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sutikimą

Pereitą.

Nedarbas

Tokio pavasario Įr 
žmonės neatsimena.

Rusijos ieško- 
kpjimo darbą, 
Amūndseną ir

d., pjaunas vyrukus,^ 
Escapulario, ląike hą 
■suruošto naujai išrij 
prezidentui Obregonu 
►šovė Obregohą. Jis jį 
leido penkis šūvius, ■ * 
, Šis vyrukas bankieti 
metė piešėju ir priėji 
Obregono neya jo pai 

' nupiešti. Kaip tik pri< 
čiau išsiėmė, revolverį j 
zįdentą nušovė.

Sako, kad žmogžud 
sivadįno n'e savo tiki 
varde. Dabar eina;

Rusijos ledlaužis Maliginas jo 
A ieško

spaudžia į geležies betono 
tilta per Gaują. Lubenes ė- 
žero rajone 30 sodybų ap- 
sepita zvąndens. Žmonės 
gelbisi laiveliais ir keliasi į 
abkštešnes vietas. Visi pa
sėliai visiškai sunaikinti ir 
ten, kur vanduo nuseko, pa
siliko balos.

jI „jts į, j | | r 
^Suimtasis
A ninkas ni

mas. .4
Meksikoj, po šios trs 

jos, prasidėjo bruzdėji 
.Policija ir kareivis 

traliuoja gatvėmis irk 
nutą yra pasirengę bi 
kilimą malšinti ginkit 

Uždėta aštri cenzŠ 
niekas be leidimo negi 
šyli apie vidaus tvarki 
vykius. ■ '' 
. Valdžia užginei ja, 
kur nors būtų bandos 
daryti sukilimas, kai]

J$r’ašhhifftoto/J). G. — Šio
mis dienomis Jungt. Valsti
jų Sekretorius Kellogg gavo 
atsakymus Britanijos, Pran
ei jos, Italijos ir Lenkijos, 
kad jos priiifią jo projektą 
prašalinimui karo'tarpe tau
tų.

Spėja, kad šią sutartį pa
sirašys Paryžiuje.

Kellogg paskirs vietą ir 
laiką.

ANTRĄ KARTĄ SĖJAMA

Pakris. Šiemet dėl ne
paprastai šalto ir šlapio pa- 
vasario’mūsų apylinkėje jau 
antrą kart sėjamas vasaro
jus prigeria, .nuo didelių lie
tų patvino dirvos, kąi kur 
sukirmijo pasodintos bulvės.

Pirmą birželio dieną oras 
atšalo net iki vienam laips
niui šalčio ii* pasirodė snie-

žemęiir-H«feikfi-pagelbą4i'* 
kusiems Italia vyrams. Jis 
palikęs vienas ’ mirštantis 
ant ledų, kuomet jis priver
tė kitus eiti ieškoti žemės, 
kad susisiekti su pasauliu.

Italijos valdžia pradės ty- 
riųėjimą, kad išaiškinus, ko
kia priežastis buvo •“ Italia’ ‘ 
susikūlinio. Tuo nori užgin- 
įčyti visokius kaltiniulus ir 
kalbas apie Nobile ir kitus 
Italijos vyrus.

Pranei j a, Italija, Britanija ir
* tolriik pasiuntė savo'

Ledlaužis “Krassin” plau
kia į Ądvent Bay pasiimti 
kuro. Sugrįžš į Šiaurryti
nę Žemę taip greit, kaip bus 
gąlima. z

r ~ * / . A /.

v Lakūnas Čukhanovsky ta
da vėl pradės ieškoti žuvu- 

i šių Italia Įgulos vyrų. - 
! i

Malmgren, čeko Beliounek 
pasakojimu, sakęs, kad diri
žablis buvo, blogai valdomas 
ir jis tą sakęs" Nobile.

Bet ,Mąlmgreną kritikuo- 
ha Įeit. Viglieri. Sako, kad 
jis buvo užsispyręs pasiekti

Kaunas. — Į Lietuvą at
važiavo atostogų Filipinų u- 
liiversiteto zoologijos profe- 
sorius lietuvis dr. P. B. Ši- 
vickis. Jis žada prabūti Lie-, 
tųvoj ilgesnį laiką. Dabar 
dr. Šiviekis vieši Kaune. 
Prieš šešerius metus dr. Ši- 
viekis, studijuodamas Ame
rikos Jungtinėse Valstijose, 
dirbo amerikiečių lietuvių 
laikraščių redakcijose.

AUTOMOBILIAIS UŽMUŠĖ 
AŠTUONISASMENIS

Pereitą sekmadieny, Mass. 
valstijoj automobiliais už
mušė aštuonis asmens. Iš jų 
buvo du lietuviu. Per visą 
pereitą savaitę užmušė 16 
asmenų.

Nelaimingi atsitikimai au
tomobiliais. auga. Visuome
nė tuo turi susidomėti. La
bai dažnai automobilistas 
sužeidęs aružmušęs žmogų 
pabėga. Tokius teismas tu
rėtų skaudžiai bausti. Yra 
atsitikimų, > kad teismas ^u~

Kova su potvinių nuostoliais 
? \ Latvijoj - ,A.:

SUSIJUNGĖ KOPERA- 
. TYVAI

Kaunas. — Birželio 22 d. 
Lietuvos Kopęratyvų Są
junga ir Lietuvos Koperii- 
tyvų Centras nutarė susi
jungti. Pirmasai jungtims 
(direkcijų posėdis birželio 23 
d., kuriame nutarta tuojau 
pradėti bendrai daryti už
pirkimus ir tsujungti sandė
lius nuo š. m. liepos m. 1 d.

nuo dirižablio Italia?
Specialistai sako, kad A-1 

mundsen randasi kur nors 
su tais šešiais Italia įguloj 
vyrais. <

Rusijos ledlaužis Maligi-i 
rias, nežiūrint* persergėjimų, 
kad dabar pavojinga ledams 
tirpstant ieškoti,leidosi į 
nurodytas vietas, į pietryti
nes Spitzbergeno dalis. La
kūnas Sergeeo yrą pasiruo
šęs. nuo laivo savo orlaiviu 

Įlėkti ieškoti AmimJseno.

GAISRAS PADARĖ DAUG 

ŽALOS HELENOJ

Helena, Mieli.
urmadienį pačiame centre 
šio miestelio kilo gaisras.
Jgnis sunaikino didžiašias 
trautuves." Degė per 3 ya- 
andas. ... '

* Kaip praneša, tai ugnis 
padarė "žalo® ųž . vieną "mili
joną dolerių.

Malmbren sake, kad “Italia 
buvo blog u valdomas

nešta. . '''Z

Gerai apginkluotą si 
ba saugo prezidentą. C 
Visi galiūnai ir teatrai i 
lyti ir žmonės nuskiri 
valandomis turi būti na: 
są ’

Policijos viršininkas 
si susekti, kas vadovavę 
je tragedijoje. Spėja, 
bus darbas Obregono p 
ninku.

Dabar automačiai M 
kos prezidentu liksjįfį 
Calles iki bus išrinkti® 
kitas. ’ rfįg

Žiniomis iš Maskvos, So; 
vietų 'Rusijos profesinių są- 
jungųr eentalinėj taryboj 
hpvo svarstomas nedarbo ir 
darbo biržų Sovietą. Rusijoj, 
sutvarkymo klausimas. * ’tt 
padarytų pranešimų ‘paaiš
kėjo, kad nuo-1927 
lių mėn. 1 d. iki 192S m. sau
sio mėli, bedarbiu skaičius

Kaunas. — “L>Ž.” 1251 
n-fy praneša, kad vyirausy-I 
be yra numačiusi iškirsti | 
miškų 1929 m. Lš 37 urėdi-j 
[jų 1,700,000 kietmeterių. 
1500,000 kietmeterių skiria- 
ma išvežti į užsienį. z • <1

Šiais i metais iškertami, 
miško su viršum 1,400,000 
kietm. Gi metinis Lietuvos 
miškų prieauglis siekia vos 

Į tiktai 700,000 kietmeterių.

UŽNUODIJO FORDO 
DARBININKUS 

-".AfoiHerviIte, Mass. — Pe
reitą pirmadienį Fordo dirb
tuvėse maistu užnuodyta a- 
pie,2O0 darbininkų. Kadan
gi darbininkai ęauna tik 20 
mi36ttj3žftlto įūetums, tai jie 

I negali išėif i ir pasirinkti re- 
btdraną ir'maisto, bet jiems 
™gitte pristato iš restorano 
į dirbtuvę bakseliuose. 
dieną darbininkai gavo bak- 

Į sėliuose pietus pavalgė ų* už 
Į poros valandų susirgo taip, 
kad apie 70 darbininkiį itu- 

Įrtjp vežti į ligoninę, b kitus
____ .1   .ei---t* I . • ■'. i 1

usybę. Sukilimui pa- Latvių ministeriu kabinę- 1 
j paskelbti darbininkų tas priėmė nutarimą dėl ko-* 
turą su Plečkaičiu vos su potvyniais ir pagal- 
aky. > Vėliau sudaryti bos nukentėjusiems. Nutar- 
iąją vyriausybę, i kurią ta suorganizuoti ypatingą, 
ią įeiti dabartiniai emi- komitetą su-ministeriu pir- 
;ų vadai-k. antai: Pa- mininku Juraševskiu .prie-Į 
kas, Gaižutis ir kiti, šaky, Į kurį nariais įeis fi-Į 
na jai yyriausybei su- nansų ministeris, žemės ū- 
šjus, paskelbti seimo kio ministeris, vidaus reika- 
mus, kuriuos manoma lų ministeris ir tautos ger-J 
sutvarkyti, kad kuo ma-. būvio ministeris ir kuris tu-Į 
ia patektų jiems nepa- rėš nustatyti padarytų nuo-Į 
ras nusistatymo žmo- stolių dydį ir imtis priemo-Į 
priešingu atveju seimą Inių. xtoHmesniems potyy-Į 
kyti ir toliau tęsti dik- niams Išvengti. Vietose or-| 
•ą. |ganizuojamos vietų komisi-1
aušių metu dabartinės kurioms pirmininkaus 
lusyhės įtakingus asine- apskrities valdybos pirmi-l 
hivo nutarta visus išžu- niulas- . f -

Sulig Plečkaičio pla- Ministeriu kabineto nuta- 
ukilimo centrą buvo nū- rimu, žemės jūkio ministerio 
rta palikti Vilniuje ir iš žinion paskirta 50,000 latų 
duoti direktyvas sukilę- nukentėjusiems nuo potvy- 
š. Nuginklavus karino- nių šelpti. Sekmadienį pra- 
ę, kurios7 dalis nėra iš- aidėjęs vandens nusekimas 
na —paleisti ir sudarys visoj latvių teritorijoj tebe- 
ariuomenę iš darbiu in v si tęsia, išskyrus Gaujos upę. 
Užimti visbs vietds aps- 'Kės. Bausku vanduo buvo] 
ių įstaigas ir visur'pa- dar du metrai aukščiau nor- 
vti savo Žhiopės^'' '.A malinio, lygio. Labai lėtai 
ilniuje' prife eūfigrahtų vanduo senka ir ties Liepo- 
dteto yfijspatidos sky- ja, tuo tarpu kai Dauguvoj 
i, į kurį įėifca AriceviČiusį, vanduo nukrito beyeik 
dauskas, seminaristas iš metro. Didžiausio pavojaus 
trapės ir Kaupas iš Šiau- šiuo metu sudaro Strenčos 
hphlftfc '•‘Sik skyrius Iei- rajoną®, kur sielių susigrū- 
i Ritinį laikraštį ^dimas vis dą su didele jėga

mai suorganizuotos, 
kofoos. Darbo įriyi

np .valdininkų, kmi 
noi^ kartų jfiripffl

Į — ■
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dėl svarbių

dalyvauja

vaujama M; 
turėtų sutrai

vai. vakare. ■ *□.

- Chorvedžių Komisija:

\ Jonas Steponavi&o*,
- - Leonas Vasaitis, 

Vincas Burdnlis, 
įį Aleksandras Aleksis.
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■U NENORI, KAD TAMSTOS VAIDAI 
IRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
t: gražiausi Vaikų laikraštį

įdomios tuo, ues 
švie
dėl didelių liūčių,

rektoriumi agr. p. fir 
šeštadienio yakto^^dr*

’* KolHencn 
jtias, p. Kai

gn konfe- visi 

j

■'tfu, r.i ■» _» .A<WBtttnęŲ& jtirMrKv 
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liepos 29 d. bus vifeiemfe liuo-
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Mat 'birže1
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plauki Klaipėdos uos-
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savyje įr at<

pasaulio, daug

Liepos-July 21 diena

labai didelio, 
ago svečio. Ir

/ievas Julius *

KITI IŠVAŽIAVIMAI
mZ '•<
Sstoma_______ Liepos 21

puses, viršų; 
ą septynių; 1 
? pastati’tžs

pavasarininkai — tvarkda
riai bėgioja į visas puses 
tvarkydami eiseną į Naują
jį Miestą prie Marijonu baž-

orį; bG to$ ir7 gelžk^w 

dyba ekskursijoms per men
ką nuolaidą davė (vos 
25%).' 7 \

Nepertoliausiai gyvenda
mas nuo Panevėžio, išvyr [nyčios.

I IR Iš

LIET U V O S
Per BREMENĄ

krūtiniu. — Išsiruošė Kon- gos a 
gresan. Tiesa; iš tolimesnių pilnas 
Lietuvos kampų negalėjo bė ail 
skaitlingiau dalyvauti. JBu^ ganiz: 

O Teįįį

PHILADELPHIA, PA
LDS. nariai turi rodyti j 

pavyzdį visiems. Visu© 
lankytis į šusirinkinras L 
13 kuopos. Kitas susirinki 
įvyks sekmadieny, rugpiūč 
d. tuoj po sumos, rnoky 
[kambary. Ateikite gausiai. 
! pamirškite užsimokėti duol

- . - -t

Vos jaunimo tkatauKiskęje x 
akcijoje. iVūhj' t

Nežiūrint’ nepatogiausių j

HUDSO^i^SS.
LDS. 56-tfrakp. susirinkti 

į vyks vp<u^tadieny. liepos: 
d., Kazimiero Staniūno nam 
se, po numeriu 12 AVater

Mieli draugai ir di^uą 
malonėkite visi ateiti į šį 
rinkimą; peš t#rime svai 
reikalą kuopos naudai Ti 

Į gi malonėkite atėję užsupę 
ti, kurią yra užsivilkę mėn 
■nes duoklės. Beto, pagelti 
jama, kad nariai ateidami 
sivestą ir savo draugus r 
rašyti prie mūsą'organizaei 

Kviečia Vald

i ,,».i sol: lengva, graži f .■ .... . uroc. 

Chorams Dainos: ' , -

2? VfiJUŽSLIS (2ga, lengva, lyriška
i • i daina)

narys. ’ - r;
— Geofizikos srity kaipo - 

didis autoritetas iškilo St. 
Louis universiteto profeso
rius ir geofizikos instituto ; 
direktorius jėzuitas J. B. 
JJacelwdne. Jis yra išrink
tas Amerikos seismologijos 
draugijos pirmininku. Ta 
draugija, įkurta po žemės 
drebėjimo San v Franeiskė, 
vadovauja 132 Amerikos 
Jungt. Vals. ir Kanados in
stitutam Jos narių moksli- 
hiinkų vien užsienyje' yra 
879.
r ■ ■—

Draugė “Macelwane yra 
pirmininku, ir seismologijos 

[jėzuitų ordeno draugijos, 
kuriai priklauso-visos to or- 

Įdeno žemės drebėjimams ste- 
pėtrstotys.. ’
I • — “Catholic Times” rašo, 
[kad,Tėvas S. Di/neen išleido 
Igaelų-anglų kalbos žodyną, 
[turintį,§o,Qoo;žodžių..

Juozapas Szuchy, Perth 
jAąiboy (Amerikoj) Šv. TrZ- 
jybės bažnyčios rektorius, 
per 25-rius savo kunigystes 
metus paskelbė 16 savo svar
bių patentuotą išradimų, y- 
pątingai geležinkelių srity: 
pav. staigus įsibėgėjusio 
traukinio sustabdymo prie
taisas ir kt.

— Didžiausi šių laikų gry- 
bu žinovai yra du katalikų 

1 kunigu: italas Don JBresa- 
įdola ir prancūzas Abbė 
IBourdot. Pirmasis, Don

E TRUMPI 1
SIAITYMELIAI

: NAUJA KNYGA
Joje telpa daugiau kaip 

į 100 trumpų pasakaidų 
į jl60 pust j45 centai* 
į. : DAkBINlNlAS
3»6Broadmy, Mm

te. Aj stuntą va-



s

T** T
♦ . ~ *»• * • •**<.

■*.

6 Metas?

■■ '*»'<•« t j

mais, ;
• Jfc . ___v 1
lOSDUB

ijcr pTv/crii^i^^

mete* 
ėrojagįoa diiygos sėjai ir 
uigalų aUgmimMfcrfbgana 

įi®&'pusėj* ėmė itįAanailytų 
Mhi ko eustsjo vasarojaus 
sėja.' Mėnesio pabaigoj oras 
žymiai atšalo tt birželio 
mėn. 1d. ėmė snigti. Dau
gely vietų snigo per visą pa; 
rą, rę sniegas apklojo žeipę 
5—10 santimetrų sluoksniu. 
Sniegas išguldė pasėlius ir 
kai kUr nulaužė jaunų vais^ 
medžių šakas. Sniegas nutįi< 
po birželio S d. IŠ gautųjų 
papildomų pranešimų paaiš-

kitos^tų 
kibiii&Į dalįr^ar nepabaigė 
§ėti, tt dėl Užstojusio li^tin- 
go oro sėja i 
Ho mėuL *ilti 
baigos i ten 
pabaigė sėti- 
pins-apie du treSdMiu J 
6 vikius; nųŠinį; rmįeži1 
kviečius—-apia tpusS du . _ *
daliu ūkių. Bulvių ir linų- 
gegužėą mėn. pasėta vj^ąi
—■

Ankstybos sėjos Vasarų 
sudygo gerai ir 'Visose „a 

■; srityse vertinamas g 
negu vidutiniškai. 'Valiau 
lašėtieji augalai, prieš lietui 

ųzstojant, nesuspėjo sustip-. 
reti ir dėl drėgmės pertek
liaus pradėjo-geisti. Tuose 
ūkiūosfe, kur buvo p«feodite 
tos bulvės— jų j^isėlim pra
dėjot, pūti. Ksb dėl žolių, ' 
tai pirmamečiai dobilai ben
drai respublikoj vertinami 
gėriau, negu vidūtiniškab 
antramečiai dobilai pas dau
gumą ūkininkų iššalo* ' y 

Pievų žolė, nors .tt bUvo. / 
gegužėsz mėn. pabaigoj ap- Z 
semta vandeniu, bet vis dėl- ?/1 
to dauguma ūkininkų laiko v ' 
ją patenkinama£į(; " 

Gyvulius išleido į ganyk
las daugumoj vietų apie ge
gužės mėn. vidurį. Užstojęs \ 
lietingas oras neigiamai ai|9K 
siliepe i žolės augimą. liėljJ’M 

Ogi], ganyklų galvijai pra- 
dėjo, liesėti ir pienas suma- > 
žėj°- t j

Sodai žydėjo gegužės mėn. 
vidury: Oras žydėjimo metu -

vaismedžiai (obelys, kriau- :- 
šėš, slyvos bei vyšnios) gau
sumu žiedų šiemet pralenkė 7 
kelerius praėjusius metus. • 
« (Kauno “Vienybė”).—   „„ „ .

« J

l.birže^^|
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kerštas, nes užmušė jas Sako
si nušovęs gen. Obregoną dėl 
kokių ten idėjų. .

L— .V-v

Kodėl ir kas nušovė Obre^ 
goną t— ne tiek jau svarbu. 
Be abejonė tas paaiškės vf- 
liau. Kurkas didesnės reikš
mės tūn. tai Taktas;"kad 
Meksikoje tetas prezidentas 
teišprežidentanja vlsą’te^ 
miną. Jei jį nė užmuša, tai 
pravaro iš valdžios revoliu
cijos pdgelba. 0* vienok 
Meksika turi: konstitucija, 
kttridjje, aišku, nėra įrašyta, 

į»- ' ’ " t ’ kad prezidento vietą reikia
dabar jau pebepasislėpHi poĮ^a^ti revoliucijos ke- 
polianderio vardu. Mej^kOs
maži ,ii- jankiai ir airiai, ir tame, kad ne valdžia 
prancūzai, ir vokiečiai, ir i-Įprigitaiko prie kollstitucijos, 
taiai, azijatai, ir juodukai, L t konstitucija pntai- 
ir visi apylinkėje 

j tieji girdi tt mato, kaip liė- 

tai ir policija, it Išėjai, it 
[advokatai, ir J " ’
sieriogtafės.

A"-.-:- S?’ f; i/.«T- 4' r v
Kg VDAKBUriKKĮkt^ - 

. Setrth Mten, Msm 
irb'į' '5 ^<dq?i6neS6uth Boston 0620
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©tuvių vardas yra pla- 
žinomas. Vilniaus klail- 
i&išgarsino lietuvius po 
jgatųjį pasaulį. Žyrnes- 

Mt lietuviai, ypač sporti- 
Pikai, išgarsino mus po A- 
Įbtiką. Bet yra tt tokių ku- 
byis dar “tebegarsina” lie- 
W.U vardą.*^ per visą blo- 
|t įfeie pastarieji“garsinto- 
K’jfra tai likučiai iš tų “se- Į 
JBįėtų laikų,” kuomet Jie-J 
Ifcfiį vardas buvo garsiua- 

amerikiečiams armoni-Į 
jmgelba tt kuomet .gar- 

£&5jai Nueidavo į artimą 
teiSį-štt policija ir teisė- 
rak Tiesą pasakius, anuo-l 

garsindavdne lietu- 
feĮįbet lenkų- vardą, nes. a- 
terikiečių akyse jie buvo tik 
įpįdidnderiai,” arba peldksĄ 

^feibar jau nebe tie laikai. 
SsManderių kaip tt nebeliko.' 
UheriidėČiai jau atskiria 
“"gĮman.nuoArmb- 

i^rgi išėjo is mados, jų 
užėmė fortepijomd?

. ±!t!ino ligi nebereikia 
prei namo pėščiajn nelygia 
|L$riurojančia gatve. Da- 
įaįl^tttviai važinėja attto- 
MĮBliais. Bet jau ir į satiū- 

Nebereikia valiuoti; nes

j

, .v.
Se^ tėy^t meSiaj ^obojo. x

Linksma ji buvo kaip v e veršelis, 
Sekės kiekvienas painūs darbelis. 
Žmonėą'Linksmute’ ją pavadino, 

ir mvoUudjos yra he'to-Į >

fiktinart įvykis, bet .chroniŠ-Į A&s saulė teka’, aušu rytelis, 
ka liga. Kodėl taip yra? Ko-Į Sodėlyj skamba gražios dainelės, 

dėEM nėra, z sakysim, J 
Valstijose? Tiesa-tt čia nu 4 
^udė;tHs prsideųtus, bet] 
pamatinis skirtumas tarp j. I 
Valstijų tt Meksikos tnižū-l 
dymų y^a tas,, kad nužtidy-l 
mai. Lincolno, Garfjeldo' tt Į 
McKinley’o nė revoliucijos! 
nesukėlė, nė* nedavė progos Į 
priešingai partijai pagrobti Į 
valdžią neteisėtu būdu^-kadi 
J. Valstijų prezidentų, už-Į 
mušimai buvo ne kokių ten 
politinių partijų, ar klikų,! 
bet šiaip pavienių krimina-Į 
listų darbas. Čia piliečiai 
“keršija” jiems nepatinka
mam kandidatui į preziden
tus savo balsais prieš jį rin
kimų metu — ne revolve-

g - _ • • v i > v. .r J

riais tt ne revoliucijomis.
Obregono nužudymas dar 

sykį parodė, prie (ko veda 
militaristinė diktatūra, nes! 
ištikrųjų Meksika yra val
doma diktatorių, nors dei 
svieto akių jię ir prisidengia 
demokratijos formomis.  Gai
la, kad žuvo Obiegonas, nes 
ateina WoMo&l apie" jį bū
vu; kad jis nebūtų toks 
žiaurus Meksikos katalikams 
kaip kad yra Calles. .Bet 
pagalios, jei'' jau žuvo du

jF -9^' •

.,r '
k->». v —■^tį -y •z--JK"

•4/'PATRIOTAI
Į> • -x

Tokia citkąkyta labaį pa 
mokinantj^ TiRs puikiai išmo
kina besiklausančius vaikus 
keikti; taipgi jie’plačiai iš; 
garsina lietuvių vardą. Mat 
'-- y.--7 ' Ž -r~ *-i- 14tMWM71i*«lX itJVUUUVlJVB A.V“
poliauderio vardu. Iydidiir Meksikos nelaimė
—~ zj“ janfcai tt Ui^ai, ir■ tame/ kad ne Valdžia
praiicuzai, ir vokiečiai, ir i-Į p^t^ko prįe konstitucijos,

le Pr*e Esančiųjų valdžio-
... j.je diktatorių norų. Taip bu- 

tuviai baHavoįo. Žino apie Į į. prie§ išrinksiant Obre- J-H _r._*s-*±41 /Ši. ix,»- - r- - . - -
-i r -f - r Meksikos konstitucija

advokatai, ir klerkai tt Į draudžia rinkti prezidentų
steUOgtates. f |ą patį /žmogij antrą sykį

F Bet tos rūšies lietuviai ne- Į Obregonas jau yta buvęs 
siliauja; kiek palaukę ir vėl Į prezidentu, todėl negalėjo 
taip pat baliavoja ir tuo bū-1 būti renkamas Juemet. Bet 
du skelbia amerikiečiams lie- Į kur tau diktatoriai laikysis 
tuvių vardą, o drauge ir.savo I prie konstitucijos! Paklus- 

I biznį. Na, ar ne patriotai ? Į nusis Calleso kongresas tuoj 
“pataisė” > konstituciją ta 
prasme, kad sykį buvęs pre

«r-’ .iraa'Ažnu

je diktatorių norų. Taip bu-

goną. Meksikos konstitucija

tą patį 'žmogų antrą sykį.

■ ■■. •

i • A IkT j Prasme, kuo. sy&i ouvęs pre-L/etlius, ar JN c- Indėnių gab būti renkamas . -V . > * t • - « z w. . .>t v _, |tt kitu atveju įr be to. da pa? 
/. lilgino kadenciją ntto 4-ių iki 

įtJių metų. Ir Obregonas ta- 
Na, kad jau ginčijasi apieIp? išrinktas “vienbalsiai,” 

 

j i_ . h kiti du kandidatai buvodemokratijas, konsitucijasl. .- < i • - 4 įmaišyti i labai neaiškią irir kitokius neužčmopiamtis! ; . X <

dalykus -—tiktam gi ir pdr-| f -> /> . • . , -

tijos (nors kaikurios ir nė-Į a. .> ...

nori savę vadinti partijo-| §
^.atsikraustėW!aaUūno gei7W^ra4Brt ................................................ ..

ateina, svečių, ypač šeš-ĮX®te i - eJlal Sėt tbkiq gražių istorijėlių pasitaiko ne tik
geniai, ir sek ma&eniaia. f rimtaigmcijasi irapieder- p^^t, bet ir parduodant ' 
A^ttivasask. SattįeJįai-PS- W ”fe tik konstitnci- 'Vienas 3^5^^ poUgonas (žiūr. “Krasn. 

tna, Bet dar labiau įkaitinai.l°s, par amentanzmai ir e- 2v/’ 13 ur.) turėjo šieno pertekliaus ir jį par- 
tiesiog deginte degina—Imokratijos'politikoje, bet į [davė. Vienas maskvietiR pirklys davė ppTikidms 

menulio spinduliaL ” Kam-1 ją įsivėlė tt rugiai, miežiai, kapeikoins daugiau, kaip vietoje. Bet poligvinj 
Bty darosi karšta ir links-[kviečiai ir net kukliosios a- vyresnybe, norėdama iš to pasipelnyti, pasiun- to įsakymo gavimą:

Įkaitusi kompanija at-|vį2os. Opozicija sako, kadi*® į Maskvą vieną žmogų derėtis. Tai visa brau- [dabar įsakymas mu—
"l"'"™...... ........ ..............l._

au, o “mėnuliok1 P<®icya^zsi^rus irodi- 
:aitina labiad ir k&Į’ derlius. It štai 
iksmybėišsivys-Įgttdime: derlius! nederlius! 
E*radeirbagas-Į derlius! nederlius!..
ir vieni kitu* keturiomis - Bet „^.amerikiečius X 

lprigaas^.

/■

?I-V

«v-

r y

i
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Ne tiek jos grože, kiek gerumėlis 
Jai užkariavo.vigQ širdeles.
Seni ir jauni vfei godojo, . - 
D&iig jauiiikšieių josios svajojo.

. Atėjo šaltas rudens laikelis, į 
Nuvyto gražios pievą gėleles;

| MrigetŠ jauna llftdi, dtimoja, . 
į Ašarom baltą veidą mazgoja.

Pasidabojo jai bernužėlis.— 
Jaunas klajūnas mūsų šalelės. 
Nors jis mergytę ir neviliojo, 
Ji jo paveikslą širdyj nešiojo.

I Jis šaunus, gražus, it bijūnėlis,. 
| Kitą mergelę tur’ prie šalelės.

I Aukso žiedelį jai dovanojai

Linksmute vyto, it tos gėlėlės, 
J - Balo ir nyko gražus veidelis. . 
| Šaunių jaunikių jai hestoįkuoja, 
I Bet ji nė vieno Jųjų neboja.

| Koks spaudžia širdį jaf rūpestėlis, 
| To neišklausė senas tėvelis.
| Ji nuolat liūdi, nors nedejuoja, / 

Titai dainelių jau nedairrttoja.

| Gęsta Linksmutės žydros akelės... 
[ Išaušo gražus pavasarėlis,-.
| Žilas tėvelis tyHai raudoja, x
I Mirštančios dukros gžlvą bučiuo- 

I *: • Fja-
T Laukuos’ sučiulbo jau veversėlis, 
I Kapuos supiltas aukštas kalnelis. 
| Karste Linksmutė meilę sapnuo- 
| Apie mielojo akis svajoja... (ja, 

(“Pavasaris”)
1 / - J. =S*fe

kėje, jog nuo šniego labiau- 
šiai nukentėjo rugiai, ypač 
gęriėji; vidutinio stovio mi
giai, o taip patkiti pasėliai, 
kurie prieš birželio mėn. dar 
nebuvo paaugę/ nukentėjo 
mažiau. Orui taisantis 'ru
giai pradėjo keltis, ir ūki
ninkai turi vilties, jog dides
nė rugių dalis atsigaus ir 
galės’ duoti neblogų'grūdų 
derlių; šiaudų derlius numa
tomas blogas* Sugadintų ru
gių, kurie ūkininkams gal 
teks suvartoti žaliam paša
rui, provizoriniais daviniais, 
btis apie 10 nuoš.

Javų pasėliai prieš už- 
sningant buvo laikomi visai 
patenkinamais,. būtent: ru
giai bendrai respublikoje 
buvo vertinami geriau kaip 
vidutiniškai, o kviečiai—vi
dutiniškai. Atskirose aps
krityse pasėliai nėdaug tesi
skiria; . :

Palyginti•_SU/ praėjusių 
metų ’ pavasariu: rugiai 
bendrai respublikoj buvo 
vertinami 0,2 punkto geriau, 
o kviečiarlygiai kaip ir per
nai. '•>

Vasarojaus sėja, pradėta

■> ■’

A 'sL:,A

r ;-aSc(.

labai'paviršutiniška^ neatidžiai, o tokia revi-f do vietos. Tilo reikalu buvo rašyta sveikatos 
zijos komisija per metus sunaudoja 12,000 rub. komisariatui, iš čia Maskvos sveikatos skyriui 

j - - - *. 4. r r ir gaunamas, atsakymas, 'kad bėra vietok
. ?agaliau, tik aukščiausiajai kariuomenės vado4- /J 
vybei įsikišus ir net pačiam Unšliehtui padėk //J 
.dant, .vargšas gavo vietą, nors ir už pinigus 
(“K. Zv.” 69).

Kislovadske gegužės 15^—16 dieną turėjo 
iradet veikti. kariška sanatorijd; ligoniai SU- 

važiavo apie gegužės 20 d., bet sanatorija cta£ S 
neveikė ir organizavosi visą mėnesį. Bet ir ve- jĮĮ* 
iau ligoniai buvo blogai prižUirinų ir išlaiko- 
mi^KT. ZV.^134). ' - . ’ ’W

* *
Gal pakaks it tos “litanijos!” Ji, neabejo

jama atskleidžia kitą Sovietų Rusijos karino- 
menės pusę, kuri negali būti žinoma begyWian- 
tiems Rusijoje. Man rodos, ta pusė yra kuf 
kaš svarbesnė, negU visos eilės oficialių prade-. 
Šimų. Iš to .viso galime susidaryti gana’ ryškų ' /
vaizdą apie tos kariuomenės dvasią, parengimą 
karui, drausmę, dorą, dvasios vienybės /Moką, 
bloga viršininkų parengimą tt tt. Dar kartą 
primenu, jog tie pažymėti tik tokie tikriėji fak- j. 
tai, kurie, bolševikų vadovybės manymu, yra 
leistini skelbti spaudoje. Bet mes juk nčžino- 
me daugybės “gražesnių” fą^tų, kurie spaudon 
nepatenka ir nepraleidžiami. Čia pažymėta vis 
tik rusą

zijos 
tiktai dienpinigių,' neskąitant jos narių galia
mos algos., ' , ? i"-.:'

7 Kiekviena kariuomenės dalis turi riuntinėti 
eentro įstaigoms net 208 pranešimus su 219 for-_ 
mų—ar reikia didesnio biurokratiškumo ?

f- Kai kada pulkų nepasiekia ir Sakymai. Pa
vyzdžiui, 1926 m. gruodžio mėn. buvo, išleistas 
vienas įsakymas, kuris vienam pulke atsidūrė 

tĮtik 1927 in. koto mėnT(“Kr. Žv.H 120)4< Kari- 
kar^ikotns daugiau, -kaip vietoje. Bet poligono ninku susirinkime .pulko vadas šiaip paaiškino 

/"Nors zir/ vėlokai, bet ir 
_______ _____ __ HHr _ mums įdomus—viskas pareina 

giai kainavo, ir bė to tos derybos nepavyko.įhttj) atsitikimo! Kętiketas^ įsakyi^
Bet negana, to: kol tos derybos ėjo, lauke su- mums. Netikėtai jį atsiminė. Netikėtai jisras- 
’crautas šienas supuvo! Įtamūsų štate. Gerai dar, kad jo netikėtai žiur-
' “Kr. gk” 119 nr. aprašo dar įdomesni ku-lkės nesuėdeį’* Paaiškėjo, kad įsakymas gulėjo 

 

riozą. Vienas nesenai dar įsteigtas pulkas ture- I apygardos štabe, kuris užmiršo išsiuntinėti, bet 
jo maža arklių. Todėl apygardos vaddvybė da- pareikalavo prisiųsti pagal tą įsakymą kai ku- 
vė (nagi'tt. davė!) šiam ptllkdvtoiduą kfkfiii^,jrių žibių ... ; į/*
iš kurių: 5 visai netinkąmi naudotis, 2 silpni, 137-me pėstininkų pulke kareiyis Davidenko

.2 kreivi ir L. ^ be liežuvio (iš kur jie tokių ir paleistas iš kariuomenės išsinešė kareivio žem 
[surinko!?). Šių arklių amžiaus toks buvo: 18 Įkliuką, už kuri nesumokėjo 6 kap. Pulkas ta- 

' so apie tai rajono milicijos viršipinkui, prašy
damos išreikalauti ir atsiųsti tas 6 kap. Mili
cijos viršininkas rašo į Davidenkos gyvenamąją

Raštų peiriufitimas kainavo 16 kap-į pinigų (6 
kap.) petsiui “ 
kap. Tuo bū 
reikalavo1 tas 
(iri “K* 
x 1926

*-' ■» ' *

ėjo nė
šu to-

|vietą. Ten milicininkas bemaž visą dieną ieško.

y;

tymą.

a

I f

"daboto-

tokį hotelį, kur m ažai 
ulės ir visai nėra “mi£

Čia paimti tiktai kai kurie vaizdai iš rusų 
riuomenes vidaus gyvenimo. Iš Jo jau labai 
kiai matyti ta netvarka, nesąžiningumas, suk- 

„aVimas, valstybes iždo tiesiog atviras plėšimas 
ir it., Bet ką gi tada reikia įvairios inspekcijos, 

į 1 revizijos, tikrinimai, kurių visur yra begalė?
Samaros kalinių lydėjimo komandoje re vi- 

prisižiūrėti Lietuvos politi-[rijos komisija tikrino apyskaitą, net vi 
kieman* karieta jaft Mffr- ««l P® metus- ir visada buvo randama tvar- 
kai ' ' riamnJka!—otuo tarpu iždininkas i•ai, omou x|gp . _

tatai

• Kvietimus aKlfiflK *■

r*?

K ‘ Vi ■ f

ru.7Tūi

imas ilgi 16 kili., B viso —>33 
" ' orsirft-
j^^|;*tjtti tprid8j;26 kap 

iftžfo mėn. kareivi* Etn
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r drauge su kitais atvykusiais
- * r . . . ... a .. •-

'■ _ _____ __ ,______ ___________ ___________

« - -• lietuviai gali dirbti. Mes

■olios,.' kurie jiems liūdnai
> -W>-. ’ w »• - ■« •<.»«•* * *

w V-

V

1

ma

tuoaiaj!

>*• X J

A

•SAfV’V* .
už

1 :
• i

ryto.

SUK-

lima.

kad

Paaiškinus lietuvių para

teišdiri)b. Vibilas atsiėmė U ._. . ?^ka^> P4 — -p
poa Užriti (? ygu*

to ’AteūaSė.
!—*W įo. J3 pesu .džr”’“}*^,^. to

io bilietui, abu grifo

trbmi

pfei^ri^į.yiurti^FBlkno^^ R.

■apsiėmė pardubtĮ
____ _ . namą, .. jfį kūm- 

elgnnąsi negalima vadinti I ^iiškų ir Gedimino g-vių 

klasiniu susipratimu, tuo la' Xr 13-15

16 šalies darbininkų ran-

svi r .i i

Streikuojahčių darbiūin- mušto lietuvio, dar 4 Setu-
viai, dirbę Streiko
sunkiai .sužeiSi’ (2 P8^ P^rOBeĮ
naa), o vienas lietuvis buvd

• ri-d

$ioiiūu><

po-streikuojautis—daibima- 
kas. ■ '• ■ ■*>

Rosario streikieriams, rei- 
kalau j antiena mokesnio pa-

Ifelykaš įvyko taip, r “

Pradžioj gegužės Inėnesio 
y \ trys jauni lietuviai atvyko 

 

iš Lietuvos Argentinon “lai-. . 4- , ., „ č,-
&& i&oti.” .KeU«iėi jlė aid“’m^ai ^r6.S“?- 

Rujoję prieštatatUraaimis ta
žiniomis apie Ketų Amen- P°. d’ena-kits stre.kuodam.

; kog gyvenimo sęlygas, apie »Vam°se l“onese.- Skelbia- 
Bns ir tt. Bet H išlipo uždarbio maksimumo pa- 
iš laivo Buenos Airese,, I-'?luin,al pragy-vemmo .. c . j j minimumu rodo, kad ir nuogiems buvo pasiūlytas dar7‘ - ’ - -*

bas — nešiot ir kraut į lai
vą kviečių maišus. Jaunį

<2 ? tvirti vyrai pasižiūrėjo vie
nas į kitą ir nutarė važiūo-

■ tį tuo labiau* kad jiems bu
vo išduotos kortelės, kur už

1 vaL darbo pažymėta?? pe
sai mokesnio, valgis ir nak
vynė kiekvienam.

Važiuodami iš Buenos Ai-
Ž)reav apmokėtu traukiniu į
? Rozario dūmina vyrai visus

Siūs šalies darbininkų gyve- 
g, 'nimą vaizdavo, pasimainy- 

darni burnojo laikraščius, 
^^^yįię;yndo.^ą|p^^’- 

■ " draudė... Susitarė neieško!
savo kaimyhų, kol neturės

-Jfeį“^lnus kišenius pinigų/’ o
- lai turės, tai jau išmintin7 
gai pasikalbėt, sužiedotines

. Iš Lietuvos išsirašyt ir gv-
s- Vent, kaip tikri kapjįaĮis- 
į tai... Taip man vienas apib 

fe įvykį paskiau pasakojo.
' r.• Įu,, r * > .«• **•' //■’’ v

Nuvykus į Rosario, juos
' kai ponus automobiliuose

x *s * .Z. . J ■■

Įatos dirbąs darbininkas tu- 
I ri badauti. O Čia visi darbi-

,• rf, ' • y .,> f

ninkai turi tik laikinus dar
bus, ir tuos pačius labai sun
ku gauti. O pusė visos ša
lies darbininkų visą laiką 
tik ieško darbo ir skundžia
si,' kad 
labiau 
darbas

darbininkais uostan nuvežė.
— Mes parodysim, kaip 

fe* Lietuvoj lehgvai nešdavom 
||k į>o maišą žemėkų bulvių, rie» 

mažiau dešimties pūdų, tat 
ką mums reiškia tie' penkia7 
pūdžiai kviečių maišeliai!

'darbo kalbėjosi jauni lietu
Viai emigrantai.

Žiūrėk, abiejose gatvės

_ saugojamoseĮ oas, dviejų aukšti^ mu: 
darbavietės, visada streik-| rinis, bei to^dar' geras -medi- 

laužiauja', ten dirha ir mię-|nįs namelis kieme, turtas, 
gą, ir su pAsididžiavimu pa-Įakugiau kaip . 100,000 litų 

sakoja, kaičia tik per strei- vert(->s rpo nanlo savininkas 
k& galima, Sek tiek padiS laike >aTO 0 to
beti. ; ' ■ •' ' į' j ,
r * \ e turto paveldėtojai gyveną

Juodieji ir pusjaodžiai Vilniu.p Es!mt tarp Lell1;i. 
sios salies vietiniai dar&imn-1. . T . , . .. .
l . , . . __  Įjos.ir Lietuvos karo stoviui,kai visada pusbadžiai gyve-| /
na ir jie balsiausiai neken- to turt0 paveldftojai nega- 
« b ' j- 'a v v iičia į čia suvažiavusių balt- 
veidžių darbininkų. O; jų 
temperamentui “tikriausias’ 
kovos būdas sU konkuruo
jančiais savo klAsės drau
gais /baltveidžiais, kuriuos 
jie priešais vadina) — kišt 
peilį į krūtinę arba* į pašo* 
bę/ne' tik per streikus, bet 
ir kasdieniuose darbo ir gy
venimo įvykiuose.

ir ;

pamuš* Vilnių 
je gyvenantieji tiki-ie j i savi
ninkai iškėlė hylą. - Bylfk at: 
sidūrė prokuratūroje, kur 
paaiškėjo. P- Marčiulionio 
“juridiniai”' gabumai, UŽ 
kubuos gręsė ? kalėjimas. y-tii .Į.

SMĮgąa—w , T T,;*4

(“Lietuvos Aidas”) .

riaūka.'^'^^’*’ . ; y.
Atlikęs parapijos įsteigi

mo darbą susirinkimas karš-

mas spruko į užsienį* - 
į paiį padarė ir to.turto “pa

veldėtojas” Myk. Stasevb 
mus.

’ k*.-l

Pris. adVi Tątyta/įvėrtim 
dama tokį pris. adt. pa& 
K. Marčiulionio žygį, kurs 
nėra suderinamas su advo
kato pareigomis, atėmė vi* 
sam laikui teisę praktikuoti! 
P. M. tokį nutarimą apskun-2 
dė 'Vyr. Tribunolui, ktirs, 
peržiūrėjęs jo skundą, rado 
reikalo grąžinti atgal advo
katų Tarybai klausinių per* 
svarstyti. •. ? j,

P.'Marčiulionis būvą ge
rai žinomas vistlofnėneų kai
po tiolhs tautininkas.'" Ren- _ . v

agitavo uz Žemdirbius. \ - > •
5 k x Į ūkininkams > jų sunkiamo

Jam mitinguojant savd| va?ge. Frakcijųatstovųpa- 
parapijos miestely—Pakuo- sitarime ūkininkų sąjungai 
ny (Katino aps.) prfeš vieną [pasiūlius buvo nustatyta pa\ 
oponentu jis panaudojo 
ginklą.’ ‘sustabdyti '

P. Marčiulionis buvo stei- -
gėjų tautininkų “Neo Litu-M* ūkininkams J.928 metu 
ania^’ korporacijos ir keletą mokesnį ir mokesnį
meti) jos pirmininku. Kilusi nejudinamojo tdrtoi 
sumanymui pastatyti tos | Taip pat atleisti arba sumia- 
korporaci jos nuosavus na-1 ^ti ūkininkam^ mokesnį, 
musr Kaz. Marčiulionis I kuiri imdavo valsčiaus savi^ 

drauge su Banaičiu važinėjo - . .
į Ameriką aukų, rinkti.I d/yb&ms vieton šių m'okešnitį 
Visą laiką buvo “Neo,Litu-1įduoti pašalpos. Be to dar 

amjos* 'filisteriu ir tauti
ninkų terpe turejo tie 
įtakos. ' Kauno “D-kas”

X '
Y ...

7 j

iv.-

•

šiuomi pranešu L. B.

A pavieniams n 
mūsų .gegužinė bus19 

piūčio (August) Maironio pai 
ke, Worcester, Mass. 1 
suvažiavimą Norvoode, 
atstovai nutarė, kad 
pikniką ) dėl padengimo lėi 
mūsų leistam atstovui 
tą seimą Tad 
ir sukelti kapitalą ir1 
atstovui tuojaus i 
stovas daug naudos.ps 

pribuvę išgirsit i& f 
Tad mes, woroesteriečia . 
98 kuopų pavieniai m

sirūpinęs šalies 
nederlium

7 ■ *“ . * • 5

X ... . ... .. .

• Šie Metai Lietuvoje blogi, 
o Latvijoj dar blogesni. Jau 
penkta saavitė-ten neišvysta 
saulute; lietūs kasdien pila, 
tipeliai išsilieję į laukus. 
Pavasario ‘ sėja ir bulvės 
dingę. Kad išmaitinti gyvu
lius kiti buvo priversti pinu
ti žiemkenčius. Ūkininkų 
padėtis labai sunkį sti bai
me žiūrima į ateitį. /.

Seimas, kaip žmonių ats
tovybė susirūpino kuriuo bū- gauk lame jus broliai ir s< 

ii titiA < i i • • j_ _ t-

ėjo čia atvykti. Turtui glo? 
boti buvo samdomas prižiū
rėtojas pll. Mykolas Staše- 
vįčius, kurs įgaliavimą bii- 
to gavęs dar prieš karą, ę- 
sant gyvam to namo sayinin- 
kui.- * - . . :

Globėjas Staševičius, pa
mokintas Marčiulionio, pa- 
davė teismui prašymą, kad 
jarti,'-daugiau, kaip dešižitį 
metų tą turtą valdančiam

**■ 1 4 ' * *' •’ ‘ . rnuomininko teisėmis, nesant 
paveldėtojų ,minėtas turtas 
įsisenėjimo teisėmis būtų 
pripažintas jo nuosavybe. *

Teismas, per tani tikrą lai
ką neatsišaukus& tp turto tik
riems paveldėtojams; pripa
žino visą iširtą, pritūrėtojo 
pil. Mykolo ,Staševičiaus 

tta teismas bu- 
yo sąmoningai suklaidintas, 
nes buvo pastatyti melagin
gi liudininkai, kurie įrodi
nėjo, kąd Myk. Staševičius 
buvo nuomininkas ir dau
giau, kaip dešimtį metų na
mą yaldo.^ _

Kaip tik būvi) gauti "nuo
savybės dokumentai, tuč tuo-
■ II .i ■< Į.«r n ----------- ii į.i^hh į................-į—.

X ~ < V, K '--'" i

Santo Antonio ' bažnyčioj 
(Caninde rajonas) pirmos 
lietuviams pamaldos. Ne
sant lietuvių kunigo, pamal
das atlaikė ir pamokslą pa- 

t * r '■ / *
sakė 'portugališkai 'vietinis 
klebonas. ' -

Didžiausio įspūdžio pada-| išsiskirstė, 

 

re choras,-.giedodamas per į Didelis _ačiū 
mišias su vargonais lietuviš
kas giesmes.' Žmonių buvo 
pilna bažnyčia ir visų akyse 
spindėjo džiaugsmo ir susi
jaudinimo ašaros. .

Po pamaldų vietoj esamoj B1’ bažnytini gi^dojinni. 
salėj * įvyko parapijos stei-1 *- 1 A
giaftiasis susirinkimas. '

Žmonių prisirinko pilnii-Įpietll buv?iškilmingiMiišpa- 
tėlė salė. Visi kupini ne-l^b kuriuose gražiai atgie- 
paprasto džiaugsmo. Suri-|4oJ° choras* kartu su gegu 
rinkimą atidaro ir jame pir- žmemia' pamaldomis ir litą 
mininkAuja ‘-P. A Mišparų giedojimas
daktorius J. Rūškys. ’ | Brazilijoj naujenybė, todėl 

padarė-gilaus įspūdžio į vie

/%*•

parapijos ir pamaldų orga
nizatoriams ir visiems prie 
to .darbo prisidėjusiems ■— 
kupinu džiaugsmu lydimi

_____ __  “Aušros’^ 
chorui ir jo vedėjui p. S. 
AiiiūliUi, kuris savo veiklu- 
mu pradėjo pirūiu lietuvių 
katalikų džiaugsmo dieną/ir 
ateity mano vystyti kartu

Sekminių pirmąją, dieną 
|toje pat bažnyčioje-^ vai. po

X

. t ■

licitacijas už skola#, dovano-

v didybe, o valsčiau# savivale

ms pagarbą arti-1 susirinkusiems dienos svar-
Mes jau parody-Įbnui^ kai pirmą kartą Bra7

tinius.
Šį sekmadienį ir ateity

etuviams pamaldos vyksta

m progos susirinkti liėtttvia- 
pamaldoms^ pinnu-

O. Jęzus, gelbėkit/aš Į išgirsta 'chorą giedant 
.lietuvįškąs giesmes. Dauge-

■ Negro peilis lietuvio T į ttyška sidabrinės 
—r nustebęs šuštiko Į džiaugsmo ašaros... 

draugui vienas iš pir-|
/paėjusiųdviejų emigrantų.. ... , ... ...

; Einantį streiklaužiauti 1W-1ste*8““> vien-

Itt nūdftr® Btrakuojantie ^/utanama^ stagh: 
as, pasiekęs, ji savo-poi PtOTpijos komte-^

per policsto pętįf

Staiga vienas suriko A. Lietuvis^

Ką tik išfijo 3 spaudos!

r<

Artisto
STASIO PILKOS

Nauja Knyga

su nav
& r ‘ M " . , iDaug rimtų ir juoKingų pusi
fe 5 nanų,.xr 2 kandidaių.J^ty^ d^elią, dekleS

verte kiekvienam turėtu' nar

atvykti pas1 inug kam tik. 
veninio sąlygos lėldžte, o n 
jus maloniai priimsim ir 
būsit-pilnai užganėdinti.

X-.

K

<*?

I k ? KALINYS
, • v

\ Ten už Čblnų ankstų, 
Už 'žaliųjų miškų, 

r Man jaunos dienelės praslinko.
Prie tėvelio šalies, 
Prie Iaiminefos dalie
Svajonių sapnai susirinko;

nusistatyta išduoti ūkinin

kams pašalpą įsigyti sėklas 
ir leisti ganyti valdiškuos  ̂

miškuose. O kad sulaikyti 
lių kainų kritimą, jau 

dabar pavesta inteddantfitai 
užpirkti reikalingą karino^ 
menei gyvulių skaičių.

Taip pat pripažinta reika
lingu, kad bankai neieškotų 
iš tikininkų skolų, kol pa
sėlis nepagerės, Nusistatyta

*x -

Amerikoj Lietuvių 
Vargoninkų Sąjungos 8e 
šįmet įvyks antradieny, 
31 d. šv. Juozapo pttCK 

k kyklos Auditorium, 29 
St., Waterbury, Conn. - 

į Šiūomi nuoširdžiai r kl 
visus mūsą muzikui 
kus šiame seime 
imti daiyvumą, kad 
aptarus savo prof 
lūs, o ypatingai 
pasaulinės/ lietuvių 
klausimą mūsų išeivijoj. į

^Seimas prasidės 
mą val. po pietų, 
dėlei meldžia . ad 
Center St, Water

VargOTiinką Sąjungos pi 
Pirmininkas. z -

/Daug bliksėjo minčių 
Taip jaunų, prakilnių - 
Aukotis brangiausiai tėvynei, 
Troškauvfea. paŠvęšf,z 

; Ir jos palaimą rftaį 1
Pavojus^ krūtinę, tu skynei!

■’ 1 '■ x - 7O
Nuo to laiko kai menu 
Daug praėjo dienų, 
Dienelių linksmų ir vargingų.
Slinko metei ramiai, 
Geležies grandimai t , , 
Nekaustė man kojų susmingu.

T >

Aš tapai!1 kdlidyd 1

Metai jau penkete . > 
JfesuŽib ne žvaigždes auksinės

* Vien tik- bt

pagalbon kariuome 
apsėti ^pašarinėmis žolėmis
lauktis, kaip tik tas bus ga

Reikia džiaugtis, nes sei 
mas laiku husirūpino teikti

7[pagalbą nukentėjusiems.
Drauge, reikia pažymėti,

Siautės ir šiaurės
rytų dalies padėtis yra pa
naši į Latvijos padėtį 8aib 
lėfe nesimato. Kasdien lyja 
ir pa vasariniai javai irbįh; 

vės dingo. Yra vietų kur va 
sarojaite it nbbufro

‘ ........mfJifrfaiOil
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* von totil i h rias vietas, kaip maudyti?*. Nors j 
taip ir.laikų kokioje - nors pa*’ F 

unksnyje pralysti, daug k ___
geriaus važiuoti į sa^o Xidtu4ąšįas
pijos ękskursi ją nęgu į kpkio 

žydo ri-esortą,, nes jąų >mųęų 
žmonės ir taip per dąug žydus 
šelpįą. ., >: : į

L t

sykį ir pa 
pinką pa 

J[. &plinskij> 

racijos skyriaus

-*5i5

inkų e . _

liSTu4 M
...___________ S96SS9OQO6S0CS

sė kaip ypatingą senovės l^i- 

kų apšvietos įsanryšį. ’ 1
Liepos.5 privalėję:būti, ąt- 

vaizduojama /Nashua išsives-Į 
eiks-| 

lais.-; Žmogus sumano, Dievas! 
padaro. * Paskirtoje vai. 6 vaLp**^’ 
vakare kuomet jau reikėjo pra-1^X)>’ ^ai 
(Sėti Vaizdą, perkūnėlis ir suHar^u’ sac 

prakiurusiais debesėliais atsi-j “ 
lankė, taip kad nė vienas. ne-1vn> 
pasitraukė iš vietos turėdamas 1^' 

vieną sausą siūlelį. Z_------ 1
rods^danguspi* 
kurs buvo kviesi_______,_____ JĮ .
savo tautiniuose drabužiuose' L““1’ kada Pa<iar’rt5

- 9 ■ **• * 
grįžo dainuodamas 
dvylam.”

Ir
k Ž

tO

y

C! f
skatinės nashuaiečių ži- 

buvo liūdnos dėlei a. a.
Povilo Daniūno mirties, tymo istorijoje gyvais paveiks- 

toiką ' Hūdėsky 7^eniaai 
> prieš akiskyhant gedu- 
>ėms. Tarp tą įr liepos 

Sp Tai • pirmoji komruri- 

BER&Tsį ’jiu /v-jg ■ < 

; . ?ąskįioje 4keboje išląikę ka- 

s-Įrfrfgrno kvųtimus vaikučiai 

^Stropiai rengėsi prie to. grą-
- žingsnio priimti savo 

fefftBŠpatį Jėzų į savė širdį.’9 

Brangiausiojo V. *Ją K« 

/šventėje vaigmiarn» 
gaudžiant vaikučiai procesijos 
būdu įėjo bažnyčion. Balti

- tgergaieių rūbeliai žymėjo Šįr- 
|?dies nekaltumą ir pageidavi- 
? ^susivienyti su savo Išga- 

1 syĮtoju, kuris pasakė: “Leiski- 
Hįe mažutėliams ir nedrauskite 
s jįdrns eiti pas mane, nes toknj 

yra dangaus karalystė.” Nuo 
visi užsižiebė žva-

.kės ir degino iki komunijai. 
L žvakių liepsna jiems gyvai 

f -*\ —-
įįtfeSkė karštą meilę ir norą su- 

tikti savo Karalių po duonos 
j, pavydalu paslėptą. Kaip bran- 
^-giylilanda! Ryškiausiai atme

nama! -
t- Paskirtoje valandoje, dviem 

^riąrapijos mergaitėm vadovau- 

Otipt, vaikučiai prisiartino prie 
* šventojo stalo. Įspūdis gražus! 

f/Sulig smulkiausiai pamokytą 
^apeigų jie išpildė savo užduo- 

|įtį«. Tad klūpant ar laukiant 
r Viešpaties Jėzaus atsilankant, 
L\pe sukąlbėjo gražias maldeles

- Tikėjimo, Viltas, Meilės ir 
& Gąąfesio - aktus. Tada^ Jėžū^ 

EiBgo pas kiekvieną atskirai. 
I^Jštfipildė juose tie Jo. paties 
l^žpdzįai: Kas valgo mano kūną 

L ir geria mano kraują, aš pasi- 
f lieku jame, o jis manyje.” Jau 

Į ne mažutėliai gyveno, bet Jė- 
žus jų širdyse. Malonė! Links- 
mjrbė! Džiaugsmas! Taip ilgai 

r/ laukta valanda buvo jų. Jėzus 
Y juos priglaudė prie savo Sal- 

tižiausios Širdies.
Po pietų 2 vai. įvyko krikš- 

B;to apžddų atnaujinimas, ir at
gavimas Švenčiausios. Jėzaus 

dieš ir Panos Marijos glo-
‘z* . J \ X ’

Su degančiomis žvakėmis po-1 

relėmis vaikučiai prisiajrtino 
prie klebono stovinčio su kopa 
fež mišiolo ir atkartojo tuos 
pačius žodžius kaip kad krikš- 

tėvai atsakinėjo kuomet 

fdos atnešė prie krikšto, 
itnaųjinę apžadus visi įsi- 
I j škaplierius ir rožančių, 
migti visa, visi grupėje nu- 
aukė fotografiją. 
ros spėjus atsigerėti tais 
šiais įspūdžiais bažnyčioje, 

ihua- šventė savo deimanti- 
jūbiliejų. Miestas buvo iš
būtas ir daug pastangų bu- 

padėta pplikti gerą sveti- 
ėms įspūdį. Liepos 4 buvo 

lėlė paroda. Šv. Kazimiero 
iūgija dalyvavo su savo flo-

■v
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..___ ____________ inkime visus di-

Lietus! I^05^ Cbic**08 darbinin- 
prakiuro! Ebras1“8 ssv’ja »rsaniza<-i.ia. jH- 
Maj&b dalyvauti rn«Bme rD<ieniai * He-

“Hosrl?^^ ^ūjų narių prira^
■ v * «* *• • »• ■» *

Rytą liepos/6 d._vaizdas, iš
sivystė ir sugrįžome į parką 
Vaizdas buvo gražus.' Šv. Ka
zimiero koras-pasižymėjo la
bai puikiai, šokiais ir daino
mis, taip kad diidžiuliai ploji
mai, be jokią perdėjimų, buvo 

lietuviams duodami.

Žinoma, ;ta garbė pirma 
priklauso yadui,.vargA. Šla
peliai, kurs taip skubiai su
gebėjo išmokyti šokius ir dai
nas. Ne vieną laiškelį gavo 
ir vadas varg. ir dabartinis 
klebonas, kuriuose,pagiria cho
rą už jo pasižymėjimą. J

Prąslinkus visam trnkšmui,' 

dabar prasidėjo vasarinė mo-
* *_ * . • 

kvkla, kurioje, jau lankosi 70 
vaikučių ir dar? vis didėja 
skaitlius. Yra viltis sulaukti 
gražių pasekmių toje srityje.

Pramotėjus

pagelba ikleh. kun. J.’jhnboto j 

suorganizuota iš kelių narių, 
bet dabar jau. priskaitomą prie 
didesniųjų. Per tuos 15 metų 

yra daug nuveikus parapijos ir 
mūsų visuomenės labui. Šių, 
le-mefų- sukaktuvių paminė jis 
mui, liepos 22 d. rengia išva-

autoiu. u- 

ipkalbėtr reikal 
Č|Bmčiųs blaivybė idėją: 

įfoi? ūežiūąa - į
raal lis prok W s4 

Ūhyma^* širdyje Philadelphį- 
įir inteligentų, 
[yti, kad genįs valios

»•

;NesUei dė-
& V- 

įTą-i 
^liiladelphijdj

i'T *
11

•1

lyje? jis ne$
v

lw»ivy^

Išinėjūno vajų, įkurti kursus, 

rfkui' būtų gvilde-nand; ~rišamr 
darbininkų reikalai, darbinin
kai supažindinami su savais Ižiavimą ir į jį užkyietė visas Į 
reikalais, lavinami išsireiškimejsios kolonijos' draugijas iri 
ir vadovavime. Tam pajėgų I kuopas. Draugijos jau pasi-Į 
iyra ir jų rastume, jeigu tiki žadėjo dalyvauti. Išyažiavį-| 

rūpestingai paieškotume. |mas įvyks lietuvių parke, prie 
I Ką sakote, ^darbuotojai-jos f Į stoties 24, Glastonbury, Conn.

Rankpelnisl Šiame išvažiavime programa 
|bus labai įvairi. ’ Bus visokių 
| žaislų. Kumščiuosiu mūsų įžy

mūs sportininkai. Ypač nu
stebins visus vaikų komedija, 

‘ ‘ Pupų rinkimas. ’ ’ V aikai
daugiausia pririnkę pupų gaus 
dovanas. Dovanas gaus ir ki
tokių dalyviai, kuriems bus 
pripažinta pirmenybė. 

I- Kviečia yisfcis

L • • £ Šv. Juozapo Vąldyba

•s w

uA^nieh'atj

> '•» užuojautą
gyvenančių- lietuvių širdyje,
tai šiandieną labiau ras, nes 
šiandieną girtybės ' biaurūš 

vaisiai daug žymesni ir labiau 
žmonėms įkirėjo nėgū. praei- 

’lty-

1
' c 1 
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LAWRENCErMASS.
.i .

Mūsų “Pąlapga” šį metą 
gėrėjosi svečiai, vietiniai sene
liai, ypatingai sodietės, stu-j 

dentaį, Vyčiai, kurie viešė ja. 
vasarnamiuose. . . ,
. < »

Lietuvos Panelės

/

Trr-r: v.

f y
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[Moterys, ji 
u pietus, » 
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sveSiai- ręį£|l laimingos kelio

nės* - M<^eplinsk^s ^sį^ato^ 5 

•veikė kuopose^ S. Ijtl 

Federacijos skyriuj*
kuopoj, būdamas t&hpiĮ 
kn tni rašHmnVh inT^ 

atstovu. Užtai baltimori^iai 
tinkamai jį pagerbė. Garbė 

mums visiems, kad i£ mūsų 
žingsnius atjaučia visuomenė, ? 
Taip pat ir Dr. Vencius aplei- ; 
džia Baltimore. Apsigyvens * ? 
New Yorke. Jam ir buvo iš*-

.. . * -
leistuvių vakarienė. Tik kita **<#

P-lės Adelia Čaplikaitė, Ona 

’asironiutė, labai pamėgo mū
sų “Palangą?’ Onute gera 
plaukėją. Jos dalyvavo kartu 
su N. A. A. Vyčių Komisija, 
curi ^surengė šiame mėnesy 
rimtą išvažiavimą po vadųyys- 
tė kun. Virmauskio. Komisi- 
jos nariai buvo sekanti: Al. 
Ivaška, V. Medonis, V. Tumu- 
liūnas, J. Bingeliu S. Čeikaus- 

kas ir p-lė Šrinoniutė, kp. rast. 
Šiame išvažiavime dalyvąvo 
šie dvasios vadai: kun. Čapli-' 
<as, kun. F. M. Juras, kun.1 
7. Juškaitis, kun. Virmauskife 

ir^un. Kneižys.

Moterų Išvažiavimas

Šv. Elzbietoj Dr-ja sutrau
kė į savo išvažiavimą So. Bos
tono jaunimą. Šį sekmadieny 
įvyks LDS. 70 kp. Komisijoj: 
K. 'A. Vencius ir Silv. Čeikaus- 
kis.

Šiandieną Philadelphijos lie
tuviai blaivininkai girtybės 
dėka atskirti nuo pramogų ir 
p&ilinksminimų, svaigalais 
nudažytų, pasitenkina liūdnais 
vaizdais, kuriuos tveria girty
bė: Jos dėka įgyvendintas pa
protys laužyti ir kojomis mi
nioti visus įstatymus; prade
dant nuo Dievo ir šalies, bai-

I ♦ «• ■ - >
giant draugijų konstitucijom. 
Bet aš neabejoju, kad Phila? 
delphijos blaivininkai stoją po 

Į blaivybės vėliava kaipo prity- 
Irę kareiviai narsiai kovos su 
I priešu, nes jau pažins jį nežiū- 

jrint kuomi jis bus pridengtas. 
I Sveikinu K. Vidikauską kai- 

Įpo geriausį blaivybės prietelių 
| ir gaivintoją.' a

grupė rengia viešbuty.

. Linkime laimingos kelionėm 
abiem. Bet J. Čeplinsko kai
po bendradarbio apgailestaus- > 
jame.

X.

I BALTIMORE, MD.
Į Sudiev draugai-darbininkai
I X

I Šioje kolonijoje išgyvenau
115 metų ir visuomet dirbau su 
I lietuviais darbininkais.

_ . *

I Dabar,1 nors sunku atsiskirt 
įsu ^visais, bet esu priverstas!' 
i grįžt į Lietuvą ir ten darbuo-r 
|tįs su savo šeima ir . Lietuvos | 
| darbininkai^. < ' • ■

Liepos 21 d' š. m. išplaukiu! 
Iląivu “Estonia” į Lietuvą pas j 
I savuosius. Nors .liūdna skir-1 

Itis su draugais amerikiečiais, j 
Ibet kaltu ir džiaugiuos, kadi 
I dar kartą, 'jei Dievas duois lai-1 

Imingai perplaukti okeaną, pa-1 
I matysiu savuosius ir savo tė-| 
|vy Lietuvą. - ž ^ |
I Pirmiausia tariu su Dievui 
|savo mylimam ir gerbiamam! 
I klebonui kun. Lietuvninkui, Į 
| kuris man per/tiek metų buvo! 

Ikaip tikras tėvas ir mand dva-| 
|sios vadas. Jeigu kada užrūs-| 
| tinau gerąjį kleboną — dova-| 
I nokite. ' .

Taip pat tariu sudiev drau-| 

Į gailis darbininkams, o ypač 
| mūsų Brangios organizacijos 

TLDS. nariams, su kuriais tieki 

metų dirbau. LDS. 30 kp. dar
bavaus ir buvau tai pirminin-l 

ku, tai raštininku. Ypač esu 
dėkingas Federacijos 25 sky
riui. Brangūs broliai it sese

lės! Aš niekados nesitikėjau, 
kad jūs man parodysite tiek 
užuojautos, kiėk parodėte su- 
rengdami man išleistuvių puo- 
tą. Jūsų geras širdis ir nuo-l 
širdžius linkėjimus atsiminsiu 
ant visados. Liepos 8 d. man 

[bus atmintina diena.
Dabar susijaudinęs nieko 

daugiau negaliu pasakyti, tik 
ačiū ir sudiev. Ačiū ir sudiev 
ir tiems, kurie atėjo į man su
rengtą puotą. Nors atsiskiriu! 
nuo jūsų, bet ™no «rf«*jau-apdarė; Vaiky skaičiusi 

[mintis pasiliks .^iy^irpn-ljį met, padidėjo' Xokytojau-l 

ja-pats klebonas ir į pagelbal 

pasikvietė kleriką L. Praspafli 

.lių. ij.. \ »,! II
Be to,, klerikas Praspaliu^||' 

su~klebbno pritarimu ir leidi
mu aplankys lietuvių namus 
ragindamas užsirašyti katali
kišką laikraštį “Darbininką,’’ 
“Draugą” ir “Laivą.” Lietu-' 
viaipasihandokite proga ir už- 
siraSyH®^

a * —* ■- > -
* _ - c.
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J.K.

HARTFORD IR APIELIN- - 
KĖS LIETUVIAMS ‘

_____ -..r
Priimu Lietuvė? Laisvės Pasko- S'gč 

os Bonų kuponus pilnoje jų ver- * 
ėję; atneškit^ o aš išmainysiu į g 
avorą, kokį tik norėsite. Par- . ? 

duodu vyriškus it moteriškus apa^. ‘ 
tinius drabužius; užlaikau gramo- ; < 
fonų ir lietuviškų rekordų; siun
čiu pinigus doleriais į visas šalis- 
parduodu laivakortes į Lietuvą ir ; 
iš Lietuvos. Visokiais reikalais 
kreipkitės.šiua adresu: - (L.-31^ ->

177 Park Street, Hartford, Conn.

< f-

L0WELL, MASS.
Čia lietuviai katalikai smar-į 

kiai veikia. Keli metai atgal 
apie lietuviu veikimą, nebuvo 

i girdėt, bet dabar, atvykus į 
šią parapiją naujam klebonui 
kun. F. Jurui, visai .kitaip vei
kimas eina. Alisai kartu su pa

rapijiečiais jau daug čia darbo 
i padarė parapijos labui/atšalė
lius vėl pritraukė prie parapi
jos, o kitus sustiprino ir pri- 

I statė prie kilnių visuomeninių 

darbų. . - ' ' »

1 Dabar sekmadieniais visuo
met mūsų bažnytėlė pilna žmo-

NEWARK, N. J?
Šiame mieste teko apsilan

kyti praeitais metais, taip pat 
ir šįmet turėjau progps į būtą 
vietą;atsilaužyti, ^kur- gavau 
gražių įspūdžių lietuvių para
pijoje, kur klebonauja ktm. Įg. 
Kelmelis. Šįmet atsilankęs <įar 
daugiaus gavau įspūdžių, nes•

i šį sykį radau šį tą naujo: kle
bonija gražiai atnaujinta, sve- 
įtainėj naujos scenerijos pada- 
jryta ir gražiai artistiškai iš- 
! malevota. Dabar scenerijos 

labai gražiai atrodo, kaip ko- 
Ikiame dideliame -teatre. Kle- 

nių. Daug žmonių priima tan-lbonas darbuojasi ir viską tai
kiai komuniją. Nuo sausio/11 so-gerina kiek galima ir taip 
d. riki liepos 1 d. klebonas sa-|pat darbuojasi,-kad'greičiaus 
kė, kad išdalino 7,000 komuni-1 pastatyti parapijinę, mokyklą, 

jų. * j tą parapijos žydinį it šviesos
Šį pavasarį nupirko prieĮšaltinį kuris nėštų šviesą atei- 

bažnyčios lo6ą žemės, aptvėrė Į nančiai gentkartei ir ją glebė- 
aplink;bažnyčią tvora ir numa- Į tų nuo ištautėjimo nasrų.

į levojo geri ir pasišventę para-1 Dabar visi su nepaprasta pa- 
pijiečiai. . I skuba rengiasi prie* parapijos

Dabar rengiąsi išlieti cimen-1 metinės ekskųnrsijos,+^ East 
tu aplink’ bažnyčią taką. BelLong Beach, liepos 227d. Šį- 
to, šį metą iSmaliavojo klebo-|met visi mano^kad bus iš vi

lniją viduj. f , I sų" didžiausią ekskursįja; ties
Tai^i šį irA^Bą nuveikėme di-|kas metai vietinės parapijos 

: už
pernai važiavo 12-ka vagonų, 
nes vieta labai puiki prie jūrių* 
su puikiausiomis maudynėmis 
ir kitais patogumais. Tas pu
bliką patraukia. Apart to, vi
sų patogumų ir smagumų, 

j kiekvienas atlieka* savo priė- 
derystę važiuodamas į pdrapi- 

|o| ekskursiją, nes prisidedą 

Iprie savo parapijos parėmimo, 
i iii

Sod. Rep.

aWASHINGTON dėpot,CHIGAGO, ILLINOIS
. i Biznierius.. — £hiea- Į 
gos aįkričio primininkas Ra

polas Andreliūnas dabar tūri' 
įsitaisęs laikrodėlių, brangak- 
menių ir muzikos krautuvę ge- 
resnioj vietoj/ 2646 W. 63rd 
St. Jis daro neblogą biznį.

Iš Rytų.darbuotojas. — Jau 

keletas mėnesiij bus kai Chi- 
cagoj apsigyveno bnvęs Wa- 
terburv, Conn., LDS. kuopos 
raštininkas Juozas Klimas.; 
Dar kol-kas į vietinį LDS. vei- 
kimą neįtrauktas.

. Dar nesirūpinama. Ne ką 
daugiau kaip mėnuo beliko iki 
LDS. Seimo, o dar nieko nebe
sirūpinama apie Seimą. Jeigu 
nėra galimybės atstovą į. Sei-1 
mą pasiųsti, tai nors gal gale-1 
tume sudaryti Seimui įnešimų, | 
kurių tarpe gali atsirasti ir la-1 

bai naudingų organizacijai.
Snaudžia. Jau senai beįvy-Į 

ko apskričio susirinkimas. Į 
Kuopos, nepajudinamos, irgi I 

snaudžia. Kai-kurios jau nu-į 
stojo gyvavusios. Kai-kurie 
žmonės nemato reikalo mums 
vakariečiahis priklausyti prie 

LDS. Skaudžiausia,, kad ir
. » • I

darbuotojų yra tokios nuomo
nės. Darykime^ kąmors, kad 
tokias mintis prašalinus, žmo
nes, ypač. darbuotojus?as, is 

■-nau(įnl i o prikėlus. '
Parodykime ko norime. Kai- 

knrių LDS. narių kalbama, Į 
kad Centras, rytiečiai ignoruo- ! 
ja mus vakariečius, nekreipta 

mus jokios domės, nepaiso mū
sų reikalų ir teisių į organiza- 
eiją Kai Seimai duodavę chi-< 

eagiečiams vietą Centro valdy
boj, tai Chicagųj LDS. neblo
gai gyvavusi. Gal tame ir yra 
kiek teisybės, bet, atminkime,

*• • f ** Bi .. . - \- - * •
delius darbus su savo gerbia-| ekskursijos didėja-auga: 

mu klebonu. . '„• y
• Parapijiečiai yra dėkingi sa
vo klebonui už jo pasišventimu 
ir darbus mūsų parapijoje. Te
gu Dievas, jam duoda sveika
tą dirbti ilgiausius metus.

Vasarinė mokykla vaikams

v •

M

ei mažų nesusipratimų lie- 
ų skyrius nepasižymėjo 

momis, nors skaitlingai 

vavo. Flotas, kurs žymėjo 
uvos mūkvklą po Rusijos 

abartinę Lietuvą, buvo ga- 
gražus bet Uegana artistiš- 

__ ’Vienok reikia
Icądf1 lietuvių įlotas kad vien savitarpinių kalbų

■f*

♦ <

••

»

■;4rt

•* ••- * įf. \

žadu jus aplankyti 
kais, iš tėvynės Lietuvoj.

■ Jūs; kurie čia pafcftiekate gy
venti darbuokitėsfr^a&V 
liau vienybėje ir neleisJi|^Uū- 

kiems tamsybių apaštalams iš
naudoti mažiau • susipratusius 

| darbininkus. Sudiev, sudiev. 

Į Jnsiį 

r" ’w

CONN.
Šios kolonijos lietuviai gerai 

gyvuoja. Bemaž visi užsiima 
ūkio darbais. Ūkininkams va
sara nelabai gera. Perdaug" 
lietaus. 4 d. liepos buvo čia 
didelė audra su ledais. "Ledai 
krito labai dideli ir daug dar
žų pagadino ir medžių lapus 
gerai apgenėjo. Lietuvių vei
kimas menkas. Bedarbių nėra. 
Klimatas geras. Labai daug 
žmonių praleidžia vaisarą. Tur
tuoliai apsistatę vasarnamiais. 
Ponia Pz Stonienė iš Sy. Man- 
chestėrio leidžia atostogas pas 
Al. Krikščiūną, Čia šapų* nė
ra, oras tyras; Yra ežerų ir 
upė. Sportininkams gyveni
mas. Patėmijau ~ žmonių iš 
New Haveno ir ’ Bridgeporto. 
Liet u viai nemažai žuvų išsive
ža iš Washington. Vięna žu
vis buvo 18 starų.* 7 <£ liepos 
gyventojai nja.tė didelį erelį le-. 
kiojant. Vienas senelis sakė, 

kad jąu apie 40 metų kaip .ne? 
matęs erelių Washingtone.

Lietuvių jaunimo yru nema
žai. Parapijos ųetugrirm Glaų- 
ilžiamės prie 
ko viešas mokyklas. Jaunimas 
ištautėja. šiaip lietusiai viri 
gerai gyvena, fafūrimęi & L. Rį 

K. A. 205 kuopą. ’
AL P. Krik____
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Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BASKUS IR AB(H>KLY 
725 Slater Buildin g 

Voreerter, MsaT 
IGNAS J. BALKUS 

101 Sterling St Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY: 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

i I

1 .KjKTiTjT:_\.]

-i ’y 
.į<
Į '■• 

į ?

se

b* - ’ %

r-

laikraščino-j neužtenka. Padarykime susi-

' •dz-ž »’s'7 t r*' /
' ‘ z ė’* * m-i t - a jL

i*’-

Juozas čeplinskas
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MŪSŲ VAIKAI
Ar dėdė pažibti ta

W TA 
puikus n

NUSIŽUDĖ JONAS VILKAS
- Jonas Vilkus, 37 nietų am

žiaus, kuris turėjo kambarį 
po numeriu 8 Moore St, 
Cambridge rastas negyvas' 
išeinamo j vietoj. Jį rado 
namų savininkas L. Jasius 
pas kurį jis gyveno.

Vilkus pasikorė pats, Sako 
Jasius.

Saužudys pirmiau gyveno 
prie Cherry St. ir dirbo vie
tos knygų krautuvėje.

Šis darbiną

_ t/*

*Verke ir Iii 
teotutė, broliai, 
_ - < • t - • > »vt <

tol nUd •• j
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Office

TO16-W |

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstu ir vidąrių ligos pasek, 
mingai gydomos.

Virš 2Sį metę praktika ’

Verte 
_____ 10c.

Malas Naujas Aukso' 
us—bshos (celulokka

Mato Aukso
ū»—bUfeto (eeluloidos

MĖGINAMAS DIDŽIAUSIAS 
PASAULY LĖKTUVAS

Birželio 27 dieną Londo
ne įvyko skraidymo bandy
mas’didžiausiu pasauly lėk-' 
tuvu, kurs sveria 14 tonų ir 
turi 3 Rolls Royce 2100 ar
klių jėgų motorus. Nąujas 
75 pėdų ligumo lėktuvas yra 
padarytas iš plieno. Nusi
leisdamas žemėn jis atsire
mia ant dviejų ratų, kurie 
turi aukštumo daugiau kaip 
7 pėdas. •

Mūsų LMkę Šventoji, Šv.'Te-’ J 
resė, Vaikelio Jėzaus Maždji ū 
Gėlėlė. Vertė Juozas Stankevj- V 
čius .........     35<

tymėliai.' Išleido M. Paltana
vičių . .S,.-;—. J '

knygos ~ buvo perka- 
^ąos, teatruose statomas pjė^ 
sės, Bet veikiai visa tai bai-

Lig'gyvendamas jis 
įpūstojo garsėjęs, o po mir- 
; Jpes per kelias dienas po lai- 
Įfifetuviu nieks ir jopavardės

100 METŲ SUKAKTUVĖS
"Šiais metais suėjo šimtas 

metų, kai Konradas Johan- 
nesjvan Houten išrado būdą, 
kaip pagaminti sveikiausią, 
kakao ir kaip išskirti visas 
nuodingas dalis is kakao pu
pų. t)ėl šio-išradimo Vari 
Houten gavo nucr karaliaus 
privilegiją prekiauti kava 
visoj Olandijoj ir kolonijo
se. Nuo to laiko buvo su- 
organizuoti., dideli fabrikai, 
kurię fr ši^ndie kakao, išra
dėjo Van Houten vardu pa
vadinta, tebegaminama. Šim
to meti} sukaktuvių proga 
Amsterdame buvo suruoštos 
didelės iškilmės, kurios tę
sėsi ištisą savaitę, iškilmių 
metų briftf? atidaryti 3 pa
minklai: 1) <Konradui Jo- 
hannes van Houten, 2) bu
vusiems tarnautojams \ ir 
darbininkams ii' 3) atmini
mui miesto Veespa, kur pra
dėta gananti kakao van 
Houten. Reikia pastebėti,

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
. - - > ■ \ ‘ ---r

JUODOS (prastais minkštais viršeliais).-------- .50
JUODOS (prastais kietais viršeliais)-------------- .50
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)--------  .85
JUODOS (geros odos viršeliais)__ ■ -------$L00
BALTOS (celuloidos viršeliais)__ --------- s--------$1.00
■BALTOS (celnloidoB viršeliais, su kryželiu)——$1.15

• Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broądway ' ' South Boston, Mass.

■j»” ■J1 ■!* "' * *............L'*1

kad van Houten kakao yra 
laikoma geriausią. ■
; ‘ ~V-.' . • /

' Van Houten kakao dirb? 
tu vės per tą laiką nedirbo. 
Dirbtuvių administracija ir 
darbininkai visaip stengėsi 
tą savo šventę pažymėti: i- 
liumrnaei ja, fejerverkais etc.

' ■- (“Ūkininkas”)

Šiandieną grožį .tavo visam pui
kume matau ir vaizduoju, neš il
giuosi tavęs!..—A. Mickevičius. §

AR TEKANTIS VANDUO .
< PATS IŠSIVALO

Manomą, kad nešvarus 
vanduo, patekėjęs upėje ar 
upelyje kelis kilometrus sau
lės ^šviesoje, pats išsivalo. 
Tačiau tyrinėjimai ro^o, 
kad.tokia nuoirfbnė yra klai
dinga. Rasta, jog deguonis 
ne naikina, kaip jki šiol bu
vo manoma, bakterijų kenk
smingumą, bet tik jas neit- 
ralizuoja ir 'išnaikina jų 
kvapą.

Tyrinėjimai parodė, ’kad 
organiškosios medžiagos ny
kimas visada labai pamažu 
nyksta.' Taip, Ohio upėje 
ties miestu Cincinnati Ame- 
rikoje rasta viduriu ‘bak- 
tenjos, nors jos' vandenyje 
“maudėsi” beveik 300 die-

Taigi, geriant upių ir upe
lių vandenį, reikia būti at
sargiems, ypatingai dar ir 
todėl, kad Lietuvoje yra ne
išpasakytai nešvaru^ papro
tys mesti į up£ pastipusį šu
nį arba paskandinti kačiu
kus ir dar kitaip vandenį 
teršti. . ' (“Tr.”)

feJPo šęšių dienų po laidotu? 
■•viri lygiai dvyliktą valandą 
ūnaktį" tos artistės kambary 
.suskambo telefonas. • Artistė 

gjSĮėihė. telefono trūbelę ir 
gabalo: ji išgirdo pažįstamą 
balsą.. Nesenai miręs rašy- 

į-fojas pasisakė kalbąš, mei- 
ūiįaj pasisveikino ir pranešė, 
• *kad ten puikiai jaučiąsis, a- 
Sūriame pasauly, kur jį labiau 
^įvertinę ir davę vietą tarp 
. Ająstofano ir Moljero. Aps- 
O&itai, jis labai patenkintas, 
į .Iš artistės pinkų iškrito 

šfrūbelė. Ji neteko sąmonės. 
<įLain|ė, kad kambary ne vie- 
yAa tebuvo. Jos svečias-pa- 
^gavo trūbelę ir ėmė khlbėtis. 
vJRžšytojas, matyt, nei kiek 

nesupyko, išgirdęs vyriškio 
ba)są f iš savo mylimosios 
kambario. Jis pranešė, kad 

;j<xkapibary esą nespausdin- 
? tų rankraščių. Kai būsią

? . -

te TeL So. Boston 3520 ■*.-A. 0. ŠALNA-SHA1LNA 
| LIETUVIS ADVOKATAS


