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darbininkus

KOMUNISTŲ “LY1 
GAVO Dū MtN 

KALĖJIMO

rčjo jo areštuoti, ii Jžvf k vį 
. i Teisėjas; Stev&rf t

dovanota bausmė, 
a’ tikrenybei. Kol

laikytų.

ŠOKO 11 DIENŲ UŽ $3,500
Chicago, III. —r Ęobert 

Jbhns su p-le Sbrna Bergam 
di laimėjo pirmą dovaną šo
kią konteste. Jie šoko 260 
valandą be sustojimo arba 
maždaug 11 dieną. Antra 

| pora irgi prieš pat galą kri
to nuo nuovargio. Ji laimė
jo antrą dovaną $1,000. Tre
cia porelė gavo $750.00. Ji 

Įšoko 245 valandas. i

TAURBŪCŽ
Brightone nustipo 170 me

tą amžiaus papūga (pueė), 
kuri -v priklausė generolui 
Maffenai ir kuria 180*» me
tais mėgdavo žaisti. Napoleo
nas. \ j'

• *— ■’ . i- . ‘••AI- -f. - • ’

AUGA KLAIPĖDOS LAI
VYNAS

Klaipėdos galiaivią drau
gija Švederskio papėdinin- 
kai už 10,000 svarą derlin
gi} (apie lty miĮ. litą) pirko 
S^Iioną_jfiHą garlaivy-va-

Nubaudė teisėją už greitą 
J važiavimą

.Aukštoji Panemune. Pa
sibaigus baisiam dr kraujin- 
gaza. karui, Lfetiiyo^valdžia 

pabėgėlių. lenką ir majoratą

VALDYBŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 1 d., 1 vai. po pie

tį, “Darbininko” adm. 
kambary, 366 BroadwayfSo. 
-Bostone įvyks LD>S/Naujoš 
Anglijos, A. L; R? K. Fede
racijos- N- A., Mcįėrą. Są- 
jungos Mass., Mainė it NeVf 
Hampshire, Lietuvos Vyčiu 

lląi vi- 
bu su-

AMhKKlri iiHcrnv ui j

; 11: L ~k-. • '• ' -

moKTangCenTrištą ir Bava
rijos žmonių partiją, kurios 
neturi plačios visuomenės 
pasitikėjimo. Galima spėti, 
kad naujas kabinetas gal 
dar negimęs mirs, arba už
gimęs neilgai gyvuos.

STREIKAI LENKIJOJ
‘ ‘ Robotnik ’ ’ praneša, kad Į 

Balstogėj pradėję streiką J 
visą audimo įmonių darbioj 
trinkai. Kiekvieną momen- j 
tą laukiama streikof Lodzėj. Į 
Derybos tarp darbdavių iri 
darbininką nedavė vaisią,'! 
nes darbininką^ statą-nepri | 
imtinas sąlygas: Streikuoti! 
pradėję ir statybos darbiai 
ninkai. Streiką judėjimas 

Į Lenkijoj .eina vis didyn. 
[Streiką priežastis — didė- 
Įjąs pragyvenimo brangu- 
Įmas ir komunistą agitaciją.) 
[Vidaus* reikalą ministeris 
j Sklacįkovskis skubiai sušau
kęs visus vaivados, su kū

mais tarsis dėl vyriausybės 
[pozicijos, streiką klausimu.

lai vis paavdi litas Goti and. 
Jis vesiąs. iŠ Klaipėdos įvai
rias.'prekes. Nors pirktas 
Klaipėdos krašto bendrovesr 
tačiau.• plaukios su vokiška 
vėliava. K u

Pasirodo, Klaipėdos/pre
kybos laivynas pamažu- pra
deda augti. • Prieš karą jis 
buvo gerokai-• išaugęs, bet 
[užėjęs karas jį sunaiikno. 
Dabar vėį pradeda atsigautų 
Pirmoji pradžią davė “San
dėlio.” beąftrbvė, kuri pirko 
garlaivį “Lydys?’

lamento atstovo ir Keąą-3 
žeidimo, keliose vietose'faš 
mieeiai sukėlė riaušes. Rįai 
šėse vienas užmuštas^ §£ 
mirtinai sužeisti ir apteki 
lengviau sužeisti. •-L

- Aštri cenzūra uždėta ą 
visą telefoną ir telegrafą-1 
nijąir spaudos. --įa 

Opozicijos spauda i 
kad žmogžudystė parlaąię 
te buvo ne netikėta,, befe 
ankšto suplanuota ir attiki 

Jugoslavijoj pramatė® 
naminis karas. ■ >-

PAVOGĖ $500,000 W 
LAIŠKŲ NUO LAIV 

j Londonas.—Praneša, 
laivui "Leviathan, Ut 
Statės linijos atplauki 
Southampton, pasigesta 

Vilniaus ! .t o' maišą su laiškais y< 
įai atida- $500,000.’ ■.
slometą Dętektyvai spėja, kad 
leminarL to siuntinius bos

St. Louis, Mo. — Biržemų 
22 d. įvyko kumštynės? 
Shaykey su Leo Gatės, 
dijoiią kumštininku. V 
sutarta kumščiirotis 
roundą. Bet mūsą Shad^g 
indį joną kumštininką nuffl^r 
šo trečiame roundė/ :

Sharkey nukirto GiH&i 
pirmame roundą bet 
tant devintą šiaip taip 
kėlė (t išlaikė * iki 
roundo. -* L *

Taigi Sharkey vėl šuoBn 
eiąa prie kumštyniąuž fcįg 
pionafą. ' '/J

ŽČIUOTIS SU SBARS 
liew Vorki—Johirdį^- 

k'oj Clevėlando suriktoji 
rior kumštininkas/ ptefei 
sutartį kumščnioti&W* 
beiti ir Sharkey:v’ 

pet-Sharkey dar* neį 
ra iė ir gal nepasirrišys; 
ji> tikisi yieužilgo susil 
su Hfoiey

i y.vammni ■žmj&fay 
u’ MUDVMAtttitmm

posdzmnaliai dalyvavnir^tr 
sisveikino su savo numylėtu 
vadu. P '.v'?/'fafflĖnirtSi * vadą pradėjo 

rdn oti streikie- 
pįkįeteojąn- 

. ęypte ąyyfaąraRTis ir kaitina 
neva už ardymą taikos.

■; Jeigu kas ardo taiką tai 
tik ne streikieriai, bet 
stĮeiįlA.užiai ji jų “bosai.” 

pirmiausia reikėtų su- 
areštuoti. Jeigu nebūtą 
“skebą,” ir kurstytoji}, tai 

: darbininkaLsau rainiai strei-

lenkimą gatvekario iš kai-1 RUSAI PARDUODA CARO 
rėš. Jį nubaudių$15. , Į / KARŪNĄ ’ .

Teisėjas Stevans policijos* Gautomis iš Londoną ži- 
teisnhe gal būtą nuo pinigi-iniomis, kritiška £>ovietą Ru- 
n^. bausmės išsisukęs jeigu sįjos ukonomirie padėtis ięi 
butą prisiėmęs kaltę, bet jis būtinas rėikalas turėti už-isirinkimas apkalbėt 
norėjo .parodj*ti policistams, sienią valiutą naujiems kpc-< pilkos pasiūlytą ] 
kad; jis teisėjas ir jie'netu- ditams užsieniuos gauti ver-|surengimui vaidinii 

čia misą vyriausybę pardur i ke.
ti Tmvusio caro karūnos! šis susirinkimas 
brangenybes. Ryšy su fUoJhuvo * nutartas įvy 
iš Londono išvažiavęs į Ry^l^uairinkim^tnri^o 
ga anglą juvelyrų sąjungos ' Psįgėidauj^ttMų Į 

atstovas su 20,000,000 mar- susirinkimą sūvažįii 
kią kapitalo. Jis vesiąs, de- viršuj pažymėtą « 
rybas su rusą valdžia toms valdybą 
brangenybėms nupirkti. f’

teismą ii*.buvo- pateiktas nu
sistačius $1.00 kauciją.

.................JAl »■■■■ ... ................ .Ii m—i. -

įsavintąją dvarą že- 
dypus parceliavo ir

J ' Kiti tebesikankina ledą . 
K / kabiuose

* • * - I
Dešimties ekspedicijos nariu i 

dar vis nesuranda - Į 
į 1 ' į

Nesurandą ir ieškotoją su Į 
j/v ArnUUdsen priešaky I

Ęymas.^— Gen. Umberto 
Npbile^ kuris nuo gegužės 25Į 
A buvo žuvės ledu kalnuose! 
prie šiaurės ašigalio, iaiinln Į 
gai surastas ir išgelbėtas, Jį 
atvežė ant laivo Girta Di Mį- Į 
lauo kapt. Tornberg, Švedi
jos lakūhas, orlaiviu Vp-| 
land. Pirmas lakūnas, kuris I 
paėmė gen. 'Nobile, ^rįžol 
gelbėti ir kitib-likusią ledą 
kalnuose, bet kelionėje ap
virto ir negalėjo nusileisti. 
Lakūnas hesužei stas. Tikisi 
visus ? išgelbėti. Dešimties 
geflS Nobile ekspedicijos na
rių, kurie atitrūkus^ dirižab-| 
lio “Italia” daliai su ja nu-? 
krito, dar vis nesuranda. z 
: Roald Amundsen su kitais 
penkiais - žmonėmis, kurie 
Pranei jos orlaiviu, išlėkė 
ieškotr-gen. J^obile ękspedi- 
jeij^/žuvo ir lig^iol nesu-, 
randai Ieškotojai matyt dar 
stebūfflingiąu žuvę negu gen. 
Npbile ekspedicija,, nes ne^ 
randa jokią pėdsaką ir ne- 

. gauna^'sįmiu

■w **i y

i-*'



If he sighd it,

technikosTeatro sfe-

Flojėriee, hą kiek neprastes- 
nį už svetimuosius.Sveti
mųjų konkurenėiją: jie Tais1

d.Įsu pasisekimu daina- 
per paskutinę .operą, 

itmąiku grį^ j Ameriką,

motorlaivį s 
mis, kurie.

28,
15 ir kitokių

PLAUKIOJIMO MOKYKLA
J •. . .. į. .. - ,-w- - . "a -f-. - . 1

J Lietuvos Jachtklubas, kaip 
ir kitais metais, šiemet Kau
no salėje rupšia plaukipjimo; 
pokykląl Mokyklos vedėju' 
Įjus plaukiojimo specialistas 
dr. A.. Šolcas, vokiečių gim-v 
S

vote of two-

!. 41'. '

«į.

Muilo fabrikos žymiai pa
gerino ir savo gaminių ko
kybę. Falsifikatu -ar. šiaip 
netikusios prekės čia beveik 
visai nerasi. siuoTątžnl- 
giu bene pirmąją vietą už
ima Florenee gaminiai.

r policija pradėjo sękti 
įžudį. Susekė, Žmogžu- 
pasirodė esąs Bajalis. 
cariuomenės teismas, iš
ritėjęs jo bylą, žmogžu- 
šasmerkė mirti, bėt, rpiį- 
tęs amnestijos įstatymą, 
eise kalėti ligi gyvos gal- 
7 sunkiųjų darbų kalė ji-

Etatų partijos gėnera-jsj fabrikui gaminiai, pavi 
sekretorius, ; sūsitgo ™

. forma influenza. Gu-
tfečia diena. ' /

mi užsakymu* drai

i .nfao I .i*fa jyyjį

K8O ALTORIUS 
*

W TMTMpi

vi|šaf mažai, ir-ję importas 
'Imi®*? 

pakerta aukšti muitai. Tai 
vidaus gaminiams tik padė
jo pagerėti, ir kai kurių mū-

* - -< 

is tempą 
tejiteabiv

•J ’

USKARININKIS KOMU-. 
įfo</ NISTAS?

kariuomenės teismas Šiau- 
iose šiomis dien'omiš bai- 
h-nagrinėti jaunesniojo 
karininko' Balio Ralio 
įfk Puskarininkis buvo 
Hįįnainaš, kad kariams da- 
įtjęs komunistinių atsi- 
įkiinų, proklamačijų. , < . 
KhriuOmenės teismas <r&- 
rjj kaltą ir už tokį kariui 
įe^stiną darbą nubaudė 5 
stais s. d. kalėjimo.
«' i. ’ ’ . » . / .

>rm role oLtjaturalization, 
sub ject of ^bankruptties,

' — .uw 11 i—p.111 '■ 7
.1? -h ¥>•’ ' 

pąYAPRIEŠKLIĮąUS 
SAUNAS. -rkPaskutinė- jį * ' '
t;dien«mis stropiai rud- 
nas nutarimas, pagal ku- 
(isi netikę lošimo klubai 
lą uždaryti. Jei kas bus 
įuptas kur klube lošiant 
ipmis, tai smarkiai bus 
Ldžiamas ne tik klubo sa- 
įnkas, bet ir lošėjas.
Se to, policija geriau pri- 
tėa 'klubų įr restoranų 
Įcįmą įr ;tai, kad jie būtų 
į$>f uždaromi. N esįlaiką 
niftarimo būsią -baudžia- 
pįpįgine pabauda ligi 3,- 
$įtų* J men. kalėjimo ar- 
abiem bausmėm kartu.

ventojų; ID^.^inetais, teko j 
vienas automobilius ant 
4&Ū-1924 — ,547/ Vartoja
mi Klaipėdos . krašte auto
mobiliai priklauso-pagal iš- 
dirbimą 30 firmų. Dau
giausia yra Fordo firmos, 
būtent 35, Chevrolet 
Oyerland 1 
firmų po mažf&p Palygink 
ti su kitų kraštų automobh 
lių skaitlįųmi, tai mes ganai 
aukštai stovime. Ie nejam 

i berods pasiekę Amerikoj
įur^ rodos, jau kpžniemš 51 

r - ■ ' - .j

NUSTATĖ PASILINKSMI
NIMO LAIKĄ i

Sąryšy su nužudymų kur-L 
piaūs Malevįčiaus pulk, Įeiti 
Liormanas, Klaipėdos kras-| 
to komendantas, išleido įsa-1 
kymą, pagal kurį visi ręsto-1 
randi? kavinės, koncertai irt 
kitos pasilinksminimo vietosi 
turi būti uždarytos nakties I 
12 yaĮandą.. ^ekTausaųjieji | 
įsakymo . bus. Baudziaiųį pi-1 
nigiu£ pabaudą:Iigi5JXX).li-| 
tų ajba kalėjimu ligi 3 mė-1 
nėšių. ' |

z 1 
h -Eb “ •'?< siT-b A v.rfeH-P’-1 
KIEK TURIME AUT0M0- I 

. jbžijo. _ : | 
- r-jiĮmr (MąjM k SfatistikosPJiuro surinktas į 
žinias Klaipėdos Kraštę.TLĮ 
Mercą buvo 4^7~autpmobi-l 
liąi bei motociklai. Palvgin- 

1 ti sii kebais praėjusiais me-J 
’ tais jų skaitlius žymiai pa-| 
’ didejį>.. Būtent, tuo pat lai

tu 1926 im buvo 305. 1924 
’ ? \T . j*- i . J 4 - i '>r-. ’Mik 259. Iš esamų dabar 
Klaipėdoje jėgos vąrbmų že
mės' keliu, susisiekimo prie
monių yrakeleivinių • auto- į 
mobilių — 197, sunkiųjų ąu- 
tomobilių — 52 ir motociklų 
—183. , Aplamai, rokuojųnt 
išvien. automobilius įy įgęįto- 
ciklius tenka vienas automo-

įi > ' *■ «€ z'wa4-^ .
ATVYKO ČEKŲ FUTB0- Į 

\ , LININKAI į-
^.1, ’ M J

. J 'Kauną, ir šiemet, kaip: 
įkasmet, žada atvykti garsi 
ųekoslovakų futbolo koman
da \ Slavių/f
Kauno ^sporto publikai pa- 
-žįstama jau nuo senesnių 
laikų. Kaune ji rungsis bir
želio 28, 29 ir 30 dienas.

hazijos ir Simano Daukan-

:os mokytojas. ,

—t;-;;.■ "1' ‘ €
' -3. Tvarkyti prekybą su užsieniu, tarp įvairių ' 
Valstybių ir su Indionais.

. 4. Nustatyti vienokią natūralizacijos taisyklę, vie
nodą įstatymą nuslbankrutijimo reikale per visas

r^juliub^,Ją y^Ėę ir 8vęt3^||M 
pinigą, nustatyti pastovų svarą iį saikę. t; ‘

6,. Paskirti bausmę už padirbimą Suv. Valstybė ; 
atsakomą ir einamą pinigų. . ' 
F'N f

— 5. Įsteigti paštus ir paštą keliuk h .. h 
Ręipti, mokslo ir naudingo mena pažangą, ap- 

[rįįjąti: per apribotu įaik§ ♦aątąrįąs < išradėju^. 
[saugojant jų teises prie raštą, ar išradimą. ; '

r 9. Pastatyti teismus žemesnius už Aukščiausiąjį V?

h.ii 10. Bausti plėšimus ir užmušimus ant-jurių
I įkaitimus prieš tautų teises. f 7 ' v
h; *
į 11. Paskelbti karą, duoti leidimo ar uždraudimO^^'

‘ # ar vandenį'. ;
nA Sudaryti ir užlaikyti armį
t a lSrP^ bGt agUų '

■."•'V". ėrį. ' J. n v • ..............
. ‘ 1 13. Parūpinti ir ^užlaikytilaivyną,

it A k-1x 
<; • ■ r :lątfnąžexnio m jūn^

J A's -r‘:-,4 r ' .- j 't -1 • 4
and dis-1 16; Surasti lė|Ąorganizuoti, ginkluoti ir mokyti

8ueh part i miliciją, ir paimti jų valdžios tarnybon tiek, kiek jų ' 
rice of the įgali būt reikalinga-Sav. Valstybėms, paliekant kiek-' 
speetively, | vienai Valstybei. pasiskyrimą ■. vyresniųjų, ir miliei- 

authority į jos auklėtojų, sulyg Kongreso nustatytos drau»y, 
diseiplinejtaės. ^ /. . / 1 ’
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keletą susiplojusią kulką, 
daug kraujo, nore stengtasi

F •» . 
. »

Aut sieną buvo matyt kul- vo prie vieno stalo drauge 
kų| ženklai, ant grindų rasta su komisarai kurie gyveno

»?W■ V <į.l • ' < ' •'•t

už dienos

(Bus daugiau) • 
(‘.‘Lietuvos Keleivis”)

1

CONNECTICUT VALSTIJOS 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
i DOMEI

“DAINĮI DIENA” -

irtiesL.'
- • ■ 1 . » tv» • <

*wno££ifc žr sa. --->

suomene susiartinimo idėja, priva<^ į ■— - - - JHBŽH
.-y

-• ' • i

“Karys” rašo ne tik apie įva^“^ 
kariuomenės reika-, ""•į

/vmte*! 
bais: SĮUvmejunu. 1 įsos §u* 
j?O - tiumpai nusikirpųsios. 
Caras ūoiiai slsąiiy&avo lai
kraščius, sūnui dubdayo pa- 
mokaš is Rilšijos istorijos ir

y t71- ■* > • r:

■ Vieną kartą buvo toks at- 
sitikimasfcs Sargybos karinin- 
kas atėmė nuo sūnaus vai- 
— sautuveli-žaislą,.fą’vi-' 

ai atjąutė, ypač moti--

ny, liepos 
. ,r a 1 L^colprsvetainėj, 26 1 
įp ėjjįiįn. V‘SivaM

* TSttAiDELPfflAi. Įeit 
r rLDS. riariiti -turi rodyti 
pavyzdį visiems. / Visuomet- 
lankytis 4 . sasirinkin^ rLDS, 
1$ kuopos. Kitas susirinkimas- 
įvyks sekmadieny, liepos 1-mą^i 
d. tuoj po sumos, mokyklos į * 
kambary. Ateikite gausai. Ne-.|£. 
pamirškite užsjtnėkęti.duokles.1^ 
•-ffe , - Valdyba ^

. 10 
z Kiekviena^ kam tik rūpi 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam.; į 
rūpi taęašto gyvenimas, Vilniaus ’ 
atvadavimas ir kariuomenže su vi—r-r 
suomene susiartinimo idėja, priva 
lo užsisakyti kareivių laikraš^ 

H'. “KAR|”
“Karys” rašo ne tik apie iy«^ 

rius Lietuvoj kariuomenės reika-, 
lūs, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir- iš užsienio. - '

mėina..;
!S jis '**

>

V

r y ' t. • » » ♦ ? < UM8 užsienio. *
id ji paltarmieciaį palino-fe Visiems šviesesniems žmonėi 

svarbu skaityti “Kaių,” nes ’j 
spausdina bendro lavinimo 
įvairenybių iš naujų mokslo išra?

Rašo Kun. JONAS BULLA ‘

minėdavo rankdarbi

įę ’ jyjieIŠušį cįū^> 
jo šeimos, liįįmą,- 

įžangoj’ f pažymėti, 
kad sėmiau iš ti^rų ^altįniy- 

usia-.iš užrašų prof. 
prancūzo, kurs ilgus 

įs gyveno prie caro šei- 
^mos, mokindamas jo .vaikus,• -.
A o paskui drauge su jais ne- 

~ šė visus nelaisvės vargus
■jį

toliau mano kunigavimo lai-
~ kais Tobolske, kur buvo 

1917 m. caras su šeima at
gabenti, tankiai galima bu- 

£ vo juos matyti, nes pasitai- v<«. • • •
gražiam orui, visa .šei- 
seidavo ant balkono; — 
ojau dar sargybos pulk. 

^Kubilinskj, buvo tai .doras, 
simpatingas, gražiai išauk- 

I;/lėtas rusas; — pažinojau du 
I’ gydytoju: Botkiną ir Dere

i venko, drauge atvykusius iš 
į- laišvos valios. Gyd. Botki- 

. nas nekartą yra buvęs ma- 
J no namuose; — taipgi susi- 

dtttrdavau su kai kuriais sar-
- ....

kupros -nešiojo, gujd^masis, 
kad tai yra caro, 
nb pastabų, kuriąs & įį^įr- 
^ėjau, p^s ^attytojaą gą- _ v 7

spręsti, kad žinutes, ku.-rgavo<n£apykantą. • . 
rias noriu patiefcti, dienai atvvkd
niai risuomenei, vra tikrosL ' en-! aryKS’
ir-kad kiekri^ iš skaity-fet^. • Jfe

fojų tokią, o ne'kitą galės!.... » ...
padėti išvada: kad .ne,iįantoUlob,llU’ 

vienas, iš caro šeimos narių t. 1negalėjo išsigelbėti ir neŠ-lf“11^0 garaziaus ir rezulta- 
sigelbėjo, ir kad kokia tai- tas, t0.^° atsllankj'ln° buV° 
atsidaužnsi Amerikos pa- a,sk^1"1“s «ar0 "u0 ca™’ 

dangėn Anastazija, nėra ea- lo laike pietų ir tai dalyvąu- l 
| jant karininkui. Pasikalbė
jimą galėjo vesti tik rusų 
kįjdbbjė/ •; fe

Pradžioj palociaus ko
mendantas buvo Borovięcn- 
ko, paskui jį pamainė Kubi- 
linskis;>; abu buvo pulkinin-1 
kų rangoje. 7 fe

Birželio mėn. 11 d. nak
ties metu, apie pirmą valan
dą ,vįsai netikėtai ateina 
sargybos komendantas, visus 
sukelia ir pareiškia, kad vie
nas iš sargybos kareivių pa
stebėjęs palociaus lange rau
doną ir žalią šviesą. Many- 

tta, kad tai ~ signalizacijos 
[ženklas. Kaliniai baisiai nu-

ro duktė, o tik aferistė, ku- 
ri nori žioplius išnaudoti.

Apie^radžią rusų revo
liucijos aš čia neminėsiu, nes 
tiy dalykai daugumai žino
mi. Pradedu nuo pirmų ne
laisvės dienų. į-

1917 m. kovo mėn. 8 d. 
gen. Kbrnilovas atvyko į 
Carskoj Sielo palocių ir 
pranešė carienei, kad caras 
ir ji drauge ŠU šeima yra 
areštuoti,, ir kad tie iš jų 

fe.gybos kareiviais ir caro tar-| tarnų, kurie nepanorėtų eiti 
Knais. Gydytojai ir tarnai su Į nelaisvėn, gali laisvai apleis' 

 

savo šeimomis gyveno priva-jt*.......
-čiai mieste. Jie tarnystėje

metų.

Carą ijluikū Tobnlnl.o 8 
fe

mėn. 25 d. carą, carienę ir 
I.dukterį Mariją su keliais 

kaliniais išgabeno Ekaterin- 
burgan, o likusius šeimos

; y r ♦

< .narius su kitais kaliniais 20 
g gegužės.
čL ‘ Už pusės metų po sušau- 

. dymui caro ir šeimos aš pa-
(t^iku Ek-burgan, kur

9 raėn. Taigi turėjau 
Kakankamai progos sužinoti 

pie jų likimą Tarpe kitų 
įminsiu,tik vieną, — bu- 

vė‘surusėjęs lenkąs, k’omisa- 
5 ras, kurs priklausė prie to

CONN; J.
i . ... . ;-

na lO-tą yalapdą ryte
[A B. D. S. ^TĄ KUOPA \ , 

aterburiečius ir kitų miestų visas drau-< 
ienius asmenis. Bus liėtuviška orkestru 

Į-r .Taipgi bus visokių gėrimų^ir už- 
nesigrąudi ns. Būsite y isi maloni ai 

ęk į- ' 5 i-'.'.*. A 
rtford, (5onn;, didėlis Lf 

is irfci geras lietuvių patarėjas.

Širdingai kviečia BENGĖJAI

si la 
na. .Vienok turėjo paslėptą

ik*sIjį- pašalinti — išttrinti. KoL 
Ž?.|^Qj^džįa_iĮgi ėmėsi ener- 

tieii . S , . .. iSaK-
piti'Įrodž, kad paeina is ka-(kinus. Nuo apylinkių kai- 

miįečių, Koptiakdvb kaimo, 
sužinota, - kad nafctį iŠ k16 į 
.17 liepos buvo‘bolševikai ap- 
fsupę miške aikštę kad ar- 
Įti; neprileistį, žmonių,’ ir 
ten ką tai paslaptingai dir- 
boį per tris dienas, jiejns gi 
[atsitraukus, jie nuėję rado 
didelį ugniakurį ir parodė 

Į kelis ten atrastus'daiktus. ' 
r t " y , *Sulig kaimiečių nurody
mų, tardytojas Sokolovas 
nuvyksta ton vieton ir taip- 
gi randa pelenuose keletą 

I daiktų, kurie aiškiai liūdi j o, 
Įkad jie galėjo tik caro šėl
imai priklausyt. ’ <
Į t Gale, vienas iš svarbiau- 
Isių budelių, kurs aktyviai 
I priklausė prie, caro šeimos

tuose pačiuose namuose; fe
Namas buvo stropįai Sau

gojamas. Namuose, ant kie- 
pristAiyta knlkos- 

vaidžių, pilna kareivių vi
duj ir iš Į oro. Komisarai 
dienos ir net nakties laike 
tankiai apžiūrėdavo užima
mus caro ir šeimos kamba
rius. Kaliniai pradėjo jaus
ti gręsiantį jiems mirties pab- 
yojų. Motina su dukterimis 
dažnai giedodavo bažnytines 
giesmes, tankiai ir ilgai 
melsdavosi, nemaža tuom 
darydamos-'į bolševikus įs
pūdį. .

Galų gale Maskvoj krin
ta baisi ištarmė: Mirtis Ro
manovams! Vienas iš kft.1 
misarų nuvyksta Mhskvon 
parvežti paskutinį parėdy
mą. ‘ Tuo tarpu komisaras 

urovskis r- žydelis išžiūri- 
nėjo. Ekaterin^urgo apylin
kėje atatinkamos vietos, kuri 

nužudymo, tūlas;,Medvieįe-1 galėtų nekliudomai savo

eikalingesnius. daiktus, 
tiusUeido laiptais žemyn.

\ . 1 1- , . . . ę

rąą, neidamas Aut rankų .sa- 
v°. sergant į siįnų; — gal ne
laimingas neatjautė, kad. 
pąįskųtinį kartą spaudžiamą? 
vo; sūnų prie krūtii 
kad neša jį. ant* nr ___„ 
Pąskųi carą^, ėjo 7ęariėne, 
dukters, gyd. Botkinas ir 

. tarnaitė Demidova. - Visiems- 
suėjus-durys uždaryta.
.Pradžioj caro~šeimyna už
daryta manė pristatys auto
mobilių" ir kad gali bųtLki-. 
tur išvežti. Mat, caras lig 
paskutinės valandos vis ti- 
kėjosi nenustodamas vilties, 
kad jį baltarmiečiaį pūliuo
simos ; gaišdavo slaptai žinias, 
kad artinasi prie Ekaterin- 
burgo iš abiejų pusių ir kacrdimų. Kariuomenės švietimo k<x‘. 
jau visai arti — 
kitos bus laisvas.

Pirmutinis prof. Ziraras
^ferie caro jau buvo išbuvę 20|be jokio svyravimo pareiškė

|norą pasilikti prie caro sei-lgįpj^^ po visą palovių, pa-
m^^Ant rytojaus į .Garis- įdajytą krata ir .tasgi ? PafektiriakoVu pąrpd^7 protokole Į mis. 

rti Lajt'1 tp ..ftĮiiiuJ h'ir
^1918ėa. balandžio ,<f Borisovą,.boso jarįėdėjo pffeitafgb’ir ką mt, balau

labai* •

misijos-‘‘Kary” skelbia savo 
nešimus apie kariuomenės švieti- 
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie-- ^ 
nam žmogui švietėjui. '4^

“Karys” praneša, ką valstybės -0-’ 
veikia karo srityj, kaip jos gink- 
luojasi, kokius naujus karo pabūk* 
lūs išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai'gali ktl- feM 
ti. ' i '

“Karys” daug rašo dėl visuo- 
menės-susiartinimo su karinome- "gi 
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą —-fe 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliava.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomėnės kovų ir^fe 
kūrimosi, kurie kiekvienam skiL 
tytojui parodys, kiek lietuvių tau- 
ta -turėjo pakelti vargo ir aukųį 
kol iškovoję .nepriklausomybę. >

Metiniai “Kario” prenumerato- J? 
riai dovanai gauna priedą — £*a- fe 
žu, spalvuotą sieninį Kšrių Kalen- ^ 
dttftįvggtendorius dalininko darFgg 
bo, papuoštas paveikslais ir 
Syti jame žymesnieji lietuvių 
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų. / »

Kur tik yra susikūręs koks nors j 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi fe 
būti “Karys,” nes jis be kariško fe 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam a 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.. - 

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis P^uodįfeS 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir,;,* 
užsienio.

“Kario*’ kaina metamu 15 BtųįplŽ 
pusmečiui 8 litai, 1 mėm 1.50 ėt, fe 
Užsieny $2.50. ' 7

Adresas: Kaunas, Nej 
mybės Aikštė, “Kario”

Rūpesniu Conn. valstijos lie
tuvių parap. (Bridgeport, 
lįartford, New lĮaven, Water- 

ny, liepos 29 d. šv. Juozapo 
parap. Auditorium, AWaterbu- 
ry, Conn. pirmusyk šioj vals
tijoj įvyks “Dainų Diena’’ 
Tiįi žinomi vifiožir<ižin.i prašo- 
me Conn, ^Helihkės lietuvių 
draugijų darbuotojų nerengti" 
liepos 29 d. kitokių pramogų, 
bet kuoskaitlingiausiai daly
vauti “Dainų Šventės” iškil
mėse. ' ♦ ,

Bendrame chore dalyvauja 
apie trys žirniai dainininkų. 
Programas prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare.

Chorvedžių Komisiją
/ Jodas Steponavičius, 

Leonas Vasaitis, V |į, 
Vincas Burdulis, 
Aleksandras Aleksis. ja.

vas, papuolęs Berne nelaisr žmogžudystės darbą atlikti, būry)chorų vedėją, sekmadie-
v, . , ik, .' - . Iir i—nv. lietoos 29- d. šv. .Tnozanovėh štai ką su gitais savo I Netrukus grįžo iš Maskvos 

draugais, Jatimovu ir Pros- komisaras su instrukcijo-

fe-

Jurovskis _ pakviečia dvasi
ninką atlikti pamaldas. Lie
pos 16 d. prisako Medviede- 
vui atnešti iš sandėlio 12-rę- 
volvėrių Gift. “Ragan,” ir ka
da Medviedevas gryžta su 
ginklais, Jurovskis jam pra- 
neša, kad šiandien nakčia 
caras ir jo Šeima turi būti

X • v
- - /5f

atgabentas caras iš Pskovo. 
Buvo išblyškęs, labai nusi
minęs, nusilpęs; iš jo veido 
galima buvo pastebėti, kad 
moraliai daug turėjo išken
tėti

% *

Kietai nelaisvės tvarkai 
pasiduoda' nuostabiu šaltu-įsa. Supratę, kame dalykas, 
mu. Nuo pirmos jau dienos I kad tai ne signalizacija, — 
buvo užginta vaikščioti po I nusiramino, 
parką dėl pasivaikščiojimo,! Liė^os mėn. 25 d. Kolca- 
leista naudotis tik nedideliuĮkO;.armija užima Ek-burgą. . _ .......
darželiu prie pat palociaus, Į Ziraras sugrįžęs Ekaterin- Įmovas ir Karitonovas ir pa
tašiau ir tas darželis buvo|burgan griebėsi V visokių Į ^Pinti Ek*burgo kalėjimam

Įpri^nonių, 
rz | pie caro ir

tai siuvinėjo; prie jos degė Įdžio mėn. 30 d. caras, carie- 
dvi lempi — viena jų raudo- j f ‘ 
nu, kita su žaliu abažūru ir. 
taip ji, dirbant, pasilenkda
vo, užstodavo tai vieną, tai 
kitą lempą, tuo būdu mai- 
nydavosi iš oro pusės švie-

n^, duktė Marija, gydytojas 
Botkinas, kunigaikštis DoL 
gorūkovas ir 3 tarnai buvo 
atgabenti Ekąterinburgan ir 
patalpinti pirkimEvpatievo 
namuose. Gegužy 23 d. Ef- 
burgan iš TobolskoTatgabėn- 
ta likusi caro šeima : 3 duk
ters ir sūnus su gen. Litis-1 nužudyti ir liepė apie tai 
įčevu, grapienė Genrikbvie 
nė, p-ni Šneider, tarnai Vbl- viam

I 7 * • 7 ~ - -..-į.------ Jkaro.

G •

kareiviais apstatytas.

-k

•A

fi
KBJUS IĮ
AMAS ■*;

4 2

v.
t

>

Kaina |3JO

f

J 
rigt

L •

IZ -

feįfe

M

YRA KLEISTAS PŪKUS VEIKALAS VADINAMAS
I «—■■— — fe A

M-

lovą, ant grindą. Sūnus Alek
siejus iš kelionės buvo f la
bai silpnas. Visi valgyda-

kad sužinojus a-Į Prie caro šeimos palikti 
nelaisvė I P*6 <^ro fr jo šeimos likimą. Į gyd. Botkinas ir tarnaitė 

i. Ziraras Į Žinodamas, kad buvo laiko-iDenikova. Caras; carienė ir 
užrašuos^ Imi Evpatjevo namuose, nu-1 sūnus buvo patalpinti viena-

.X ..A

/ ......J.
Veikalas turi <

fv

.rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius ~ L* a . • w •« —

rsUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS
Nei viena' tauta negali HHi I

. gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus yy*

ko/ armija užima Ek-burgą.

i tv1! 1

-tatiJfeti. —
1 Kiekvienas lietuvis tori žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis B 
pirvalo supažindinti savo vaikus suHietuvių 1 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia • 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- J 
nkoj. ■ 3 ■ ' .fe fe! j
APIE LIETUVIŲ JAUTOS VEIKI

t

vyksta ^ten su tardytojais irime ketiniame kambaryje^ o 
štaidką juose laike tyrinėji- lajntrame 4 dukters, kdrios 
mo randa. Nusileidę žemyn Į pradžioj' gulėjo,, dėl stokos 
frūsin (sklepan, buvo tai 
tamsus^drėgnas kambarys! 
su mažais’ langeliais) ir’ čia 
jie pilnai 'įsitikrind, kad toj 
vietoj turėjo bųti atlikta 
caro šeimynos žmogžudystė.

Į w \ __2/i. __ J

Ką tik išėjo iš spaudos!

Artisto : 
STASIO PILKOS . 

f /
Nauja Knyga

“JAUNA Kliflr
su paveikslais ' 

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių,, deklemaci- 
jų« • ' -- ;• :; * - «.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c<
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.1 .

“DABBDflNKAS”
336 B’way, So. Eosk

; / oš <
- . ------------- -

Su padėka Člevelando rė
mėjams, .parduodu liaudies 
operą BIRUTĘ po VIENĄ 
dolerį. ■< . •

EGLĘ ŽALČIŲ KARALIE
NĘ — šešų aktų operų, a- 
čiuodamas Bostonui ir kitų 
miestų renfejams, parduo 
jų-vM^OMDtrnfiM 
—iifcMNKjajhdri. ųįi

9

R&iyt reikalavimai, stipt



O pikčiur-

RUSIJOS

tėfiMna.tuo, 
paskambinti

vaikams paliek 
tytonai, galit ai

rengti lietuvaites 
etuvių parapijų.

X 
ir

rodančius gatvike h 
ninkuąl Po kelių

išjudintiems 
iii ir kovoti

ka... Jūs patys, gerbiamieji

ję likti gyvenimo “genero-|kis. Jiedu tą savo darbą pradėjo tiktai negau- 
lais ?” Reikia atsakyti, kad I snigo savo šalininkų būrelio padedami. Pasta' 
ikišiol nedaug tekių tebuvo. I rieji uoliai vykdė jųdviejų įsakymus ir uždavi- 
Tankiausia ne jų tai buvo Į nius, svajodami būsi mąsias galinu jų komisarų 

kurnūvo*3arboJ vietas, jų galią, laisvę, komfortus, revoliucijos 
jaunuolis ar jaunuolė nere-j vardan plėšiamus turtus ir tt. ir tt. Ir jie, kaip 
tai gaudavo baigti mokslą su žinome, neapsivylė. -Jie ,^si

streikavusius darbi
atritikįmų įf fetataps greit apsid 

vo rūsiuose su streikuojančių gugįĘjlg 
vais, Ęd*yos ^ari)taiųktidaugiau jau

' ■ f ■ \ v -
palydi gimtosios baladės,

gimę gaivalai. \ x
: Vištai yra liūdni faktai, apie kuriuos suži

nome iš spaudos. ( / • i / ' ’ '
Taigi, žmoniškumo atžvilgiu bolševizmas y - 

ra griežtai smerktinas, nes tai yra baisiausia ir 
klaikiausia žmonijos rykštė slibinas, kuris

dfąipa- nei j 
įtčtik- ramt 
& £orą tiųs. 
jį, J-
i įątžvil- -W?

•7įfa §iuo Dievo įsakymu vis 
ir mažiau tešiskaito- 

^ąXaętūvoje. Ne taip dar 
senai Romanas nušovė d-ra 
'■į-." 11 Į ~ ' ''Brundzą. Dabar vėl Okulič- 
^Kazannas revolverio pagel- 
gfeJstiirė ne laiku iš Šio pa- 
šaulio Liudą Noreiką., O 
Wek ne taip. žymių užmuši- _ i ’ - , a j-

mų? Bet keršas daugiau 
Fjtia nusižudymų. Lietuvos

žino patys ko- 
anaikinti nuo- 
-.ugiau įvairių 

ir komunistiškai
W1'

.1 . J.-1

nės vis prisiriša prie nuosavybės. Šiuo atveju' 
įtakos daro nuolat progresuojanti kultūra ir ei-

dar- atstovavo-Įjjetuvos reikalas j 
iki' atvykstant’ Lietuvos

Federacijos darbuotojų pa
stangomis 1914 ntChicago- 
įe sušauktas ^Lištuvių Šėik 
mas, “ kame suorganizuota 
Taiitos FondAš/'Jriiris apie 
600,000 doL surinko Lietu- 
vos reikalams. Ašių fede
racijos Tarybai, pirtaieji nę^ , 
priklausomos Lietuvą ka~ 
reįviai apvilkti J. V» kareįs * 
vių uniforma rmpiTkta'~u£ 
Federacijos Tarybos skir
tus Tautos Fondo pinigus, 
Lietuvos attsovai į Taikos i 
Konferenciją apmokėta 
deracijos. Tarybos skirtais 
pinigais. . Tai yra tik kete- . 
tas faktų iš Federacijos nu
veiktų darbų, 0 tų darbųjį 
ra daugybes... —- ’d 

Rugpiūčio 27-29 d. Hank 
forde suvažiavę atstovai tu
rėsime patiesti planus tolį-:, 
mesniems Federacijos dar- 
bams, taigi visi Federacijos 
prieteliąi yra prašomi reng
tis į būsimą Federacijos 
18-tą metini suvažiavimą, 
kad aptarus ir ateities dar
bų planą. . \\ J •

> Kartu su K Federacijos* 
; seimu laikys savo metinį su- 
- važiavimą ir Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga, taigi su
mažinimui kelionės \ išlai
doms, tiems, kurie priklau-_

• so į. šias abi organizacijas,
> tas pats asmuo galės atsto-
> vauti abiejuose seimuose. ~ 

Federacijos skyriai, ir cen-
tralinių organizacijų kp. ir f | 
Federaciją .priklausančios f 
draugijos, prašoma gaminti t 
Seiman įnešimus ir kuo dail- : 
giausia siųsti sumanių irt*- 
darbščių atstovų. ' ? 

Feder. Sekretorijačasč

ima bet kada ir dargi pačioj kultūringiausioj 
šaly įyykdytL Bet taį ^eriausiai ? 
munįstų vadai. Siekdami neva pa 
savybę, jie patys stengiasi kuo' dai 
brangenybių, turtų prisiplėšti 
pasisavinti. Kas to nežino?

< gręsia bendrai visai žmonijai ramybę 
įrį savo sūkurį ją visą nutverti. < Aš 
reiškia į&ttvo nįflkton^jogJmonija

■ tų antrų pasaulini ir gat dar kiek ha 
.■ pak^Ui/boUevi

Bolševizmas smerkiamas ir sociali 
gm.' pouevizmas^iera josią vaistyb

i9?.6 nuli Amerikos lięt 
liknį, ugdymui jų tikybinio 
ir tautinio susipratiniOL. bei 
teikimui moralės ir materia- 
lės paramos mūsų broliams 
senoje mūsų tėvynėje įdėtu-

K ‘ - * ' • Z > •

V03e- '■ ;7 - ''>•
Ačiū Federacijos pastan

goms ir jos darbuotojų šų- 

džia organizavimui Ameri- 
. kos lietuvių jaunimo^ kurią 
fai organizaciją Pittsbūrgho 

i Fedėracijoš' Kongresas Už-
• vardino ^Lietuvos Vyčiaį.”

Per Federacijos metinius
• Seimus, net pirmame orga- 
l nizacijiniame Katal. Fede-
- racijos Seime aukštai Jškel’
- tas obalsis 

vienuoles
- mokyklų mokytojomis.
- a. kun. A. Staniukyno 
į kun. A. Kaupo, rūpestingai
- parengtais referatais buvo
- plačiai aiškinama reikalin- 
> gumas turėti lietuviškas lie-
- tuvių parapijų mokyklas su 
t lietuvaitėmis seserimis mo-,
- kytojomis. Federacijos iŠ- 
J keltų mokyklų reikalingumo 
; obalsiu duota paskatinimas 
i organizuoti' lietuvaičių vie- 

s: nuolynas, kas -ir davė pra- 
t džią Šv.- Kazimiero Vienuo-

lyno užuomazgai. < s .
Didžiojo karo metu Fede- 

1 racijos Tafybaąbuvo kaipg 
< lietuvių Amerikoje gyvenan

čių Lietuvos reikalams ginti 
‘ miništerių kabinetas. Ačiū 

šios Tarybos pastangoms 
Lietuvai labai daug gero pa
daryta. 1916 m. išgauta nuo 
J.’ V. prezidento paskelbi
mas “Lietuvių Dienos” lap
kričio 1 d.,'surinkta vienas^

ir. Ž S...;- .• . .7

čia nieko nelaimėtų. . '
feet via juk jau ne karią girdėjome ir žino

me, jog dabartine Rusiją valdo ne kokie nors 
darbininkai arba šiapjau įsitikinę idealistai ko- 
munistai, bet gudrūs, gabūs, sumanūs ir atkak
lūs išnaudotojai, kone su jokiais humaniškumo 
jausmais, teisingumo ar teisėtumo dėsniais, ir 
žmonijos nusistatymu nesiskaito. Didžiąją Ru
siją valdo tokie “darbininkai”-“idealistai,” ku-

Taip. Jie laimėjo—ir tuojau /pasiliejo ištisi 
visiškai nekaltu žmonių kraujo ^upeliai...

Taigi, įvyko galingas nepaprastas pervers^ 
masl Įvyko, perversmas Vfdstybefc bei-
plačiosios. vtatĮomefečs gyvenimo srityse. Prieš 
tai rusų visuomenė nieko panašaus nebuvo pa
tyrusi nuo istorijos atmenamų laVkų. Visi Ru
sijos gyventojai sulaukė tokių persekiojimų, ku
rių. nė įsįyaįzduoti neįdėjo ir ku^ 
visai nekaltai ųaye per tuos .nelaiinin^iiosius 10 
metu jau net keliolika milijonų žmoniy, (tame 
skaičiuje nemaža ir mūsų tautiečių!). Juos 
sus slaiptai giliuose rūsiuose su šėtomskomis iš
kilmėmis ir su pasigerėjimu žudė įvairūš komi
sarai, kurių dauguma buvo ir tebėra žydėti (te 
nepyksta »už tą netendencingą pastabą ta Žydų

atmine i# n 
KOmuniztiią,

ranr«n



kiamės todėl riųo

nėję bolševiku literatūroje..paskelbta,kiek ko
•* •■■ . • .• kL. . • • v 7 . * z*<* A*■* r7** . •• • k • t \C ..4‘ S

tarimo

reikaluiZ; J7J7

150,000
120,000
.60,000 
. 12,000 
. 10,000
., 7,000
. 2,000
- 1,500

zapįjAbuvpd^a 
je tvarių^«M|fc®

namus,

rrint kuo pasigirti, mums <fc Jfc- 
tikėti, kad jie galėtų turėti kokips 

i ar ypatingos stiprios dvasios beį Aefti.ja^^ę Irotftįeijį, kurtį
organė “Dar

t * y z y

JURGIO fcANDROtb

Amerikos Lietuvių B. 
Vargoninku Sąjungos Se 
šįmet įvyks antnwlienyr» 
31 d. šv. Juozapo parąp, 
kyklęs Auditorium, 29 « 
St., AVaterbury, Conny

" • » . ■ y* *

Šiuomi nuoširdžiai fcv 
visus.mūsų muzikus-var  ̂
kus šiame seime skaitlį 
imti dalyvumą, kad bhf 

aptarus savo profesiją&v 
lūs, o ypatingai bažnytinė 
pasaulinės lieti^ 3jg| 
klausima mūsų išeivijoj^

Seimas prasidės lygMtf 
mą vai. po pietų. Inforin 
dėlei meldžiu adreshbtį 
Center St., ^aterbUr&'C

Aleksandras Al

Vargoninku Sąjungos C 
Pirmininkas. • .<&:

lįsi parodyti 
oš teises. •

Vokietijoje __~ 
Čekoslovakijoje 
Prancūzijoje _ 
Anglijoj# -----

t D. S. ipskriSuS h 
anksto išrinkti jątktoy 
dingų organizacijai si 
į) -6-

paeinančio iš Toliškių kaimo. Turiu svarbų rei 
kalą. Meldžiu atsiliepti. <• ; . ’■ .

jo yla a, n 4 mg- m&į 
. 53 (fciĮntol Avenu^,, įįj^,. S^f^d^onn

Brooklyn, N. Y. 
mynų.

S.'Šv. Kazimiero parapi
ja, .Paierson, N. J. .y- 27 šei-

V1 6. Šv. Kryžiaus parapija, 
Mt. Carinei, Pa. r-. 79; mo
kyklos,-! Severų Migį ja, 1 
mokykla ir Į klebonija.

7. t)ievo Apyeizdos para
pija, Chicago, III. —76 šei
mynos, 1 Seserų Misija. ;

8. Šv. Andriejaus parapi
ja,^Philadelphia, Pa. — 10 
sęimyhų. . -

9. Pan. Šv. Sopulingos pa
rapija, Harrison, N. J. — 
45 šeimynos.

'10. Šv. Petro parapija, So. 
Boston, Mass. (tik parapi
ja)-. ' .' 7 _
, 11. Nuolatinės .Pagelbos 
Paijelės Šyč. parapija, Cam- 
bridge, Mass. (tik parapi- 
ja).. '

Viso 447 šeimynos, 4 ‘Se
serų Misijos^ 4 mokyklos, 

0 jįiiftjBjįįįįj: 
y. viso 465.. Šios šeimynos

1 «• r ’. ’i - » <’ I ■ . fir įstaigos yra įregistruotos 
bendron “Auksingu Kny- 
gon” Paray-leMonial, kurio- 

, je yra registruojamos visam 
. pasaulyje introiiizuojamos 

šeimynos. ■' ' ‘ ,
• t-?. '» : •» $•*

* Palengvinimai
Kai kam rodosi &ekurios

7 < į •. . V t < ' į . -■••i . > •

lendros Introriizaci jos plati
nimo tvarkos taisyklės ap
sunkinančios ir 'šiek tiek 
trukdančios šio braffeaus ir 
išganingo dalyko platinimų? 
Taigi atsižvelgiant į Ameri
kos gyvenimo sąlygas, būdą 
ir tt., skaitau naudingu pra
nešt j porą Ištraukų iš gautė 
laiško iš “Generalio Intro- 
nizacijos Direktoriai#:

1. Be susižinojimo su Na- 
tionaliū Įhtronižacijos; Sek
retoriatu’’ padarytoji Intro- 
nizacija yra'gera jei ūžtai* 

-• ' ,’ASA . ~ <■ •.. ............. 1 . "■ ■

pat gąlo ir bent kiek
/'v * M . 4

■U
•-■ ■ė-. - v* .j* ... - r v

Ub Me& Šaęres •;
f-“ < /- ‘ t “ zLHtMt-
Comte (Belgiųue) laišku 
1928 m. baUudŽH>mea, 
la^irašęs: P. JDus. cBS

c. c.),, 
zacijos palaikyihp’ ir g£ 
nimo dūlei yisi svartirų 1 
parapijiniai Intronizaci 
Sekretoriatąlpąlaiky^ 
tampriausius iydnwįjį|i 
tru. Dalyko naudingtu 
priklauso nito jo to^ttbį 
o ne nuo paties tik įkmi 
JJžtad kur tik daroma 
jtronizacija reikia atsikr 
ti į Centrų ar artimesnį 
tronizacijos parap. Šekr 
rialą, kad gauti reik^p 
nurodymus ir diplomo® 
tromzuoj^gyis seimy^ 
įr stengtis^Įįaikyti.^^ 
nius santykius., Juos 
Centru artimiausiu. IŠaįĮi 
jiniu Inir. ŠekretpĮž^S 
laiko- ne pavjeninSS «į ’• * i i } A' e" >’Vnos, bet per savo klėp<x 
Per šiuos metus kur da' 
intronizaeija , parapija 
Sekretoriatai yra 
džiai Gerb. Klebonų, žili

- .. k»». kiįįši 
Intronizacijos Direkt# 

dėl lietuvių Suvienyto^ 
. menkos. Valstijose,

»*«• * *

~ - - r * *;/ •

vairiose valstybėse.' Štaiį pavyzdžiui, agitaci- . Icūsijos raudonoji kariuomenė nepaprastu 
uolumu, rūpeštjngumu ir su didžiausiomis išlai- 

munistų partijos narių esama įvairios^ valsty- domis‘stengiamasi visiškai sukomunistinti, į- 
bese:~. « ’ ''* . kv4pti vadinamoji “revoliucinė” dvasia ir tre-

čioao internacionalo siekimai. Tam tikslui lei- 
džrama gausingiausia komunistiška, agitacinė 
literatūra, Brangiai apmokami tūkstančių tūks
tančiai iškalbių agitatorių; pastarieji, iš kailio 
nerdamiesi, keikią viso pasaulio buržuaziją, 
prąnašauja jai greitą _galą ir kursto raudonuo
sius karius visada būti pasirengusiems tai kru
vinajai puotai, nes kitų valstybiii “ prislėgtieji ” 
darbininkai ir.biedhuomene gali jau gteit talkon 
paprašyti. Tai yra gerokai nuvalkiotos frazes, 
kurios įtakos beveik nepadaro. Tas frazes nuo
lat linksniuoja minioms ir kariuomenei ne tik- 
taLetatiniai, agitatoriai, bet ir aukštieji kariuo
menės viršininkai ir patys vyriausieji komisa
rai.. Rusijoje dažnai randama įvairiausių progų 
reųgti mitingams, manifestacijoms; čia tai ir 
skelbiami įvairūs “persekiojimai” darbininkų 
užsemuose (mat, kokie užtarėjoj ai’ atsirado!), 
kitį valstybių pasirengimai pulti Sovietų Rusi
ją ir atstatyti joje monarchiją ir tt. -

s Ypač nesenai kilus rusų anglų konfliktui, vi-, 
sų valstybių, spauda buvo labai ptabHųs tuo 
miltinį (bet daųgįaiKūą buvo susidomėta bol- 

jfftjjrattyjene- .T*> «aip
mitingii; knriiMre 

_ . - . fag raminama, kad
su guddu rankose yrą 

ir apginti Sovie-

Baltimoreį Mi 8| Stypynės, . 
I Seserų Misija. 
tx2.Šv.Kazumere parapija, 
PbiĮadęlplūa,; Pa^jieįmynų 
111, Seserų Misiją:!,- mo
kykla 1. / t X š .4 J ; 2

3. Panelės ŠyČ.' Apreiški- 
iino.p^ą^ij^, Brooklyn, N. 
— imokymą. k ,

Av, Jurgio parapija, 
15 šei-

‘fe

s1.
r/.’

Yor

k—
* z*** i

a If ’lMUraįminti n



mokiniai,

'Mkalin-

yskupas po dirma- 
trė Vizitaciją. Pa- 
rno atidaryti cimbo-

sery,
Tam. tikslai “Cath. Dapghters 
of Ameriea? pasiketino su
teikti, pašalpą. Mūsų parapija 
tuo būdu yra pavyzdžiu ki
toms net ir. svetimtaučių para
pijoms. ~

. NiagaraPails < lietuviai 
apgaili, ka4 p. Morta Graže- 
naenė veikli ir uoli mūsų lietu- 
vė-katalikė apleidžia šią kolo
niją. Linkime jai kuogjerįau- 
sio pasisekimo irgi kitur.

' Tarptautinis Koncertas

Panašiai, kaip pernai vasa
rą, lietuviai dalyvaus tarptau
tiniame koncerte liepos ą£8 d. 

agjbus 
50 in-

me jų vienuolyną. ' < .
,/jJos mus nepamb^ šavčfĮi^^ 

dose. •*. r:'

įrį ateityje; manių ‘ > ruošiamų ’ ekskursijų. f jokius taut 
Klebono ' sesutė nAvyko) ršu Epnkijai iki; 
‘'‘Vyčiais.P » > vps teistines
j ;į- Pe«Si$ sekmadienį įvyko ?

šauni puota pagerbimui kun. ®isa,

J' Daknio dešimts rheių tani- 
gystės. Po iškilmingų pamal- fĮ 1 & 1 1 g 
dij. skaitlingi parapijiečiai su- " 
sirinko salėn ir pasveikino sa- .* J •y

John ir Mile Rd., įvyks 
Pranciškaus Vienuolynų* remė- 
jų draugijos piknikas, - ‘ k

Katalikai turėtą gausiai su- • 
važiuoti, kad padarius pelną, 
kuris bus įduotas Seserim^ 
Pranciškietėms atsisveijpnanti

Mes turime padėkoti seąė- ' 
rims, kurios per žiemą taip 
gražiai vaikučius mokino. Tą 
padėką geriausia išreikšj^į^^  ̂

atvažiavę į pikniką. -
. Mes gėrėjomės ir , džiaugė- 
mes zSeserą Prancįškiečių dar- 
bais su vaikučiais, bažnyčioje 
ir svetainėje,'tai dabar kvie
čiame suvažiuot į pikniką ir 
dar kartą pasidžiaugti. • ■».

Gausiu atsijankvmu mes pa
rodysime, kad mokame apver-

Gordon Parke. Pi 
pildomas į radio. 
strnmentą simfonijos orches-Įti metai. M< 
tra. Dainuos rusai, baltgu- las ir pasta 
džiai ir lietuviai. pamatą. A]

Kadangi lirttmų bos dau- teil
giau, negu vtenas choras, to * daJlg ba 
dėl ^vengram berakaįngo Wftj 
Įnokimmosi vienam ir kitam Bažnyčiai į. 
ehoruPtą pačių dainą, kurios 
paskui gali netyčia susidurti oro; tvbrii 
ant programo, Suvienytas eho- afcnxi
ras pažymi savo programą se- pai
kančiai: Tykus buvo vakarėlis, 
Kas subatos vakare^, Godelės, j^bavimąsi 
Pamylėjau vakar; Šokiai: No- bo. Įjg ; 
rin miego, Suktinis, Klumpa- kaįa buvo i 
kojis. Vilniaus kalneliai,' Oi ]p dieną sol 
močiui, motinėle^ Trys sesu- parapijos v 
tęs, Vėjužėlis, Oi tą1'rūta, Vii- Sakramentą, 
irius (Vanag.), Lietuva. ’ . boną taip i

Štai da viena puiki proga FTažų darbai 
ėldvelandieciams pasirodyti didelę pažan 
prieš tūkstantinę svetimtaučių fe- Dabar si 

minią. Npo‘ šio prisirėbgimo 
prigulės arba geras arki blo- na P”? švies 
gas išgarsinimas lietuvių var- , j., 
Bot Todėl, jaunime, prie'dar- 
boT' Stok į Suv. Choro eiles; 
Ateik į Lieti* Svotai .ant 
praktiko ketverge,dJ^ W™K>‘ 

i Jau tik tryssavaitės tebeliko. K
Subruakimet •

kietą baltų rožių. VakarasGm-' 
yo suruoštas Mikalinos Apa^ 
navičienės ir Elenos Čeikięnėš 
rūpesniu, Prie jų prisidėjusios 
irgi sekančios parapijietes: 
Laučienė, Jaruševičienė, Ona 
Bujiene, Maleckienė, Genienė, 
Vyšniauskienė Ona, Graženie- 
nė, Jušinskienė, Lapkienė, Ba
lionienė, Karaškienė (Komite
to žmona), Radžienė, Urboriie- 

. nė Andriehė, Markelion'iėnė, 
Vosylienė, Jurčikonienė. Va
karo vedėju buvo Andrius Ur
bonas. Jis begalo sumaniai ir 
gražiai vakarą vedė. Kalbėjo 
irgi ponas Dr. Julius Bielskis, 

j Klebonas* visiems; karštai pa- 
j dėkojo už padarytą jam ne
tikėtai iškilmę. Susirinkę, sve
čiai sudėjo ir nupirko atiriin- 
čiai Kun. Dakniui gražų šv. 
mišioms kieliką, Valioj darbš
tus kunige. < ;L, <

_ —- Prie mūsų parapijos kle
bonas sumanė įsteigti “nur- 

vaikų prieglaudą

T

—1
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pasekmių naujose profesijo- oarų os ir 
M \ — rungtynių

BlaiviiiinkV ’apskn

nors naujo duotu

Dėl didelės šeimynos 1025-t;

>kątaus is-
* *' ^1^“* č 5 < 

otimus sa-

tį, nąęauš, 
it t g.”
< ANd&l&J

ilsėjosi namuose. Gyveno po 
numęriu502 M. Eourth .St

Trečiadieny, birželio 27 *d.

PARSIDUODA PIGIAI; 
sirhodą 4 iėjėym medmfejM-

l ,=y

~ 'v‘ '* •

Rengia D. -L. K. Keistučio 
Dr-rja, 4-tą liepos, 1928>m. Pra
sidės 11 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlumos draugijos nuosa
vam darže, Oakland Grove, E. 
Dedham, Mass.
X u5 ’<r ’ .-d V

Visi yra kviečiami dalyvaut 
koskaitliugiausia.

, Rengėjai

Palik® didžiausiame jint
'v^.» • *V' '* *''? T'- :
liūdime Žmoną ir suaugusius 
vaikus. <

rengti bendrą išvažiavimą ir 
vaidinimą. i - ■* f.

suvirinkime daly
viai apsipažinę. su art. Pil
kos, pr^ektu nutarė kitąsu- 

' sirinkimą šaukti sekmadie
ny, bepos-Jd,,.! vai po pie
tį “ Darbininko ” adminis
tracijos ‘ įkąĮmbary, 366 

^roądvvąy, SoVBostoniiį sų- 
sirinkimą, kviesti valdybų 
narius..laiškais ir skelbimu

sižadej imą pnsideu prie su
rengimo bendro išvažiavimo

.apsįri&ų. vadybos 
nepastebėję .skelbimo ir įg 

tai ;> nedalyvavo ,šiame susi-;

V r > ?
m. pyo- 
čmatžas

6U naujausiais

untjf teonym} nrai 
■bis ft«tow3fc{y‘t3.

Busihess Amninistration 
lai’paų. y
į P-lė Šalniutė, Kuosomis 

nuo /mokslo valatadpųiis, dir
bo pas savo.brolį-advokatą 
A. Šalną; So. Bostone.1
t ’ * i 3 * i '■ • *'_/ *

LENKIJA BU MASKGLUĄ 
ŠNIPINĖJIMO TINKLE .

Radio žiniomis, Lenkija 
nerimauja dėl didžių lenkų 
suėmimų Sovietų RusijojSzo 
ypač Minską, kur, paskuti
nėmis žiniomis, suimta 1X1 
lenkų Jie visi už priešbol- 
Žeyikišką veikimą, padėti, į 
kalėjimą ir bus galbūt su
šaudyti. . Varšuvoj misi i j a- 

! ma, kad lenkų persekiojimai 
• turi ryšį su Vilniaus gudų 
! 1>yla,, kurios sprendimus jau 
’ paskelbtas. • Paskutiniuoju 

laiku per 11 dienų Lenkijoj 
susekti penki ypatingi šni
pinėjimo atsitikimai.
• k • >> . > 'it*^-** z^**,*-z “t

kursą Bostoą Normai mo
kykloje. ;

Ji atostogų laike mokyto
javo So. Bostono lietuvių šv. 
Petro vasarinėje mokykloje.

Beabejo yra ir daugiau 
lietuvių, jaunikaičių ir mer
gaičių,^ įąigu?ių . aukštus 
mokslus, bet kitų iš pavar
džių negalime atskirti nuo 
kitataučių-

■>>> .-■T.V’jr' j ■ >• ••
Laivas išplauks iš Army Basė 
taip,8:45 iš rytb.L Antras ią- 

' )1 auk s lygiai 9:45 ryte. Tikie- 
tų . kaina suaugusiems $ 1.00, 
vaikams 25c. V ’■ .

- : • " i.;. > ii-:'t, ' " • i-><

. Prašome visus važiuojančius 
nesivėluoti ir pribūti laiku, 
nes’laivai išplauks nesivėluo- 
dami.. ' - < ; v . . .>
,4i. '7" ■
i Tikietuš malonėkit nusipirk-. 
ti i» anksto, neš vietos turi bū- 
tirazervuotos. Vardas .yri, dėl 

1000 automebiliųy kuriuos pri
žiūrės valdžios prižiūrėtojai.
?Tikietus galima gaut sekan
čiose vietose : Lietuvių Name, 
E ir Silver Sts., nūo 6:30 kiek
vieną vakarą; K. Šidlausko ap- 
iiekoje; pas P» Stanį,’kampas 
E ■ ir • Athens dSt., ‘‘Keleivio” 
įr. “Sandaros” >Redakcijose; 
Paul • Liko. ^krautuvėje ant 
BroadWay ir,pas Kliubo na
rius.--.. K . .

, ILtETEVĄ nt ATGAI 
y.. Užlaikau

Laivakorčių pardavimo 
pinigų siuntįmpdįTm^^

taikęs valstijom 
Vo miestu į y

Šv.^ Kryžiaus Kolegijoj, 
Wo_rcester, Mass. gavo aukš
tą “Cum Laude” Bachelors* 
ėf Arte laipsnį Antanas 
Karpavičius. .. ' /
; ^Vincas J.* Kranauskas iš
- - e . ' r ■: . d

Poųuonock, Conn. ir Juozas 
A* Ciiltomičius iš So._ Bosr 
tbn užbaigė civilių inžinierių 
kursą, Northeastern Univer-

r*-'-.’’ < ' t

iRSlblTODA nnurrAT., 
paynų,15 kambarių namas 
sais įtaisymais^ Priežastis

.Laiskųs parašys ir pasiųs
Oij^iir!-

^v-e^^U ,svarb 

įarp musjĮ Jjpfc
Įjąltė^^mpiono,^ _rTt... z 
čqs- JUųpas) ir
^yeica^ijos. .eęrppiono, Vo- 
Į^etijos ir Prancūzij os čep^ 
plonų pagalėtojo . Siębįęti>.T 
Rungtynes surp^ JPrąncu;

tovai speciališkai atvyko į- 
Annemasse miestą iŠ Pafy-Į 

. d 
?L Vinčos—Sieberto ; matčųįĮ 
buvo skirta 5 raundai po. 31 
minutes kiekvienas. Vincą Į 
šiek tiekjtip^jo pirmenybių] 
tose rungtynėse, ųės Siebėrtl 
sveria 75 klg. ir yra Šveica
rijos šių. metų ptissunkaiis 
svorio čempionas, o Vincą 
sveria 82 klg. ir yra sunkaus 
svorio.' Be to, Šieberto ūgis] 
l <nt.a75 ėnt^ o Vinčos — 1 
mtr. 88,(31^- < < .
r Birželių 7K dieną * gauta 
Kaune telegrama trumpai 
praneša: . “ Vincą laimė j o 
antram raunde.” <

' į" ' • 1 I

, Šititš Vinčos laimėjimas 
f Jprieš geriausią Europos 

boksininką yra nėpaprąstai 
svarbus ir duoda Vilties, 
kad ' Vincą1 bus pasaulio 
Olimpiados Amsterdariie nu
galėtojas. >• .?
J ' * j <*. • 7"- < , '

; Li^tuvbs dviratminkų šl^ 
junga pasiuntė. Vincai svei
kinimą telegramą. 4[V. A.”

paramai A. VMsiaus-

rs." BHivinįnkų ąps-

^tvo

Įiintilkį

/-a
--i.. ,
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spaudai,: beje,

ŽENKLAI

-Išleido J.

7916-W

lemaras,
tara , žinoma ir net daugiau 
finoma, peš paprastai spaū- 
įa tokiems dalykams duoda 
laugiau rieikšmės, negu iš

rVAIRMSKNYGOS

Huckleberry Pinnas — labai .- 
įdomi apysaka --------- :----------75c.

Patarmes Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, še imyniniamęir yisua-— 
meniniame gyvenime. Parengė . 
Kun. V. Kulikauskas________ 15c

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iiš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ' ir plačiai<>žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila---------------- 1.5C

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

^Pusantros valandos pasi- 
‘ kalbėjime su Anglijos užsie- 

reikalų ministeriu Čem
berlenu padaryta bendra 
politinė situacijos apžvalga. 

L^ųJaug buvo kalbėtasi de- 
Į^ybų su Lenkija ir Vilniaus 
.klausimais.
' '-Čemberleno tais klausimaisK V r' *

nuomonė
Čemberlenas Lietuvos san

tykių su Lenkija ir Vilniaus 
Mausimais pareiškęs, kad

vyriausybės noru, būsianti 
sudalyta anksčiau už Sei
mą. . ’ r„

*■ * > v

Taryba būsianti įstatymu 
gaminimo jstaiga ir ’todėl 
jos nariai turės būti specia
listai. O kas kečia ios-su
darymą, tai dalis narių ga
lės būti skirta, .dalis, gal, 
rinkta. . ’ <

Teisingumo .ministerija ga
minanti Seimo rinkimų į- 
statymo pakeitimą.

(“Lietuvos Žinios’’)

gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas.___ _50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te-:. 
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji < 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- ’ > 
čius ------- *---------------------------- 35c.

DĖL MENKŲ ORGANŲ IR 
NERVIŠKO SILPNUMO

- t
Tūkstančiai Vyrų Ir moterų yra ner- 

vuotų, sielvartingų ir susierzinusių ir 
turi silpnas, neveiklius gyvybės orga
nus. Nuo to paeina pilvo ir virškinimo 
bėdos, menkas apetitas, inkstų, kepe
nų. ar tulžies, suerzinimas kronlškas 
užkietėjimas vidupių; puolimas sva
rumo ; neramus miegas ir pailsęs nu
puolęs priespaustas jautimas.

Nuga-Totie prašą! Ina tas bėdas, ka
dangi jis tverė. drutus, patvarius ner
vus, padidina muskulų jėgą ir "tvar 
ko ir gaivina visus gyvybės organus. 
Kada jus paimsit jį keletą dienų jūsų 
miegas atneša jums gaivinantį poilsį; 
jus eisite sunkyn ir stipryn, visi jū
sų organai veiks gerinus ir gyvenimas 
įgys naujos reikšmės. Nuga Tone yra 
parduodamas aptiekose. įsigyk bonku- 
tę šiandie ir pas! gelbėk sau į geresnę 
sveikatą. 7 x

°Tlgiau Anglijo j'pasilikti 
p.ri Voldemaras- negalėjęs, 
nes reikia ruošti^ prie Taif- 
tų S-gos posėdžių, kur bus 
svarstomi itys Lietuvą liį 
čią klausimai: -'i Js__1 
' l)ViImaūs liettiviųmo- 
kyklų klausimas, 2) Blok- 
lando pranešimas apie Lie
tuvos derybų su Lenkija ei
gą ir 3) Ukrainiečių tauti
nės mažumos skundas.

Dėl šio paskutinio J1. Są
jungai buvo prariešta, kad 
tokios mąžumos Lietuvoje 
nėra, bet T. S-goj dabar iš
kilo klausimas, kas ir ko
kiais atvejais skaityti tauti
ne mažuma, todėl klausimas 
formališkai teks aptarti.
Su bajorais atgyja Stolypino 

.}■. - '* dvasia i z"
P. Voldemaras paaiškina, 

kad kažkokie piliečiai, norė
dami atsiimti nusavintus 
dvarus, kuriuos Stolypinas 
kolonizacijoj (rusinimo) 
tikslais buvo jiems davęs, 
dabar padavė Tautų Sąjun
gai skundą.

P. Voldemaras pdts va
žiuosiąs Tautų S-gon ir to
dėl Anglijoj ilgiau pasilik
ti negalėjęs- -------

Atsakinėdamas į paklau
simus, p. Voldemaras pasa
kė, kad dėl dėjimosi į prieš- 
sovietinį,bloką Čemberlenas 
jokių aliuzijų nedaręs. Pa
reiškęs—esą gerai, kad Lie
tuvą esanti geruose santy
kiuose su Rusija ir gerai, 
kad gerinanti santykius Su 
Vokietija. <

Derybos su Lenkija, kaip 
žinoma' eina trijose vietose-. 
Kauno koinisijos rezultataj 
žinomi; Varšuvos komisijoj 
posėdžiai atidėti, kol Lietu
va patieks susisiekimo su?

su'gmctffmis ’
■dar t’

. Dangaus Karaliene.—Sunn- 
i kpKun. M. Gavalevifius; ;be

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJA LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

mitriųjų yra. “
“Kelionės tikslas senai ži- 

^inomas, nes dar Ženevoje bu- 
’ Vo susitarta su Čemberlenu, 

< Sad šį pavasarį atsilankysiu 
J^ondone.
^ Kelionės tikslas neturėjo 
? Tįokių nors konkrečiu užda- 
£ šmių; tai buvo noras atnau- 
■ jinti beisustiprinti santy-

kykloms imant didesniam 
skaičiuj, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kainą 60 centų. .Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. . X
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadway, So. Boston, 
Mass^ Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.
, Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus- ' 
kas. Vertė P. B.________į,—40c.

. ’ V ■ '■ ‘ '
Trumpi Skaitymėliai—labai-- 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo, atsitikimus. 
PaySšė J.. Tarvydas------------ .45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis-------45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie' vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa- ' 
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio______________ $1.00

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis-------------- ..75c.

tarčių projektus, nes Lietu
vos delegacija Lenkų pasiū
lymų pfepriėmė. Berlyno ko
misija baigia darbus ir ruo
šia protokolą. Čia susitąrta.

Berlyno komisija svarstė 
tik vieną perskirtų ūkių 
klausimą, kaip ją pavadinti. 
Susitarta pavadinti adrni- 
nistratyvč linijai

Linksmesnė bei gyvesnė 
nuotaika susidarė, kai buvo 
paliesta naujai paskelbtoji 
konstitucija. ' z /"

Dėl įvairių komentarų bei 
abejojimų, kad konstitucija* 
paskelbta nepaprastai, ne
numatytu būdu, p. Voldema
ras pareiškė, kad visko' nie
ką^ negali iš anksto nųma7 
tyri. Dėl teisėtumo paskel- 
bimo neabegojąs, tpdėL kon
stituciją ir pasirašęs.

Konstitucija nesanti skel
bdama kažkokio monarcho,- 
Dievo pateptinio ar dar ko
kiu nepaprastu vardu. Val
džios šaltinis yra tauta iri 
būtų nesąmonė gyvenimą 
tvarkyti pagal iš anksto su
galvotą formulę. ’ x

Kaip bus . rankamas 
/< prezidentas y 

L, 1 * 1 • 1Rinkimai bus nustatyti 
'atskirų įstatymų, nes šie 
rinkimai ne konstitucijos 
dalykas. Pagal vieną rinki- 

■ mij sistemą gali būti nusta- 
[ tvta pav. kiek nori kandida- 
• tų, pagal kitą pav. iik'irys 
[ ir t. t. Dar nenustatyta. 
1 kokia bus ta rinkimų siste- 
pma. < - . •

'V, • V
Legendos ir Pasakojimai a- 

p^eKūdikėlį Jėzų, Vertė kun. .
V.r Kdikauri^S^-rb^SO^ Jį 

žmogus ir Gyvuolys. Para-
šė kun. P. ĮĮuč^L..........430c.

. Elementariu? ir Vaikų Skali ' 
tjonėliai., ĮšĮeido 1L Paltana-.

r a >,
Socializmai IrKrikŽčionybė.

Prof. V. Jurgučio -

v Žydas Lietuvoje. Pąrašė-S. ... ‘;V- 
Kaimietis k— ............... 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas; -'

iščionybės. Lietuvių kalbo£W - . 
guldė P. B.-------- „—___25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (Bi Vargšas)______ 15c.U . ■ '‘ l. ji' '

Trumpa Apologetika arba-
Kat. Tikėjimo Apgynimas? Pa- ' ( 
rašė kun. V. Ząjančauskas—50c. . .

Apsrikimų Komedija.
tikimas iš Ąmerikoniško gyve- ; 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-'ffii<»g 
kas.---------------------- " 10e.xW

Moterystė ir šeimyna. Vertė
; J. Gerutis------------------------—L.40e.'

•* -■ .t a- ’
Limpamosios Ligos ir kaię^^^B 

nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr.
• A Vileišis-___ , 50e.

> .•

ikimai—at&-

Vaidinimas

■ -
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