, kiek rėks
niai higotai vadai Heflįno 
tipo. Be to dar bereikia ir 
to pamiršti, kad be Smitho. 
demokratai neturi vądų, ku
rie galėtų prilygti Spiithui. 
Senatorius Reed, kaip paro-‘ 
dė primary rinkimai, yra 

[labai toli atsilikęs nuo 
Į Smitho, nežiūrint to, kad jis 
I energingai veda rinkimų 
I kampaniją. Todėl dabar at- 
Irodo, kad demokratai netu- 
| ri kitos išeities ir yra aplin- 
ikybių verste verčiami nomi- 
| nuotiSmithą.
| Demokratams nominavus 
I Smithą, republikonams gi 
| ne Hooverį, bet kokį kito ne 
| taip žymų kandidatą, atro- 
Įdo, kad Smith turėtų: gerus 
| šansus laimėti lapkričio rin- 
| kimus, ypač jei demokratų 
|konvencija sugebės patgn- 
| kinti savo platforma vaka-

Prez. Coolidge yra pasi
sakęs už Hooverį, bet galin- 
gasai finansų sekretorius, 
Mellon, matomai turi kito
kius planus. Nežiūrint to, 
kad prez. Coolidge yra tris 
sykius parei^ęs, jog jis at
sisako būti kandidatu, bet 
konvencijoje gali sUsidaryti 
toki padėtis, jog jis bus pri
verstos kandidatuoti. Jei tas 
atsitiktų, jis lengvai gaus 
[nominaciją. Ši galimybė 
[šiuo momentu atrodo tolima.

Prieškonvencinis įsipoliti- 
kavimas yra pasiekęs auk
ščiausio laipsnio. Politikos 
bosai yra virtuozai savo a- 
mate, ypač lošdami iš užku
lisiu Konvencijose glūdi 
daug galimybių ir siurpiy- 
zų. f

Tuo keliu tautininkai ve
da Lietuvą. Priespauda ei
na .žiaūryn, Pilna Lietuva 
opričnikų. Kalėjimai pilni. 
Opozicij os organizacij os - ir 
spauda draskoma be pasi
gailėjimo. O ar toki taktika 
švelnina, opozicijos jaus
mus? Ateis diktatoriams ga
las, nes šie semper tyranrds, 
bet, kol jiems galas pareis, 
Lietuva bus gerokai pastū
mėta į politinį sužvėrėjimą.

Ir nukeliavo abudu: vienas jaunas, kits se- 
nas, pražilęs. ' .

Po kiek laiko kelionės, priėjo jie prie milži
niškų rūmų.z Kas čia? užklausė jaunasis; čifc 
gyvumo rūmai. Eime, sako,* aš atrakinsiu tau 
kiekvieną kambarį, ir sužinosi kas ten yra. Jau* 

tam iitaL.JtolįĮĮ

Kaunas, 23-V-1927 m.

Įėjo. Čią mato jauni žmones visi linksmi, 
juokiasi, dainuoja, jų veidai skaistūs, akyse at
spindi drąsa, ir pasiryžimas. Pakvietė ir jam 
nuolį pas save. Linksminosi, dainavo 
si jaunuoliui pabūti dar ilgiau, bet Laikas kvie
čia jį tolinus. Nuėjo. Čia mato žmones sunkiai 
dirbančius. Ir mato mūsų keleiviai kaip prakai
to lasai krinta iš žmonių veidų, mato kaip įsi
tempę rankų gyslos. Pavadino iy mūsų j^eleivi. 
Sutiko. Pradėjo dirbti.

* - ' ' • k * . • y f - -1

— Bet* nepoilgain apsidairo, ir atrodė jam kad 
tų dirbančių žmonių veidai suvargę, aptukę, jau
nuolis eina durų lipk. Palauk, šaukia žmonės, 
—^padirbėk su mųmislBet jaunam keleiyiųį 
rėjosi toliaus keliauti, pamatyti kitus kambarius.

Įėjo į vieną kambarį, kur buvo auksu išrėdy
tas. Visur žiba, gražu, girdėtis buvo miiziką. Čįa 
žmonės visai skirfipgt Jie dėvi rūbus brangiais 
akmenimis ^pitoštuš. Jų veidai nenuvaig^ at
rodo skaistūs. Laikas ris veda toliaus, i r toliaus.

Republikonų partijos kon-1 
vencija visai čia pat Po tos I 
tuoj ir demokratų konvenei- Į 
ja. Kokius žmones šiedvi] 
konveneiji nominuos kandį7| 
dątais į J. Valstijų prezi-l 
dentus? Nedėkingas darbas 
būti politiniu pranašu.- Nė Į 
nebandysime. Galima tiki 
konstatuoti, kokie politiniai j 
vėjai pučią šią valandą.

*- » ' • . 4 • I

Žymiausi kandidatai, Hoo- Į 
ver ir ' Smith nevienodai 
džįaugiąsi savo partijų poli
tiniais vėjais. : Pastaromis 
dienomis vejai papūtė prieš 
Hooyerį. Smith žengia išlė-l 
^o pirtnyu.^opverj)£^rse- 
tiąl negavo Indianos delega- 
feijbs! F konvenciją, pabari 
vėl jam nepasisekė laimėti 
W. Virginijos ^legatus. .

f-. rA :

Asmeniškai Hoover nėra] 
populiarus. \ . RepųbĮikonų 
partijos bosdi irgi jo nemy
li, neš jis jiems nieko neža-l 
įi far-
meriai juo ųapRįti^i k f-

ST; Dabar, kada Lietuvoje žo- 
gįfižio ir spaudos laisvė yra 
^'fervaržyta labiau nė kad bu- 

' vo caro laikais, i įep r o ša lį 
^prisiminti tuos laikus tuoj 
į^pbkaro, kuomet ir pas mus 
į’ Amerikoje žodžio ir spaudos 

■ laisve buvo gerokai varžoma 
jTkaikur; neprošalį pažiūrėti, 
i^kaip į tai reagavo prakilnes- 
J Šieji Amerikos piliečiai. 
*ųĮ922-ais metais bandyto pa- 
Tžaboti tuomet pagarsėjusį 

Emporia, Kansas dienraš- 
g^So, Gazette, redaktorių, 
Bęs&illiam Alleii White. I tai 
^ jis atsakė redakcijos straip- 
, snin laiško į draugą formo- 

Je. Tas editorialas laimėjo 
Pulitzer’io 1922-rų me- 

* tų dovaną. Čia jį paduoda- 
\4ne vertime ištisai:

■*

Oy ‘‘Sakai, kad įstatymas y- 
vyresnis už žodžio laisvę, 

tai atsakau, kad negali bū- 
-išmintingų įstatymų, nei 

•' negalima įgyvendinti išmin-

•- t ■■ . Mg. Geriausią sutvąrkytuosę ?^ 
valstybę vąldytį įstatymuose;^ 
pasidaro netiWumų, kad ur.^ 
eisiųp šritjrjė, ką bekai- 

būti, kur Žmogus; baudžia- x 
mas ne sulig valstybes legis-; 
atūros išleistais įstatymais, 
bet sulig valdžios, agento 
nuožiūra ir noru. Jęį vieša
me teisme, kur kaltinama
jam duodama proga gintis 
ir įrodyti savo nekaltumą ir 
tai pasidaro klaidų, kadr su- 
vis nekaltas žmogus nufeau* 
dziamas, tai ką ir bekalbėti, 
kur žmogus baudžiamas be-/ 
jokio teismo dekrėto kelių!' 

Su kokiu pasibiaurėjįmų 
kultūringas pasaulis skaitė 
pereitą rudenį pranešimą, / 
kad Meksikos budeliai be jo
kio teismo sušaudė jėzuitą 
kun. Miguel A. Pro Jiirež, 
jo brolį, Louis Viehis inži
nierių ir vieną kaimietį, ne
va tai jie buvo pasikėsinę 
nužudyti gen. Aivaro Obre-» 
goną. Jiems neduota jokios 
progos pasiteįsinti, nei Įro
dyti savo nekhltumą, užteko 
to kad jie yra katalikai ku
riuos kovoja diktatorius, ir 
kad diktatoriaus agentas pa- 

. liūdyjo, kad jie yra kklti ir 
be teismo rytdieną sušaudy- 

. ti. .Bet nekaltai pralietas 

. kraujas ir keturių žmonių 
gyvybės auka netrukus išč- 

> jo viešumon, nes štoį gegu- 
. žės 19 dieną pranešama iš 
. Mexico City, kad iš--tenai 
, likosi ištremtas į Morias sa

las (Meksikos Velnio sala) 
tūlas valdžios šnipas ^Įyarp 

t-Basai!; kurto^priparod^maig;^ 
, anie keturi katalikai bė‘teis- ' 

mo sušaudyti.
, Pasirodo, kad šisai dikta

toriaus CallesTo agentas bu
vo juodrankis ir gazdinja- 
mas katalikus išduosiąs bu
deliams 
pinigus, 
dekretu sušaudyti keturi ne
kalti katalikai, vien jųod- 
rankio policijos šnipo paliu
dymu. D, kaip daug tokių 
aukų ir kiek tai nekalto 
kraujo praliejama diktato
rių valdypio būdu ? 

Tikrai reik būti labai že
mo laipsnio žmogumi, kad 
tokia šalies valdymo formą 
paremti, o visgi yra žmonių 
kurie diktatūromis didžiuo-

■ X r ■ • < v-» t ' » ■
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Fed. Sekretorijatas 

...... 1 ■ ■ ■ '■ T1'"'! y
8ų jaunuolis, vis skubinos, jam atrodė Sa baisu, 
irliddna.

Laikas veda toliaus. Atidaro kito kambario 
dųjis. ČĮū mato daugybę žmonių verkiančių. 
Čią matėsi senelių, jaunų, ir mažų. Jų rūbai ap? 
driskę, veidai liūdni. Pamatę jauną keleivį, jie 
ištiesė savo rankas, ir prašė jo, kad jisai jiems 
pagelbėtų jų reikaluose, kad suteiktų patarimą, 
mažyčiai vaikučiai glaudėsi prie jo, nes jiems bu
vo malonų žiūrėti į jauną ir gražų keleivį/

Bet keleiviui nerūpu jų vargui, jiaai neban
dė suprasti jų reikalavimus. Jam narė jori grei
čiau pamatyti, įr apžiūrėti visą to gyvenimo 
mįĮ... Kąięivįą traukiasi durų link ir dideliais 

atsitobna.

jį.t- j 
prie kun. Bučio įeiti bet be 
pasekmių. _

~ ‘gilia -i

jam iŠ tiknįjų esą pavesta < 
darbininkų iv !
p. Prezidento ir Arkivyskų-

kad tose kalbose yra ir tei
sybės, nes dabar pas Prezi
dento dažnai jis lankosi ir 
apip ką tai tariasi. Nę^vis 
sako atvažiuojąs su pi|nu 
portfeliu raštui.

Kun. Mironas sefga vidu
rių sloga ir vargu begu iš- 
gis. Kun. Alekna irgi sef-

Parbiamkų vąreąį
* ■ «

Apie Kauną paprastam 
darUninkui į dieną mokama 
nuo 3 iki 5 lify. Fabrikuo
se taip pat mokama, bet da
bar fabrikantai darbininką 
telaiko iki trijų mėnesių ir 
paliuosuoja, nes jeigu ilgiau 
kas yra išdirbęs kaip tris 
mėnesius tai pąliuosuojant 
reikia mokėt kompensaciją 
— tai kad nemokėt kompen
saciją jie prieš tris mėnesius 
paliuosuoja darbininką, o’ 
paskui, kurs jiems geras tai 
po kokios savaitės ir vėl jį. 
tarsi kokią mielaširdysfę da- 
Tydamį, stgal priima | dar- 
bą kaipo naują darbininką 
ir žinoma, seniau išdirbtas 
laikas neįskaitoma. Čia yra 
aiški darbininkams skriau
da ir iš to auga bolševizmas.

daktiliai ir sodžiuje da
bar darbininkų visos iškovo
tosios teisės kaip ir anųljuo- 

. tos dvarponį arba stam
bus užninkąs nori tą ir da- 
ro su . savo darbininkais —> 

, bet darbininkai slaptai prieš 
■■■■ ■■ "■ 1 u

/tingūs įstatymus, jei pūie- 
i&ąi neturi galimybės laisvai 

. ^parodyti savo išmintį — de- 
Ja, draug su ja ir savo kvai
lybes. Bet, jei yra laisvė, 

.Įpraįlybės gaus mirti nuo 
jąąodų kuriuos turi savy, bet 
.'Išmintis gyvens. Tą parodo 
/žmonijos istorija. Yra tai 
į^todymas žmogaus giminin- 
• gurno su Dievu. Sakai, kad 
-žodžio laisvė netinka persi- 

/raažiino laikais, bet aš atsa
kau į tai ta neginčijama tie*- 

įjsa, kad tiktai tokiais ypa- 
/fingais laikais žodžio laisvei 
; ^tegresia pavojus. Niekas 
./hekvestijonuoja žodžio lais- 

yes .taikiais laikais, nes to- 
j Įsais laikais neatsiranda rei- 
. kąlo ją rodyti. Ir priešin- 

gai; kuomet žodžio laisvė y- 
į ra paneigta, ji tuomet yra 
Atikrai reikalinga; yra buti
lenai reikalinga teisingumui 
^Apsaugoti. Ramybė yra/rei- 
yjkalinga. Bet jei nori palaį- 
>/kyti ramybę jėgos pagelba, 
Abejląisvų diskusijų — L y. 
/be rimto ir tvarkingo žo- 
-,-fižio laisvės — tavo susido- 
AĮnėjimas teisingumu yra 
^•menkas. Ramybė be teisin- 
f/gumo yra tiranija kaip ją 
L ne saldinsi ir ne bandysi pa- 
įjteisinti "momento sumeti- 
^Baais. Šiai valstijai gręsia 
£ didesnis pavojus dėl suvar- 
|otB|u, hė dėl rjapšių,. nes 
^^nžyfnai galų gale 'priveda 
/jįrie ginkluoto pasipriešįnį- 
. mo. Ištiknjjų sukilimas yra 
/'VjU’žymo kūdikis. Kas tik 
/ jįoja už teisingumą, prisįde- 
į' da prie ramybes palaikymo;

kas tik min^ipja teisįn- 
i gutoo reikalavimus, stato- 

irms ramiai ramybės i? san-

Anti—ir pro-fašistai

Katalikai nuomonėmis ski
riasi, vieni sako kovot iki 
paskutiniųjų, o kiti Jinkę 
nusileist valdžiai. Prie pas
tarųjų priklauso daug se
nesnių storesnių klebonų o 
prie pirmųjų daug jaunes
niųjų kunigų ir veik visa 
jaunesnioji ideališkesnioji 
jaunuomenė. Tai kįla klau
simas kas-laimės — idealas 
su tuščiu pilvu, ar storkak
liai materialistai!

Cenzūra. smarkiai veikia. 
Laikraščiams labai sunku. 
Įžanginius retai praleidžia.

Katalikų Veikimo 
Centras

labai taultafoikams nepatin- 
ka. Kum Tumas net de
monstratyviai apleido susi
rinkimo konfereneiją. Tas 
davė progos užsipult tauti
ninkams... Sakoma, kad bū
sią daroma spaudimas net 
per Rymą kad K. V. C. būtų 
valdžiai nuolaidesnis... Būk 
tai dėl to ir vieton Faidutti 
atsiunčiamas kitas Šv. Tėvo 
atstovas, bet kiek tame tei
sybės yra dar šiandien sun
ku spėt. Vienas dalykas yra 
tikras — kad valdžia K. V. 
Centro nemėgsta ir prieš jį 
kovoja ir kovos. Bet kata
likams tas turbūt išeis ant 
sveikatos. - *' *

Kan. Kemėšis

Kunigo Kemėšio į Kat. V. 
Centrą irgi neįsileido. Jis 
norėjo nore už sekretorių



važiuos

tvos, y aidžią

ir toliau

žinia;

<.'Vienanepdrė pati pasiko
rė,: kitą minia išvirino ver
dančiam aliejuje,, likusias iš- 
žudė. Jų vietas užėmė kitos 
dar silpnesnes nendrės, Įr 
tos mirė, ar žuvo, bet jų vie
toje atsirado dar daugiau — 
nendrių, silpnų nendrių. Bet

Pasilenkė prie karsto, 
paslaptis, suvaitojo — o _ 1 * < C v < V

i
įbudtm išnyksta

sustiprinti mūsų tautinis ju- 
dėjimas, tai neabejotinai jau 
senai- gal būtų išrasti šiokie, 
ar tokie vaistai mūsų veiki
mui sustiprinti ir mūsų ■vei
kimas gal nebūtų taip žemai 
nupuolęs, kaip dabar. Tad 
šiandieirir pasvarstysime tą 
klausimų: Ko reikia, kad 
mūsų veikimas atgytų, kaip 
sugrąžinti jam pirmykštį 
gyvumų, ir kaip jį ‘geriaus 
būtų sutvarkius, kad jis 
ateityje nebesilpnėtų, bet 
kas kart vis eitų stipryn ?

* Sykį man teko būti viena
me teatre, kur buvo rodomi 
Alpų kalnų paveikslai, ku
rie randasi i Šveicarijoje. 
Tie kalnai yra labai aukštį, 
nekuriu viršūnės pasikelia 
net virš debesų, ant kurių 
guli amžinas sniegas. Va- 
saros metu įgvdparija pri-
• ---------.--Ir?---------------------------------

stovint ant

ne, tai negali būti... • O vienok tikrai save pa~ 
žino gulintį karste. Priėjo areiaii, ir..’.’ o dan
gau! Kodėl tai jo veidas taip atsimainė b Tos 
gražosakys atrodė, lyg užgesusios žvaigždes...' 
Veidai skaistūs, atrodė duobėmis. Lūpos, kurios 
šypsojosi, susičiaupė, pamėlynavo... Ąf-gi tai 
galį būti, jog dar, tik valandėlę atgal buvau jęu- 
nąs, gražus, įr stiprus, p dabar štai kaip Atro
dau.^ /It didis gailestis suspaudė; širdį*. . -Jain 
buypgaila, labaigaįlftl.H JpĮ , jĮUf 
./ Atsigrįžo į tų p^isę. kur matėsi gp-enimo.rū
mai Suprato. Jambuvogailakad jaųpeheg^

tenai lipą, /nepaisydami net] 
pavoju gyvasčiai.-f Jie sten-| 
gias pasiekti tokias vietas,! 
kur. dar nė /vienas gyvas! 
žmogus nebuvo pasiekęs,! 
kad nuo jų pamatyti gra-Į 
žiaurius gamtos reginius ir i 
nupiešt gražiausius paveiks-] 
lūs, kad duoti -civilizacijai] 
naujų dailės tvarinių. Jie 
lipa tenai vedami ambicijos, 
pilni entuziazmo, .nepaisyda
mi nuoyargio ir jokių pavi
jų. Ųžtad jie savo tikslo ai-j 
siekia ir lieka užrekorduoti 
istorijoje, kaipo eivįlizacijos 
statytojai, jos pijonieriai. ' ’ 

Kitas tam panašus -pa
veikslas man teko pastebėt 
viename laikraštyje. Tenai 
nupieštas aukštas kalnas, 

Kryžiaus Latrinis ^tnt kurio viršaus parašyta:

minios gyvena, vąr 
klimpsta, kenčia, žūva, 
nesiliauja gaudžius 
vykšlių žibučių.

]e pradėjp linguoti; Atrodė lyg visa što^poilsio 
daržo šeimyna pradėjo nerimauti. Argi s jiems 
rūpėtų sužinoti tą nuo amžių neištirtų paslaptį?

Staiga -nutilo viskas. ‘. Ir girdisi balsas U 
toli, Įoli, halsas iškilmingas, šventas. Balsas be 
rodžių |»t suprsRtatniįlf^inV - •<J ;

Baltiniore, Md.
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m Po tam jie penėjo per daugybę kambarių, — 
matė įdomių dalykų, keistų, malonių, ir iiūdnų, 
; Gal jau visus apžiūrėjome rūmus, klausia ke
leivis Laiko. Yra dar vienas skyrius, vadinamas 
Poilsio Daržas, — sako Laikas. Įėjo. Čia dau
gybė medžių, js abiejų purių takų matėsi kapai 
apsodinti krūmais, gėlėmis. ’ Vieni atrodė turtin
gi, kiti vargingi Vieni augšta žole apaugę, ki
ti nesenai smiltimis apdabinti. Ant vienų matė
si parašai ųuo likusių dąr gyvų draugų, ir girnių 
nių—parašai negęstančios liūdnos atminties.. - 
Bet lygiai tie, kurie buvo mylimos rankos gėlė
mis apdabinti, taip ir tie liūdni,"senai užmiršti, neduoda. Keleivis ir vėl žiūrėjo į karstą. Xe, 
it giliai į žemę įdubę, lyg kad skundėsi dėl vie
natvės, ir užmiršimą. Keteiviš'sudričbėjo.Jisai 
norėjo grįžti atgal, bet laikas # šubtabdė.; -It gir
di jie paukščiųčiulbėjimą, ypatingai vieno pauk
štelio čiulbėjimas buv^-Iąbiausia malonus, gra
žus. Kaip vadinasi šis paukštelis?, klausia jau
nuolis? '.‘Jaunystė/-sako Laikas. Jaunuolis Jie
sia rankas kad įgauti tą stebuklingą paukštelį, 

, bet tas suplasnoja sparnais, ir nulekia... Kelei
vis paskui jį’ vytis. Kur’ paukštėms, ten ir jau
nuolis. Vijosi ilgai, bet be pasėjamų, Nuvargęs, 
prisėdo pasilsėti. ’ • t ' 
. ,Stai mato

? m> rtmfl., Girdi lig MUMJSUiaį

būdu palydėt savo (igyvastį. 
Kad išvengus panašių nelai* 
mių, turistai apsijuosia drū
tais diržais, kuriuose yra į 
taisyta kilpos, pėr kurias 
perveria ilgą virvę ir tokių 
būdu ant vįenos virvės susi
jungia po kelis, arba net ke
liolika turistų. Kiekvienas 
turi drūtą su geležiniu no- 
ragu lazdą, su kuria pasi
remia. Vadas lipa pirmu, 
apžiūri kelią, o paskui jį ei
ną visa eilė. Jeigu kuriami 
tenka paslysti, tai kiti jį su- į 
laiko ir neduoda jam nu-j 
pulti. \

Žiūrint į tuos lipančius! 
įmones pamanai sau: ko^is-J 
gi galas verčia juos lipti į 
tokias pavojingas, nepriei
namas yietąs, statyti;į pavo
jų savo gyvastis, lig kad; ji# 
tenai užlipę ., ant: kalno ras 
sau kokią didelę laimę Į fiot 
kuomet pamatai tuos pačius 
žmones grįžtančius <suzgrą- 
žiais, nupieštais paveikslais,

kad jau nebegalės nuriti į aną jtievnanų ir pa
kelti ten savo sielą prie Aukščiausiojo? Gaila 
buvo to jaunystės paukštelio, ką taip jį sayo gie
dojimu dar tik nesenai žavėjo... Bet nutilo jau
nystes paukštelis, nebegieda daugiau... Viešpa
tie, ^Viešpatie, šnabždėjo lūpos keleivio... ar jau 
nėra išėjimo, argi jau viskas pabaigta? Kodėl 
negaliu sugrįžti į aną gyvenimo rūmą, kodėl ne
sigirdi jaunystės paukštelio giedojimo?..

■ Pasilenkė prie karsto... Viešpatie, kąmergi 
paslaptis, suvaitojo — o į§ jo jau migloto akių 
riekėją karštos ašaros..,Nutilo. Tik medžių 
šlamėjpųas kodėl tai kas kart garsesnis, darėsi

gi tuoj^yįrsta 
iefcvįęnupae nas- 
idęs triuškina po 
nusidėjėlį. Bau-

Rytinių valstijų sėimūfe 
kęs vasario 2 d. šių metę 
tarė rengti rytinių 
Lietuvių Dieną Įr išrinko 
misiją surengimui iš važia? 
Birželio 10 d. yra rengi* 
išvažiavimas Progress '.Į 
Į/nden, Vieta išvaž
mui yra labai patogi 16 
ino komsiija deda visa* 
įstangas, kad išvūžiavūaĮI 
tų kuopasekmingiausis.-/ 
gramas Bus įvairus. / Dai 
didžiuliai pąrarijų^™| 
Kalbės įžymūs kalbėtoji!: 

Įdeno miesto prajotas, 
konsulas ir kiti. Lietuw 

leių tymai žais Basfcęt 
Bus įr kitokių pamai^h 
Gera orkestrą iŠ Bteęl 

[grieš amerikoniškus^ 
Įyiškus tokius,. Visas* 
[yaeijaM'ir draugijas m&d

ląįiųės Mtoo* ąųąįpų^ų^ gąį-į 
jų. s^WiW ir 
linksnius įįgt J
to laimės kalųų terytum feį-1 
jo ir pauuriyti. j

Šis paveikslas, kaip tiki 
galima- pritaikinti mums] 
lietuviams.,. pasprukę nuo! 
rusų-’valdžios priespaudos! 
pančių, kur mums uždrausrl 
ta buvo organizuotis, švies-1 
tis ir lipti fto progrese kal-į 
uą,. atvykome į šią laisvą] 
Dėdės Šamo žemę. Paiaga-j 

< vę laisvės, kurios senai bu ] 
vpme ištiuškę, pradėjome] 
visu smarkumu organizuotis] 
ir kiekvienas sulig savo su-j 
pratimo šviestis, Mes tada] 
buvome, pilni entuziazmo, į] 
ateitį žiūrėjome su vįlčia iri 
pasitikėjimu. O kuomet už-| 
'ėjus pasaulinio karo audrai 
visiškai sutrupėjo mūsų tau
tos priespaudos pančiai ir 
linūsų tėvynė Lietuva visiš
kai tapo laisva, nepriklau
soma, mes pagauti nepa
prasto ūpo ir entuziazmo,] 
tarytum vieūu šuoliu, įsibė-j 
£ėję norėjome užšokti ant to i 
progreso kalno ir susilygin
ti su kitomis tautomis, ku- 
rioš jau lipa' į tą kalną per 
šimtmečius ir tai dar nėra 
pasiekusios pačios viršūnės.

i y r t

| Bet bešokdami persjnąrkiąi, 
Į neapsigalvoję męs pąslydo- 
Įme, susižęidėme ii- daba^ne- 
| betekę
go ir mūsų entuziazmas ir 
mes dabar tarytum sėdime] 
nuliūdę, aimanuojame, kad 
nieko nebegalime veikti, kad Į 
jau nebeužilgo mirsime ir a-1 
pie tolimesnius bandymus] 
Ėpti į tą progreso karną bi-| 
jome ir pamislyti. Bet ar! 
verta mūmš pasiduoti tokiai] 
bevilčiai ir jokių bandymų] 
nebeįdaryti ? Į tai būto gali- Į 
ma atsakyti šimtais pavyz-] 

įdžių, kad pasiduoti juodoms,] 
bevilties mintims yra neiš-] 
mintinga ir lygiai nepątri-j 
jotinga. Bet dėl visko aš 

Į į>erstaty siu tanustom tik 
vieną pavyzdį iš garsaus ita- 
lų poeto Dantės raštų, ku
rio raštai yra išversti į į- 

r vairias pasaulio tautų kal į 
Įbąs. Ypatingai pagarsėjusi 
yra jo poezija “Dieviškoji 

[Komedija.”, Poetas Dantė 
[pagautas dvasios vąidėptu-i 
| vėje ir vedamas Virgilijaus! 
| atlieka kelionę po pragarą? 
| kurio baisenybes jis aprašo) 
|savo poezijoje. Vienoje pra- 
|garo dalyje jis pamate bai- 
| sų trimis*galvomis šėtoną į- 
| šalusį per pusę į ledinį eže- 

plęvėsuojantį savo mil- 
škais sparnais, nuolat 

besistengiantį pasįlįųosuoti 
iš ių^U? Bet ko.dųįgiaus

' Alums visiems yra aišku, 
kad mūsų,' Amerikoje gyye- 
naneių lietuvių, ^autinis jų- 
(lėjimas kaskart ‘vis t 
silpnyn. Berods apie lai nė
ra reikalo daug kalbėti, nęs; 
apie tai jau tįek yra prikal-

kamas vizas ir u£ pasportĮ 
Vištoj tereikės mt)kŽ 
tik 5 dol. Reiškiu, kurie.rei 
neduoti Lietuvos. buožių 

į valdžiai uri cento ir
pato ir varė visokias prop 

brandas, nešvariausiais būdai 
atima vizas nemokamas, -om 

Į pasu* tik 5 dol. Ljet. vąldį 
paskyrė ■ 20,000 litų ameriki 
čių priėnuinui, tai
bus priimti Lietuvoje sų et 

I rike, yąįšinto' gėlęjpi^^Bįigį 

|ti, . o dar medaliais apdžHasŽif 
] sykiu su tais, ktoto dęjo|$Ml 

Rąs pątįs ir kiįus už ąkyeri 
I tempėme į parengimus.',. P 
[kome bonus, rinkon# 

] žius, ąuksus, sidabrus, pąpgš 
] po peticija, žodžiu, atj^? 
hųočiųtės Lietuvos skąū/8ri^ 
[dejavimus, ę šiandie pastatj 
| greta su judomis ardytoji 
jaut vieno laipto. Taj-^kaą 
{skriauda darbuotojaųis.
| atstovybė buvo pagarsini 
j kad ji išleisianti knygą ąū.3 
| pišymu įr paveikslais to, fe 
| rie darbavosi- Buvo pasįų$ 

| ir reikalaujamos -idtogrąfij! 

į bet viskas dingo. ,
Mano išmanymų nemt^raiĘ 

|y|zas reikėjo duoti tik 
Įl) kurie rengė visofcnįS 

| Liet, vakarus, pirko ir pąri 
| vinėjo bonus darbuotojam^ 
| tiems, kurie yra aukavę j 
| it į kitą' foųdą dėl 

Ine mažiaus 10 dol* ir tun pal 
| dymą (p jei neturi — gali gi 

ič tii^ kttrttryra ^ 
4* - • ! ' ' t * - "3 •/

Liet bonų nemažiaųs kaip 
100 dol, O visokie slėkęri 
ardytojai turėtų užsimokėti 

vizas ir už pasus. Taj/ pj 
būtų atskirti ir Lietuvoje 

notų kas per paukščiai 
vaišinti. ’’4»S

■ _ —■ — - ■' '--i- ■ 9 w

bando atsistoti iš šios vietos, bet kaž kodėl negąii. ti prie anų vargšų, negales paguosti juos, negalės 
Žiūri kad tie žmonės atnešė karstą, ir pastatė i suteikt i jiems, jokios pagelbos. Jam buvo gaila, 
priešais jį. Jaunuolis žiūri įkarstą. Irjuodaų- 1J “ i=~ ... ™
giau žiūri, juo jam rodosi kad ten kas guli, bet 
kas?.. - Staiga sudrebėjo keleivis, įr uždengė 
abiem delnais savo akis. Pažino ten gulintį.. sa- 
vę. Eime iš čia! prašo jisai Laiko. Duok man 
raktus nuo anų gyvenimo rūmų, aš eisiu ten pas 
tuos žmones, ten jiems suteiksiu kokią nors pa- 
geibų, ten noriu aš sugrįžti*. * Bet Laikas tylį. 
Susimilk! maldauja jaunuolis, atrakink,šio dar
žo vartus, išleisk mane... Bet Laikas atsakyjno

kurių ^augiausią yra 
nmfcų pięš^jto Ji© susite^ 
kia į būrius, pasisamdo iš 
vietinių/^rventęjų .vadus, 
kųrįę gerai yra apsipažįnę 
šį tais WUais įr jų pairto 
j^iis ir įipa į pačias auk
ščiausias Jęąlhų viršūdes. 
Įps kalnų |£ęlįonėsdekspeįdi-_ 

jra labai pavojingos, 
nes uoliniuose kalnuose ran
dasi plyšių, duobiu. Į jas ne 
vienam iš turistų pasitaįko 
įkristi, užsimušti ir tokiu

/a.

Lž.

tolrr -ii-J
. e m m* _.
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>1 uorgųnizavo komitętų rin- 
idi aukų A. Mesnikas, P. 
iričteyįčš Ajų L Y- 

vis. Į-miisb. \-J ♦ ■?' ■' •
Gauto apsakymas, kad ats

ikąs priėmė, nes kum M, J, 
■Urbonas.nr V, J. MikęFmniB, 

QV1U|Du Beis, Pa. šūybngiaųsių

«xn*rb)FaMsW: 
lavoje. • •

• Perskaitę 
rasai sugrąžino B 
sios Dievo (Motinos paveikslų, 
kurį; karo metu’ buvo ne tik- 
tai .išsivežę iš Pazinšlld vienuod 
lynoį bect ir sunaikinęi, šių re-! 
mėjų ^didelis noras buvo prisi*| 
dėt rankomis prie atremontavi-: 
mė.- 11 y

!' Šiam tikslui aukavo' po $2. r 
Vladas Rimša ir Martinas V. 
Kazlauskas; po $1.00 J. Vinie- 
kas, P. Lengvenis, V. Kerei- 
šienė, J. Leonaitė, J. Reinikis,

• v •

As

m’jjąm; visiems S. L. R. K. 
nariams yra žinoma 41-42 
iiįas įvyks Clevelande birž, 
1^/13, 14 gražiausiame va- 
j® laike. Tas laikas bus da 

nis kuomet člevėlandie- 
papuoš puikiomis iškil- 

. Seimo vakarai tai ne-
as vakarui, bet tiesiog muzi- 
os įmota. Kostipriausios mu-1

:a.

n
Suvienytų Chorų, kuris da-| 
r jau siekia suvirš šimto na I 
J. Naujų dainininkų prieini-1 
|£ Jau užsidarė, bet jau jų Į 

Čia susijungė L. I
^yčių 25 kp. choras ir C. L. I 
feat. Choras, o-dalinai ir Baž-1 
yriais iChoraš. Taip, kad 1 

j: . Iieimb Choras sugriebė visą I 
fevelando muzikos “smeto-1 

7Na "ir 'laviias^ yisi
Egi'■ \ 'i - i •. I
aip vienos šeimynos vaikai 
įp mnz. Vinco Greičiaus va- 
lovyste dainuoja, kad net sie
jos dreba. Ir kaip nedainuos’’ 
^ išeina lakštutė S. Greičie- 
įpjauna grakščiu; balseliu 
įauja solistė Ona Akeliutė ii 
L Milčiauskiutė, storu balsu 
pdovanota Iz. Žebriutė, H. 
Jrigiutė, Ona Biliutė, panelėm 
Jeržinskaitės ir visa eilė ki-

Tenorai' didžiuojasi to 
aais,'&ilsaisj<aip keturių broJ 
EU Ūselių, S. Baranausko, M. 
Lydžio, A. Bartkaus, A. Ku 
fiįpškio ir tt. Basai’gi dAoda 
d&SU chorui lygsvaros ir pa-

ziai;
šais kaip Šaliapino Šeštoko: 
lausko, Bartniko, Žinrio, 

ir kitų. Vienu žodžiu 
fcij Seimo papuošalas.

Dfttritfos jie visi kartu, vyrai 
BHJrgjnos atskirai ir išsi 

akirstę į duetus, kvartetus, ii 
pavienius solistus.£3-'

kokios dainos? 
Klausios ką lietuviai 
Įtarios net šiltos tik

ti
ūmi 51

L) ’ij'jl Pi 3»
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OPEROS
padėka Clevelando re- 

b, parduodu liaudies 
BIRUTĘ po VIENĄ

i

p Z jĮK

-I
: toj? ŽALČIŲ KABAUS- j J 
40| — šešų aktų operą, a- ’ ;
jfeniĮ f 

rėmėjams, parduodu < ; 
;:jų--vieton DEŠIMTIES dot f 

gm PENKTOS doL į
L fapiginimas tęsis iki 1 d. | ! 
riėde, i. m. ' 1!
j: ftpKNTAS SĄSIUVINIS , 
^JORUI,—Vienas Doleris. H 

reikalavimai, siųst ®

1
I PETRAUSKAS J 
, m, m<iul 1- - • *

A j

Z
y;.-įSt

A.

šauskas paskambins ir padai- J 
auos selo su pritarimu kank- j 
iių. Greičienės solo “Birutės 
meilės aria” ir toji gražiausia 
‘oloratura sop. solo “Una voce 
poco fa” iš operos “R Bar- 
biere di Siviglia” ir galop pi- 
mų dalį programo uždarys vy
rų choras su Šimkaus “Marš 
marš kareivėliai” — Lietuvos 
kareivių daina ir “Vilpiaus. 
kalnelis.”

Antrų dalį programo atida- 
rys merginų choras su^ “Oi Į 

[močiut motinėle,” “Ganėm a- 
veles” ir “Trys sesutės.” 

Į Dvylikos metų R. Greičiūtėj 
laužys pianų su Liszlo Rapso-1 
dija No. 2. Čia tai bus surpri- 
zas visai publikai. Muzikai 

pino kiek ten reikia muzikalių 
lėgii išpildymui to-17 puslapių I 

| milžiniško tvarinio suaugu- J 
l'siam ir subrendusiam artistui-1 

virtuozui. O ji būdama jau-1 
nutė eina klevišais kaip vie-| 
sula ir pildo kaip pats Lisztas. | 
J. Šeštokas dainuos baso so~| 

parašyta - žo- 
ir muzikų “Dunda ka-1 

auolės,” “Apynėli” ir “Pyp-I 
koriaus daina.” Visos naujos J 
la niekur negirdėtos. Paskui 
Greičienė pačiulbės Aleksio 
‘Visuomet širdis surakinta”] 

’.r VillaneHe. Čia vėl naujieny- 
oe kuomet 40 miklūs pirštukai 
ieturių gabiausių lietuvių pia
nisčių pasileis po dviejų pianų 
margų kliaviaturų grojant 
‘Marebe Hongoroise.” Artis
tai Stasė Greičienė ir J. Ol
šauskas droš duetus “La ei 
darėm la mano,” ‘\Oi berneli 

-vientury” ir ant galo Suvie
nytas Choras apvainikuos

I * /

pirmojo vakaro programų su-
[ Rainuojant naujų ‘ ‘ Jaunimo! 
[Dainų” (su solo) “Oi tu rū- 
I ta rūta,” solo su mormoranda 
i pritarimu choro ir šauniąja 
[A. Vanagaičio dama “Vil- 
I nius.” ;

Tokia tai maž daug bus mu
zikos puota birž. 11 d., Lietu
vių Svetainėj, 6835 Šuperior 
Avė.
ainiui bus šokiai iki vėlumai. | 

Antra vakarų, birž. 12 d. toj j 
Į pačioj Lietuvių Svetainėj bus 
Itaip shkant klasiška vakarie- 
Įnė. Svečiai valgys o artistai 
I juos linksmįs balso ir kitokiais 
| instrumentais. Laike vakarie- 
|nės bus išpildyta apie dešimt 
įvairaus turinio numerių. Tarp 
kitko L. V. 25 kp. jaonamečiai 
išpildys labai puikiai arL-S- 
Greičienė* - prirengtų * baletą 
“Kūdikio sapnas,’ Hcur mažos 
mergaitės dainuoja ir šoka. Po 
vakarienei šokiai iki gaidžių.

nė. Iš viso $11,00 pasiųsta 
Šv' Kazimiero Seserims Pa
žaisly} dėl Stebūklingosios
Dievo, Motinos paveikslo a- 
remontavimui.

P. Ri
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Birželio 3 d. naujai įšventin
tas kun. Edvardas Gradackis 
laikė pirmas ifoilmingas šv. 
mišias-; šy, r Andrieja

atreikao,

jaunika^piųžydn^b&tųlecĮ; /
!)ijų payasarėluį užstojus, pasi-l. Gauta atsakymas,-kaddrabu-
Į šventusį ;. darbpc^įsz ; KĮri^aus I žiai jau pasiekė vietų^ kur bu- 

aib 1 HA
[7 Kurt ’E. GrUdėckis gimęs irl^^* J 
augęs New Britaįno kolonijoj, 
iš tėvų Pranciškaus ir Agotos 
Gradeckių, Suvalkų rėdybos. 
Pabaigęs pradinę ’ viešų mo- 

I kyklų. Jaunai Edvardėlis pa-
_________________ tl" • _ « f- _ Į ---| juto savo širdy1 nepaprastin paro

Dievo meilę įstojo, tėveliam I sime savo brolių kovojančių 
I patariant, į HžtrtfoHo šv. Ta- Į prieš beširdžius anglies savi- 
Imo aukštesniųjų mokyklų. Pa-1 ninkus—baronus, tai kas juos 
I baigęs šių mokyklų gavo J. E. gali gelbėti ir paduoti jiems 
vyskupo J. J. Nilan, sk irimą į- 

| stojo į šv. Bernardo seminari-J 
I jų, Rochester, N. Y. Čia mo- 
| kinosi šešis, metus. Priemokų- 
nigystės sakramentų šv. Jųo*| 
“t:?* « katedroj, y Farmingfon ' fe r V y ' * ' L,z » ą I
Avė., Hartfora, Conn. Kun.
E. Grade<ckis yra pirmas iš 
šios parapijos ^kunigas. Tad 
dėkuokfme Aukščiausiajam už 
jo malones kartu su kun. E. 
Gradeckių ir jo gepais tėve
liais, kad leido pasiekti tų i- 
dealų, ir branginkime jį savo 
tarpe. -• '

Linkime kun. E. Gradeckiui 
! laimingai ir pasekmingai dar- 

v Įbuotis Bažnyčios ir žmonijos

kąip malonu {y7a

S ’ I

Gegužės 20 d. 1928 m. A. L. 
R. K. M. Sąjungos Conn. aps
kričio įvyko suvažiavimas, 
Andriejaus parapijos Getuviii 
salėj. Suvažiavimui atidarė 
malda kun. E. Grikis linkėda
mas gerų sėkmių.

Conn. apskričio pirminiųkė 
p-le' M. Blažauskaitė pakvietė 
apskričio valdybų užiinti vie
tas ir pradėt darbų. Sesijų 
vedimui palikta ta pati valdy
ba. Viee-pirmininkei nepribu
vus išrinkta M. Pateliūnienė; 

Į mandatų peržiūrėjimui ir re-, 
porteris B. Mieiūnienė; tvark- {

zapo~

darė O. Bazdevįčienė. Po iš
klausymui nutarimų, sekė šau
kimas delegačių. Pasirodė, kad i 
keturios kuopos atstovauja-f

I

labui. I i »

, fe.

vo pasiųsta. Širdingiausia a-

; rJT ! ‘ '
• Patersono lietuviai neatsisa

ko ir toliau -paduoti broliškų 
rankų streikuojantiems anglia- 

Į kasianis. Turėtų ir kitų kolo- 
! nijų; lietuviai savo gerų širdį

Viens iš parapijiečių

v
'W 11

ei Fordui pradėjus šau
niai aaujtis dfordukus kepti, 
darbininkų ir biznieriiį' ūpas 
visai kitoks^ , Rnlosirpats 
miestas daugiau gyyųmo turi. 
Jei Fordas gerai dirba tai De- 
tnoitas blogų laikų nemato. 
Paskutiriiu 'laiku Fordaš ’paa 
skelbė, kad Detroite visose 'tre
jose dirbtuvėse dirba 110,823. 
Padalina šiaip: FondsOn^-74r 
932; Highland Park — 31,185; 
Lineoln — 4,706.

Kadangi Detroitas yra au
tomobilių išdirbystės miestas 
tai ir lietuviai kaip biznieriai, 
tap ir darbo žmonės turi pui
kius automobilius. Jaunimo

!

rankų. Jau galėjo kiekvie
nas lietUvįs užgirsti angliaka
sių balsų prašanti paramos, 
bet kito lietuvio širdis kietes
nė ir už akmeni. Pas mus ir
gi atsirado tokie, kurie su di
džiausiu intužimu, kaip liūtai 
išsivarė aukų rinkikus. Rei
kia apgailestauti. Bet mes to- 
kių žmonių pasielgimų sekame 
atydžiai, bus kada laikas kur 
bus galima jieiris-priminti. Bet 
yra ir geni žmonių.

Visiems aukotojams ir dar- 
į buotojams varde vargstančių 
angliakasių širdingai ačiū.,

-I. V. Kulikaitis

. Onutės iš Darbo Lauko.
- Gegužės 204.^vyko LlSs. 72.^^ 
kp. : mėnesines snsirinkimas. 
Malonu yra prisiminti apiai 
jadarytus 'nutarimus ir rapor-, ^^ 
jis. ■ ■•-r. L i-Tt SrįjĮM
_. Pirmiaiisia išdųothh’ ’rapor- 
tąs. iš buvusios bendros trijų 
kuopų vakarienės. Pavyko ge- 
rai. Liko nemažai pelno-AU> 
mokėjus kuopos skolas,; dar ir .į ? 
streikieriams liko $25.00,. ku-Į-ij,^ 
riuos tuoj ir pasiuntėm kun. 
Urbono ir Jį-Mikelienio vard^ 
į DuBois, Pa. Nuo jų gautą, y B. 
padėkos laiškas. - -5V

Šiome susirinkime visų na-

T?

L

■

rių ūpas buvo geras ir • pas vbT ^yį“" 
sus matėsį užsiganėdinimas ir 
ųžsiinteresavimas LDS. orga- 
nizacija ir pageidauta, kad ir H,’ 
ateity visos trys kuopos bęn- 
drai veiktų organizacijos la- , ; 
bUl. , f ,,,

Antras džiuginantis daly- -. 
kas tai, kad mūsų kuopos na- *' 
riai noriai mokasi savo duok- ' 
les. Ligšiol to nesimatė. Dau
giausia užsimoka už visus me- ■ • 
tus. kad nelikus skolingais br- i • 
ganizacijai. Kiti pasižadėjo 
vėliau užsimokėti už visus^rrfė'- 
tiiš.' ..... /

■< 1 ’ 1

Valdyba džiaugiasi turėda
ma kuopoje susipratusius ir e- 
neygingus narius. Kur yra vie
nybė it susiklausymas, tai ir 
sunkiausius darbus galima be 
vargo atlikti.

Jeigu ši vienybė mūsų tarpe 
pasilaikys, tai mes neužilgo • 
galėsime pasididžiuoti sayo ’ < 
nuveiktais darbais. . . . > >

Trečias svarbus nutarimas a, * 
J^vo^pądaęytaj tai rengei t
gūžinu,, i darbas .paliktai ^{7 
valdybai įvykdyti. hKįp

Nesilankant į susirinkimus t
pa .

veikėjai J. Stepulioniai su 
nauju Hupp rengiasi šia vasa
rą, aplankyti Clevelandų ir 
Chięagų. S. Klapatauskas kai
po jaunikaitis su nauduoju 
Chrvsler ne tik apielinkės 
miestus žada aplankyti, bet ir 
tolimij rytu ir vakarų mies
tus.

•Sandariečiai susispietę prie 
Operos choro, stengiasi būti 
vilkais avies kaily, bet tos pa
stangos tegul būna žinomos 
viešai. Sandariečiai rengdami 
vakarus landžioja rinkdami 
pagarsinimus iš katalikų biz
nierių, prašo klebono garsinti, 
su plakatais. visur lenda prie: 
katalikų, o visus spaudos dar
bus siunčia savo geltonlapiui į 
Bostonų — “Sandarai,” nes 
Detroite .spaustuvininkas ka
talikas (P. Petranas), tai kaip 
sandariečiai rems. Bet dėl sa
vo paramos lenda pas katali
kus. O tai gudruoliai su dak
taru priešakyje. Pažinkime ir 
mes juos.

’ > 'H
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NUO PRAŽUDYMO SVARU
MO ARBA ABELNOS

Niekas
nuo • _ 
mo ir nusil

JĖGOS

Niekas tajp* ne;, 
nuo • pražudym/ varMtfo, stipru
mo ir nusilpnėjimo, kain Nuga- 
Tone.
tingh, raudoną kraują, stiprius 
nerVus, sustiprina raumenų jėgą, 
taipgi stimuliuoja kitus svarbius 
kūno organus iki pastębėtinai ge- 
,ro laipsnio.

Šita : sustiprinta jėga suteiks 
jums geresnj apetitą; ir jūsų skil
vys galės lengvai virškinti bile 
[kokį maistą. Taipgi suteiks jums 
atšviežinanti ir ramų miegą, su
stiprins kiekvieno kūno organo 
veikimą, padarys ant kūno labai 
gražią odą, prašalins tankų besi- 
šlapinimą’ naktyj, prašalins rau
menų skausmus ir padarys jumis 
kaip naują žmogą. Visi vaistinin
kai parduoda Nuga-Tone. Nusi
pirkite butelj ir persitikrinkite jū
sų pačių sveikatos suirimuose.

elbstiC N, 1mos šiame suvažiavime;; Dele- 
gačįų užsiregistravę ‘aštuonio- 
lika; viešnių-r-4r kurtoms btrižoį - Aukos^ dM^^iįįliaJkasuj 
suteikta sprendžiamas balsas] Aukavo šv. 'iSamieTo <&au- 
ir ženkleliai, kuriuos paruošė I gįja $25.00, šv. Onos draugija 
vietinė 38 kuopa. Iš valdybos $^.00, LDS. 18 kp. $10.0. 
taportij paaiškėjo, kad dirbo] 
kur tik galėjo, būtelrt: pirmi- 
ainkė ir raštininkė. V i cc-pir
mininkė nepribuvo. Iždininkė 
raportų raštu prisiuntė. Pa
aiškėjo kad pinigų apskrieto 
ižde randasi $143.32. Raportai 
priimti. Sekė kilopų raportai. 
Pasirodė, kad kuoops gražiai] 
veikė, o ypač vajaus laike. 
Kuopos padidėjo narėmis. Gai- 

i la, kad ne visos kuopos buvo 
[ atstovaujamos suvažiavime. 
[Taip atrodė, kad gyvos palai
dotos. Padaryta daug gražių) 
nutarimų. Daugiausia svars
tyta apie būsiančių geegužinę, 
kuri įvyks 1 d. liepos, Buck- 
land, Conn. ant Baukaus ūkės.
Nutartd kviest chorus ir skirt 

[dovanų 11 dol. auksu už pasi
žymėjimų dainavime.

Nutarta kviest kun. J. Bak-
Beje, svečių supažindi-|šį kalbėt. Tapigi kp. pareis-, 

kė pakvietimus viena kitai su 
žaislais skiriant dovanas.

Nutarta ir išrinkta delegatė] 
iš apskričio į būsiantį L. R. K ] 
M. S. Seimą, Worcester, Mass., J 
p-lė M. Blažauskaitė . Padary- ] 
ta keli įnešimai Seimui.
i:. r I

Užbaigus sesijas, So. Man-] 
chėsterio kuopa kvietė būsian
tį suvažiavimą pas save.

I Atkalbėjus; maldų, yietiųės

legates prie vakarienės, kurių 
paijuošė vietinės sųjungietės. 

Lietuvaitė j Pasistiprinusios skaniais ‘‘sen- 
-------- -----  : , f. Ivičiais” ir karšta kavute, iš- 

)DntQTEDr'MACC | reiškė daug gražių minčių,.ir
JltULulLflj MAuuf padėkos žodžių vietinėms sų- 

Švento Kazimiero parapijoj ] jungietėms ir po to laimingai j TreiiĮjys, J. 
raudasi gražus būrelis žmonių ’ išsiskirstė į namučius. ; 
kurie nuolatos remia Sv. Ėįū . . - > Korespc
i JI..’. . • J-'

r/ < • ■■ .
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Po $5.00: ’ J. ]Aleksaį J. Ui 
iius.

Po $2.00: J! Treinys, 
Memikas ir J. ‘Sprainaitis.

Po $1.00: R.iškenienė, 
Lapinskas, A. Vareškevieia, A. 
Stankus, V. ’ Sasnauskas, M. 
Staniulis, K.. Sprainaitis, F. 
Baltuška, L. Galčius, J. Lidie- 
ka, M. Sasnauąkienė, I. V. Ku
likaitis, P: Zdanavičius, M. 
Tacionienė, O; Lėsnevičienė, S. 
Stočkiutė, J. Barysienė, M.

- *Navickas, V. Dumša, M. Di
lius, J. Rebenės, A. Stankus, 
J. Taparauskas, J. Klui, P. Ta
mošauskas, R. Zaunierauskas, I 
P. Lapė, J. Motuzą, A. Motu- 

Izas, A. Chernelis, V. Petrai
tis, J. Janušaįtfe, Z. Asupaus- 
kas, J. Jusis, A. Reley, H. Val
kus, M. Spraine, M. Baublienė, 
A. Bubilevičius, A. Valatkie
nė, S. Bakanaųskas V. Kalau- 
ta, J. Žilius, Vr Rutkaitis, S.

I Aučienė, M. Sarapienė,, K. 
iKeršulienė, Mrs. Montane, M. 
ĮPadnezienė ir Rovlend.

Kas aukavo mažiau vieno 
I dolerio, tų vardai netilps span- 
Idoje. • r

Viso surinkta1 aukų' $137.20. 
Į Už pasiuntimų* „ drabužių ^elž- 
I keliui užmokėta $2.00. Pasiųs- 
I ta aukos vafdn ’V. j. Afikelio-

A.

A.

‘‘Viskas ^prapuolė, kode' 
ašąros man liko?” {A. Mię 
kevičius)

Mūsų korespondentai prade
da daugiausia girti klubų vei
kimų ir net su kitų kolonijų 
klubiečiais 1 
veikime. Tas gerai, liet, kad 
niekinama katalikų organiza
cijų jaunimo kuopos ir prieš 
jas agituojama tai jau tikrai 
niekšiška tokiais darbais; di-1 
džiuotis. Westsaidiečių tarpe 
spindi vienodumas, nors tokie 
pat žmonės, bet kitaip veiki
mas vedamas. Reikėtų jų pa- 
vyzdis ir kitiems paimti, tuo
kart būtų kas kita. Ar anks
čiau* ar vėliaus, turės būti ki
taip.

K. f, ' ■ I

bando susiartinti vice-pirmininkui Vladui Jedin- { - 
kui, vice-pirmininku išrinktas 
Stasys Abtomavčius.

Susirinkimui užsibaigus na
riai skirstėsi geriausiame! ūpe. 
ir pilni gerų norų pasidarbuo
ti organizacijai. . . . { , .

Vienas iš 72 kp. narių

Kalakutas

Kr

nis, DuBois,*Pft.> $135.20.
—Drabužių surinkta _ didelė J 

skrynia?‘Pasiųsta‘ vardu M. 
Drula, 205 Elwin Ave^ Ovėr 

Brock. Pa." z . /
Pasidarbavo rinkim* aukų 

Lir drabužių sekanti asmenys: 
fA. Memiku^\jkiUdeftA. J.' 

s,1 F. Baltuš- 

Ę-JCSkinįsr, 

lene.
a*

.♦jU

r O. Les ti

: b-

Pažinsi džiaugsmų, kuomet ? *
žinosi, kas yr ašaros.—4$. Pa^ 4 

lau. ................. ,

Išvaryk būdų botagu — jis . 
kaip bematant vėl pasireikš., t* "L
— Horatius. ; < . v ■.-sįį'

v*"

1

- 'iKt’
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Vanagaičio Dainos
f ’ f'/ "* ■ i . X/ . ' •"

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžių

> / 'i • . ’ -' .i Z’

Solo Dainos:
' • ' - ■ F ' i

MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) _______x______ 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutę 
baritonui, mezzo soprano)----------- 40c.
LITAI (baritonui: lengvutę tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” H “Va
nago Plunksnos”)______ —------ -50c.
GODELĖS (žemam balsui: mergai
tes žodžiai “Van. Plun.”) —•-----_60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos) ---------------- L------ 60c.
DUL DUL DŪDELĖ (aukštam b&L~ 

. sui: lengva, graži) —---------------
______ . fe______ f ________ / t___________

7 Chorams DahiM! . ' - ’ ■
2. VĖJUŽIUS (ilga, lengva, lyriška ' 

daina) _— --------- —.■ .............  35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti

H

♦ •»

• f • v«
f

' * f

X/
i >.

f

t u «

rasite).,
, ' t i

1.

2.
« : ’

3.
v

t /
5,

6. 
L

f

t

galima visaip paįvairinti dainuo- *i' 
jant) --------------------------------------- 25c. ' |

7. 8-NI0S LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) ------ :--------------------------- 40e. i

“DAINUOK” H Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) ------------- -

8.
60c. >

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS- 
• TA (solo arba durtas'; romantišku

mo ir meilės pilna)----------- ;--------- 60c.
10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 

koncėrtė, publikai nustojus; patrio- 
: tiška) —u-,--------- ---------------- 30a.

nurodytoms meliodijoms ir dėkle- •/ 
madjoms) ------- -------------------------- 25c.

'FORDUKAS ri B 14 liaudies
dainų. Vyrų 
daugi lengva

• -----------------* • k

-50®- lt VANAGO PLUNKSNA (tekstas ra

ir soprano? Juoko
unuoti).

Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda* 
mė didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į 

“OAftmNKAS" • •

L 366 W^Broadway,

r
j. » , .
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nrtipa

Jam varga
utos vargoninin-

MOKSLO UŽBAIGA
Sekmadieny, birželio 3 d. 

šv. Petro Sekmadienio Ka- 
tekizacijos Mokyklą užbaigė 
savo mokslo metą.

Vaikams pasakyta gražus 
pamokinantis, pamokslėlis.

Laikai dar nepersimainė. Be
darbiu skaičius nesimažina. 
Kaikurios dirbtuvės juda ir 
gal kada pradės dirbti pilną 
laiką.

Čia vieną ūudinyčią pertai
so j viešbutį ir veda naują gat

vę. ..

ėnelovas tą, viskąap^ūpins. 
Svečiai atvažiavę pamatys 

lūsų tvarką ir , kaip katalikai 
riė šv. Jurgio bažnyčios dar- 

uojast ir vienybės laikosi.

Darbininką Prakalbos

Gegužės 13 d. įvyko LDS. 
97 kp. prakalbos. Kalbėjo 
vietos klebonas kun. Juras ir 
Jėzuitą kolegijos auklėtinis 
klierikas Aukštikalnis iš Bos
tono.

Abu kalbėtojai aiškiai nnro- 
de'vert^ katalikiškos spaudos. 
Ragino susirinkusius skaityti 

i ir platinti mūsą organą Dar
bininką.” . * 4 ■

Iš Darbo Lauko

- ,v Atsimokėjo / '

< Lietuvią įstaiga Loveli Bott- 
ling kompanija jaunam len
kučiui Stanley Setelia padare 
mielaširdystę. "Davei jam dar
bą paimdama jį iš pataisos na
mą. Lenkufisiš ką^to d’rbo 

gerai. Gegaižės 16<i. savinin- 
[kas Wtflter Paulauskas paste
bėjo, kad dingo pinigais $43.00

TRIDUUM
Pirmadieny, birželio 4, šv. 

Petro bažnyčioje prasidėjo 
trijų dienų pamaldos prie 
Viešpaties Jėzaus Saldžiau
sios Širdies. „Pamaldos bū
na rytmečiais 9 vai. ir vaka-> 
rais 7:3Q. - . . -

Intronizaeijos pamaldas 
veda kųn. Simonas Drauge
lis iš Philadelphia, Pa.

Z. Y. X

deiką po keletą kartų pasi
rodyti publikai. * J 
- Vietos solistė p-ni Lucija 
Juozaitienė-Mačiūniutė, sudai
navo keletą dainą. Ne aš vie
nas, bet visa publika liudijo 
kad graudus ir tyras balsas 
p. Juozaitienės užganėdino vi-, 

Į sus. . -. - .
Pabaigoje artistas Sodeika 

[pasakė prakalbėlę. Jis prisi
minė kaip ir kokiu būdu at
siekęs pageidaujamą tikslą — 
mokslą.1'

Kun. S. Draugelis išreiškė 
[padėką artistui Sodeikai ir 

publikai už atsilankymą.' Ke
letą žodelių pasakė ir kun. M. 
Daumantas. Programą užbai
gė parapijos choras sudaina, 
“Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim” ir Lietuvos him
nu, vadovaujant p. Hodeliui.

K.D.

D. S., nariai turėtų pasidar
buoti, kad visus tuos mūsų 
organizacijos piretelius ir 
rėmėjų^ jįritraįįps? įrrle 
ganizacijos. .

17 d., bet lenkutis norėda- 
> nuo kalėjimo išsisukti pa- 
nė advokatą ir teismas ati-

A BOOKEEPĘR
Knygvedė ir stenografė turi būt 
patyrusi , ir atsakanti <3arbwiink?7 ' 
VidlitinS alga ir nuolatinis darbas*#, 
užtikrintas. Rašykite atsiliepimu^ 
kiek patyrimo-, kiek senumo 
kiek, algos iš pradžių.

LITHUANIAN AOENCY yį 
545 ;.Brodaway, So. Boston,

įj ' (B.-8J.................

; ’ 7U|
SekmadSeii
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SEKMADIENIO MOKYK- 
L LOS UŽBAIGIMO 1 

IŠKILMĖS
Sekmadieny, gegužės 25 d; 

šv. Petro lietuvių bažnyčioj 
įvyko sekmadienio, (katėki- 
zacijos) mokyklos užbaigi
mo iškilmės.
- Iškilmėse dalyvavo gausi 
publika.

Iškilmių programa susi
dėjo iš giesmių ir pamokslo* 
kurį pasakė klebonas kun. 
K. Urbonavičius.

Solistės ir choras giedojo 
vadovaujant p. M. Karbaus
kui •!

V- j ’ ,Sekmadieninės mokyklos 
aukščiausią klesą šiais me
tais sudarė šie mokiniai:
Pranciškus Jurgis Lukoševičius 
Jonas Mamertas Ambrozas 
Palmira'Marijolia Antanėliute 
Jonas Povilas Baltrusnlnas 
Leonora Petronėlė Bitiniutė , 
Marijona Barbora Brasiutė 
Marijona Burneikrutė -I 
Veronika Čiuriioniutč 
Ona Pranciška Daukšiųtė 
AnūJnąs Mareijoinas Gabutis ' 
Petrbnelė. Elena Gcdeminskiutė

Y' ; ■ j • /K'fi.; \ '.o »*. * ; ■

LD£k nariai turi smar
kiau įsi judinti, kad pagelbė7 
jus savo broliams kovoje už 
geresnį būvį. > Į..

Str.; Šelp.. Komitetas 
• South Bostone

įj < r : . J
g LDS. 72 kuopos nary s VIa-Į 

_ das Oganauskas mirė nesirgęs Į 

13 (L gegužės. Velionis buvo 
vedąs^; 7 Moteris Lietuvoje irt 

dvi: dukterys ir sūnus Argenti- 
*•' nojei Paeina Kauno red., Uk-| 
’’ mergės apsk., Šešuolių parapi- Į 
“ jos. Palaidotas su bažnytinėm! 

pamaldom šv. Jurgio bažny-| 
iš čioje buvo atneštas jo kūnas. I 
i. Pamaldose dalyvavo kun. V.| 
is Vilkutaitis iš Cleveland,Ohio, I 

šv. Jurgio parap. klebonas ir] 

L vietinis klebonas kun. J. Či-| 

io žauskas.
■ " I

ai Gęaborius Juozas Balčiūnas,! 

a- šv. Juozapo draugijos pirmi- 

e- mokas gražiai patarnavo.
J- Kiekvienam patartina kreip-] 

” tis pas gerą kataliką, L. D. S. 
į- 72 kp narį J. Balčinūą.
e- Detroito diocezijos vyskupas 
į. šv. Jurgio par. bažnyčioje, 15 
>i- d. gegužės vakare, suteikė Šu
lė tvirtinimo Sakramentą Daug 

vaiką ir jaunimo priėmė. Ku- 
n; nigai svečiai dalyvavo šie: ku- 
ir nigas V. Vilkutaitis iš Clevė-; 
. land, Ohio, kun. V. Masevie, 
d-

šv. Petro par. Detroit ir kun.! 
ią Valaitis. Kitų kunigų vardų j 

nesužinojau.
ia Mokyklos vaikai gražiai iš- 

. lavinti seserų Pranciškiečių 
oj vJ ...

gražioje tvarkoje ėjo prie Su- 
d“ • • /■

tvirtinimo Sakramento.
• Altoriai gražiai buvo pa- 
puošti; pasidarbavo seserys 
Pranciškietės.

V. Vilkutaathrpasgdčė 
l?& pamokslą. J. E. vyskupas pa- 
bą [sakė pamoksią anglų kalboje. 
!fl- J. E. vyskupą patiko ir lydė- 

jo į bažnyčią draugijos su vė- 
)e- liavomis ir ženklais.

■Q- ’ - > Tas pats.

. v’“"' Ž. Y.:X
■,\ F . -<.>!•.’< j s' ' - *•
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STREIKIERIAI PRAŠO 

DUOBOS 
Keturiolika mėnesių, kaip 
s t r e i k ų o J>a angliaka
siai. Jiems pašalpa būtinai 
reikalinga. Tą reikalą su- 
prago ti* atjautė LDS. orga
nizacija. ,

LDS. kuopos sudarė ko
mitetus rinkimui aukų. .Lig- 
šiol jau ne vienam*,darbinin
kui ir jo šeimai pagelbėjo 
apsiginti nuo bado.

Tą tdip gražų kpikš*';joniš
ką darbą darbininkai turi 
pastatyti pirmoje.. vietoje. 
Kad ’ pašalpa stueįkieriams 
reikalinga negalį, būti abejo-:

LOWELL,MA$S,
Iš K&t^iką Vegriftjp ■—

Čia katalikai smarkiai vei
kia.

Gegužės 6 d. įvyko Marijos 
Vaikelių Draugijėlės vakaras. 
Atvaidinta veikaliukas ((Aklo
ji Mergelė.” Vaikučiai gerai 
vaidino. Daug darbo ir laiko 
prie išmokinimo ir atvaidini- 
mo šio veikalo padėjo mūsą 
klebonas kun. F. Juras. Žmo
nių buvo daAg ir visi liko pa

tenkinti.

Bet kas svarbiausia^ 
^Seimai rods būtą neužbaigtas, 

_v tai te^sų artiste Marijona -ČL, 

žauskienė priėmė jaunuolių 

prašymą ir prisižadėjo tą va- 
karą išpildyti kelias dainas, 
savo aukštu maloniu ėoloratū- 

« A ' 
^paiu balsu. Ji .visuomet su- 

žavi klausytojus.... ... ;

Viettj svarbą dalyką Teikia 
įpriminti tai mūsų klebono 

^prijautimą Seimui. .>< ... 
7^.' . Bažnyčioj per visas mišias 
^klebonas kunigas V. Vilkuiai- 

tįs paskelbė, kad per visas 
Seimo dienas parapijos svetaį- 

y<-nę bust atdara dėl svečių, ku- 
AlJie norėtų bilijardus palošti; 

prie bažnyčios dideliame darže 
- baseball arba tennis pažaisti.

* Sporto- Kliubo pirmininkae J.

~ : M “U • . . . - ■

■ • * t * • ■*> ’ t ' • • ■- ,
turi išimti “warentą” ir len
kutį areštuoti. Tatf buvo pa

daryta. Vėliau lenkutis pa- 
liuosuotas užstačius kauciją 
$500.00. Ant rytojaus pini
gus lenkutis grąžinb savinin
kui ir savininkas jam prasi- 

kaltimą dovanojo. į '
\ : '■ ...C ..-/-B r •

ui Aror tora 
tiui softd&utę. 

Btreet' &UK&lUk raraao

PHILADELPHIA, PA.
Artisto Ant Sodeikos 

Koncertas
•i

Gegužės 13 d. Lietuvos Val
stybės Operos pirmaeilio’ artis-1 
to A. Sodeikos koncertas ivy-1 

ko šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj. Atsilankymas artis- i 
to Sodeikos į. Philadelphią su
kėlė nemaža džiaugsmo, net 
mat. gerai žinomas,, o ypač šv. 
Kazimiero parapijoj, kur dar
bavosi, apie 18 metų. atgaL Jis 
oi.Žoiejo-pro£ą Susitiktisū 

klebonu J. J. Kaulakiu prie 
kurio dirbo ir su p. J. Hode- 
liu, vietos vargonininku pas 
kurį.ėmė pradžią muzikos ir 
daihavimo įmoksią. Sekmadie- 
ny giedojo bažnyčioje solo, 
“Viešpatie mano.” Tie grau
dūs ir jausmingi žodžiai ir me
lodija gerai išpildyta. Suju
dino visus esančius bažnyčio
je. . Vist tik gėrėjosi art So
deikos balsu ir gražiu ir artis
tišku giedojimu.

kas.j>. J. Sodelis.
rVakare. Apie’ aštuntą valan

dą- ptfeir&lfef1 ęv. Kazimiero 

parapijos/kvetaine pima zmo- 
nių ir laukė su nekantrumu, 
kad pasimačius su artistu A. 
Sodeika ir išgirdus koncerto

f ny « y/i
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500,000 AMERIKIEČIŲ LAN- 
> KĖŠI EUROPOJ 1927 M. f

Pasak prancūzų spaudos, 
per 1927 metus Europoj at
silankė 500,000' ąūĮeiikieęh} 
turistu, kurię išleido ;640,- 
000,000 dolerių. Šiais metais 
Europoj laukiama dar dides
nio turistų skaičiaus.

metų amžiaus,
16 , metų am-

Per de
—1915

skaitlius žemdarbis-

. Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų"spauda. 
K*. • v Leonas XIII

u paskirtus vienus užsie- 
’ reikalų komisariato ffi- 

Įnų. 2 vai. karalius padarė 
vizitą Kalininui, po to atsi

riaukė Lenino mauzolejuj, 
Maskvos taryboj ir priėmė 
diplomatini korpusą. Vaka- 
Te pas Kalininą buvo su
ruoštas priėmimas.

$1.00 r esė,: Vaikelio'Jėzaus' Mažoji 
| Gėlelė. Vertė Juozas Štankevi- 
eius 2—J....,------- i

mo Himalajų ir Kunluno 
jis praeitos žiemos pradžioj 
įėjo į kiniečių- Turkestaną. 
Tyrinėdamas Taklamakano 
tyrumą jis rado seną smėlio 
užneštą miestą. Buvo pra
dėti kasinėjimai ir tuoj tyi- 
vo rastos aukštos. kultūros 
žymės. Iškasta daug seno
binių rankraščių, ginklų, 
statulų, rakandų ir kitokių 
-daiktų. Jie bus atiduoti 
Bremeno savivaldybes mu
ziejui. Trinkleris yra Bre
meno gyventojas ir tas mies
tas suteikė jo kelionei po A- 
ziją pinigtisl '.

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
[Kun. V. Kulikauskas.—.--------15c.

•** >•:. t •

Ben-Hur-^-Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdėmi ir plačiai žinoma 

[knyga (audimo apdaru). Ver- , 
[tė Jonas Montvila----------- _.x_1.50

t s. RAUSKO TRIUMFAS 
- ’ ’ ** Berlyne _

P. K. Petrauskas Berlyną 
laimingai pasiekė ir tuojaus 
matėsi su savo partneriu T. 
Šaliapinų. T. Šaliąpinas ir 
K. Petrauskas drauge ruo
šia savo partijas “Boris 
Godunov” operoj.

K. Petrausko ir T. Ša- 
liapino atvykimą vokiečių 
spauda sutiko su didžiausiu 
entuziazmu; deda apie juos

...  ...—.— — 
Žemdirbiškos Kooperatyviškos 

Draugijos Jungtinėse 
Valstijose

Sulig vėliausių surinktų 
informacijų apie ūkinirikų 
kooperatyviškas. organiząci- 
jas šioje šalyje, rasta, kad 
jų yra net 69,000. 
šimts metų periodą 
1925 
kų kooperatyviškų draugijų' 
padvigubintas. Kad nors 
daugiausia tų draugijų orA 
ganizuota penkiose ryt-šiau- 
rių centralėse valstijose bet 
daugiausia narių prirašyta 
pietų centralėse valstijose.*

121 kooperatyviškos drau- 
gi jok ku JSOtyOOČ narių už$i- 
iina vata ir vatos produk
tais ; 2j97(drąUgij;oš su 460,- 
000 narių: parduoda pieni
ninkystės; produktus; 1,237 
draugijos su 180,000 narių 
parduoda ^vaisius ir daržo
ves. Grūdų kooperatyviškų 
draugijų yra 3,338 su 520,- 
000 narių; naminių gyuvlių 
— 1,770 su 400,000 narių; 
vištų — 71 su 50,000 narių, 
ir tabako 24 su 300,000 na
rių.

Yra 40,000 viešo naudin
gumo draugijos (telefono, 
švieesos, jėgos ir tt.) 5,605 
kredito draugijos ir 2,049 
apsaugos draugijos.

Iš viso, žemdirbiškos drau
gijos turį-2,700,000 narių ir 
jų metini^ biznis 1927 me
tuose dasreke $2,300,000.

F. L, Į; S.

ligi šiol įvairiai aiškinamos, 
bet tie aiškinimai ne labai į- 
tikina dalyko žinovus. Ži
noma, kad žemėje tam tik
rose vietose yra vulkaniško 
pobūdžio jėgos, kurios stai
ga pradėję veržtis supurto 
didesnį ar mažesnį žemės 
paviršiaus plotą/ Jos* kar
tais pdsireiškia vulkaniško 
kilimo žemės vietose, kur vi
sai to nesitikima. Nagrinė
jant žemės drebėjimo prie
žastis ir kyla klausimas, kas 
sukelia jį. ^.Paskutiniųjų 
metų žemės drebėjimai rodo 
jų periodiškumą.. Pasirodo 
kas 14. mėnesių“ Įvyksta ’že
mės drebėjimas. Vienos u- 
niversiteto profesorius Kon
radas, ištyręs šitą žemės dre
bėjimo periodiškumą, - suse
kė, kad jis *yŽ< ’^mes 
mosi išdavsuį^Žėmės poliai* 
arba ašys’sūkHhosį metu mi
ra griežtai pastovios ir kas 
14 mėnuo kiekĮ pakrypsta 
nuo pirmykščio! ’ skridjimo 
elipso linijos. Tas pakrypi-

K ^AIP KOMUNISTAI

PRIĖMĖ karalių 
l^-“Tass’’ pranešimu, Afga- 

Ųistano karaliaus traukinys, 
Možaisko stoties lydimas 

B kaiįo aeręplano ekskaĮrilės, 
2 atvyko į Maskvą. Stotyje 

karalių sutiko- Kalininas, 
^ Cičerinas, ' Vorošilovas, ir 
y kiti, vyriaušybes nariai su 

garbės sargyba ir Afganis- 
OĮsano. himno ir intemaciona- 
~ io garsais. Kalininas svei- 
>kino karališkąją porą^ o po
pina Koloritai Įteikę karalie* 
-Yifti gėlių bukietą. Kara- 
^lius, Kalinino lydimas, ap- 
S; ėjo Soviėtų vyriausybės na- 
Į.rius, sargybą ir - praleido 
^^perdefiliavusias aikštėj 

jprieš stotį ceremonialiniu 
; > maršu kariuomenės dalis. 
čkPaskum viši susėdo į auto- 
^Amobilius, kurių pirmam va- 
pžiavo karalius ir Kalininas, 
gfj'o antram karalienė ir Ko- 
rklontai. Visi nuvažiavo i ka-- E-Ur** ----------- ---------- '■-----

•- WJ ..

MIRĘS ŽMOGUS ATGIJO
“ z • -t • '

v- Turtingiausias Japonijos 
žmogus, 91/ metų amžiaus 
baronds Okura, kurį gydy
tojai paskelbė mirusiu ba
landžio 18 dieną netikėtai 
atgijo bal. 21 d. Jo širdis 
Vėl pradėjo veikti normaliai 
įr gydytoji turi vilties, kad 
jis pasveiksiąs.

Į LIETUVĄ IR ATGAL 
: r Užlaikau 1

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.^'

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nu,o ugnies ir nelaimes: au
tomobilius, fomičius, gyvas* 
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. P»

Parduodame Anglis ir - 
■į Malkas

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.,

v Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
";J ' Ofiso Valandos 
(Nuo 'S vai. Tyto iki 9! vai. 
vakaro. 1 m f
...... -..........—-—

rašinius, paveikshisr Jų rne- 
iru yra labai susidomėjusios 
vokiečiu teatru sferos-. Kaip

* «' ■ l.t • • Vi J I ' • *

mums pranešama, į pirmą
sias T, Šaliapino ir K. Pet- 
tausko gastroles suvažiuoją 
visų Vokietijos leatrų di
rektoriai ir kiti teatro meno 
darbuotojai.

Kiek berlyniečiai yfa su
sidomėję T. Šaliapinųir K. 
Petrausko gastrolėmis rodo 
tas faktas, kad į pirmąjį

* * t- ■ ' 1 1 * .' ■

spektaklį dar prieš savaitę 
parduoti visi bilietai. Bi
lietų kainos —. brangiausi 
175 markės ($4.20). pigiausi 
— goldmarkių ($2.40).

s T. Šaliapinas ir K. Pet
rauskas yra pasirašę sutar
tį Berlyne šešioms gastro
lėms. Reikia manyti, kad 
gastrolės bus pratęstos ir 
jie dainuos dar kelius spek
taklius. ‘

K; Petrauskas gastrolių 
protarpiais įdainuos visą ei
lę patefonams plokštelių, 
tarp jų į geriausius anglų 
rekordus.

dėlę pasipriešinimo j^ą, 
kuri, . slegiančiai veikdątna 
žemės paviršių, ir sudaro 
veiksnį pradėti veržtis že
mėj esamoms jėgoms.

- (,“Tr.”)

šė kun. P.Bučys. ,>„į.'į,,.< „Įj..į'36e.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltapa-Y;; 
vičia ............. , 25e.

SocisiisBaslr ĖriJ^onvttf.

jimas ir gyvenimas ant žem£ 
JSzaus Kristaus Vaidinimdt 
su! gaidomis , J ■ Ą ' L ,
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