
I

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV-
■ . -i. ' ’ . r • » . * ‘ *•

11702

Iš viso 10364 18086

Kaunas. — Stefeni agen
tūros pranešimu, Mussolini, 
kalbėdamas senate dėl biu
džeto tarp kita ko palietė ir 
santykius su Rytų Europa. 
Dėl santykių su Lietuva, 
Mussolini pareiškė, kad jie 
esą kuo puikiausi nuo to lai
ko, kai Voldemaro vizitas 
Romoj leidęs padaryti Lie
tuvos Lenkijos, aštraus įtem
pimo momentu natrdingą, 
taikinančią akciją. Kalbė
damas dėl Latvijos ir Suo
mijos jis pažymėjo, kad Ita
lija turinti su jomis preky
boje sutartis, kurios jau 
pradedančios rodyti kai ku
riuos rezultatus, taip pat, 
kaip ir prekybos, sutartis su 
Lietuva. >

Kaina, už trijų minutų laiko iš 
Naujos Anglijos nustatyta 7 

. . '$51.75

Kopenhaga, Danijos sosti- 
įiė jau įtraukta į Europos 
šalių sąfašą, si? kuriomis 
galima teleponu susisiekti.

Susisiekimas sų KopenhV. 
ga atidarytas penktadieny, 
birželio 29 d. Kaina už tri
jų minutų laiko taip Nau
jos Anglijos ir Kopenhagos 
yra $51.75 ir $17.25 už kiekT 
vieną minutą viršaus.

Galimas daiktas, kad ne
užilgo galėsime kalbėti ir su 
Lietuva. -

Lietuvos pili 
šeimų ir vien, 
timšalių, išgj 
voje, reįkal 
mentalių iro 
išgyvenę L i ei 
mokėti. susik 
kai ir kad į 
pilietybės šy
vo teismo bai

Klausimą- 
daus reikalų 
sitaręs su .tei 
toriu. \

FtZniMs.

LENKŲ POLICIJOS SUSI
RĖMIMAS. SU GYVEN-

Sekminių ant
rą dieną Zabžezio mieštely 
(Voložino apskr.) ištiko 
tarp gyventojų iy lenkų po
licijos susirėmimų. Polici
ją matydama minios įnirti
mą, pradėjusi šaudyti. Tuo
met. minia ėmusi svaidyti 
policininkus akmenimis. Iš 
policijos pusės sužeistas pšo- 
dovnikas Knmorovskis įr 
vienas demonstrantai gyven-

Lenkijos kabinetas sugriuvo
Naujas sudarytas su Borteliu 
p • *. priešaky

Varšava, Lenkija.—Mar
šalo Pilsudskio kabinetas re
zignavo ir naujas kabinetas 
buvo sudarytas. M. Bartelis 
paskirtas minįsterių pirmi-

karo reikalus, o visus kitus 
patiksiąs valstybės preziden
tui ir viceprezidentui Bar- 
teliui. K

įvyks 
ne liepos 22, bet 29 d., Aušros 
Vąrtų parapijos svetainėj, 
Worc€Ster, Mass., 1 vai. po 
pietų. z

Ši perrifąiną padaryta dė
lei susidariusių kliūčių So. 
Bostone., - \

•Tikimės, kad sekmadienis, 
liepos 29 d. bus visiems liuo- 
sa diena ir šiame nuvažiavi
me kiekviena mūsų apskri
čio, kuopa bus gausiai atsto
vaujama Mažos klintys ne
turėtų sutrukdyti kuopų de
legatų nuo šio svarbaus-su
važiavimo.

Atsiminkite, kad šis suva
žiavimas bus^priešseimims. 
Tad išrinkite atstovus ir 
jiems įduokite įnešimų sei
mui ir apskričiui.

Jeigu kuopa dėl svarbių 
priežasčių negalėtų prisiųs
ti atstovų, tai, nors raštu 
Pasiųskite raportą ir įneši-

Kova prasidėjo, po to kada se
natorius Robinson pacitavo 

religijos laisvę

Pobcija karštuolius-

Apie prohibicjją, 
ai* “wet” greičiausia,* 
programoje nieko nes 
nes Prezidentas vienfis

suvaldė

Antra

KELTUVUI NUKRITUS
Lawrence, Mass., birž 27 i 

d. — Vienas asmuo ant vie
tos užmuštas, o du mirė nuo 
sužeidimo kuomet keltuvas, 
kuriame jie / važiavo Law- 
renee Eagle-Tribune-nukri
to 30 pėdų. \

Sako, kad keltuvas buvo 
nesenai taisytas, bet svorio,

nežymiai, bet traukiasi iš 
valdžios. Norima pakeisti 
konstitucija, z kuri duotų 
daugiau teisių prezidentui.

Houston, Texas. 
dieny, birželio 26 d. prasi
dėjo Demokratų partijos 
konvencija išrinkimui kan
didatų į Prezidentus ir Vi- 
ce-Prezidentus.

Pradžią, kaip, paprastai, 
prasideda kalbomis ir rinki
niu komisijų? , - * ’•

Taip buvo ir Demokratu 
konvencijoj. •

Daugiausia trukšnio sukė
lė ir net prie kumštynių pri
vedė senatoriaus Robinson iš 
Arkansas kalba kuomet jis 
paminėjo Jeffersono žodžius 
pareikštus deklaracijoj apie 
religijos .laisvu Heflinu- 
kams priminimas religijos 
laisvė, reiškia priminimą jų 
bigotizmo, nepatiko. Sukėlė 
demonstraciją, kas ir prive
dė prie I&unštynių. Bet 
gręit buvo nuraminti.’ L

negali pakeisti. ReįiubįtE 
nai pasisakė už“dry.”

Šiaip, tai gub. Smith št 
vi už modifikavimą prohit 
ei jos įstatymų. •

Konvencijoj šis kjaiū 
mas, jei^u bus pakeltas, s 
kels karštų ginčų, nes pari 
jos nariai yra pasidafi^ 
vieni stovi už “dry,” 
“wet.” - ,

Demokratų partija yra 
sitikinps, kad šiais meta 
rinkimus laimės. < 
|

SUSIVIENIJIMŲ SEIMĄ 
PASIBAIGĖ

L. R. K. Susivienijimo' 
merikoje Seimo aprašjūįi 
jau tilpo “Darbininkė 
Čia. tiiunp^i pažymėsime 
pie mūsų taip vadinamą ta 
tiško susivienijimo seimą;

Seimas buvo trukšmingi 
Policija dabojo tvarką. 1 
pasibaigė ramiai • Pasmef

-prieš Šusivienj^ 
Imo 'wildybą. S
I *Šiame seime,-kaip spauda 
I praneša buvo virš 300 de^* 
Įgatų. Bolševikai turėjo a- 
Ipie 140 delegatų. \ Tiesa, jie. 
|įurėjo mažumą seime, bėt 
I sulig jų skaičiaus ir 140 per* 
I daug. • .
| Kaip matome nuo pėreMo 
I seimo boLševikai tautiškame
Į susivienijime sustiprėjo;
I Ir stiprės, jeigu tik'sąrid^P 
j riečiai nepakeis savo tak&; 
koš.

Šiame seifūe-Švarbiųtafetg 
lošė socialistai, yrišku, kad 
jie susivienijimo nepasigaiffi 
į savo rankas, bet padės bw 
šėrikams paimti' sušivienmį 
Liną? ■'

Kartojasi sena istorija.
. Pildomąjį? kofnitetą utfK 

ro beerik riši tie patys a# 
menys. •

jSoosevelto kalba, kuris 
kiai ir įtikinančiai, parem
damas faktais peestatė “Al” 
Smitlr, New Yorko valstijos 
gubernatoriaus kandidatūrą 
j Prezidentus. Po šiai kal
bai niekas neabejoja, kad 
Smith bus išrinktas kandi
datu į Pręzidentus. Tinka
mesnio kandidato neturi ne 
tik Demokratų partija^ bet 
nė vienai kita partija.
z Anot Roosevelt’o Smithy- 
ra antras ISncoln.

Nominavimas kandidato iri 
paskelbimas partijos pro-1 
gramo.turi būti įvyks “Dar-1 
biniilką/” spausdinant ir to-j 
dėl šiame numery tik galime I 
spėti, kad. Smith bus nomi-I 
nuotas kandidatu į Prezi-1 
dentus, o Senatorius Robin-1 
šou iŠ Arkansas į vice-prezi- 
dentuš. .

____ '■ • .

Kitame numery paskelb
sime noniinacijc^s rezultatus 
ir partijos programą arba 
pažadus.

Dar pridursime, kad šio
je Demokratų^partijos kon-' 
vencijoje pasireiškė didelis: 
solidarumas, kokio jau nuo- 
senai nebuvo. < .
■ I ..i '

Delegatas Bo\vers smar
kiai atakavo Republifconų 
partiją, kuri per ,7i/> -meta® 
gvaldydama kraštąfatfetūmė 
visuomenėj pasitilt^jinfcęi 
valdžia. Iškėlė viešunrintip 
liejans šmugelį’ ir parijas 
veidmainiavimą.

žmogus sužeistas.1 Susisieki 
mas nukirstas.Dimitrijus Levickis parei

kalavo Ukrainos nepriklau
somybės, pareikšdamas, kad 
ukrainiečiai siekia visų Uk
rainos- kraštų į vieną valsty
binės santvarkos formą su
jungimo. Taip pat pabrė
žė, kad Lenkija daro dide
lę klaidą, nenorėdama Uk
rainos klausimo sutvarkyti 
kaip savo vidaus .klausimo. 
Ukrainiečiai atsisako Ldnki- 

>• jai mokėti mokesčius ir duo- 
; ti mokesčius ir duoti kariš- 

Informuotuos kiusr reikalauja savo kon- 
sluoksniuos nurodoma, kad stitueijos, ukrainietiškų 
Pilsudskis ateity kreipsiąs kykln, savo ūkio politikos 
dėmesio tiktai į užsienių ir laisvo religijos padėjimo.

PILSUDSKIS VES TIK UŽ
SIENIO IR KARO 

REIKALUS
“Deutsche Ąllgemeine Zei- 

tung” praneša is Varsti vos, 
kad Pilsudskks paskutiniuo
ju., metu gyvenąs savo dvą- 
re. Tiktai reikalui esant-jis 
[atvažiuoja automobiliu į 
Varšuvą.

VALDYBŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 1 d., 1 vai. po pie
tų, “Darbininko” adm. 
kambary, 366 Broadway, So. 
Bostone įvykš LDS. Naujos 
Anglijos, A. L. R. K. Fede
racijos N. A., Moterių Są
jungos Mass.’, Mitine ir New 
Hampshire, Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos ir Blaivi
ninkų apskričių valdybų su
sirinkimas apkalbėti art. S. 
Pilkos pasiūlytą projektą* 
surengimui vaidinimo pąr- 
ke.

Šis susirinkimas šaukti
JK? X . * ( .Fl

buvo nutartas įvykusiame 
susirinkime, birželio 23 d.

Pageidaujama, kad į šį 
susirinkiųią suvažiuotų visų 
viršuj pažymėtų apskričių 
valdybų nariai.

mo-
ir

Belą. Kun nuteistas 3 men 
{ : kalėjimo '

gi' jis kalėjime jau 
siu*'sėdėjo, tai jam 

A. F. Kneizys! beliko tįik mėnuo sėdėti.

užmušti

Helen Brener, Belą Kun 
sekretorė, gavo mėnesį kalė
jimo. . ■

Jiedu- buvo kaltinami už 
skleidimą kurstančios pro-, 
pogandos nuversti valdžią.

Taip tai užsibaigė-teroris- 
tb bolševiko byla. »

PRISIPAŽINO NORĖJĘS
Į UŽMUŠTI ŠEIMYNĄ;

' -GAVO METUS KA-
' LĖJIMO

FaU Rivėr, Mass. — Tū
las Anthony Biello, 28 metų 
kuris areštuotas prisipažino, 
kad buvo atsukęs gasą, kad 
nunuodijus savo šeimyną, 
žmoną ir tris vaikus, teis
mas ji pasiuntė į pataisos 
namus vieniems metams.

Jei ne jo žmona, kuri už
tarė jį, jis'be abejo būtų ga
vęs kur kas didesnę bausmę. 
/Moteris pasakė, kad visu- 

irnet buvo geras ir Ištikimas

IR VĖL NUBAUDĖ
Kaunas. — “Darbininko” 

redaktorių vėl nubaudė ko
mendantas 200 litų arba 15 
parą arešto už nesilaikymą 
komendanto Išleistų spaudos 
taisyklių. *

ŪKIO KOPERATYVŲ KON
VENCIJA PRASIDĖJO'

Amherst, Mass. — Atsto
vai ūkininkų koperatyrių 
organizacijų, kurios Naujo} 
Anglijoj. * daro perv metus 
$25,000,000- apyvartos '• susL- 
rinko čia i nustatyti 'kitiems 
metam darbų programą. >

Daugiausia, koperfįyvių 
organizacijų čia yrap kurios 
užsiima pienininkystėj ;

Dirižablis Italia sudegė
Ki-mjs J&ay, Spitzbergen, 

birž. 27 d.— Spėja, kad 6 
Nobile ekspedicijos nariai,“ 
kurie Italia baliūnui atitrū
kus nulėkė šalin, bus žuvę 
kur. nors ledų kalnuose.^

Taigi iš 16 Nobile ekspe
dicijos asmenų likę gyvi tik 
šeši asmenys.

Nobile sako, kad Italia su- 
simušė į ledų kalno viršūnę 
ir paskui užsidegė, o. atitru
kusios dalys su žmonėmis 
subirėjo nuneštos kur toliau.

-. Spėja, kad iš tų, kurie bu
to nunešti su atitrukusioms 
dalims, neliko nė vientk gy
vo. Visi buvo užmušti./

AUDRA IŠVERTĖ 30 ME 
DŽIŲ CONNECTICUT 

VALSTIJOJ
’ v S

- Colcįiėsteifr Cbnn. — Bir
želio 27 d. šiame miestely į- 
vyko baisį audra. Smarkūs 
ir audringas vejas ir -lietus 
su ledais pridarė daug žalos. 
Išvertė 30 medžių ir apdras
kė daug namų.. <

■ ' —j —

IŠRADO MIRTIES SPJ 
DULIUS

Rentgeno rasti spinju 
kurie žymimi “A, kaip n 
nomo dydžio nei kiekio i 
klu esanti pradžia daugj 
nežinomų spihdulių, M 
pa vartoti gali gera arba' i 
ta žmonijai padarytį.j 
mis dienomis užšieūi<r si 
d<rj pasirodė nepaprasta 
aia, kad vienas vokiečių 
įdytijas išradęs tokius S 
jdulįus, kurie lA-ifę ant j 
Įkūjno ūypai



47; Vartoti išimtiną. įstatimda’

Katinas,

mediniai

procesija j

v. ork'
-yitimatftniahpad

v SEKTOS

Vilnius. - 

niun arkivy 
kowskiui ir

UUNO STATYRA 

met statybos sezonas 
.e' labai gyvas. Iš viso 
f/pamų statoma 350. 
ių moderniškiausiai į-F 
amų mūrinių namų 
na ^16, keli mūriniai 
mi, i. likę

įvjejų aukštų, 
krizio Kaune jau ne-

AĄi*. ĮjĮda 25 
metų švęsti demantines savo 
šeimyninio gyveninio siikak- 

r . "gĮ

44t4Ž.rti'
S«SK£‘p

ždio 6 d,.
amžiaus

,|v ^VARNIUS * ■
;Y Kauno miesto tarybos na
rys socialdemokratas ponas 
Paulauskas išsiilgtas visą 
karo stovį į Varnių koncen
tracijos stovyklų. į'

■gf it nm<WWAV

> -tfo t X; Ašttfiri* i 
gL- T drinos
ST". t“’"1’ • .■ v*

i VALSTYBES 
TEATRO ETATUS 

as.--Ateinančiam te- 
tonui numanoma kiek 
iti mūsų valstybės te

eito-
■ *5 • ;

sciausio Teismo teisėjus, ambasadorius, muustcnus jr 
konsulus. J’->v /v '■': '■ ? z

4. .Atsitikus vakansui, Senatui išsiskirsčius,,^!1'-^ 

skiria valdininką, kurio terminas‘baigia»r baigiantis 
sekąnieam posėdžiui.

Y Y Y--Wjim

dalyvavo

OKUPUOTOJE Lietuvojel 
KUNIGO MALINAUSKO Į 
' PROVOKACIJOS

.' s Gervėčiai. — Atkėlus į r 
Gervėčius kim. Malinauskų, Į: 

j jisai prade j o. polonizacinį Į 
aferbų sistemųtjngųi.^^Vft t 
valiskai mažindamas lietu
vių ' pamaldas bažnyčioje. | 
Pavyzdžiui gegužes mėn. 13| 
d.. visai nepaskaitė lietu
viams evangelijos, o šaky Ša-1 

Imas pamokslų priminė, kadi 
jeigu kada ir sumažinsiąs 

I lietuviams pamaldas, tai dari 
Į nieko blogo (kai jis yra?! 
[Kristaus apaštalas, ar; pa-] 
įprastas lenkybės agentas?)! 
nes 1 lėtuviai supranta len- Į 

Į kiškai ( j udošiška politika-). I 
115 d. ture jo būti lietuviška, Į 
| bet kun. M. viską atlaikė 
lenkiškai. - I

Į Didžiausią bet gi provoka- 
ciją. sukėlė Sekminių antrą 

t dienų, kūn, kaip žinoma? iš- 
[puolė lietuviams. 'v Tačiau 

laikė panial- 
das’lenkiškai, o reagavus 
lįetuviains f į tokį begėdiškų | 
kun. M. pasielgimų, jis pasi- 
šaųkė policijų /kur ji buvo! 
laike' Sakalaičių agitatorių 
smurto? Kuri suėmė S|e- 
pana vielų, už savb kalbos 
gyveUimų^bažnyčioje, ir at
gabeno Vilniun. Paklausta, 
kur yra nekaltai suimtas 
^Steponavičius, polieininkas 
atsakęs, kad “nie Wasža 
rzecz. A - Y*-

-z * ; > -

nesnis 35 metą įr neišgyvenęs Suv. Vakstybėse7Kw» 
, Y <-

.. .10. K. Kaip renkami Prerideųtąs įf
[ dėnt&s? ’ ■ s\ sYXĮs
Į A. (a) Kas keturi metai piliečiai kiekvienoje
Į sfybSje išrenka tįnkamus Valstybės bateuotoju^tai'S^ 
rie rpnka Prezidentą ir Vke-Prėžrientygv^

Xb) Kiekviena Valstybė tiekturi, rinkikų, kiek to- < 
Iri Atstovą ir Senatorių Kongrese. *

, (c) Kiekvienas Valstybės rinkikai tur j tik po -
| vieną balsą. \i . : x \ > 5; - J.
r (d) Visi balsfi už Prezidentąlr Vice-Prezidentą : 
pasirašomi, antspauda patvirtinti ir prisiunčiami Še-

I pato Prezidentui? ’''.Y'’• •' {

I ’ tė) Būva išrinktas, ka$ gauna Visų Valstybių bal- ' 
šų didžiumą. k • . v- /■ 4 <

f’ plukdomasis Departmentas
11. K. Kokios žymiausios galės suteiktos Prerir .■

MUMRADINYS
1 SEĘAJAM KAUNE 

ųųnasz,— Nesenai sena- 
įįuesfe;, Vilniau^ g-ve j, 
i Daukšo ar Mapų g-vių j Į 
š Žalia ja aptiekų, kasant 
alizacijai griovį,.rasta į-1 
jų archeologinių* daikto. į 
p tų daiktų labai įdomus Į 
nysH— mikrolitas — ma-| 
Akmeninis kirvukas — 
įu gerai išsilaikiusiik 

liniu kotu. Kirvukas 7 
ilguhio ir 3.5 em. platu-Į 

. Koto ilgumas 21 cm. 
radinys matyti gulėjoj 

deny, peš; kįįaip medis 
; ilgai nebūtų išsilaikęs, 
viskas iš neolito gadvnės. 
is akmeninis-kirvukas y- 
^rtoažas, kad būtų bti- 
ęalima vartoti darbui 
aors kapoti. Greičiausia. 
F'jig buVę vartojamas 
po fetišas apsisaugoti 
pperkūno ir žaibų.. Dar 
M® jį - vartoti vaikai

: i - < v--1 ■.

/ s 1!
LAISVĖS PAMINKLO t

ATIDENGIMAS k
, Varėnai — Gegužės 20 d.T

Varėnoj įvyko didelė iškil-| 
m ė: laisvės paminklo atidem Į 
girnas. Kuklus, bet pakan-[ 
karnai gražus, •akmens .pa-J 

i minklaš, pastatytas viduryj 
miestelio, netoli bažnyčios. Į 

Į Paminklui statyti daugiau-1 
šia pasidarbavę vietos inte-| 
jigentai. -4
p-^pąi i i i ukto atideugtyftdd 
kilmes buvo atvykf valdžios Į 

[atstovai fr gausingas~Aly-1 
taus inteligentijos būrelis.! 
Iškilmės praėjo labai gra-| 

Ižiai, žmonių nuotaika giliai 
patriotiška. . Po pamaldų 
miestelio aikštėje,paradas— 
paradų priima korųendantasj 
— paskui paminklo atiden-l 
girnas —atidengia apskri-1 
ties, viršininkas. Jis atatin- 

i karną iškilmėms'kalbų paša-1 
!ko. Dar Jbųvo pasakyta įr j 
daugiau kalbų,, khrips varė- 
mėčius, is jų vėidų ^buvo 
matyti, net sujaudino. Y? 
pač jansminga khlba p. adv. 

Į Viliamo darė klausytojams 
| gilų įspūdį, vieno kito sene
lio akyse matėsi net ašaros. 

[VarėniečiaLgerai^nodami 
Į okupuotų lietuvių kairtušA 
[giliai jaučia Vilniaus -išsiil
gimų ir laukia, kad tik grei^ 

[čiau galėtų sūeiti laisvai šul 
J savų giminėmis, pažįstamai
siais; esančiais už demarkli-
nijos. ' t- -šj Jgj■ \ . 
' Laisvės paininklas '-dė;; 
marklinijos gyventdjatos vi
suomet primins, kad didelė 
Lietuvos dalis yra dar ne
laisva ir trokšta laisvės.' \ < L'.:z ■ : \ ■ i <v\; u■8«—s=-er-==s=2-sH=a=^=ss=rsaei

7. —v? ■ .. •_ S— \ .
~ ■■ At r r v -

A. Tų teisių, kurios ypątįngu būdu 
Valstybių Kongresui ir teisės Įrišti įstatymus, kur

h '■ •«A' ri v T t -- * 4
i Li i • • • ■

4 • Mm 1WUL|£* DuVlvUY CU v CUOVJTUXU V
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MAUS NAUJAS ALTORIUS
OS (prastais minkštais viršeliais) ^,',Za 
OS (prastais kietais vitšelUis) . *, rv / 
OS (geresnės mtntttate 7 7-^* -
OS (geros odos viršeliais) , Y „,/■ 
OS (eeluloidos viršeliais)-^--—
“OS (eeluloidos viršeliais, jQl£K
uis užsakymus siuskite sekančia antrašu: *

A. Ji įteikta Suvienytų Amerikos Valstybių Prė-\', - 
zidentui. <

8. K. Kokis kitas valdininkas yra renkamas tuo 
pat tri&mjftl Y7 '*YYY^^

r—■ '

hę visuose

'-.y ■11. v
:__ 2. Jis turi galę daryti sutartis pasiūlant,
•ir sutinkant
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susirinkimas 
ny,‘ liepos (f d' 7:30 vai 
re, Lincoln svetainėj, 26 
edih St. Ateikite ■ visi.

• ft - ‘ L

406.

60e.

kri-

I*

norą darbuotis. Nii- 
aš tamsybių pada- 

vilfis gi dangun kviesim—. * . - -• . ■ -■ •* ■ /Nusiminimas visuomet 
"utis, viltie.gi viską 
Iš kurgi tasmusimi- 
rla ? L .
ir svarbiausiu ntisi-

X

šaltipiū: nfenkas 
paminimas Dievo ir—savęs.

? • Žmogus tankiausia svv-> 
. rupja tarp dviejų klaidų: 

savę štato peraugėtai, o aįne 
Dięvą^nepaiso. Kuomet gi 
žmogų gyvenimo sunkenybės 

1 prispaudžia, tai savę laiko 
? niekam rievykusia .žemės 

dulke, kuri nieko gero nega- 
nuveikti ir todėlei neapsU 

rųoka jai daryti jokių geni 
pastangų, nes vis vien iš to 
nieko neišeis; o Dievą jis 

if sau įsivaizdudja kaipo galin- 
gą Viešpatį, visai kitaip y- 

; ra. Kristus įrodė, kad Die- 
vas .visų pirma yra gerasai 
Tėvas. Jis priima palaidū
ną sūnų, nedaro jam jokių 
priekaištų dėl blogo gyVeni-

ii- •>

,-ę

į NAUJAS STIPRUMAS DĖL 

SILPNŲ, SERGANČIŲ 
ŽMONIŲ

Yra tikrai nuostabu kaip silpni, 
sergnliuoję žmonės greitai Įgyja sti
prumą ir sveikatą, kada jie ima Nuga-

,; Tone;, Kai kada J vos keletą dieni) 
■ pasimato didelis' pagerbimas ir 
K sunkiuose pripuolimuose. Nuga-Tone 

duoda naują stiprumą ir jėgą^jĮsai 
. nervą sistemai ir: visoms gyvybės or- 

. ________ ' X ,.....■__
•Niekas nesi lygina Nuga-Tone mer- 

vfškume, generaliam nusilpnėjime, pil- 
vo nevirškinimo bėdoj, kroniškame wž- 
kietėjime, Inkstą ar tulžies suerzini
me, pražudyme svarumo ar apetito ar 
tam panašiose bėdose paeinančiose nuo 
umedkėjimo stovio. Nuga-Tone turi 
duoti jums geresnę sveikatą ir padi
dinti stiprumą arba jis nieko jums ne
kainuoja. Parsiduoda visose ap tieko
se. Tikrai gauk jį ir išmėgink.

^ramentų, nė ką gerai da
•A-
s *- • 'M» Kun.' JONAS BUIzLA 

i ■ ' '■ ■

Azijos ir *
bų^. kada nę|s $uo visų 

apleistas t, ft -ž&s taip nuo 
komisaro raiikos L .

Ljkjma^ ;Vte;
hbk tai yra papr^ta^j N^i 
mezjp; iškirtąsias (jš’-“ * 
h asis teisingumas)^' 
nezis žiūrėjo j didžiausių 
karalysčių kilimą ir jų sostų 
griuvimą. Suįriuvo Graiki- 
ją, o- Nepieris'žiūrėjd ir juo^- 
kėši* Iškilo Roma, kuri be-,.^ 
veik visą Europą valdė, ta- Į <uopos. itas susiri 

taš Neirieziš žiurėjo u* 
ironiškai juokėsi/kada Ro
ma pradėjo griūti. 'Žiūrėjo- 
Neniezis į Napoleoną, kada 
bu v. kapralas dėjos karališ
ką karūną<ant galvos, ta
čiau matė Įr ironjŠkąi juo
kėsi, kada tas didis kalinys 
ant neapgyventos, salos bai
gė savo dienas-. ’ -

Matė taipgi nemezis ir 
Rusijos kilimą, jos plėtoji
mąsi, gerovę, jos galybę ta: 
čiau matė.ir ironiškai juo1 
kėši, kada viskas pradėjo 
griūti. Taipgi matė ir iro
niškai juokėsi, kada pasku
tinis Romanovų ainis To- 
bolsko ir Ekaterinburgo ka-

.-Į-!,; ■ • .-5h-' ' : i

laužo ir appylus .benzinu 

decįinp. Iš apylinkių ^aimi^ 
čiai liudijo, kad jų darbuo
tasi per kelias dienas ir nak
tis, naikinant" visus /pčrlsa- 
kus, . . j
'■ Tardymo komisija ■ nenu
ilstamai darbavosi per ke
lius mėnesius). Darbas; buvo

Laukth'gairi
Alękšieji

trys, •sūnūs ‘dtrisėdb'Mdiny* 
jekairibario- tėv^s po m'kai
res, iš‘dė^nėš kovėti ^otki- 
Aas. Chriėne1 atsisėda ‘ priėr 
ąngo, už jos štdvėjo viena iš- 

dukterų, o kitos trys stovėję vedamas sistematiškai.Kiekr
J _ sienos, -vienas žemes metrastoj a-

Tarnaitė^ Demidova stovėjo 
prie' d1111!? laikydama .ran- 
koie kelias padėkas. To-

Ūhiai atsidarė durys, prie^ 
šakyje su kareivių vadu Jn-r 
rovskiu įeina keli apsigin- 
kląvusieji vyrai, jų tarpe 
Medvįedevas. Jurovskis ne-

A katalikas pasižemina, save 
paniekina, liet juo jis labjau 
pasižemina, juo daugiauiras ganytojas, 

į kaimenę ge-
.W:
apV,., „„.„nu;....
rų ąvių .ir? einąs ieškbti pa- 
klydusios. Randa ją/ riižėjš- 
tą ir suvalkiotą plėšriųjų] 
žvėrių, paima ją sau ant pe
čių ir parsineša namon. Die
vas tai žmonijos geradaris, 
šiaip kalbąs Izaijo pranašų. 
Jnpmniftt “Ką dar galėjau 
padaryti savo vmynui ir ne
esu padaręs?’? / Dąts" Jėzus 
Kristus, Dievo Sūnus,, taip 
pasakė: “JerUzaliau, Jeru- 
zaliaii, kiek ' sykių norėjau 
priglausti tavo vaikus, kaip 
vistą priglaudžia .viščiukus, 
o tu’ nenorėjai!” Dievas y- 
ra ne tik"mūsų tėvas bet ir 
motina. Štai kaip Jis sako: 
“Ar gali motina pamiršti 
kūdikį, kurį -nešiojo savo 
iščioje? Jei ir ji pamiršti], 
aš jus ' nepamiršiu.” (Is. 
XLIX, 15).

* ■ - ■Tokie Dievo žodžjąi, bet 
darbais "dar daugiau ’Jis sa
vo tėviškumą įrodo. Anot 
pamokslininko Bossuet, nė
ra nė vieno kampelio Pales
tinos žemėje, kur V. Jėzus 
nebūtų išpylęs tūkstančius 
geradarybių ant jos gyven
tojų. Ir turint danguje to
kį gailestingą .Tėvą, kaip 
čia galima nusiminti? Ne, 
krikščionio gyvenime nusi- 
minimui netiri* įhūt. vietos., ■

'Bet žmonės nusimena 'dar 
ir dėlto, kad savęs nepažįs
ta. Jau kad geras, tai ge
ras savo akyse, — puikybei 
tuomet nėra galo. Bet kai 
koja paslįsta,'tuomet vėl ki- 

-■-L-'IJ -L !-<' ■ ■ ■ ...................

v*

yra pradžia." darbuotės savo 
išganymui. Tikrasai pasiže- 
minimas visuomet jungiasi 
^u viltimi ir pašalina' nusi
minimą.

> ; ' * ’ < •’ ' , , '»’■ i '• • J < ‘.į . , -
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atsirėmusios prie

LDS. nariai turi rodyti ge 
pavyzdį visiems, 
lankytis į susirinkimus I 
' * - - ' Ai --------------

Gettysburg ko- .
v «< Unuu atsidarė durvs,

vos atbalsiai
• < . • • ’/ ..’/•» ‘ 1 • ’ * ‘ *

y ■ 
■; < . ’ .'■• - . .

Civilio karo sęni vetera^ 
nai nelabai senai aplankė 
garsų Gettysbutg; miestą 
Pennsylvanijos valstijoj, 
kur liepos 1, 2 ir 3 d, 1863 
metuose jie dalyvavo Civilio 
Karo kruviniausioj kovoj, 
ir kur už kelių mėnesių 
(lapkričio 19 d.) Abrahojnas 
Lincolnas pasakė savo gar
sią prakalbą ir kuri iki šiai 
dienai pasilieka viena iš 
puikiausių prakalbų.

Gettysburg- Kova buvo 
sprendžiama kova tarpe U- 

i nijos ir Konfederatų armi- 
: jų. Generolas Lee, vedėjas 

pietinės armijos net du syk 
sumušė Unijos pulkus ir jau 
narsiai rengėsi apimti Phi- 
ladelphijos miestą ir paskui 
New Y orką., ,

—Pradžioje
1863 m. Lee su net '75,000 
vyrų vyko skersai Pdfbmac 
upę į Maryland* valstiją ir 
iš ten į Pennsylvaniją. Šiuo 
būdu jis apsupo Unijos Ar
miją, kuri saugojo Wash- 
ingtoną. Unijos armija iš 
90,000 vyri], sekė Lee, ir Lee 
ir Unijos vadas, Generolas 
George G. Meade, bahdė į1 
gyti geresnę vietąSGalų ga
le, abi armijos pasiekė Get
tysburg miestą. Įvyko kru-

■ : u ' •• * < *■ .

vuia kova. Per tris dienas 
šiauriečiai bandė sulaikyti 
Lee ir galų gale jiems tą at
likti pasisekė. Liepos 5 d. 
Lee pradėjo atsitraukti puL 
kus. Unijos armijos ųet 3 - 
072 vyrai žuvo ir beveik 20,- 
000 sužeista, kuomet Konfe
deratų 18,000 sužeista ir 2,- 
592 vyrai žuvo. ' '

Šiais, metais tie seni vete
ranai užmiršo dėl kurios pu
sės kovojo ir Kapų Papuo-, 
Šimo Dienoj vėl susirinko iš
girsti Amerikos 5 geriausią 
prakalbą Linoolno Gettys
burg kalbą. C < . J / - 

F. L. I. S.
'.p » x

• »

drąsiai prisiartina prie caro 
įr tyliu balsų pcabylo :K“jū
sų, t. y. ^baltieji, norėjo jus 
paliuosuoti, tačiau tas jiems 
nepavyko, mes gi esame pri
versti jus nužudyti” ir tą 
pasakęs tuoj ištraukė revol
verį, taiko carui į krūtinę, 
kurs be jokio gyvybės žen
klo nuvirsta nuo kėdės. Tat 
buvo ženklas kitieųis^ komi
sarams, nes kiekvienasęiš jų 
buvo sau-jau iš anksto apsį^ 
rinkęs^ąpierą. ^fyirdvski# 
antrą šūvį leidžia į sūnų, ir 
beveik visi vienu, kaitų tam
pa išguldyti. Kada Aleksie
jus dar atsiduso; Jurovskis 
leidžia jam antrą šūvį kak
ton. Anastazija, pati jau
niausioji, būvą tik sužeista, 

kotui sarai. < prisiartino 
prie jos, pradėjavrekti šaūk- 
dama- pagalbos,- tada ir ją 
pervėrė durtuvais ir ant am
žių nuramino. Tarnaitė De- 
midova, prisidengdama pa
darkomi s, kaijcurį laiką gei
bėjose nuo kulkĄ, pagaliau 
mirtinai perverta keliomis 
kulkomis krenta .ir ji negy
va ant žemės, ų- »

Atlikus tą nežmonišką 
darbą, budeliai nuima nuo 
lavonų brangenybes: laikro
dėlius, žiėdus, kryželius ir 
kitus. Lavonus sukrovę tro- 
kan skubinasi važiuoti,' nes 
norėta dar prieš auštant pa
siekti paskirtą vietą. Ta
čiau neprivažiuojant sutin
ka kelius kaimiečius, ku
riems prisako /neatsižvel
giant- grįžti atgal ir niekam 
po mirties bausme apie tai 
nepasakoti. Atvykę paskir- 
ton /Vieton, lavonus nuren
gia visiškai, kurių drabu- 
šiuose randa daug paslėptų 
briliantu’ Larona.? suikapo- 
>«■■■■■■ ■« 1 ■'■faftlH.I Į

pylinkėj buvo kasinėjamas^ 
žemę per sietą, perleista, ty- 
rinėta žolė^ Taigi ir pagek 
dalijami rezultatai buvo at
siekti. Surasta daug šmul
iui] daiktų, kurie liūdi j o, 
kad jie galėjo priklausyt ca
rui ir jo šeiniai, ir kad toj 

. vietoj, o ne kitur jų'lavonai 
tapo sunaikinti. Tarpe Su
rastų. daiktų buvo: spitys 
nuo diržo,' dalis rėmelių nuo 

; earienės fotografijos, kurią 
caras nuolat nešiodavo ant
* r ’ * * *

kaklo, earienės vienas (nuo 
ausų) sulaužytas žiedas, ga
balėlis jož drapanos, stik
las nuo jos akinių, kurs ty
rėjo specialę formą, sagu-

•z’’ ■ ' •. r / . . •v'Y

blėtele nuo korseto. Gydytojo 
Bokino~dalis padirbto žan
do/ kurs prieš1 kelius metus 
po operacijos buvo jam į- 
dėtas.''

Grapienė Genrikovienė ir 
p-ni ŠneiHer buvo sušaudy
tos Perme 1918 mt. rugpiū- 
čio 4 ds Tarnus Ragoraą ir 
Siednidvą birželio , mėnesį iąis 
pačiais; metais. Carienės se-, — 

nigaikžcius :Sergijuką— JMyJ 
kolo sūnų; / Joną Konstan
tą ir Jurgį .— Konstan
to sūnus; — vienuolę Bar
borą (caro gminaitę/) ir 
Kemzę nužudė 17 į 18 liepos;
Alppajevske. (50 kil. nuo atsakymų į pačius įdomiau-

__ x • i.*. • ’siuS skaitytojų klausimus ir ttkatennburgo), jų la^nat “žvaigždė” išema kas mėnesj. 
pamesti urvan. - Lavonus ku- Ja leidžia Tčvai Jėzuitai Kaune, 
nigaikščio Dolgorukovo ir gen. 
Lališčevo rado^užkastus kalė
jimo kieme Ekaterinburge.

Mykalojus 2. tuojau po 
suėmimo Pskove, pasiuntė 
motinai telegramą į Kijevą: 
“Motina! atvažiuok pas sū-

čiai, kabės ir 6 metalinės ėjimuose artinosi prie savo

1

\
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LIET UVOS 
. Ps BBEMEH4 

Didžlaurin fr GreW3aosln ‘ į 
VokteSQ Gartafrta ■ 

U O L UMBni 

atfir kitais Skw linijos 
laivais * į

' Tik '« dfenoė vandenio 
Pttikoa 3-či<w klesos kamba

riai—tik miegamieji * 
PUS Mle Vietini agente art* 
« STATĖ ST, 
NONIHGERI

K

įyyks sekmadieny^ .liepos l«ūą 
a?tųųj ,po. sumos, 
kambary. Ateikite gausiai. N 
pamirškime užsimokėti

paskutinės gyvenimo valan
dos!.. Ir kas gali atspėti, 
ką tas nemezis išburs ateity
je!^?..

(Galas) -

®®e©®®©©©©®©®® f
| OPEROS

Su padėka Clevelando rė
mėjams, parduodu liaudies

4 > -

4

»

r
į op^rą BIRUTĘ ■*> Viena 

dolerį.f EGLĘ .ŽALPIŲ KARAUE-, . 
N? - šešų aktų operą, a- < . 
čfaodariu BdriMni ir kitų ; • ^’rtaaSffi'l

«e

j

[miestą

:ttįH 
he^pnimss+BinvnnB 

CHORUL—Vienas Doleris. <

J“**1 "SėS in

' - ♦

VANAGAIČIO DAI 
MOKYKLOMS

.Jau išėjo iš spaudos ** 
nuok” H dalis. Gražus 
kiny s dar gražesnių 
dviem ir trim balsams. 
kyklomš imant didesniam 
skaičiui; nuleidžiama dide 
nuošimtis. Dainuok TI 
kaina 60 centų. Puikiausi 
vadovėlis mokykloms ir cho , .. -■ ■ - ~ " rams.
Reikalaukite

366 Broadvay, So. Bosio?& 
Mass. Mes turime visas V 
nagaičio kompozicijas. v

Pirkite visi “Dainuok??* 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merj

i 1

“ŽVAIGŽDĖ”/ • .- A**"" ’ **’*“*’ ’*

i • . • vi
’ Kiekviename “žvaigždės” nu
meryje pilna- įdomią, apsakymėliu, 
dvasių žadinančiu pranešimų ir ži- * 
niu iš viso kataliką pasaulio/daug 
rašoma apie ^paskutinių laiką Svęn. 
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab- 
meldžią tolimose kat. misiją šaly
se, teikiama daug rimtą nurody
mą bei patarimą krikščioniškam 
mūsą gyvenimui sutvarkyti taip' 
painiais mūsą laikais, duodama

.uaug fiuKMi.j'iuiį į paoiio juuiuiao- 
’siuS skaitytoją klausimus ir tt

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litą; metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams *“Žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
4> - "

Tat. ir vįn, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistą ties jfiisą pa
stogėmis laikraštis'“žvaigždė į” | 

Adresas: “ žvaigždė,” Tėvų Jč- 
zuitą Namai, Kaunas, Lithuania. Pleasant St

tiko. .Darbas artistiškas. Kainos

M. A NORKŪNAS
Lawrence,

■r Kas norite išmokti gražių irliūksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekau.. 
čias Vanagaičio komporii ~ > •-

. rasite). - jf: į.
' " 8olo Dainos:;

1. MAMiTJEk (sopranui ir tenorui, ne
lengvay --------------60o.

2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė;
. baritonui, mezzo soprano)------------40e.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka »

“Męnas, Mokslas, Sportas” S “.Va
nago Plunksnos”) ___ 50e.

4. GODELES (žemanUjalsui: mergai,
tčs žodžiai “ Van. Pinti. ”) 60c.,

5. STASYS (tinka “Barbora”»“Va- . 
nago. Plunksnos)-*.—,——‘—. -tiPe.

i DULDULpUBELfi (aukžtam baL^ tiflRk 
sui: lengvą, graži) ----------- C1V

Chorams Dainos: f
2. VEJUtfiLIS (figa, lengva, lyrišku^0

------ Mo. dSįVyr,
4^ MUZIKA MUZIKA (galima iokti daug, lengi

•Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant did 
me didelį nuošimtį. Chorams „taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

• f-- JA’ J’y • ū

I

I cijas. (Įsigykite ir “Variago Plunksną” ten žodžių x
• .• ■ ■ ■ '■ \ j ’ r. l’ U

galima visaip paįvairinti dainuo-
* jaut)-------- —25e.

. 7. 8-NIOS LIAUDIES DĄINOS (dau- 
giausdar dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam) .
“DAINUOK*’ H Dalia (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 

- damos) —. 60e.
9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ

TA (solo arba duatas; romantišku- j 
mo ir meiles pilna)

‘&

.10. MALDA (tinka 10 vasario giedoti
koncerte, publikai Justojus; patrio-.

30a
,7i,g __ l (tekstas su
nurodytoms meliodijoms ir dekio*

(Ponpuri U 14 Ha

-.4



zas buvo šis (%)^ baigusių

viršininkai,ĘepųHi

pataisą
Atsipei-

Valstybės ir‘
daugelio atskirų valstijų gu
bernatoriai. Tiems, kūne į- 
domauja šalies valdymo par
tijomis, jų nusistatymo tvar
ka, pažiūromis į blaivybes 
vykdinimo klausimą ir ki
tus, tiems svarbu, kad rinki
mus laimėtų to jį partija ar

Čia aš nemanau aritmetiškai skaičiuoti gink- 
uotąsias Sovietų Rusijos jėgas, bet noriu tik 
jerit kiek atvaizduoti-dabartinės rusų kariuome
nės vidaus gyvenimą, dvasią, stovį, vadovauda
masis kasdieniniais įvykiais. Operuosiu vien 
tiktai konkrečiais faktais, kurių tikrumu nie-

• Visi Federacijos skyriai ir į t 
F e dericij ą įsiklausančios 
draugijos bei Centralriių or-. 
ganizacijų kuopos, maloniai 
kviečiamos pradėti rengtis,. 
kad tinkamai pririrengttį ?

prohibicijos įgyvendinimui, i 
-bet neilgai trukus jo žmona 
pareikalavo iš jo divorso, 
nes jos pasamdyti detekty- 
yri'užtikę Kresgę hetely la- 
bai kompromituojančioje si- 
tuacijoje. Viename kamba- 
■/tjr su juo radę mergą po lo- 
fa ir degtinės bonką ant sta- 
Jbi; Štai tau ir prohibicijos

būti čia gimęs pilietis.;
Dabar kuomet J. Valstijų 

mokyklos kas metas išleidžia 
desėtkus lietuvių čia girnių d 
inteligentų: taigi ir. ateiviai A 
turėtų pasistengti ^patapti £

Niekam nėra 
dp atsiliepia p

21, sąvanorių 26, is viso 21; b 
mokyklą: į5 kariuomenė &. ii 

savanorių 73, iš yjsoT77; savi 
riuomen& 2, iš organizacijų 3,

gai primestas vemmainm- 
gai palaikomas tamsių fana
tikų įwkymas/‘ I^olitinės 
partijos (ūjori tiį neužčiuo
piamų $et triukšmingų fa-

insane maniac, only that 
would read my ‘Infemo’ 
about LithtLanih.” Tikra tie
sa! Tiktai tas skaitys ir ti
kės P. L, R- pekliškoms iš- 

parlamentarinidis anarchis- vadoms, kurs ieško patari- 
tais ir pokariniais carais— pas bepročius!

■ .c J *4-* J
šku, r'kad prohibici ja' 
ptol savo tikslo neatsie- 
bet, nežiūrint td, tūri 
ižai šalininkų. žodeli 
ei prohibicijos kluusi-

ę, dorą ir tt
atatinkamos

bėjus savo balsais musų čia Ę 
augusiam jaunimui pakiltį^. 
šios laisvos šalies politikoje; į 

Federacijos ' 
'Sekretorijatas ■<,

tauta, tarp anarchijos ir ab
soliutizmo diktatūros formo
je. Bet taip, neilgai tebus. 
Tautos prieis prie lygsvaros, 

i nusikratys ir modemiškais

paims naturaiizuoru \utps 
piliečiu) gvarantudja visas . 
piliečio teises ir išbūriritam 
tikrą laiką gali būti renka
mu į visas valstybėje vąl- 
džios vietas išėmus. Valsty
bės Prezidento. kuris tūri -

kant; kurių pažiūros supuo
la su jų interesais. '/N 
, Lietuviai kaipb, neperse
niausiai apsigyvenę ateiviai, 
perdaug J. V. politika neį
domaudavo. nes \ viena jų

- ■ - . — - 1 v ■ - u. T

skaitlius taip mažas kac^ir 
prie geriausių pastangų vįs- 
vien mažai ką reikštų, antra 
Ui kad daugelis nėra pata
pę šios šalies piliečiais. Da- 
bar kada vis aišldau prade
dama nusistatyti palikti čia 
amžinai apsigyventi ar gryž-. 
ti senojon tėvynėn, dabar ir 
Jungtlhių Valstijų,politika 
pradedama daugiau susido
mėti. /

• Mums matos, kad tie ku- 
rte mano čia ant visados pa
silikti nieko ne laukiant 
reiktų patapti šios šalies pi
liečiais, nes gyventi taip 
laisvoje šalyje ir nesinaudo
ti visomis piliečio teisėmis, 
tai neišmanymas ir politinis 
.neriibren<jimas,.nes kam bu
ri kampininku kuomet be di
delių sunktumj vien užsitho-

skirti. tam tikslui apie bili
joną dolerių, paversti visą 
>|gį|£ją ir laivyną prohibici- 
jos agentais ir suspenduoti 
piliečio buto ir asmens nelie- 
čiamybę, —vis dėlto dar 
tebekalbama apie prohibici- 
jos enf orcement, nors niekas 
neabejoja, kad joki valdžiai 
gEbarriys tani tikslui bilijo-J 
•hų^ir nepavers prohibicijos j 
agentais nė kareivių, nė jų- 
rihinkų.,':

j--1 ■ \ ~

gJŠUpiėji tankiai pataria 
.^Gausiesiems” taip balsuoti, 
kaip kad geria. Retai kuris 
dsaūsąjjų” taip daro. Di- 
dziuma jų geria “šlapiai,” 

Jiet balsuoja “sausai.” Ti- 
jangįausias tos rūšies “sau- 
sųjU” yra. milijonierius 
ltresge. Jis nepetSenabau- 

^pjo pusę milijono dolerių

yra svarbiausias elementas. Taigi pirmiausia, 
manau, būtų įdomu bent įdek susipažinti su da
bartiniais Sovietų Rusijos karininkais. * Palie
sime tiktai kai kuriuos charakteringeshius jų 
savumus. — - ' / t

Rusų kariuomenėje yra nemaža ir vadinamų 
“senų” (caro bei Kerenskio laikų) karininkų. 
Daug taip pat yra perbėgusių arba paimtų ne
laisvėn iš baltųjų Denikinoj Vrangęlio, Kolča- 
ko kariuomenių. Jie sugebėjo šiaip taip prisi
taikyti prie sąlygų ir tuo būdu nemažas jų 
skaičius ir dabar tarnaują kariuomeiiėje, nors, 
tiesa, ir negauna labai aukštų arba labai atsa- 
komingų vietų. Dėl jų politiško nilsistatyihd 
bolševikų atžvilgiu niums dvejoti netenka. /Ne
sunku suprakti^ jog beveik risi jie tarnauja tik 
dėl duonos kąsnio, kurio bent kariuorilfehėje ne
pritrūksta. Aišku, jog Jie dirba be pasiauka- 
vimo ir savb siela neateidavę nei pačiai kariuo- 
menei, nei SSSR vyriausybei. ' , \ r

Tai gerai numatė patys Rusijos Valdovai. 
Taigi norėdami paruošti saviškių karininkų 
(aiškių, komunistų), kadrą, įsteigė įvairių kariš

ku. Kam pūtinebyliu u 
teisiu šalies gyventoju, į 
juet tau'niriįs netrukdo 

i pilnateisiu šalies pili 
su trise rinkH: ląlies .vį • « • ’ . « ‘ .v ±.*lankus ĮTf P 
karnų. Jų 
konstitucija

j
ii -si

daugiau cirilėš Wąsdš. Td- 
kie pažadai tereiškia tik 
Įtiek,- kad prohibicijos veid
mainystė tęsis ir toliau. Nė 
pati prohibicija, nė toki 
[partijų politikierių “drąsa” 
nedaro garbės J. Valstijoms. 
Prohibicijog klausimas poli- 

itikdjfe yra tikrąs moonshinė.

būt
nosi f ____ __ .............. ...
tvirtumą ir patvarumą ištikus karui.

SSS9 KARIUOMENES
t'

komunistų komsomolcų nepartinių
iš kariuomenės.. .31,6 ; 44,3 » .
iš įvairių org-jų. .11,6 .V
iš savanorių!...... 4,6 - 42,0 }. W

Daugiausia kandidatų taip pat davė savanom 
riai. Įdomu pastebėti, kad būva nemažas skai
čius “nepriimtų dėl nenoro mokytis”-—jie visi 
buvo atsiųsti iš kariuomenės eilių ir organiza-' 
ei jų. Tokių prisirinko iš viso net 416 asmenų, ’ 
kurie sudarė 4,4% kandidatų skaičlaus ir per 
11% priįmtųjų į mokyklas. Šie kandidatai ata- 
tiko visas sąlygas,- išlaikė konkurso kvotimus ir 
buvo Vis tik priimti. Mat, įstojusieji į karo mo
kyklas gali per du mėnesius išeiti iš jų» * “

Labai įdomus, tiesiog anekdotiškas atsitiki
mas buvo Taškento karo mokykloje: į ją atvy
ko iš Poltoracko 22 kandidatai ir visi kaip vie
nas pareiškė ibokyklosv yresnybei, kad jie ne
norįmokytis (l); Iš to galima padaryti tik vie
nintele išvada, kad šių kandidatų tikslas buvo 
tik pasi važiu ė t i ir pamatyti Tas ken tą...

lenam jStK-

noru. Tarpe kandidatų, stojančių iš kariuome-; 
nes' ir organizacijų, yra daugiau komunistu ir 
komsomolcii (komunistiškoj jaunuomenės są
jungos bariai). Savanoriai—beveik viri nepar
tiniai. '1926 lnelU kandidatų skaičiuje bu- 
vo (%):

Amerikos Lietuvių B. K, lįil? 
deracijos XVni-tas JEfeihW 
bus rugpiūčio dirittiiimO

Hartford, Cotin.

it c

tiuf o. tik 0,700 žmonių. Kandi 
ukšteshio mokslo, negu pirmia 
lUkšbfeniąisas mokyklas buvo r 
metais jų buvo 8,7%. Bet kas 
mokyklas baigusieji, yra silpni,

4. -

Tufiil* k 1 U* >Pl



paskutinių

Sulig pereito seimo ir centro valdybos nu
tarimo šiuotni skelbiame Lietuvių Darbi 
ninku Sąjungos Seimą

vo ži

besnieji karininkai eina į karo akadetnįją. Pa
vyzdžiui, 1925 metais į karo akademiją stojo.

buvusius .didžiauŠMKh JžkiUk? 
vus^4 Jąipeg$li 
kelios dešimtys keleivių; tWi-;
gi daugiau negu li$i Jusliai tai įtaisyti dėl 
kad' buto^Šį^ lėktuvą būda
vo j ant didelio svarbumo dė
ta -į- patogių- patalpų’įrengi
mą j Iki šiol- didžiausiame 
lėktdvė’bUvotik vienas ke
leiviams ruimas, dabar nau
jame įtaisyti 3 patogus ir

vo sumuštose pietinėse vals-l 
tijose, ųėbūvo prileisti prie 
valstijos darbo per ilga lai
ką, bet kaip tik karinis ti
pas, kuris buvo iškeltas bro
liškam kare, suminkštė j o, 
Demokratai vėl paėmė savo 
vietą kaipo viena is dides
niųjų šalies partijų. Ir pra
eitam šimtmečiui, baigiant 
beveik kas du metu, jie val
do. Tai yra, Republikonai 
per dų mjetu užėmė pirmą 
vietą ir po jais sekdavo De
mokratai ’dviejais metais ir

ja bei protekcijos, ir komunistai greičiau pri 
imami į karo akademiją. Priimtųjų tų kariniu 

1 ■.

ai stengiasi j vairiais 
aukščiau ttk komuui

kų išsilavinimas tokis (%) • ' ■ +
• -ų/ baigusių univęffeitetą ........ 0,6 

J baigusių gimnaziją ...........38,5
' i baigusių pradžios mokyklą.. .60,9

Universitetą baigusių atsirado tik vienas, o I 
išėjusiųtik pradžios mokslą susidarė net 60% I 
Tai, vadinasi, yra geresnieji; gabesnieji ir'pftrt 
rinktieji karininkai. Paprastai kandidatai turi 
[būtį išėję gimnazijos kursą, kitaip visas karo 
akademijos mokslas nebus suprantamas ar įma
nomas. Kad ta svarbiausia kliūtis būtų bent 
kiek pasalinta, karo akademijoje buvo įsteigtį 
parengiamieji kursai, kuriuose daugiausia buvo 
dėstoma (riet 75%!) Bendroje lavinimo dalykų! 
(matematika, rusų kalba, geografija, fizika, sis-. 

korija ir kr), o karo dalykų- (taktika, fortifika- 
Įeija,; artilerija, topografija, statutai) visai ma
žai- Taigi, tas parengiamasis kursas buvo įšteig- 

Įtas tik tam, kad busimieji akademikai gantų 
Įšiokį;tokį bendrą išsilavinimą, Ir tas dar gerai, 
| kad bus šiek tiek nušlifuoti. Egzaminų metu 
[netinkamų sprendimų ‘daugiausia gauta-iš šių 
[dalykų: matematika, visuomenės mol&lai, rusų 
■Įkalba, rusų ir bendroji istorija, taktiško uždhvi- 
Įhio sprendimas. Pavyzdžiui, silpnai mokėtarų- 
1 gų kalbės gramatika, mintys dėstoma supainiotu 
turiniu ir nesuprantamai; kai kurie net atsisa
kė atsakinėti iš kai kurių matematikos skyrių; 
dangunįapiettnėjo supratimo aįiie dabartinį Ru-

(aišku, visai atsitiktinai). Kiek^yęlį^u tos pa? j 
žiūrok, žinoma, pasikeitė. J z Į I
. ; Bet, kaif/ jau minėta, kariuomenės vadovy
be* nesidžiaugia savais karininkais. Pastarie
siems daugiau pralavinti įsteigta gana daugio-' . .
buliuimo mokyklų ir kursų. Pulkuose kartais 315 kandidatų, iš jų tik 164 išlaikė kvotimus, 
tikrinamos karinintaį^žiĮrioB. Pavyzdžiui,11 W .to skaičiaus 29. nepartiniai, visi kiti—kpmu-

vidutiniŠkas pažymys 12,3 .57,8 2^,9

12-18% .karininkų silpnai mokėjo statutus, p 
[politikos vadovų net 60% (“Krasnaja Z”^“” 
1926 m. 228 nr.)., 1 . ’ t '/

L f. • -r> ,'•T: J i z - f ’*• ** r

Į Daugintų prasilavinę ir geriau pasire;

skaitliu

kuris buvo anti-federalistas I 
ir nepriklausomybės dėklą- I 
racijos autorius. Su laiku I 
anti-federalistų partija, Jef- I 
fersonui vadovaujant, tapo 
republikoniška ir kaipo to- 
kia ji lošė vadovaujančią ro- T ATlBytf^^nrTVT 
lę Amerikos gyvenime per įopis Jjfeyer, laimėjo ta 
porą gentkarčių. | tinęs 500 mailių auton
"- Kuomet karks prieš 1M- lenktynes. I jia padaro 
•»w' •• *.-■».• — rlonzv muilas i tralaidžiąją Britaniją užsibaigė 
1812 metais, federalistų par
tija išnyko, ir Republikbnų 
partija susiskaldė į keletą 
dalių, besekant skirtingus 
vadus. Prezidento rinkimuo
se, 1824 metais, Republiko
nai turėjo nemažiau kaip 
keturis kandidatus į prezi
dentus. Ir iš vieno iš šitų 
skyrimų, radikališkiausios 
dalies Jeffersono republiko- 
nų, mes šiandien turime dar

stengtūsLstudijuoti šių par
tijų praeitį ir iš jų įsteigi
mo bandytų geriaus supras
ti tai dar daugiau būtų su
maišytas, nes jis surastų jog 
buvo laikai kuomet dabarti
niai Demokratai vadindavo
si sa^e Republikonais.

Jungti ruimai. Minkštieji 
krėslui nakčia gali būt pa
versti į patogias lovas. Taiip, 
kad drąsiai galimą šį lėktu
vą vadinti “lakiojančiu 
viešbučiu.’L. Didesnysis lėk- 
jtiivo ruimas padalintas dar 
į 4 kambarius. Iš kurių vie
nas skiriamas Orlaivio vedė
jams, kiti tualeto ir nusi- 
praūsimo reikalams. Kita- 

Ime ruime įrengtas bendras 
[svečių ruimas. Visi kamba-

buW jkd^^btų .ĄgMMu’Į 
prieš negrų vergiją bųvo&d 
bąi smarkiai varomąš^p|iri-| 
nėge valstijose, ir tas priye-’ 
dė prie politinių jėgų 'pas! 
keitimo. > 1860 m. naujai) šu- 
tverta BėpubĮikonų Dantija 
panaudodama progą perski/ 
limu Demokratų partijos ei
lėse!, išrinko AbrahaniLih- 
colną prezidentu. Tuomet

- kilo Civilis Karas ir pp to

gyvuojančią demokratų par
iją, kuri tais' laikais buvo 
įsteigta ir tais laikais gavo 
savo vardą. .

Ši Demokratų partija val
dė Suv. Valstijas, beveik vi
są laiką iki 1860 m. Jos di
dysis vadas buvo Generolas 
Jackson. Demokratų parti
ja gavo daugiausia paramos 
iš mažų ūkininkų ir darbi
ninkų, ir iš Jų piliečių, ku
rie norėjo kad būtų daugiau 
demokratiškos kontrolės 
yaldžioje. Jie, pabriežė kiek
vienos atskiros valstijos tei
sę prižiūrėti.žsavo reikalus, 
ir jie nenorėjo apsaugojimo 
muito. ,

Priešininkai'šitos parti
jos, kurios didžiausi vadai 
buvo. Henry jClay ir Daniel 
Webster, stojo už Amerikos 
konstitucijošfliuosą sutaisy- 
mą,apsaug$imą muitu, ir 
sutaisymą vidttrinili pageri-

klases patogumus. ; 
; Keleiviai be-jokio nuova 
gio gali ilgas kelibn^l|^| 
tt i ViBi ruimai 

apsaUgi^ 
nuo susidaužymo 
vio siūbavimą.
ruime įtaįsyios pakraščįi 
sėdynės, prie kožnųdriė 
sėdynių’ Vienas* įiūt|s Ja 
gas, kuris lekiant jį 
arba uždarytas ar afįt^i] 
ta§r VidurinTo raimljįj 
rys paliktas Vainas didįjį 
ščiojimo.

Naujasis lėktuvas turinį 
torą 420 arklių sylų | 
lėkti ligi 170 kilometrų j 
valandą. - * - - .•

Kaip matyti, lėktuvai 
diena iš dienos tobulėja 
vis labiau siūlomi suri^te 
mui, ale vis dėlto dar net 
užtenkančio pasiseki! 
Nors ir patį kelibtS tt 
taip brangi, bet turbūt $ 
nas prisibijo šios nepapi 
tos kelionės būdą. 
žmogus į traukinį sėdi; ta 
visai nepamisliji Apleisi 
tį, o į lėktuvą lipant KįŽŠ 
keleivis pirmiau painia] 
ar jis pakilęs nuo žemes' 
mingai ir gyvas į namuš 
grįš. Kol šitoji baimė; 
leiviuose bus, tol jiėW 
baisu, skirtis su žeiųdĮe 
kilti į. nežinomą7 pa^ 
tai ir bingtai bei patogu 
įrengtiems riėktuvauB* 
kankamai keleivių negtai 

("“IJetams Keteivl^-V^'

nomi kaipo patriotai, o To- 
ries, kurie rėmė Britų val
džią, vadindavosi loyalistai. 
Šis senas Britų' paveldėji
mas buvo perkeistas, kuo-, 
met Suv. Valstijos gavo sa
vo nepriklausomybę revoliu
cijos kare.

1787 metais, kuomet fede- 
ralė konstitucija sustatyta, 
naujas perskyrimas pasiro
dė partijij tarpe, būteht 
skirtumas tarp federalistų

VARGONINKŲ SEIMAI
Amerikos Lietuvių R. 1 

Vargoninkų Sąjungos šėin 
šįmet įvyks antradieny, liej 
31 cl šv. Juozapo parapC n 
kyklos Auditoritim, 29 
St.,’ "VVaterbury, Gonn~%f 'S

Šiuomi nuoširdžiai kyiSl 
visus mūsų muzikus-Vartpfi 
kus šiame seimp skaluni 
imti dalyvumą, kad JmH 
aptarus savo profesijas ifeil 
lūs, o ypatingai bažnytinės 
pasaulines lietuvių muzS 
klausimą mūsų išeiviji^^

Seimas prasidės ly^ar į 
mą vai. po pietų.. Infotiftri 
-dėlei meldžiu adrestiąiįfc;' 

Center St., Waterbury, Cd
Aleksandra* AM 

yargoninkų Sąjunga™

jamą muitą, kuris apsaugo
tų Amerikos produktus prie
šais - pigesnius padarytus 
[svetimose šalyse produktus. 
Demokratai stovi už muitą 
vien tjk dėl įeigų,. o ne dėl 
apsaugojimo. ,

Nuo laiko kuomet Suv.- 
Valstijos įsisteigė, daug ma
žų partijų sutverta, bet nei 

[vienai iš jų nepasisekė įši- 
Į gyventi visoje šalyje. Socia
listai įėjo į. politiką Šuy. 
Vdlsnjbž priešė mą^^t 

[nelošė svarbią rolę politiko- 
Į je. Stipriausias bandymas 
paimti politinę jėgą iš Re- 

Įpublikomj ir Demokratų 
[partijų buvo padaryta par
tijos, kuri vadinosi save po
pulistais. Ji prasidėjo de- 

[vyniolikto šimtmečio pabai- 
: gojė. Populistai rėmė liuo- 
|šą mušimą sidabro, arba 
kaip Europoj vadintas “bi- 
metalizmas,” laipsniuotas į- 
eigų mokesnis (tas dabar, v- 
ra), ir valdžios prisisavini- 
mą gelžkelių, telegrafų, ir 
telefonų. Vienas iš domių 
atsitikimų Amerikos politi
koje buvo pasirodymas taip 
užvadintos “Amerikos par
tijos” apie 1850 m. Jos tiks
las buvo priešintis prieš ka
talikų įtekmę politikoje, 
prieš imigrantus, ypač vo-[Pirmininkas, 
kiečius ir airių kilmės žino- ————- 
nes. Partija’ įgijo’ vardą 
|“know-nothings” (nieko ne- psasigsĄšĮ 
žinantiejil. Ir yra sakoma, || jf 

[kad šiš vardas gautas todėl ||
kad partijos naridi visuomet
sakydavo, kad jie “nežino” I 'JI

| į klausimus apie politinę or*- IĮ 
[ganižaciją. Ši partija, 1864 ĮĮ . L Į ] 
hnetais, kontroliavo keletą IĮ ; Pėr 
valstijų^ iį 1856 na jų kan- II Mferi 

didatas į prezidentus gavo II ’ttSS 
didelį H

l“know-nothing” partiji 1L

mmų
Kitas didelis faktorius, 

kuris turėjo savo didelę po
litikoje įtekmę,, buvo tautiš
ko banko klausimas. Demo- 
kratai priešinosi centraliza
vimui bankinių interesų, ir 
šis klausimas buvo rietenai

jiems - ilgai susipažinti su_ 
* ’' dalykų stoviu Amerikoje, ir 

suprasti, kad Demokratų 
>/> _į partijos sekėjai nėra vienin- 
' įf tėliai globėjai Demokratijos 

principų šiame krašte, ir 
į7^1 kad Republikonai nėra vie- 
Jj'.. nintėliai kurie pstremią re-

> pUblikoniškus principus, ir
■-kad abi didžiausios partijos 
sutinka palaikyti principus 

""demokratybės ir republiko- 
nybės, sulig Amerikos kon-? 

lŲį*? stitucijos turinio.
."^Vietiniai amerikiečiai pil- 

' riaį šųprimtaYšį neaiškumą 
\ arba netobulumą, ir jie leng- 

, vai pažįsta tuos, kurie pri- 
klauso prie Demokratų par- 

sK-v tijos rašant žodį- “Demo- 
eratie” su didele raide “D;” 

: ’ Taip pat rašant žodį 4tRe- 
pūbliean,” su didele raide 
“R.” Kuomet kalba apie

7 tūps kurie remia demokra- 
tišką ir republikonišką vai-

laiko pasiruošti. Patikrinimo rezultatai atrado 
šitaip — mokėjo: gerai — nė vienas, pakanka- [ 
mai-^-60%, blogai—40%.

.. Pagalvokit, g. g. skaitytojai, kokie būtų bu
vę rezultatai, jei nebūtų perspėta.
- .“Vojen. Vest.” 5 nr. kažkoks K-ovas rašo, i 
kad karininkai žino-tik tiek, kiek išsinešė žinių 
iš karo mokyklos. Kariškas naujienas -seka su 
dideliu pavėlavimu. Rašo: “Bendras mūsų ka- 
rinfokų išsilavinimo laipsnis labai žemas. Kas 
liečia, ne karibinko darbo, tai daugumoje vadai 
beveik visiškai profanai.” Nieko sau, gražiai 
patys save charakterizuoja Bet mums stebėtis 
netenka/prisiminuš, jog į karo mokyklas dargi 
1926 metais Stojo net 74% baigusių, tik pra- 

[džios mokyklą. Nuo visuomenės gyvenimo ka- 
[rininkai visai nutolę. ,
Į Kitam pulke buvo taip pat tikrinama, ar ge
liai karininkai moka statutus (ustavy). Tikri- 
Įnimo vaisiai taip pat nedžiugina (%):

kankanitii silpnai

39.7 39,5
54,2 28,1
66.7 28,1
70.8 -21.0

<Ši trumpa. istorinė per- Į 
žvalga apie įsteigimą dvie jų Į 
didžiųjų partijų, gal paro
dys pamatinį politinį skir-į 
tingumą tarp jų. Vienok y- 
ra labai sunku daryti ben- [ 
drus paaiškinimus šiame da- [ 
lyke. Republikonų ir De
mokratų partijos tūri tarp 
narių žmonių, kurių nuomo
nės labai skiriasi. Pav., .yra 
progresyvi.. Republikonai ir 
konservatyvi Republikonai; 
progresyvi Demokratai iF 
konservatyvi Demokratai.1 
Vienintelis aiškus skirtingu
mas, kuris šiais laikais pasi
rodo tų dviejų partijų tar
pe, yra muitas. RepubEko- 
pūi stovi už augštą apsaugo-

gerai jmi 
.vidaus tarnybos ......20,8 
įgulos tam. statutas .. 17,7 

Į drausmės statutas .... 5^ 
lauko tarnybos statutas 5,2

mat
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darbštaus klebono, 
caip išorinė taip ir 
raizoa daili ir pa

šė. ' Tokio įspūdžio niekados 
negausi viešose mokyklose ko
kį aš čia gavau. Bet ir čia 
man tas pats klausimas neda
vė ramiai prisižiūrėti vaikučių 
darbelių. Kodėl pas mus to 
nėra? Juk ir mes taip pat esa
me lietuviai ir rodos norime 
tokiais ir būti. Ar tik netrūks
ta mums meilės, pasišventimo 
ir vado?

*arke gali tilpti keliolika 
atimčių žmonių. Yra sėdv- 
ir kiti patogumai.
okių platforma didelė ir 
iro kartu gali šokti apie 500

■’■■■■■ t. V i..

8.parapijos piknikas Bus 
apvainikavimui visų 

jų, kuriuos nudirbome per

fc&r . ' WĮK««
ąooooopoo o o oc o

HF’1'-1 • ’ ....

indrame chore dalyvauja 
•trys šimtai dainininkų, 

prasidės lygiai J*:30 
vakare.

Paieškaujkntaną Kontvainį, tu
riu svarbų reikalą. Prašau ats^ 
šaukti ar jis pats o gal kąsapie 
jį žino ir man pranešti, būsiu la
bai dėkingas. Jis daugiausia gy
veno apie Bostoną. Atsišaukite 
šiuo-adresu r MIKOEAS ČERĘŽ- 
KEVIČTUS,<46 No. NatnePond, 
Lewiston, MA (B-29)

oBmt pasi- 
į Dievulio 
iutaii»u ir 
etžftjįdrau-

■ėkarių kompanija jau pa

Kaip mūsų “Putpelė” pasi
gyrė “Darbininke” kad iš mū
sų miesto yra labai daug ko
respondentų ir vis rašo ir rašo 
kam tik ranka nuo mūnšaino 
nedreba, tai dabar nuo to lai
ko yisaį mažai matosi'žinelių 

‘^Darbininko” skiltyse, O tų 
žinių ir žinelių pas pras pil
na ir galėtų būti “Darbinin
ko” skiltyse kiekvienų ąavąį- 
t|. Bet visi garsūs korespon

dentai miega ir pati “Putpe
lė” sau saldžiai kur miega po 
medžių žaliais lapeliais.

. Darbai labai blogai eina; be
darbių daug. Pragyvenimas 
brangus; taip kaip karo metu 
kad buvo. Draugijos rengia 
gegužines,- bet dėl blogo oro 
nieko negali pelnyti.

LDŠ. 108 kp. surengė muzi- 
kališkų vakarų birželio llPd., 
kun.vS. Vembrės vienų metų 
kunigystės sukaktuvėitls pami
nėtu Vakaras pavyko. Lie
tuvių befnas grajino. Aušros 
Vartų parapijos koras daina
vo. Buvo šokikų ir kitokių pa- 
marginimų. O publikos tai bū
vu pilna svetainė. Kun. S. 
Vembrei įteikta:, dovana, tp va
karo eigas, rods $179.00. Va
karo programų vedė; mūsų kle
bonas kun. J. Čaplikas. Pas
kiausia kun. S. Vembrė padė
kojo 108 kuopai ir rengėjams.

Tai tiek šiuo tarpu.

ir traukia mažyčių širdis prie 
sųvęs. Pilnutės sienos visokių 
piešinėlių, kuriuos vaikučiai 
gerųjų seselių išmokinti nupie-Į^-^”

savo užvilktas mokestis ateitų : ž | 

užsimokėt pas finansų rašti-Ar* 
ninku Z. Gudelį, 1^ Stabel-aniį?* 
Court, Dayton, Ohio su liepos 
______;iu šiomis dienomis ar I 
vakarais: liepos 23 ir 24 dd. 
Taipgi meldžiu užsimokįpti ūž- . 
vilktas mėnesines ir išanksto , 
už kiek laiko. ■■ Gal-kai kurie • 
iš narių pamanys dėl ko susi- • 
rinkimo liejos mėnesy nėšaų- 
kia? Priežastis fame: buvo 
šaukiama keli susirinkimai, *; 
bet kiek iš mūs tųoše susirin
kimuose dalyvavom, tai net gė- ' 
da talpyt į organų. Ateina,N?
trys ar keturi nariai. Kar
tais valdybos nariai nedaly
vauja susirinkimuose. Argi ne 
mūsų pačių apsileidimas ir Q 

vieni kitų ant juoko perstaty- | 
mas. Išvengdami tų visų ne- “, 
susipratimų ir gal nariai kiek . 
atydoą kreips į šių brangių or- 
ganizacijų užsimokėdami savoju-? 
duoklę. Susilaukę ramybės . 
ir santaikos šauksim mėnesinį < 
susirinkiųių rugpiūčio paskuti- j 
nėse dienose. Žinomi kviečiu 
visus narius laikytis vienybėj 
irbūti gerais nariais LDS. or-

Neabejoju,1 'kad -nevienam 
kurs seka žinias iš veikimo lie

tuvių gy venanėt^ Amerikoje; 
žiūrint į patersomečių lietuvių 
veikįmų kilo mintis, kad ne
skaitlingi patersoniečiai Veiki
mu pralenkia tūlas kolonijas 
kurios skaitliumi' prieš Pater- 
sonų atrodo nežinai, dėlto, 
kad patersoniečiai neturi prie
šų nei^ kliūčių idėjiniame vei
kime? Bet rimtai pažvelgus1 po 
Patersonų pasirodo priešingai 
if reikia sutikti su tuom,kad 
Patersono veikėjų ir "jų dva
sios vado kun. Petraičio dvasi
nio gyvenimo kelias, kuris ve
da įmones prie krikščioniškos 
tobulybės ir dvasinio susipra
timo neišklotas kvepiančiomis 
rožėmis bet labai, labai dig-, 
liųotais erškėčiais. JKun. Pet
raitis atvykęs Patersonan rado 
medžiaginius ir dvasinius griu
vėsius. Darbas nebuvo-lengvas 
nei malonus. Kiekvienas svei-

•* v .•
kai mąstantis žmogus žino, 
kad geriau naujų tverti negu 
sudarkytų taisyti.

Apart piniginio krizio ir 
žmonių dvasinio nesusiprati
mo, visi gyvenanti Patersone 
bedieviai su bedieviška darky
mo mašina pastodavo kelių ka
talikams einant prie kiekvie- 
no svarbesnio sumanymo.. <|

___ Virs pažymėtas mintis, rašau 
ne iš tų. žmonių kalbos kurių 
širdis linkusi brangios Kris- 
taus paskleistos idėjos pusėje, 
bet iš tų, kuriems žiaurus pri
gimimas niekuomet neleido ir 
šiandienų neleidžia būti jos 
tikrais, šalininkais.

Neabejoju, kad rimtai mąs
tančiam'ir į gyvenimą žiūrin
čiam skaitytojui įdomu žinoti 
ir apie tuos žmones, kurie į- 
vairiais purvais drabstė ir 
šiandienų drabsto į viską kas 
yra krikščioniška ir randa sau 
buveinę žmogaus tyroje širdy
je- ; ' 7

Apart žmonių, kurie susis
pietę Kristaus bažnyčios prie
globstyje, Patersone randasi 
dar dvejopos rūšies lietuvių: 
vieni pasivadinę sandariečiais, 
antri — komunistais. Šanda-’ 

Triečiai, nors-mintimis stovi ar- 
|čiau prie Lietuvos už komu
nistus, todėl apie juos pirma 
nors trumpai paminėsiu.

Sandariečių tikslas neaiškus 
ir prie jų grupelės priklauso 
veik visi lietuviai smuklinin
kai, jų veigąi kazirninkai ir 
įsigimę užsispyrėliai. Todė 
apart girkšnojimo ir kazyria- 
vimo jie beveik nieko daugiau 
neveikia^ tautyste jų gyveni-

/ X r

, turiu dar išradimą 
rysiu jūsų paveiką- 
veidrodžio. Ateikit

lupesniu Conn. valstijos lie- 
Eų V. parap. (Bridgeport, 
Etford, New Haven, Water- 
y) chorų vedėjų, sekmadie- 
^fitpps 2S d. ŠV. Juozapo 
ap. Auditorium, Waterbm 
Conn. pinnusyk šioj vals- 
j. įvyks “Dainų Diena.” 
I Šiuomi nuošifdžiai prašo- 
"vonn. apielinkės lietuvių 
ugi jų darbuotojų nerengti 
•OS..2Š d. kitokių pramogų, 
.-kųoskaįįlingiausiai daly- 

ctt “Dainų Šventės” iškil- 
^5^.* X..’ - * - > '



reikalais iš

pianu*

rateliams iš trijų,

bylinėtis

TUČIO DRAUGIJA

, O mes
žangos

savaitėje, d 
tlnės/šios

į! ■ V. 
norętuųi,

vųk.Srytą
bažnyčią

Pažymėtina, kad tame mažame 
skaičiuje randame ir*lietuvak 

iš South dirbu. Kariuomenės švietimo ko 
misijos skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti* 
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui
. Kiekvienas jaunuolis, kuriam 

reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti HKarį,” kad iš anksto su-' 

į sipažintų su kariuomenė. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jhuffls pažįstąs ją ir pasiruošę* 
tai garbingai tarnybai.

GAVO KALĖJIMĄ UŽ 
VOGIMĄAUDEKLO

Lawrence, Mass. — Petras 
Valiulis, kuris buvo areštuotas 
ir kaltinamas už priiminėjimų 
vogto audeklo iš Wasbington 
ąudėnyčios vertės $1,500, aukš
tesniame teisme Salėm, Mass. 
gavo nuo 2Į metų iki trijų 
Jharlestown sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Augustas Dūda iš Lavrence, 
antras kaltininkas 'toje byloje 
buvo areštuotas ir kaltinamas 
vogime audeklo iŠ tos audiny- 
čios ir gavo šešius mėnesius į 
pataisos namus ir piniginę
bausmę"$100r --i- \ : f -1

Jis Vbuvo kaltinamas, kad 
vogęs audeklą tarp spalių 1927 
ir vasario 1928 metų.- "• V\ į“ • "* ’s ,

Jiędu buvo areštuoti pereitų, 
vasario mėnesy.

Valiulis iš amato buvo siu
vėjas. Kaip jis save vadina 
“laisvas žmogus.”

Sako, kad jis už tokius dar
belius esąs jau antru kartu 
baudžiamas. . • . > : ♦

J. KUPSTIS 
lY, SOUTH BOSTON,

Žv. Joųo Ęv. BĮ. Pašelpinės 
Draugijos, So. BostOh, Mass, 
sereddj,. liepos 4,1*928, 8-tę, vaL 

ryte bus šv. mišios už mirusius 
narius. Tad visi, nariai būti
nai turi dalyvauti. Sueikite į 
pobažnytįnę '• salę. Atsineškite 
ženklelius, nes eisim “m cor-

nors kitur, kitoje mok}
Kam brųkti^būtįnaĖįli<

Tarka)*
ivių visuomenę, ėsatė maloniai 
caiflingįausia atsįl 
te pilnai'užgan^di

tošį atlikę pairi jotingų darbų, 
tai taip lygiai yra reikalinga 
tutėti lietuviška mokykla su 
lietuvių,kalbos pamokomis.” 

'Pasirodo, kad 100'% pairi- 
jotai ateivius, kad galėtų pri
girdytų -arba deportuotų už 
tai, kad mokina ir mokosi' sa
vo tėvų kalbos.. - ’.

Toks 100% Amerikos patri- 
jotų pasięlgimąs nedaro gar
besniems patiems-'nė Ameri
kai. • a ^'4*'A’ 4

Dviejų šeimynų

Čia, o jei kada jo nema*- 
- .žinok, kad migla už- 

. ■ ‘ (“Pavasaris”!

namų 
«e be

TIKROJI PRIEŽASTIS ■
— t jonai/ pasakyk, kodėl j 

Jfe rankoves siuva guzikus? 
iau * — Mat, kad doras' žmogus 

negalėtų nosies nusišluostvti...
(“Ck.”>

nėra patrijotin-

1ŽPTJS .
<?Tad gerbiamoji Lį<

Upmes Kaa atsilankę bi 
piknikų, nebus. t*'TjMHH
| širdingai kviečiame visus dalyv 

•»*4 A ač VViaJ

Neturintieji tuoj
A'" -

tę Anelę 
Bostono.

Jiužbi 
mokyklą ir gayp Margaret 
ĮBadger scbolarsĄip. 2/,

Neabejojame, ^ kad yra ; ir 
daugiau lietuvių garbingai 
baigusiu mokslą^ beį iš pavar*. 
džių jų negalime-išskirti nuo 

[kitataučių.^- Galias juos pa- 

l žįsta supažindins skaitytojus ženklelius, nes
Sū jais. ■ ~s—J&.:...

Į Į ■
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Atbegri-policija ir dau

ekzam

ti klubai. To , klubo nariai 
turi duoti prižadėjimus pa
gal padaromus, nutarimus

izija. Mažiau-

giausiai nusižudymų nusi
duoda iš priežasties žmonių 
dvasiško susilpnėjimo. _ Ta
da ‘ seka kūniški žmogaus 
skausmai, sunkus pragyve-. 
nimu apsirūpinimas ir .ki
ltos' didelės gyvenimo, bėdos. 
Paskūtiniąis laikais, apgai
lėtinu būdu, didėja mažame
čių nusižudymai.

Amęrikoj ir Maskolijoj y-

- ŽUVO NUO VYRO . I 
PAMINKLO ?

Varšuvos žydkapiųose Įvy
ko keistas nuotikis^ kuris su- € 
judino visus Varšuvos žy- I 
dus. • * *. . *

Vieno turtingo žydo susir- - 
go astuonių- metų sūnus. f 
■Sergančio žyduko senelė ėi- < 
nanti 58 metus nuėjo į žyd- j 
kapius pasimelsti už anūką ] 
prie mirusio savo vyro ka- ! 
po. į j
zTen ji besimelsdama pri- 1 

šiglaudė prie didelio akme- < 
ninio paminklo, kuris trūko j 
į kelis gabalus ir prislėgė < 
nelaimingąją, žydę. $ubėg£ ’ 
daugybr žmonių. Akmenį ( 
atvertė ir ■ žyde rado negy- 
vą. Atb^ri’policija ir dau
gybe žmonių. Paminklo vir
timo priežastis neištiria. Tas 

llabąi įgąsdino , prietaringus
Varšuvos žydus.&' (^V

mai, tai Berlyne jų yra be 
veik du kartu daugiau, bū-|ra žinomi norinių.nusižudy 
tent .45. u. ■

Apskaitliavimai parodo, 
kad vyrų daug daugiau nu
sižudo negu , moterų. Nusi-Į nusižudyti. . Su tais klubais 
žudėlių,moterų skaitlius ne-Į—' ’a“~ i-—
stfdaro nė vieno trečdalio] 
nusižudėliiį vyrų skaitliais. 
Ale reikia, priminti, kad 
moterų nito 21 Ūgį 30 metų 
nusižudėliu skaitlius toli 
pralenkia to paties amžiaus 
vyrų skaitlių.. Ypačiai la
bai daiig nusižudo kaip mo
terį} taip ir atsiskyrusių vy
rų. ' Ant' paveikslo, ant 1 
milijono gyventojų tenka iš~į 
tekėjusių moterų nusižudy
mų — 61, atsiskyrusių .mote
rį} — 348; apsivedusių  ̂vy
rų — 286, atsiskyrusių vyrų 
— 2834. J. '

Daugelis mano, kad nusi- 
: žudymų vyriausioji priežas- 
• tis yra meilėje. Ale labai 
’ klysta. Apskaitliavimai vi- 
■ sai ką kitą patodo. Dau-

fe JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
į2 PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, |

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS i
? ' f • - - > 4, • A

g- GRAŽIAUSI vaikų laikraštį / S 
B “saulutė” I

kalnuotų pietų . valstybėse. J 
. Vokietijoje pėr karą- nu

sižudymų skaitlius sumažė
jo. Betpekarb<padidėj(į| 
ypačiai tarp seneshiojoAm
žiaus žmoniį. Aiškinama, 
kad šiji padidėjfTnas^papllA 
deĮ, turto .praradimo, ' pinigų 
nusmūkimo laikais. Įbedus 
1924 mt.' Vokiętijęje stip- j 
rius pinigus* ir nusižudymų 
skaitlius sumažėjo. “ * ' -

Apiė kokį 4 nors nusižu
dymų laikotarpį; vadina
si, kad kada nors nepa-j 
prastai padidėtų nusižudėlių 
skaitlius, tyrinėtojai nežino. 
Tiktai apgyventose vietose 
nusižudėlių nuošįmtis daug 
didesnis, negu retai apgy
ventose vietose. ^Iš to maty
ti, kad juo daugiau aplink 
žmonių, juo daugiau žiogus 
esi kiti} Apleistas. Kaip Vo
kietijoje kožnam 100,000 gy-

las nusižudymų skaitlius ir 
riežastys visose valstybėse..
JPagąl Tautų Sąjungos 
įtiektas skaitlines, kožnais 
retais tik vienoje Europoje 
er metus/būna 50,d00 nusi- 
įdymų. Pagal nusižudėlių 
mitliaus' didumą "pirmoje 
tetoje stovi Vengrija ir Če- 
ąslovakija, trečioje vietoje 
tekieti ji, Paskiau seka Au- 
»rija,;l1 ancf 
ai nųsifudymir Italijoje — 
nuo ip0,000, Olandijoje — 

* Norvegijoje 5, Ispani-
ąje — 4 ir Graikijoje — 2. 
^Čekoslovakijoje — 26 bei 
rokieĮijoje — 23. ; J?’ J
Aiškinant nusižudymų prie-j ventoj ų tenka 23 nusižudy- 
astis bei aplinkybes tenka 
ašakyti, kad gamtos ir oro 
^vid labai daug veikia į nu- 
Ękųjelius. Ypač tuose kraš- 
5ose, kur tankiai mainosi

.. " - ■■ ' '---- —- *7

privalumu, ypatybių ir tikro- 
jo kataliko priedermės? Para- 
sė Kun. Jėzuitas Felik. 'Cdžel 30c.

Tretininką Jubiliejus — 700 • 
Uietą sukaktuvėms paminėti‘ ‘
aprašymas Švento Pranciškaus 
venuoliją ir 3 vienuolijų įsta
tai ------------- —- ----- - 8c.

iy.Hucklebterry Firmas—labai 
įdomi apysaka' —______ _£ 75e.

• <’ -v
■ 7 PaUuuža- Matriiaa . pamo 

kinimas moterima-jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame, gyvenime. Parengė 
Kur. V./Kulikauskas.-------------15c.

Ben-Hur—Ist o r i j o s apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma: 
knyga (audimo apdaru). Ver- 

' tė Jonas Montvila___ ______ '1.50
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