
užsinuodijo.

Lenlęijoj/ib

dnrbfrrin-Nesisteb&ime.

S; - *

igB trūnit j*

_ PasirochZkaip mažai atsi 
žiūrima įj darbininkų, svei
katą. .7 .7 \ ..„j

DERYBOS SU LENKAIS 
VARŠUVOJ PERTRAUK

TOS-. / r
Lietūvos ir Lenkijos derv- 

x>s pertrauktos. Lietuvos 
delegacija grįžo iš Varšuvos 
į Kauną. 7 • :

ANGORA—Praneša, kad 
Rusijos Sovietų valdžia Af
ganistano karaliui Amanu- 
lachui davė specialį laivą 
važiuoti į Turkiją ir paskui 
į Batumą. Be to, komtmis- 
tai jį iškilmingai palydė j o. 

7* Sovietų komunistų svetin
gumas karaliui buvo didelis 
■BF®rdhi^i'rJie jį buvo pa
sodinę net it į caro sostĄ ir

_ ■ , > TYNĖSĮVYKS LI1
26 TA DIENA 

CONNECTICUT AUDINY-Į Rickard paskyrė diena ČIOJ NUKAPOJO DAR- Lrit^Sų^irios į

BININKAMS ALGAS • Yorke
THOMPSON V1LLE, Ct. ■ y pyy YORK-' .;

- Bigelow Hartford Cąr- pranešg atletą 
pet Co. nukapojo audėjams jai, 'kad Tunney sto 
algas ant 10 iki 15%. čampionato garbę pri

. Algas nukapojo, bet- pro- ney, Yankee Stadiui 
dūktų kainos stovi nepaju- pos 26 /t Tikietų 
dintos.

<•? . -<77-

- Lietuvių

i ii 
likfiestų į ka-

DĖAUGUS VĖL
PRIĖMĖ Į KOMUNISTU 

Q 3 KATODUS X 

MASKVA. — Praneša, kad 
prašalintus iš. komunistų 
valdžios Gregory Zinoviev, 
Eeon. Kpmęnęi^^fc J^iata- 
koff ir keletą lutų. ^Trockio 
draugų grąžina prie komti- 
nistų. ", ' , r

Jie visi buvo kartu su 
Trockiu ištremti už tai, kad 
jie pasipriešino dabarti
niams komunistų partijos 
diktatoriams. • \

Oficialė komunistų spau
da praneša, kad ir kiti bus 
atgal priimti, bet jie turės 
grįžti visai nusiginklavę ir 
pasižadėti būti ištikimais 
tarnais komūnistų diktatū
rai. • , ’, •: ?

DYMUOSE /.Y.

MELROgE, Mass. — “Tony” 
Planskis, So. Bostonietis Nau
jos Anglijos Olympic bandymo 
bėgant šokti į viršų laimėjo iš> 7’ 
dviejų atvejų pirmąsias vietas.

Kadangi jis buvo jau pasi
žymėjęs balandžio mėnesy, tai 
dabar jam davė tą garbę va
žiuoti į Philadėlphia ir"liepos 
3 ir 4 d. d. lenktyniuoti su pa
sauly pasižymėjusiais sporti
ninkais • Olympic Decathlon 
bandymuose. Linkime mūšų 
;“Tony” i r-ten laimėti pirmą
ją vietą.- )

Valio Plansky!

šv. Tėvas-atsišaukė

——- . r- V *• - <s f j t7 »'•' : ę : pjll
TONY”PLANSKIS VĖL 
PASIŽYMĖJO NAUJOS į

kad/tą* vietą geriausia pa- . . LOWI 
siekti rogėmis, pakinkytais dideles t 
sinimisl ' < ’Charles

Tuoj imtasi priemonių, kįmpani 
Norvegijos konsulas pasita- Mass. 
rtjs su kitais mano, kad. tik 
Rusijos laivais galima būtų j.ia 
išgelbėti lakūnus. rtsIea W

Rusija sužinojus apie “L x Taigi 
talia” itpasaži orius, be nemažas 
prašymo. ruošiasi pagelbon. kų gaus .A>į ’f. ; v(’ *1 ■ . .

ralius vietoj diktatoriaus 
Stalino. -Diktatūra jau perg 
daug paprast asdalykąs Eu-

Karditus Rusijos komu
nistams tikiu., j j • ♦ 7 ji

S ■ . •

MMMMM» -

ARKIVISKUPAS KAREVI
ČIUS IŠVAŽIAVO! ;

—-~BVBĘBAMJt4 > ■...1

KAUNAS.—Praneša, kad 
J. E, Arkivyskupas Karevi
čius j^yažiavo^vienam mėne
siui į. Šveicariją gydytis.

dar nenustatytos.' 
į! į vi1'”

.........Jin ffISi KANSAS
Birželio 12 d. čia pra 
naeioualė respubMk^Į 
tijos konvencija. Pa 
atstovai pasidalinę..^ 
datas HooTeris tikisi l 
ti, bet kiti sako, kad^ 
_imėsią$. Oi® 
, Ši partija neturi žn^ 
kuris būti} jiopulerisl 

■ ir tinkamesnis už-deaS 
1 tų nominuojamą kamj 

Smifh. Hooveris jųį 
joj yra populerišjdą 
bet jis turi nemažai ii
SU. '

i Pirmiausia jie nusileido 
ant' salos Kanai, Hawari, o 
paskui ant salos Piji, o iš 
ten lėkė tiesiog į Brisbane, 
Australiją. , Pabuvę keletą 
dienų Brisbane leidosi į į 
paskutinę vietą Sydney, Au
straliją1 y t

Gegužės: 31 d. jie išlėkė iš 
Oakland, Kalifornija.

Birželio 1 • d. buvo ‘ant sa
los Kauai, Havcaii.

Birželio 4 d.\ ant salos 
Fijir-- y

Birželio 8 d. jau buvo 
Brisbanee, Australija.

• , Birželio 10 d. pasikėlė .ke*- 
lionen į Sydney, Australiją.

Tikisi laimingai pasiekti., 
.Australijos valdžia už pa- 

įteiki 
$25,000 dovanų. * .. ■ .

Iš kairės dešinėn yra: kap. 
Lyopj lap. Smith, kąp: Ulm 
£r' "VVarner,, yadio operato- 

21 -5 •. *. * • • ' - 'V . • J -nūs. . J •-f .-.v įr* s <Jie viso jau padarė 7300. 
mailių- kelionę į 82V, valan- 

r >. t- '"“'1

Iš Brisbane į Sydney yra 
500. mailių. Taigi visp- jie 
padarys 7800 mailių. -

; Dgrybęs p
■VARŠUVA

ir lenkų komisijos Varšuvoje 
svarstė lenkų pasiūlytą pro
jektą dėl susisiekimo per ir 
su okupuota Lietuva.;.

^Lietuviai; ^pareiškė, kad 
'Jtiesioginis susisiekimas ge

ležinkeliu su Lenkija- nega
lima  ̂>pakol lenkai negrąžinu 
Lietuvai ^ViTniaūs' krašto Uty 
lig Suvalkų sutarties^ 7 Po 
tokio pareiškimo lenkai at-

Stybę klausimą.

Hindenbtrįp &ri& 
rymįndujės*

: . BERLYNAS?■ ' -t ■ tmunisfai Reiehst&g^ fpai 
tokį ?lenną,(’ kad!i<$i^ 
šaukt i polic ją. ' f ■ ' '‘į 
i -Svarstant anmestij&fT 
tyjną’-Jčomunistai *feikąl 
vigus komunistei palest 
kalėjimų. Kild AStirūM^į 
ęaį,.- Koihunistai viet^f 
jdžių. paleido; į daHi^K 
ščius.- Kova buvo smafJi 
žiauri. Posėdis -buvo | 
trauktas. T-

Dabar prezidentas 
denburg7 tariasį ap&Mįį 
mą naujos Valdžios.
ti, kad. bus paskelbti įirfj 
jį rinkimai, q gal 
darymo naujd kabineto.

Visgi su komunistais^ 
bas negalimas, nes- jie- 
negali savo noru praj

kumščio, -ginklo, 
kią plukių, ka'd pliev 
atsiekus tikslą * į: 
o .; . , y i > Z j
VAIKAI RAtO KUTO

KRAUJU RUUn^
KfSEiaEVO,Ru^ 

Sovietų-komunistų. ►, ipb 
lose vaikai

įį» tiu daro * 
mij(« znlgsinu. Vretsj

kraują arba bruknių.«

J •

MANO KAUNE STATYTI ' 
NAUJĄ ROTUŠĘ 17' I

Kauno miesto valdyboje 
svarstomas naujos miesto 
rotušės statymo klausimas. 
Naują rotušę manoma sta
tyti greta senosios arba 
nybės aikštėje, greta kąro 
muziejaus/
y .• y f\.< —

* v ♦

HERB ASAUSKASVfit ’ 

KELIAUJA Į LENKIJĄ 
Lietuvos irrirvefsTfefd rek

torius p. Herbačauskąs, iper? 
nai važinėjęs Lenkijoj^ ir 
pagarsėjęs įvairių nesąmo
nių apie Lietuvą skleidimu, 
birželio pradžioje pasiryžęs 
vėl keliauti į Lenkiją. F

s Pašovęs '
r k 

r1"-” - .. <

a cms vekieUj
- ? T/ | "

LIETUVIAI SU LENKAIS 
> SUSITARĖ BERLYNE

BERLYNAS t — Lietuvių 
lenkų komisija p. Sidzikdusi 
kui . pirmininkaujant. .ląp* 
svarstė lietuvių patiektąjį 
vietos sjisisiekimo projektą- 
Beveik visais punktais susi
taria.

s ' - -■------------—r*

NFAVARK^NJ. h- P«į- 
kios, jaunos motery’s darbi- 

EF- nrnkės, » kurios užsinuodijo 
JJnĮ^ Sta^ Ra- 

. dium korporacijos dirbtuvė
se, patraukė korporaciją į 

K;7- teismą /
. Jos kaltina korporaci ją uz 

i neats^mmąTkad da-
PiP 7 ■■ M



Prancūzą

yr.' skautin. Šenbergas. Be 
j, stovyklą ruošti padeda

TINO DAINOS 
va! _ ~—

--—£--»-

uitiu neduodamos 
jam grąžinami?

mano .25 
Ei, TS- * 
.----- -.25 .>
b) Oi, J‘4 
—-.25 4

Stovykla prasidės s. m. bif- 
Žeiio 2Š d. ir baigsis liėpoš 
mėn. 3 d. Tikimasi, kad į 
stovyklą suvažitibs veik Visi 
Lietuvos skautai. Stovykla
vimo* laikas sutampa stt II 
Dainų Švente ir Žemės Ūkio 

[ir.-.Pramonės phroda, todėl 
škautai tą visą irgi turės 
progos pamatyti.^ 2 '

sėj iSdegė apie 6 įa> jm&o. 
Gaisro priežastis tiriama. /

• ' . 1 • • 1 y ' .

NUBAUSTI KOMUNISTŲ 
ATSiSAUKIMŲ PLA.•

■ i ■ įstojai
Gegužės mėn. 4 d. Kariuo

menės teismo sesija Vilka
viškyje nagrinėjo komunis
tinės literatūros ^platintojų 
Šneideris ir Vįktop . Pi-, 
Hausko bylą.. s. : , * :
Į' Šneideris, nuteistas & mė- 
į ųesiams kalėti, «Pliauskas 
i išteisintas.

3.'K. Ar amerUdet

vriėttHiririMi smab.
'

Klaipėdos vokietininkai 
smarkauja. Nors, einant 
Klaipėdos , krašto statutą, 
lietuvių ir vokiečių kalbos 
krašte turi turėti lygias tei
ses^ bet. vietos vokietininkai 
visur stengiasi; lietuvių kal- 
bą Visaip išstumti iŠ- visų 
vfe^ųjų, vietų.' ^Štai, iš 380 
kraštopnokyklų tėra tik viė- 
!ha ;vienintėlė, kur dėstomo-i 
ji kalba yra lietuvių kąlbaų 
Vokiečiai mokytojai už lfe-

gatnta tam tikti® “benuo-

I ’ V ■ i - >. 1 , I t .1 > Į ' ■ / U’ ' •4 f ■ i '

8. K Ar yra ypatingos taisyklės svetimtaučiams
jūrininkams, norintiems tapti piliečiais? t;

A. Taip, kiekvienas švėtiifttautis jūrininkas gali ' ’ 
įlaturalizuotis, pirėiiaęs “Pirmąsias Popieras,,” jėi -t 1 
lariiavb tritf mėtas ant Su v. Valstybių piršlybos lai? » •./
vo ir turi paliūosavimo ir gero pasielgimo ; ^$di-, 

ui W
9. K. Kokia kita svetimtaučių rūšis turi ypatin- ’

gas privilegijas gauti pilietybę? ' . ‘ m' ‘
A. Visi svetimtaučiai, kurie/ užsirašė į Suv. Val-> ysų- 

stfbių laivyną, jūreivius,'ar kareivius. i f o Į , . , * 
' ' 10. k. Ar yra nėfcėfiiSte. bandyti gauti pilietybės . 

pesetas netikri kfltiafe? —____Z-'
A. Taip,'yra? beteisėta ir yra sunki bausmė už - 

paėmimą popierų apgavyste. j ' ’p .. i '
/ ;■ r ‘c

dainiai, 9) medžio dir- 
Įmfaldaj, Ikneraf cęlu- 
i; ik, 1(1) metaToTįšdir-" 
hdpynos, vinys, strajg- 

pramonei ma-| 
^fcjrankiai, 12) odos 
ptai, |3) audiniai, ma- 

. galanteri ja, 14) 
JgfMB mrbiniai, muilas, 
l^^nėtika ir tt, 15) 
Kabulės dirbiniai, 16) 
M? statistika ir mokslo 

17) popieriaus, 
mąžo ir pan. dirbiniai, 
^tabako dirbiniai, 19) 
tas, gėralai, konservai, 
^pirotechnikos dirbi- 
&adlci, 21) susisiekimo 
ntalės, automobiliai, 

dviračiai, veži- 
Urai ir 11, ^2) auk- 

«gintaro dirbiniai

t ’ ’ ’ . •» • I
Apdovanoti ordenaiš j 

UaHNAS. —’ Pranėū^jĮ 
miriistėtiui Lietuvjii - p. Pti- Į 
aux įteikiant Respublikos Į 
Prezidentui savo atšausimo! 
raštus, p. PuaiLv buvo apdo-l 
vanotas Gedimino ordėnu.

Gedimino otdenu I 1. ap- 
dovanotas iV Romos guber
natorius kunig. Špada Pa- 
tėriztanipkuria taordeną Įtei
kėju ūsų atstovas Italijai p J

■ --- .-y .....

IŠ AMERIKOS J. V. IR KITŲ 
KRAŠTŲ ATVYKSTANČIŲ 

SVEČIŲ DĖMESIUI
Atvykstantieji Kaufiau a- 

merikieČiai lietuviarir kitu 
kraštų svečiai dėl butų ir 
patalpų prašomi kreiptis 
Užsienių Reikalų -Ministeri
ją per Amerikos Lietuviams 
Priimti Komiteto sekretorių 
p. Karosą. • ,

p A. tmiy iree • 
nativity or desčent 
J' 8. Q. Are thėrė spėriai roles fbr felien seamen 
who wish tb become naturalized? <į ‘ ,

- A. Yes, any alien seaman mayLfeconie natutalized 
after havjng- taken out tits VFirsi Paper” ii ke 
has šeB’ed 3 yęars on ,a Unitpj $tątes inėichant 
vesst>l,'and has a certiireatę qf dischąrge aid good 
cunduet.

»*.L 
priyiieges'iii seeuring citiženship?

A. All'afiens’ wbb 'h^ve 'coniplfcted an .enlistment 
in the United Staies^iNatvy, Marinė Corps or-Army^

10. Q. I> it illėgal to try toobtain ęitizen's papers 
bn falše.preteąaeš?. . .\7>- - -L-|J-414

f ’ ATes, it is illcgal and. thąre .is 4, Severe penalty 
‘for papers secured by falše statements and' frauds.

’. j : fj j 1 ' ; - > t < :
r; ,'L‘U' hri: / i ACORRĖOTI^\ t

A new. Ęederal layv relatiye'jtij tie natjtralįzatiohi aūd ė^ižehship of'inAfrlė^-tVd- 
inen, ęųactęd since tįė printiųg >of thįs Čąteejusją, make^ the following chatiges 

! • necessary in Ghąptęr XVA Lessop 5, buėsįions 1 to 6, iricltišivfe f ’ ’ • 1 <f b/. /. < >
L- A .Q.“ maiTtfdjiMi'makė his n;. > f z į^- u; ■. t » 1 ..-į

tir laikotarpi miestas norėtų | SKAUTŲ. ORGANIZACIJOS | 
užbaigti kdnali'zącijos ri Į10 METŲ SUKĄKTUVTĖS j 
vųnd^tiiiekib‘* dĄčbuš, !ku-Į1 š^iiet sukanka dešimts] 
riam’rtiksitli reikėtų apite 6Įmetu nūp įsikūrimo skautų] 
milijonui litų ir pastatyti Įorganizacijos Lietuvoj. Lie-| 
visų pilę pradžios mokyklų, Į tuvos . skautams tai brangios Į 
kuriam tikslui peikėtij išleis- [sukaktuvės. Yyr. Štabas, no- 
ti apie ‘du su puse milijonų, ridamas suteikti galimybės 
d likiisią paskolos dalį ‘ su-1 tįsiems {skautams bendrai 
naudoti miesto grindimo pa- Įšvęsti šias sukaktuves, ,nu- 
tbbulįiiimuij kad * privedusltarė suruošti Kauno apylių- 
mipst^ą f prje ,. em opeiškps|kėse visos Lietuvos ; skautų j 
riiiėdtij.. įšyąizdos. x_. ,, r< Ibidžląjų; Stovyklų^ Štoyykr 

ruošti jTt jfliKYftdogąiiiJ 
mui pilnai -užsimokėtų, nesi sudarytas atskiras Stovyk- 
įFedils priverstiną ^utuneĮ Ios( Štabas is Vyr. skaųtinįn- 
pradžios mokslų , visiems Iko kap. Šenbergo, skautįnin- 
rhokslo amžiaus vąįkamsĮkų:, Blynaitės, Ciyinsko, 
nuo t iki 14 metų -prišertų | Grigaičio ir Tamošausko, 
samdyti' patalpas atskirų j Stabo Viršininku paskirtas 
asmVhų namuose ir mokėti Į vy 
(nuomos’ apie 270,000 litipĮta 
Taigi įrengus tas mokyklas | Studentų Škautij Draūgoftė 
bus galima padengti iš me-l 
tinių sąmatų nuošimčius ųžl 
paskolą ir amortizacijos] 

[nuošimčius. įtaisius pato-l 
Ibulhftą grindimą žymiai mą-j 
Įžešnes sumas veik vieną ket- 
[ virtą’ ar penktą dalį piiseis] 
neršti grindimo remontui .ir. 
Į todėl ir Šiam reikalui pasko- 
Įla galės ąpsimękėti. 
hSoV: 

f Eksportas ir importas 
I - KAUNAS. Balandžio

I . x * ■ • - ■ • .... • - • • • 4,. T . • ’
r ... ... ' j j ‘

Q. What other čiass of aliens irę given spėriai 
.................. ' t : t ; 1

■ v _ i • 1 j <• r

,Ą Noį nė, aMen or fcrreignėr may beėome natūr- 
alized jvhile,we are at W»r witb the čountry of‘wbich 
•tie is a’subject. , ( , > I .i si • I

7. 0 Who may become natiltalisęd Aikėrfcaiif
■vy-hite persona or thyse ėf Afriefiir

K "« »■ ‘

't ' - S •
| J ttd-a ,ffU 11-5* ui 

į 4
ip aritpett ( J Ą,Taip,i 

Įąii mHpu. 
Doėihe MUruH»tiM.of a p»nnt natur- 2. K. Ar 

j etflldren aM|f > ; .
’eši proTiding tie ehildren eame. to

, Jl-įr < J l>

•) § 1. Ųž ginkluotą sukili- 1 
mą: a) atimti Lietuvai nepri- 1 
klaūšomybę, b) Lietuvos ten- i 
torijos daliai atplėšti, c) su- ] 
daryti su kitomis valstybėmis . 
ryšiams^ kurie įžeidžia Lietu
vos suverenumą, d) nuversti 
konstitucijos keliu įvestai 
tvarkai ir valdžiai, nusikaltu- 
šieji baudžiafhi mirties baus- 
me. ... ‘

r. i 1
Tardomoji priemonė dr. Mil

tini ypat. byloms tardytojo 
pusk irta laidąvįmas, , sumoje 
10,000 litų ar to laidavinm nė- 
pristačius laikomas kalėjime.

Teismo tardytojo pareika-r 
lautą už jį laidą sumoje 10,- 
000x litų nrištatė Lietuvos 
Lietuvos Varbo Federacija, 
įkeisdama tai sumąi savo.ų^- 
judoųiąjį turtą.

Tbk*. Miletas ilgią laiką yra 
Įdirbęs kortrblieriu prie vi-3 
Sų buvusių valdžių. Dabar-1 
tinei (tautininkų valdžiai' jis 
nėpatiko dėlto, bad' he* jų 
žrnbgjus ir kad jo: organiza- 
rij#> f. D? R t-išėjo- opozioi- 
jorU Dr. Milčib ptfeaf dentaš 
Staetona pravarė ir dar no
ri j j pasodinti į kalėjimą ar
ia sušaudyti.; , i . t

Matyt diktatoriai prieš 
galą taip spardosi, u -j

LialHą .lįmiųąma .4
L ' '^7i v .. . i ■' j t į n
jpėdos mokytojų semi- 
boį. Prieš tokį lietuvių 

smaugime <vietta Jie*.

»os šiatutu ši Sąjunga
■ teisės užtraukti ko- 

. paskolos jOt

.tokios , karnoj, 
h'tižsįlįrmai priimami 
Sau, bet smulkiems gy- 
ms1— 2 fit$ ir pa^lęįų 
fer-Alit. Vijetų kainos 

(nuo griūtų t
kv. metęą sieįia 

gegėse- '
apilse aikštėse — nuo 3- 
lįu|. -Vietų užsakymas 
doj priimamas iki bii- 
•^d-\ Užsakant vietas 
bųt įmokėta ne mažiau,, 
50%. užsakvtos vietos 

B®.' <Vietų užsakymai 
narni ir vėliau, bef pini- 
įsMetą tuomet turi būt 
akėta kartu ir 25jaroc, 
giait,

Rį&VOS DIKTATORIAI 

teraus opozksjob : 
lįįŲUS SUKIŽTI Į 
MteUdsnMtŲ

auino “D-kas'’ praneša, 
dabartinė Lietu vos.tau- 

valdžia iškėlė* byld 
^Dr. A. Milčių, bįv. 
tyfes kantrolierį. Jjs 
taMhas baudžiamojo sta- 
ljfepildymo ir pakeitimo 

ypatingu Valstybės 
įšt. 14§ punktu 1, 

įeskamba šiaip:
ttišgi Valstybės Apsaugos 

įstatai
MtT Viefose, kur paskelb
tam stovis, gyventojai už

"t““*! dtiwn -s pawm, 
penį) y*' Y ' ‘ v* ■
ąepVoy Mnyzfcfee Ifhė.ia nofuted:

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
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IDOS (prastais minkštais viršeliais)—------  -50
IDOS (prastais kietais viršeliais)—---------  -50
IDOS (geresnės minkštais viršeliais)---- -85
IDOS (gerojr odos viršeliais /J----- -----—_$LO0
.TOS (celuloidoė-vifšeliaifi) • į ■» —• - 7 —rf
TOS (celuloidos viršeliais, sų ^yželin)>-~^^4^i 

ilsus užsakymus siųskite sekančiu antrašrf: i5

West Broadway ■ South Botton, Mass.
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apie 10,000. '
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již* t nę(u ert iyAi

autoriaus 'tariant
Išarėta «Jįoj<x vėįdii^onūškoje 
na žymėti, n*dygma|if. Tliftdnri 

kurs pasireiškė
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tiesia, rankas į
i-1 lAtzfo. J O Vd**

H dėmesio

r 'Nuo pereitų mėtų va- 
Kaune ėjo beveik nuo2;

r— 
kiaU‘r C*.' 

, i ’. ,T : 
daug 

ijSarįspaųdų. 
^erai api ūpina

įlinkas bent kiek gali rašyt 
duoda gerų 
visų *darbų ' <p 
priskiria prie!
' Gudriau vedamas “Mūsų 

•Rytojite” jau turi prenume
ratorių 100,000j nori iki 1$ 
gegužes dar b^nt' Tiek dasL 

1 i'varyt; Bet nevalios, d£r ir 
iš tų, tai tikrų prenumeratų 
yrA tik biskį daugiau kaip 
oonnn n-H tos-taip sinntinė- 
jama. Bet spausdinataa-jau 
100,000 ekz. Dabar jis veda
mas. neva ^nepartinėje , dva- 
sįoje,rbet kaip hįts pilnai iš- 
platytas tuomet4 buš panau
dotas partiniai agitacijai ir 
be abejo i duos; tautininkams 
geras pasekmes.; >. ;

“Lietuvos Aidas” irgi ge- 
riau vedamas r Už katalikų 
laikraščius ir turi visus ofr- 
ciozo i “Lietuvos” skaitvto-

70 kp. susirinkimas Į- 
vyks 24 d. birželio po dvylika 
taiviįj^^flisirinkurių perkėla 

“ Ine dffi feveeptu Karionei ųpįk-

įvyks sekmaęiį^gr, a 

d., tuoj po. sumos. pąn 
svetainėj. Ateikite vfer 
siveskįte • naujų narių. ! t

r- ' »• ’ u > - «
■» ? *v ■

. BROOKLYN,
Pirmadieny, birželio II; 

vai. vakare, K 
Angelų parapijas sve 
vykstLDS. 12 kuopos susi 
kimas. Kviečiame gausiai;

jangus^ iMiltaig^gy^ JgTggre
va tiuli

k8os ir meilės- mokslas ^ųtįk^ —k
taip mažai tikrų pasekėjų 
|n^<mijp^. tarpe/..,, “Sūnūs 
pajaidūnas.” Prįsitran- 
kęs — gdlop grįžta sūnus 
palaidūnai tėyy^kėn, t 
minęs, nebedrįsta akįij be-> 
pakelti, 
tina, kokiu tai žibančiu aky 
šė džiAų^mu, ]Šilha mėi 
šypsena —•

<' ie - x • ' O, kuris įvyks 17 d. birže-
,4 Mjlčius atleista iš Valsty- .kviečiame' na-
bės kontrolieriaus pareigų, jrius atsilankyti į §į ąų§irinki- 
Tai paskutinis žmogus' iš|n^ Jr užsimokėti-mėnesines, 
buvusių kataliki šku partijų f .•
bloko' / - , 'prirašyti. Nariai, kūne dar ne

turite mokesčiu knygučių tai 
>Iilčius gvOia rimtas žmo- Į gausite susirinkime. ;l 

gus, pažiūrų veik tautinin-1 Darbąi prastai eina 
kas katalikas. Kaip jis pa- J^opernės gerai dirba, o med-1 
kliuvo į federantus as nesu-lydinės' _įr vilnonės prastaL. 
p r ant u,' bet skaitomas riša Daug žmonių be darbo, 
laiką Federacijos šulu. Yra] S. Čaikauskas,
užsikirtęs, jei ką Sužsispirš,| - z LĮ>& 70 kp. rast.

Igiau gyvumo,, aktingu- gražintas skęsta kaitrioje 
4-ya^ag^ij^įtiiitoje ‘atmosfe- 

rbje. Oęas tartum nuojsaii- 
plastikos meno paro- les spiųdukų vi 

s . .. » . . . Nerte<tyiiabp
kaip veidrodis ši t 
likis pakrančių ’mė^žii^vm- 
nikais apsikaišęs.-Arba vėl:

tįžia,” Nejauku, apsinįaų7 
kę—vėjas dūksta ir dar jau 
praretėjusį medį laužia.., 
Šiurpu liūdna, o cia dar 
aukštai iškeltos; kirtėjo kir
vis žada užduoti paskutinį 
smūgį ilgaliemeneipušelei...

'Žmuidzinavičiui gražiai 
vyksta netik upės,''ežerai, 
bet ir jūra. 4“Mūsų pajūr 
iys’A — tikrai reto gražumo, 
spalvų harmoninguiiao pa
veikslas lygiai ir “Murma- 
no pakrantė.’ ’ Gražus ~ 
‘Pajūrio smiltynuose.” Pla
tūs pajūrio 'smilčių' plotai, 
vandens siiplauti, vėjo sune
šioti ištisi pusnynai šau
lėje geltonuoja. Geltonkase 
mergytė, supintomis, per 
krūtine nukarusiomis kasi
kėmis — sėdi įbedusi aku
tes į smiltis.' Kojų blauzdos 
ir: rankos šaulės ir smilčių 
nukepusios — žarsto pii^te- 
liais įkaitusias smiltis. Čia 
pat priešais .ant žemes guli 
atidėta lėlė. , i

' IL: ■ ■ ■ > ’
Iš J uozo Zikaro kurinių 

vienu žymiausiu rodos, bus 
“.Viltis. ’ ’ Tiesa,' anot paties 
autoriaus žodžių ^“gal kai- 
toto; tašai baltos gipso lip
dinys nepatiks, o kaikuriė 
gal net pasipiktins—bet to
tai tik parodys — kaip mes 
dar tolimi nuo vakarų Eu
ropos kultūros, kur pana
šios statulos 
garsiuosius sos 
miestų muziejus, 
bėveik nuoga moteriškės fi
gūra. Tačiau tai nepapras- ** • v' » R

<
ridos. Būvu senosios* tapybos 

Mackeričiąus ir 
v Lietuvių 5 Dailės 

ruųšto, A. Varnoj-Lat-
RĮffito dailininku iri kt. Laiki- ~Miškais ūžia, yerkia,1 gau- 
^nosios sostipės. ip^iorimę^ė- 1

, jams buvo totai riesibai- 
’ gianti meno šventė. Tik 

mes, kaimo -gyventOjai” pri 
rakinti likimo prie savo'že^ 
melės — gūodėmes neturį 

Kf. stipresnių sparnų' pasiekti 
v Kauną ir nors mažai valan
ti dėlei pasidžiaugti vaizdų , ir 

spalvų pasauliuose. » ;
x Mūsų laimė, mūsų daili- 

ninku tarpe radosi žmonių, 
kuriems buvo lygiai brangūs 

rit' -'"ne tįk sostinių skrybėliuoti1 
svečiai, bet ir mūsų kaimo 

M' pilksermėgįąi piliečiai, tie 
gausūs būriai besipnokinan- 

ĮjjjĮffi*08 - - jaunuomenes, kurių 
daugelis . visu užsidegimu 

^ri laukia panašių progų—me- 
H2 no parodų. - v*

ri" - Gegužės 1 d. šį. m. užsida- 
rė Panevėžyje, ' po Velykų 
švenčių atidaryta Antano 

W. ’ Žmuidzinavičiaus ~ Žemaičio 
ir Juozo Zikaro kurinių pa- 

iri0*1--' ■,
Nužiopsojau ir aš. Į Pa- 

. neVėžį tėra tik 30 kilometrų 
ir' pasikinkęš būrį per pęn- 

r Irias-, valandas, .atsidūriau 
l^aifiesto. Nenuvykti Pane- 
\ vėžiu, kuomet atidaryta me- 

*Wfio paroda;-4aildaU tai’šaif 
riE-^.būti Romoje ir nematyti^ 
^popiežiaus.

Parodos rūmai nedideli, 
oldriena kiek didesnė salę ii 
s| dar du mažesni kambarėliai. 
O. Visos kambarių sienos tirš- 

tai nukabintos paveikslais. 
O čia dar biustai, figūros, 
bareljiefai — jau iš pirmo. 

iLžvilgrino sukelia nepapra^ - »-
|s lankytojų įdomumu 
įU Antenas Žmuidzinavičius- 
W Žemaitis amerikiėčiamš ge^ 

Tai anomas dailininkas, pa-i 
% irijotas, aktingas visuome- 
y'-Jiės veikėjas

'mieste.

>s puošia visais 
sostįhių ir šiaip 

” “Viltis/’

J

<1

>|

j
■ \

■ -A—U'4 • v T T5*! — saulys. ' E 
. visų jo paveikslų, parodoje 

išstatytų — labiausiai krim 
f ta į akis “Linų? kūlimo tal- 
? ka Dzūkijoje.” 'Ankstyvas 

rytas, užpakaly, giliai, peni 
^keturkampį langų —'blaivė- 

^• ja mėlyna rytinė aušra, su 
J ‘Siliejama sykiu su gelsva ži- 
j bintd. šviesa. ^Plačiu ratu: 
k susėję keletas moterų ii 

mergaičių galvas apsirišę 
šviesiomis, spalvuotomis 

/skepetaitėmis, — linksmai, 
^tauškędamos ar dainų, pri- 

tariant kultuvėms linksmai 
traukdamos — su ūpu savo 

Cdarbų dirba. Spalvų švelnu- 
įjmas, ir kompozicijos pa- 
ĮĮBrastiimas. kiekvieno akį 
įmukto pritraukia. “Kai- 
ptoo Idilija.’’ Kiekvienam, 
/Todos, pažįstamas, dažnato 
pįLietirvos kaime užtinkamas 
Sįkįpmas.—Medžiuose skęsta 
F.Jrftmas, aptvertas^ • stačiai? 
^'štankietėliais darželis. Saulė 
| nusileidus, padėjus temti, 
g Kaifcfy bernelis ėjęs pro ša- 
E# stabtelėjo intt»fc|i81ib).U 

po$ tvorelės stovi merge- w* *3«>*>* % * 7t

rinkimas ,atsįbųsA nedėlioj, 
d. kinelio, tuoj pn sumai,4** 
tuvių bažnytinėj svetainėj.- 
si nariai malonękite atsija 

ti ir Užsimokėti u/.vilktus'mp 
kesčius.. ,x‘ 
f.; 4'TT-'; = -j

PROVIDENCE, R. Lųp 
• LT$. 'll kuopds nren / ** 

susiriękknas įvyks sekm 
ny, birželio 17 d., tuoj p 
mos, bažnytinėj svę 
Svarbu, kad visi šiame s 
kime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime 
pavyzdį kitiems. Ii

• ’ /• ! > * 
t , , T

NBW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos r mėn 

susirinkimas įvyks, sekm; 
ny, berželio 24 ((Į.f .1 

pietų,' bažnytinėje' svetainei^ 
339 Green St. 1 Kviečiame na
trius (ęs) ,ateiti Gera proga;uM 
simokėti duokles. ■ Valdyba

do išraiška paviršutiniai ne
maloni, turinii nusikaltimo 
žymių.' “Mano . tėvo bius
tas.” —'Ramios, geraširdės, 
atviros išraiškos ' senelis. 
Sauso veido, — kaip ir dau-
• f ■ * r? .'į •• -jgUma neturtingų -4 lietuyių 
kaimiečių.. Nepuošia jo kak
lo ir krūtinės balta apykak
lė nei kaklaraištis, pa
prasti; lininiai," sodiete^ šei
mininkės austi drobiniai, sur. • raukšlėmis mar^kipiaį' — 
dengia išdžįūvugių* krūtinę.., 
Jono Basanavičiaus biustas: 

tas pats, kurio > modeliu 
atliedintas dėl* paminklo 
Karo Muziejaus ’ šodnelv. 
Autoriaus žodžiais r “lipdy
damas , š| biustų pozuojant 
pačiam a. a.,D-rui J. Basa
navičiui, turėjau šiek tiek jo 
veidų' idealizuoti? Tuo mė
tų, D-ras Basanavičius jau 
buvo gerokai sumenkęs, pa
senęs ir ligos išvargintas. 
Lygiai kaip Michael Angelo 

; kurdamas Mozės Statulų no- 
r j/1 1

nes valios, išraiškų, kaip di
deliam žydų tautos n vadui. 
Lygiai ir'šiam D-ro Basana
vičiaus biustui-atvaiždui no
rėta priduoti to kilnumo, di
delio pasišventimo ir vilties 
keliant tautos . užsnūdusių 
sąmonę, kaip tikro Lietuvos 
patriapko.” k ,

Dar įdomūs Avie jų Vvškii- 
pų bareljefai. '/ Paliulionio 
—’“drų£apsįtikėjimo gynė-

^R^ito, kurs-/‘gf< 
ru mokėjo pikta nugalėti.” 
Tiedu bkrėljefai padaryti 
sulig šių modelių kabų Kau
no Bazilikoje. Dar įdomus 
“Genijus,” “Be sielvarto” 
— kaimietis^ linksmai šyp
sodamasis, atsmaukęs skri- 
belę ant pakaušio—rūko ra
miai sau pypkę. Nėra jam 
jokio rūpesnio nei sielvarto 
koki bus valdžia, kokie par
tijų principai, nerūpi jam ir 
jų rietenos bei vaidai. .

(Bus daugiau)

■ į ; ’ _ . , ę

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠIT? GIMTĄJĄ UtETUVlŲ KALBĄ, ;

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS . J
GRA2UUSĮ VAIKU LAIKRAATJ

fiangybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, edėrašČiaL 
juokai. Piešos vaikų teatrui. Onutės iš gimtėjp kraš-

.3^,, 
1 ’
Turauskas —“Ryto” vy- 

riaųsis' tedaktoįrife.J 4Moks
lus ėjo f*aryžiuj^ Ant diplo^ 
mato,, gaudavo stipendijų 60 
doleriu mėnesiui.’ Voldema- J * < - .' *ras. jam pasake-^ar važiuok 
į Suomi ją ari Estija į pa- 
siuptinybę tarnaut už 800 li
tų mėnesiui arba į Varnius 
į koncentracijos iio^erį? Tu
rauskas nuvažiavo namo į 
tėvynę. - Tai dabar įsakyta 

_ -.. . kad visa1 stipendijoms gau-Tėja Įkvepti savo 'kunniuf ^■rii^ .^ 4=
/ ,-ri j) v.-. . 4 jį • 'tegu £umą toojdte grąžintų

kės kūno gracingumas, vei
do ir akių išraiška — rodos 
gyva įkvėpta esybė, drąsiai, 
su pasitikėjimu, kupina 
skaisčios vilties žiūri į tolį. 
Šis t dailininko kūrinys, iš- 
statytas tokio Paryžiaus pa
našioje parodoje —' nepada
rytų gėdos Lietuvos vardui. 
Arba jei šis Zikaro skulptū
ros idarbas patekti! ir tokiu 
Luksemburgan — galėtu jis 
lygintis su nepaskutiniais to 
niuziejaiis kuriniais.

Toliau: “Svajonė”- 
nos mergaitės biustas. Gai
ži šiek tiek nusvirus, veido 
Ir akių išraiška — pilna ko
do tai liūdno elgesio, tar
tum kokių- jaukiu sielos įs- 
oūdžių pagadta, svajoja. 

<*Be vietos.’’ -— Dar jaunas, 
>t jau pratysusiu veidu, į- 
kritusiais skruostais vyriš
kis. Stovi jis atširėbęs šal
tos akmeninės sienos, gatvė
je, _ apykaklėn įsitraukęs, 
šaltis, gal ir badas sykiu 
4eviltė ^- dar labiau sudar
kė jo joo išvaizdų ir pablan- 
kusias akis. Tur būt bedarė 
bis neturją toi dien^dnų- 
igb kųsmo ir vietos ~ d gal 
liūdnai »migranto likimas1 
ištrėmęs. nežinomon šalin

jau-

1

* »

•Z

IJWi

kaip DarboFede racija žmo-Į apsvarstyti keletu kitų svar- 
gus.' Valstybės kontrolierio
vieta svarbi ir jų turi užim-|ga užsimokėti duokles.
ti ištikimas tautininkas kad 
ir apykvailis kaip senelis V. 
Matulaitiš arba kas kitas

• * t ■ , | e * <

jam panašus — kurs "klau
sys kas bus įsakoma.A i . J i 'f *(' ..t ■;

r Žinoma bus ir daug ma
žesnių valdini: 
ištikimesniais

ir geriausio dalyko nępra-1 . « . y ,
leis, taip darydavo prie kri- WORCESTER, MASS. 
tkščionių, taip darė ir dabar I Darbiiiuikų šusizipkimas >

į . į LDS. 7 kuopos susirinkimas 
/Voldemaras pasipriešinimų jį Vyks, birželio 13 d./8 vai. va- 
nepripažįsta. Savo priešus I karę, ^ažnytmėj svetainėj, 41 

nlm tuojaus, o eia dar.to-,
dpp^jusios partijoj J,rinkti’ darbininkus piknikui, ir.

bių klausimų. Be to, gera pro-

M. P. Sčiuka,' 
ė . LDS. 7 kp. rast-

į BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis 

| susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos16 d. 7:30 vai. vaka- 

...... , . . ,re, Lineoln svetainėj, 26 Lin-zesmų valdininku pakeista ^ st visi
ištikimesniais tautininkais I • Valdyba
arba net ir fašistais. Tąsi :-------
dabar jaučiama ir kitose viJ ĮTARTFORD. CONN, j 
eose įstaigose — dėlto valdi-j LDS' 6-tos kp. susirinkimas 
ninku kinkos dreba kaip tų 
avių kuomeį mato vienos | svetainėj, 41 
yįlnas kerpant. t-/■< I. . Malonekįte;

Derybos su lenkais -

'■ Visuomenėje yra vyrau-

— bęV jis tot£tari4s kO gra-

bet kol "kas į-Varniuk
‘“k- ■- '■ 't, f* ,*

žint 4—nėbėūt dalimis išmo 
kės.. Į 
dar neišvežė.

• z' - - : : •*

Turauskas žmogus apie 
savę perdaug manantis. Jo 
žmona francūzė — lietuviš
kai nemoka. Ir gyvent nbrė- 
tų plačiai Jo.ųspiyacijos ne 
psęki etorėlius—bet mažiau
sia’^ atstovus./ Bet politi
kai* nekoks. Su žmonėmis 
nemoka, sugyventi, karščiuo- 
jasį o daugiausia kenkia tai 
— kas tai aš. Ir. “Rytas,” 
kad būtų kitoniškas ^redak- 
torius netaptų taip susmu
kęs/ Pats nęprirašo o kitus 
visos nustumia, arba nepri
traukia. — Jo supratimū tai 
jisai daro didelę ,garbę 
kefto straipsnį talpina 
te,”/užtai iš rif

"jus paUklnimas^ — kad^SU 
lenkais susiderės ir gėrių ge
riausiame atvejujė tai Vil
niui’ gali būt suteikta šiokįa- 
tokia autonomija. Visas da
lykas laikomas didelėje pa
slaptyje. Spauda ir bet pa
tįs Užs. Reik. Ministerijos 
valdininkai apie derybų pie
nus labai mažai 'ką težino.

L z -Geriausias politinis baro
metras, žydai, tiki kad susi
tars. J^r dėlto, šįmet labai 
pradėjo budavotis Kaune 
namus — sako kad po susi
taikymo su lenkais porų me
tų būsiąs prekyboje geras- > vžž- ■x *' • ’ ‘ ; ’ **■

• * - ■ ' r

įvyks birželio 10 d. bažnytinėj 
Capitol Ayę. ( 

Malonekįte; visi, nariai atei: 

ti, ;ųes yra svarbių reikalų dėl 
kuppos naudoš. <Taipgi, mąle- 
nėkit.e užsimokėti kurių ; yia.

parodys pats gy-

delegacija ratva- 
Kauną rytoj ar

•mjj

' ............
• > : 'f • r > - ; * Iv 1

1 ' L

Amerikos Lietuvių R. K. 
deyaciios xVni-tas. Š 

bus. 27^2&d

Visi Federacijos skyruB fe 

F.ederMci jų pri 
draugijos bei Centralinių ' 
ganizacijų kuopos,
kviečiamos pradėti reių 
kad tinkamai prisirengus 1 
Am. lietuvių katalikų 
bes ir solidarumo reiškejps-į~J 

Federacijos Seiman.
Seimo dienotvarkė bus peki 

skelbta vėliau.
K. J. Krušinskas, ; ; ^ 

Federacijos Sekre 
180 Hale Avenue,

užsilikę mėnesinės duoklės.1 
riLDS. 6 kpJrašt

laikas.•— Ar jie išpranašaus 
ar nė tai 
venimasi.

Lenkų 
žiuoja į
šiandien.. Tai gal parašysiu 
ir daugiau. Bet spaudoje 
tai tikras žinias pirmiau 
praiiešąz Rygos “Segodipa” 
nė kaip Kauno Elta, mat 
“Segodnia” geriau už žinias 
ir straipsnius apmoka ir 
cenzūros nevaržoma. ...*

- y \ . Sp. Koresp.

Vanagaičio Dainos
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Kas norite išmokti gražių irlihksmų dainų kreipkitčs į mus, o gausite sekan- 
čias -Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir'“Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite)/ '' -
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taB^na'“Ry
te,“ 4ižtai iš rimtesnių ra
šytojų niekas ir nerašo — 

t 4« *•< ‘ *‘,f4

tas, o daT cenzūra tankiai 
jo paties įžanginius išbrau-

* v - *" . - * . '■—a
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tai'“Rytas” ii> išeina skys-
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> juokai, riesos vaikų teatrui. Onutės iš gimtojp kraš
to ir plataus. poBfiulio. Įvairumėliai Uždariniai iv 

i, pramogėlėm Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
! ■ iš popieriausjnolio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 

ŽdoL gusei metų-—l-det F4ną 2 kortus per^ličpeų^ ^ 
' '■ Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- . 

džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. "

MSu• . * B
galima visaip paįvairinti dainuo-: ;*q
jaut)________ •■........... ............. —25c. J

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau-
. ginusiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 

4 balsam)-------------------------------- |0e.
8. “DAINUOK" H Dalia (mokyklom* -V 3

ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)-----——------- -------- ----  60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ- ' 1
TA .(solo arba durtas; romantišku- » j
----

> i #£»_!_ _____________ • Jt - 2”ri.. « 
koncerte, publikai nustojus; patrio. --—I

. ■------~30< |
ttetatea su :«£•» 

nurodytoms meliodijoms ir dėklė- ! v-*1| 
, v * V.« v ,, , >■ !-*■••;.»,«■ h J Ž5t. J|
FORDUKAS (Poupnri iš 14 liaudį*^ 
dainų. Vyrų ckorui ir soprano. Juokų_ 
daug, lengva dainuoti).

... .

Solo Dainos^ >
MAMYTJ& (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) __ —_____ • - •
ASVBUAU PASAK y T (lengvutė;

' baritonui, mezzo soprano) , ___4Ūei
LITAI (baritonui; lengvute, tinka 
"Menaš, Mokslas, Sportas’' ii “Va
nago Plunksnos")  —50c. 
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žod^ai/'Vam Plun?*) -------------60c.'

i

t

✓

9.

.-• mo ir meilės pilnai —
10. MALDA (tinka to vmrio giedoti*

4.

5. STASYS (tmka‘<B&rbora”a/‘V&-
irago Plnnksnoft) T A-^.60e. 35—

6. DUL DUL DŪDELE (aukžtam balT?
sui : lengva, m£) L > ffig. ^l^Cy^AGd^LUNKSNAM^

/ •*1 * i r“■“—_ a. j

2. V£JU2fiLIS (flga, lengva, lyriška 
daina) ------------------------------- ----- t35e.

' 4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti
Mokyktoros vadovėU ^aųĮUok jy dali^^’Imant didėliam ska%inje, dU(> 
riiė didelį nuoSimtį^ ętaęuns taip-gtduočfema nuolaida, Kreipkitės į
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nys šlubuodamas

via! o

betšaHOfi&kbki
../ v/riž^i

karas
b. < Mteh&>

jie temoka tik 
* ir tai nevyku-

svetimus griekus 
ąa-

it - ’i* •doros •’-‘4 i •, erodui

♦ .Z,. įk » 
‘ “''' ' fe

senai

pe, nes jiems buvo fėikalinga.

s Nuo Kazlų Rudos ligi Marijampolės trauki
nys šlubuodamas eina,tai galim prisižiūrėti že-

Jau savo žiauria taktika 
su maSueriais operatoriai 
.yra gerui pasitarnavę bolse- 
rizmųi, bet dar sąiridjdi rau
donuosius' agitatorius,^ yra 
tai toks apakimas, kuris tie-

varė ir tebevaro savo plėši
kišką amatą. Tos nuolati
nės revoliueijukos — plėši- 
■mai privedė Galleso valdžią 
prie kolizijų su kitomis val
džiomis, atgrasė \ kapitalą 
nuo' Meksikos, nustatė pa
saulio opiniją, jau ir taip 
pasipiktinusią katalikų per-

sihlinuS, kokią svarbią rolę 
lošia telefonas modemiška
me gyvenime, ypač J, Vals
tijose,* reikia pripažinti, kad 
šiš nuosprepdis labai susiąu- 
rina ketvirtosios konstituci
jos pataisos prasmę ir yra 
paraginimu šnipinėti. Tai 
žingsnis atgal.

karas nepalietė, kokia buvo prieš karą, tokia ir 
dabar, dar keli nauji namai pribuvo, b Stoties 

į bufeto/salėj daugiausia matai žydelių, jie dau
gumoj rusiškai kalbasi, ar savą žargoną vartoja, 
lietuvių k ai bos, r et k are i a i s4 vok ieči ų būrel į * iš
girsi savaip šnabždant, lenkai slapstosi, stoties 
tarnautojai vien tik lietuvių kalbą vartoja Sto
tyje parsiduoda įvairių kalbų ir pažiūri} laikra
ščiui U s '* "V-

ątf-, anūkais atsisveikinęs Įsėdau vieno arkliuko 
vežimėlio ir senovės būdu iš Marijjpnpolės per 
KvifetkiŠkio naujakiirių laukus rstaisLiudvina- 
tan ritattsi. Liudvinavas, reikia pasakyti jau 
nevisai kai po kan 
mų išdygo, senieji 
Sutaisyta^, arba tai 
Sfiįiofiljis 
kytfe tižšiima, tie 

degtin i 
kadšiandiena Lh 
jo. Per&udvinav

ų senai, nebeteko, 
gailiai ašaroja, *'

Netekę vadovų, lietuviai raudoja.. . 
Negali jie melstis, prigimtoj kalboj.., 
Gelbėk, muš Viešpatie, šitoj/valandoj

Ž r d i ii y s Suvalkijoje. Marijampolės ge- T 
lėžiniteiio stotis puiki, moderniai pastatyto, adJįį 
visais patogumais įrengta. Miesto vežėjas ma- 
ne ntfvėžė marijonij Vienuolynam Malonūs ^vie- . -■ 
nuoliąi davė man savo gimnazijoj svečių kamba- 
rį, kur aš su savo anūkais gimnazistais, kurie 
manęs nepažiiib. ir dar niekad nebuvo matę,pa- 
sipažinome ir ilgokai pasikalbėjome.. TurŠjmfefe' 
apie ką kalbėti it kalba sklandžiai ėjo, nes vičP v 
nas 8 kl. gim., kiti trys žemesniųjų kl mokiniai. 
Nejučiomis atėjo paslartojrpenktavalandM. 
Liudviilavan vaŽiudti-Išėję iš kąmbario žiūri-

eiles Įspū(
nk . • /. 'ir/ '<' -

Atsiihiilittiai

53^6 priekaištai. “Jiekur- 
kas geriau tiktų Lenkijai — 
Ue Lietuvai, bet vis dėlto jie 
aiškiai įrodo, kad galingojo 
Anglijos politiko simpatijos 
yra ne su.Lietuva, bet prieš

Aria artojėlis protėviųv žemelę;
Ardamas dainuoja liūdnąją dainelę:
— O, Galingas Diėve! sunkios mūsų dienos 
Nerandam teisybes..,. Ašaros tik vienos!. 
Mūs vadai veikėjai kalinin pateko, ‘ 
O kraštas mokyklų senai nebeteko...

i Sesijos metu referentas h 
Pan Blokland davė neprie-h 
įfįtoį Lietuvai raportą ir h 
Kaltino ją dėl progreso sto- 1 
tos ^derybose sū lenkais. h 

* r*"*' . ' * A^Dar labiau Lietuvai ne-1 
prielankus pasirodė prancū-Į 
sų atstovas, socialistas Pauli 
Boncour. Jis reikalavo net, 
tad T. Lygos Taryba nusta-| 
®tų laiką, kurio bėgy Lie-Į 
raįva ir Lenkija privalo su-[ 
įtaikyti. Jei jos tb nepa-Į 
Surytų į paskirtą laiką, Ly-Į 
gos Taryba gautų įsikišti. Į 
Sis Boncouro pasiūlymas Į 
pilvo-. daugelio suprastas, Į 
kmpo grasinimas Voldema-Į 
fui, kad, jam tiesioginiai su Į 
Sakais nesusitaikius, Tautų! 
lyga pavartosianti prieš 
Lietuvą finansines ir eko1 
nomines bausmes. Kitaip sa- [ 
įĮmt, jei Taryba būtų nu- 
ųąyruąi Jam tikrą laiką susi* 
taikymui Lietuvos su Lėti- 
®ja~tiesioginių derybų ke- 
įiu, tas praktikoje tereiks-j 
w tik tą, kad Voldeijaras 
jjįitų verčiamas nusileisti I 
pikams Vilniaus klausimu.! 
feh tuojis, žinotha, negalė
jų, sutikti. z

Voldemaras nenusileido ir 
ffit pareiškė Tarybai, kad ji

goj vasaroj vanduo neturėdamas kur nubėgti <// 
užsemia ir dirvas ir pievas,/yanduo tik tyška, 
ilizga ir dailg ūkininkams nuostolių daro, i De-

' ''^9'. i* ' j ' */ * ' "* - i * ' «r7 -

iki keliaujančių patogumo Lietuvos valdžia 
daug mažiį stotelių visose geležinkelio linijose 
išteige^ Kauno ir Marijampolės tarpe tokios 
įbažos stotelės: Garleva, Pająsys, Jūra, Skriaū- -į 
džiai,-Vincai, Puskelniat Galop , šlubuodamas 
traukinys Marijampolėn,atsibeldė. Marijanu 
polė jau prieškariniais laikais buvo m p k s 1 o, -

kitur pliki grio- [mes paviršiui Visut lygumos, žemumas 
, tartum juokda-

(mas žaidžia, vis ir vis lyyg žaltys vingiuojasi po 
' geležinkeliu, iš vienos,- tai iš kitoš pusės lįįiu- 
kb vanduo tvyksi ir nori trauklių sustabdyti, 
kur tu įsibėgusį velniūkštį Sustabdysi, kai nu
dundėjo, taip ttlipykšėjo Maūriičžių linkon. /Ka
ras Maiiriičių stotį nušlavė, ddr neatstatytąjį tik 
sopa ribkso kur keliaujantieji sueina ir bilietų 
važiuoti nusiperka; Mautučiubse trupučiuką 
traukinys stabtelėjo į Kdžlų Rudų duiida. »Ka- 
dangi aš važiavau Matijainpoleh, liūdo j e reikė
jo ilgiau pailsėti, nes traukinys ioliad eina Pil- 
viskiuosna—Vilioiriških—Kitrirtuosna, gi Ma
rijampolės apieliiikes keleiviai Į kitą vagoną sė-: 

. da, kurs juos veža nesenai pastatytu geležinke
liu MarijaiiipdĮėu. . 7 *

■LY . -T’f ■' v <»<-'■: ■' r. .»

; ; Kazlų Rūda auga ir atatinkama su kitais 
. triobešiais yra stotis ir bufetas kur galima aĮka- 

nam užkąstų trokštančiam troškiflį užgesinti, ir 
pasigerėti.' Po kdro Kazlų Rūdoje nauja para
pija įkuria,: jau bažnytėlė pastatyta ir kunigą 
turi, aplink bažnyčių daug mažažemių ir b^e- 
nHų.^daujij jdrimd išdygo.^ Kazlų apielinkėj daug _

-Wė dabar trupučiuką
do, neburrtoja prieš Dievą, nei prieš Jo tarnus ' 

ktfnigus, tyliai Ikukia progos kada yėl galvų 
galėsią pakelti. Kazlų-Rūdos Upielinkės miškais

— > • . 5 ti valdžiai
o priešfcąr- ir tilo dar syki Įrodė 
galva; 111- vo ir sa vo. tiky lx» t 
re, mete ap- tą. Kristus mokine 
raišti jos Ka- neiąlkininkšuijant t
- Jam'į talrlię.^iiotuį.^. /-■

. S M i
r :•*r-. / Ksav. Vanagėlis

BU DRAUGU

uz senovės oauoziauninKų 
padėtį, bet" jos/Tąįuodanii 
faktąį retai tepasiekdavo . 
plačiąją visuomenę; nenorė
ta, mat,’ tikėtu kad kas nois 
panašaus galėtų būti IttisViį 
Amerikoje. Senato- 
jo^ tiriž^imai 
do, kad darbininkų j^auda 
nėra nei kiek \ perdėjųsi.'• . 
Anglių baronai, kur tik gdU, įĮ 
elgiasi su mainieriais lyg 
senovės Rbinos poiim sii vęris 
gąjš. Konstitucąjęe garaiiti- 
jos» >neegzišįubja kasyklų 
vergams, juos valdo upatą ir 
pyktis specialiai anglių . ba- ' 
ronų pasamdytų mušeikų, - U 
kuriems suteikiama poiiei- •' / 
■j i '• V ii */tjos teisės. Datbo valandos

‘*4 • \*f Y* x

ilgos. Atlyginirtiaš visai 
menkas. . . . . .> ,, - >

Idomiausis betgi, ir keiš-
v. . -s- 4-, . ,•/U <

kart Lietuvos poziei- ilgą laiką ir, esą, n^alima 
Oįtoęvoje buvo kur/ kas laukti, kad jie būti} praša- 
ffiįkžtenk jie kad Gruodžid linti į šešius mėnesius. .

Lygos_ Tarybos poser . Lietuvių-lenkų klausimas 
||<3au pbšėdzio įsyakarė- įapO atidėtas iki Rugsėjo 

sesijos, v
iin davč laikraščių fatteu- : Kas Bus tptaut Kofayje 
įudentams .labai Lietini
eprielankų interviu. Tarp sesl^e1 TJafu 4a'
ttko jis pareiškė, kad Vii- -bar aj^: »
atiš* i-askelbimas naujoje taryba daro-vis, didesni 
Smaro konstitucijoje sPauį“^A-l^S’

- v , sakant, verčia Lietuvą nusi-aetuvos sostine esąs ^blo- _ . .. r,- .*4 š;• p . , leisti lenkams Vilniaus kiaute valios ir provokacijos . + ti .-Bi.teidte -Gbam- ... ląe^yat
^afepteakč:^SiM>atijos padalyti ne-
r A. , ,5 A. nusizudzius politiniai, nes aprastai linksta prie silp-|. . - , w r2 x i. u x • •• - tauta yra pasiryžusi atva-esruų tautų, bet jei maža , /x j duoti savo sostinę ir nepa-r silpnesne tauta daro ypa-|T i z- •: kęs tokios valdžios, kuri josingų; pastangų erzinti ir * i Aal .s i x- /• x vardu atsižadėtų VilniausttbyoKUotF galingesnę tauriu.. - i.x± ■ ’ iriUJ—i* • j • ; j- Vilniaus atvadavimo klausiai arba pasirodo esanti ne- *,■' i .•>. o .Tf - iU v- ? • mu tauta vra vieninga ir jei(Įkalbama, užsispyrėlė ir L - !•>•* j ii' - °. w. . J- . |kaaa, tai dabar yar būtilepnpazįstanti kompromi-l į;; * .. - -z , - -u v o z;.. 1 , . . nrausio reikalo paakcentuoji neteks savo kaimynų . i. o. f • •S v < . „ į. . ti ta faktą kuoaiskiausiąitielankumo. Skaudus ir| . . v.-į-,: >. ,

irinti teisės vesti lietu- Vieną
Iriikų derybas.' DaliDafldei įirdtilbiciįos ,"tattŽytno[ Prisiartinus p 
i pritarė Vokietijos nts-Į pasiekė Aukščiausiąjį J. y.lW» užkaukė,' tt 
w Voh Šcliulieri pareitĮTeismįiA Ą^e dą Įriedaftfi|dfių palengva, ka 
aas, fod lieturių-lenkų Į įrodymų jiitūiibicijoir agen-lir nejUjJiomia Jai 
supratimai tęsiasi Jaugtai surauktojo prijungdami mažas tfpriaitis, 1 

r A i - ’/SU, iA

Sučiulbėjo ore Dievd dainorėlis,' ’ f 
Artojėlio draugas, linksmas vieversėlis:' 
— Nesiskųsk, nuvargęs, mylimas žmogeli! 
VieŠpats maldą ^irdi,'mato jūrii dalį/..

v Jdetuva^gynioja, nes sūnūs atbudo; u
* Atgimimo darbas jus’ krašte šujudŪ/. x.

Ir garsi pasauly jūs kalba'senoji! „ . ; 
Jūsų- kunigaikščiai artų Vilniuj ^miega. . ,

♦

s
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Rg tautininkų
' t •

'gtįtuciją yra labai garbus 
šalį valdyti įstatymas, kąirį 

V pildyti prisaigdinama ' visi

:-įįį

■ - ■

i X k ‘ i
S A*( p > >*' B JT

C 4 v
• A Jr M”2J..

uka^bitpų^^ 
. Mums atrodą, kad Lfel 
vnn daptiųmlry

kretą paskelbtų. padare di- 
delį /politinį. auUy&mą 
btander in meškos pataina 
vimą Liet. Respūblikm, net 
kaip bus galima įtikinti pa
prastas: pilietis, jog įstaty
mai reik gerbti — juos ptl 

■ dytų iei pačios ^viršūnėą ii 
tai pačių pamatinių v-r Vai- 

1 stybės konstitucijos —r ne-! 
' pildo, juos keisdami sulig 

savo noro, bęt iiėsulig tam 
^nustatyta tvarkai Kas gįdū 
įr užtikrinti, kad . tokie Vąl0y- 

bės./ konstitucijofi keitimo 
būdai nepaakartna kiekvie- 

i_ nu kartu pasikeitus parti- 
is joms prie Valstybes, vairo? 
L. Jei tautininkų partijai Jėis- 
d tina dekretu keisti Valsty- 
ls bes konstitucija, tai kodėl to 
ĮS- paties negalės paSaryti ki- 
į_ tos partijos? • 
a Daleiskime, kad rinkimus 

laimi kairiosios partijoj it 
u jie sumano keisti konstitų- 
ų ciją sulig savo boro. Jiėhfe 
ie gal kas pasakys, jog taip da- 
i_ ryti Lietuvos konstitucija 
ie neleidžia. Jie ciniškai nusi- 
,d šypsoję pasakys —* esamdji 
j. konstituctja tai dėl ‘proštoj 

narod gi mes tautos smege- 
įr- nys mes patys saū kon- 

stitueiją pasigaminsime, su- 
lig mūsų mųro^. nes ląužyti 

g konstituciją jau tautininkų 
partijos padarytą pradžia. ; 

g Mums ameifikieČiams, kų- 
. rie be jokios abligacijos iš j

Lietuvos pu^\dkl>6ine,^-

w automobiliai bei autobusai iš Kauno, Mari-, 
fe? jampoles Sininan, Lazdijuosna, JeisiejUosna ir 
R ■* taip konkuruoja su geležinkeliu einančiu iš 

Kauno pro Marijampolę, Kalvariją, Simną, A- 
lytun. Greičiau, girdi, galima nuvažiuoti atito- 

' busu neg geležinkelių. Tai nevisuomet greičiau, 
gX-Z * Jšaikada autobusai genda, teikia jlgokai laukti 
Kh,j i , kol sutaiso arba kitan sėsti. . Kun. kan. P. Do- 
teiv; &ehs nusiskundžia autobusais. . “Geležinkeliu;

girdi^ būčiau nuvažiavęs per vieną parą, gi au- 
ią^fcvtu važiavau dvi dieni ir vieną naktį' kol priva- 
K.į' .žiavau Šiaurės Lietuvį” >Man-pačiam anais 
Kį^ metais; teko forduka važiUbti iš Birštono Kąu- 
p v • nan. Iš Prienų iš važia vtfe tris kkrtus bearklinis 

, vežimėlis gedo, vos nevos pasiekėm Kaubą. Gi 
iš Kauno žydelis prikimšo keleiviais pilną autu-' 

EįgHūk dar pridėjo diktokai ryšių-ryšulėliųn dežių, 
[i ,kasių, kaselių su prekėmis. Tai atrodė lyg sil- 

kės'bačkon sklandžiai sukimštos ir kietu akme- 
. 'iriu prislėgtoj kad anęi rankų, anei kojų paju

di dinti negalima buvoy taip kamavomęs kol Prie- 
iius pasiekėm, Prienuose praretėjo. Po tokios 

. nepatogios kelionės užsižadėjau daugiau mažu 
fordttku važiuoti, tačiau kai kada reikalas špP 
ria važiuoti ir riiaiio siorifeiinėj. kelionėj is.Ma- 
rjjampolės Vilkariškin važiavau.. Per ilgai UŽ-

” sišnekejau apie auto nepatogumiiš, apteidau if^- 
limąjį Liudvinavą. Liudvinavo parapija, mattd 
gimimo parapija,? Li^fcdvinavo bažnyčioje esūii

»mokyto- 
tiaūsų kur drritį- 
uięį Bof^rinmkl- 

k., Liudvinato bažnyčioje pir- 
r* -."k* f 1 « • » *

visada

Respubljkoš konstitucijoje 
leido paskelbti su savo pa
rašu. Juk Valstybės konst i- • 
tueiją tai nėra paprastas po- 
pwigdlp>, kąfl visi sulig 
noro galėtų, ją keisti, bet vi- 
.siemsir pačiam Respublikos 
prezidentui^ pildytinas įsta-

- •.« -- *•.;

Pasirodo, kad tautininkų 
partijai tol? gražu prilygti 
prie - 5 vakarų Europos• ir 
Jungtinių Valstijų kultūrin
gų partijų šeimynos. Labai 
gaila, bet tąi faktas, kurį jie 
pat? 
žyd; 
kos .Steigiamojo Seimo pa
gamintąją konstituciją.

Fed. Sekretoriiatag
- i • * z J J' •-

s sau pasiskelbė sulau- 
.mi Lietuvos Respubli- 
• .■ i I • » /-« • ■

* galima pavadinti mūsų 6r-‘ 
' ganizavimosi laikais, kada 
3 mes. buvome pilni entriziaž- 
i mo ir I gyvenimą Ziurejotae 
f s?i vilwa ,w, įasiUKepmn, 
i bet matydami, kad, pa^e- 
| niais nięko gero' neatliksi pie, 
į pradėjomei, visu smarkumu 

organizuotis. Rašėme ^vo 
*" organizacijoms konstitucijas 

jr ,programus, kūnuose ajpi- 
budindavome savo pasiryži- 
mūs it tikslus. Kiekviena

’ organizacija pasirinko sau 
0 kokia nore gyvbhimo siMj 
<■» ’ * * ■* *■ — }4 ‘ » ■ ■ 1: * « x ir darė pasiryžimus toje siy?
J~ tyje veikti, darbuotis. JBet 

deja daugelis mūsų orgąni- 
>- zacijų tarytum pamiršo tuos 
>- savo pasiryžimus ir vietoj, 
ė kad siekti prią sąvo , tikslo, 
r pagautos kaž kokio links- 
į- maus ūpo pradėjo užsjiini-
i- net i vien tik teatrų ir vaka-
i'- eu rengimu,,, Kuomet vėliai! 
;s tas pradėjo nebesisekti,;tada 
ir daugelis nusiminė, ir mano^ 
iš kad apart teatrų ir balių 
u daūgiaU nieko ir nebegalima 
ir veikti. Kadangi įvairių or- 
e- ganizacipj kiekvienoje kolb- _w. .O ii >,rit nyoie 
ir dangt 
įe ja nori 
rą ir sukyiest kodaugiaųsią pu- 
ju blikps, tad iš ,to. kildayo. var
ui žytinęs, kurios dažnai £ri- 
o- vesdavo organizaęijas prie 
■e, šųšij^iimų. , Ti.e, sjusipyki- 
e{ mai ir varžytinės čmdg pa
se kenkę t pačioms . oj^anižaci-
ii- lpnas ir blogąį atsiliepė aht

statomo
Dažnai ir 
mokėdavo.

tietiivybes darbą Imi 
kurie net' ketverius 
Labai išvargintų įų 
ti, vienas' riet džiovi

Raud. Kryžiaus atst 
Alytuj tremtiniai n 
tiktUgaria fordiūgą; 
menės. Jiems iškelt

pirmai,^,j 
l paąųkotą nedidelės 
Per("‘ "

Hį 
pusryčius * p? 
s, jausmingos.

Tačiau tremtinių dvasią 
va, tąja pat dvasia užk 
ir alytięčių . inteligeų 
Vilniaus išsiilgimas dkr 
dėsnis r pasidarė, „mai 
kaip kalinami, kanklių 
iųųsų «tautos sūnūž^j^j 
ičiat. ■ .

Nelaimė, man neteko pas. vi-

andasi daug ir ira-
. * o T ; ’ p "■ " u avosurengt vakarus

čioje katekizavo. 
sų mylimąjį dekonėlį mokintis, gi kada pas vo
kietį mokinausi, užeidavom pas vikarą kun. Mo
tiejų Brundzą tikybos dėstymo paklmisyti. Tas 
pats kun., M. Brundza savo rūpesčiu ir lėšomis 
atspausdino lietuvišką Eleinentorįų, kurį neva 
pataisęs bei šįĮtą pridėjęs kim. Lukas Staugai- 
tisj rusams spaudą uždraudus, Tilžėje atspaudėy 
kuisai j (elementorius^ ilgus metus buvo kaimą 
vaikams rankvėdžiu mokintis iš jojo kunigai 
bažnyčiose rytmętinesj vakarines maldas, aktus 
ir poterius susirinkusjems žmonėms prieš stirną 
skaitė, kol nepasirodė Seinų “Bažnytinis Vado
vėlis” kum J.:Ląukaičio išleistas.. P/i

'Beje, būčiau užmišęs, dar mane du kaimo
daraktoriai skaityti ir rašyti mokė, būtent: [.Kainais nusistatvmas liudvinaviečiains 

Pąūlius Kutulius iš Molinės^ ir Gmrirnų Jonas, gveilraton. Svajonėliai ūkininkaičiai po 1 
Anuometiniai mano mokslo draugai, visi mirė, : mvo raokdf. paplnp besifrankvdatni :

neapleido avelių, gi kada iš abiejų pusių kul
komis bertą, ,Mri.rijąmpolęū pasitraukė. Garbė 
klebonui už tai!' Kur bažnyčios būta tuščia vie- 
ta stovi, tik akmens pamatuose rodor .kad čia 
stovėta Dievo namo, o maldingos moterėlės ktir 
prieš karą meldėsi, žemelę gėlėlius užsėjo, užso
dino. Sale sudegintos bažnyčios, sopa pastatyta, 
klebonija tai]) pat trumpam laikui paruošta, 
nauja, tinkama liudvinaviečiaftis klebeni ja .štsi- 
toma. ‘ ?-

vičienė gyva su kuria šiųmetinėj ekskursijoje

kitėju pablogėjo: kada nugali ir mokiausi visi 
Buvo uolūs katalikai, šventai Dievo ir Bažnyčios

č /' krikštytas, -Liudvinave nesrinf kataliko
£ jo, pas vokietį Visaląusl 
?. gavau su garsiu rusofilu
ĘT Jusiu iš Trobįškių 1 ____________
^"‘“jnąjį. kartą išpažinties priėjau ir pirmąją ko-

>uvo,.tik.piud- 
klebonas kun. Simarias Lapinskas

soeialistas-będievis. JM; kada rusas su japonu 
susirėmė-rusams ragus, japonai ėmė laužytu 
dėlto, L9(X>190^ ių. kilo Rusijoje caro valdžia 
nepasitikėjimas, galop sui rutė—revoliucija įia- 
sirodėj Jai i^Lieiuvą jinai pasiekę. Ljudvina-’ 
viekai laikydami saye. aukštesniais, susipratu- 
siašs. inokvtesniais už kitus ėmė nerymauK val

elėse, net ir uoliamgas. užpuldinėjo.

muiliją. prietniate. > Tuomet a; 
vaikų katekizaeiją nei kalbos h 
viiiavo a. a.“ 
kryžiaus ir Devintinių dienomis vaikus

dėk ilgiausiusmetus
, Gailax Liudvinavo 

Kalvarijon važiuoti,

L yV, 1®*

paklojo, šiltai užl
iogai nesijaučiaK

- ■ Zlti V' • —

rolę ir; gavę per laikraščius Į 
pagjrimų, kaipo, “geriausi Į 
artistai,” pasikddavo daŽ-| 
nai.į puikybę ir manydavoĮ 
netikrųjų ir esą artistais, ir Į 
jau tokiems “artistams” jo-Į 
laų pastabų, nebedaryk iri 
riębandvk kritikuoti.
/ Vienok po tų visų liepa-1 
sišekimų iries neturėtume j 
Uiflėist rankų\ jali nieko Į 
toje srytyje nebeveiki, tiki 
tas darbas man rodos reik-1 
tij* kitaip sut vąiky t i ir' ati- Į 
tvarkyti taip, kad teatras I 
kilių at&šiyii ir, fieĮkuKel 
jilomi užsiimtų ttlrėtį šio
kį ą-fokią naudą Tad kaip j 
tą viską sutvaricius ? Visgi 
patsai gyvenimas parode, 
kad visoms orgatuzacijorhs 
užsiimti teatrų lošimu nėra 
patogu ir neatneša god iė-J 
zuitatų, dažnai, tik imostJ- 
liūs. .,As esu pilnai įsitiki- 
nęs, kad mūsų draugijos nei j 
nebos va jo ją apie teatrus. 
Kadangi kiek man yra tekę 
dalyvaut organizacijų Įąisi^ 
rinkitmiofį^
bando užvesti kalbos apie te- 
afro suraugimi- Tas aiškiai 
narodo.dkad iaų niekaš Mft-

> APskR. f tRMiHM 
. 4 ■ : -•y’ -f

Spauda pranešįkadL 
iio apskr. viršininkaš -] 
plikas iš rihamų parėų 
sišakęš ir gbįžtąs kari; 
W't^s užims ąpsk. 
įlinko vietų tuo ferpu 
zinoibk; . .v’.V 
! į,„i . į W

4 .1 
Įką^tičjnši galt 
p^itart^^p: ~ 
atgaivinti ir pakelti t 
tertr|į Kądahgi 

[ tūrin^os tautos teatru# 
tad ir iries liętuyiaĮL^ 
tokie neturėtume teatrą 
meno paniekinti, ne# ięi 
tautos gyvenime yra. pi 
staigus. Tokiamė#^^ 
me bfttij galima plačiam 
kalbėti apie teatro šįįįtl 
reikšmę visuomenei 
rife; Jėigri atsirastų n< 
č ių toje srityje datbt 
tąda Būtų- gaįinw Imfl 
atskirą meno mėgėjų 
pę, kurie toje šiytojjM 
lavinę, galėtų geriam^ 

| rodyti, suįdominti iri^į 
bliką ir patraukti ją pįi 

latrų lankymo. Prie ii 
I teatrališkos krthfeOt 
prisidėti visi forlgM 

[muzikai ir visi sykiu• 
Ibuotis. Draugijoa/& 
mos surengt kokią fcįgj 

l^leti^paktiesti tą mj| 
[pildyti programą 2£l 
iš vakaro*įeigų 

[skiriama dalis, dalyria 
Hiems progtiiriie> iad« 
ginimas už jų darbą.

Jas.manau būtų nęmažri 
laksfinimaš tįriiČ jira 
Ifanti
kime, kada žųiofų, jog.

ra1

f



ttFR&UMh J ir pavyzdingą :

ra į Paterąoną ir atsi- Iįpkas kuname net keletu 
pajutau oro skonį ne- kart^ teko pastebėti laikra-

jimasirjm 
Jėzaus Kris 
su gaidomis .

rbdaviai laimėję streiką, 
iausia pakeitė sistemų. 
Retoje dviejų staklių įve- 
Jturias stakles ir nukapo
jusią, audėjams ir kitokios 
gjarbininkams.' O be to 
įekurie bando įvesti dvy- 

yalandų dieną ir esant 
užsakymų tą dąro.To-; 

/Aplinkybėm susidariuš, 
/'dirbtuvės -dirba •* visu 
kęntu,. bet daugeliui dar- 

trūksta darbo.

linas reginys kad Pater- 
darbimnkai vieni nesu- 

ta*, antri godumo dėlei vi- 
į/darbdavių “malonę*- 
i priima ir neša sunkių 

malonių iki net.su- 
pa. Čia tai ne kieno kito, 
$ių darbininku kalte, ne< 
Įninkąs jaučias darbinin- 
lirbtuvėje prie darbo, o 
ąsrnuo -jdąrbo, valandas 
>&5 jo . priedermė .stengtis 
iti save arišavo iręikahis, 
ptria girtybės dievaičiui.

Ši kolonija' pabudo iš sal
daus miego. ‘ Iki šiol maža 
veiklumo tepasirodė, išėjus L? 

Vyčių* darbuotę. Bfetva bir
želio 3 d.,' vakare pasigirdo 

lakštingalos, koro pavydale ir 
sutaisė gražų koncertą, A. šta
peliui, • vietos varg. vadovau
jant. ’ Pamarginti programą 
pasirodė p-lės Ona ir Elena 
Verkauskiutės. Dainavo solo 
T dū&ą J ZTSs pdroje,-KSčd 
Nashua ,turi~savo tarpe "hid-

nfntė ak ompafia verpiami. /

Programas gražiai išėjo su- 
“life- aplinkybių. • Tik gaila, kad 
ne visos Nashua gegutės pa
sirodė, . nei vaikinai vyturėliai 
pačiulbėjo. Yra daugiai, ku
rie galėtu pasirodyti visuome
nės akyse. Puikiai padžiugino 
atsilankiusius pats p. Šlapelis 
savo skaidriu ir gražiu balsu, 
dainomis paimtomis iš žymes
niųjų Italijos muzikų.

Žmonių buvo gražus būrys. 
Nėra abejonės, kad įspūdžiai 
taip sužadinti ilgai prisimins 
jų. širdyse.

Buvo taipogi ir svečių iš S. 
Bostono, Lawrenco ir Lowell. 
Kun; Juras-paskatino Nashua 
lietuvių koloniją labiau dar-

lių daržely. Jauniausia sesutė 
kun. E. tiradeckio, Vajola ne
šė vainiką iš baltę, leliją, reiš
kianti nekaltybę, -išadę. primi- 
cijauto ir pirię lydėjo’du ?ve- 
timtaučiai kunigai it kun. E. 
Grikis, kurie jam, patarnavo 
laike šv. mišių. Šy. Jono baž
nyčios, airių kun. T. J. Laderi, 
buvo kaipo masteris ceremo
nijų. Dalyvavo ir kun. V. Kar- 
kauskas iŠ New Haven, Conn. 
Pamokslą pasakė kun. E. Gri
kis, išreikšdamas gerų linkė
jimų jaunam primicijantui, pa
šauktam J kunigystės luomą. 
Po mišių šv. jaunas Dievo tar
anas suteikė visiems palaimini
mą ir - atniinčmfl''<ĮaVė po pa
veikslėlį su išreiškimu: “Vies^ 

patie aš myliu Tavo nąmų gra
ižomą ir Tavo garbes gyvena
mąją vietą * * Dubk Dieve, kad 
šie brangūs ' žodžiai prigytų 
kiekvieno širdy.41 ’ '

Į Pusė po dviejų po pief, įvy
ko paruošti pietūs, pagerbintai 
primieijanto, kuriuos suruošė 
tėveliai A. ir P. Gradeekiai su 
pagelba ir pritarimu kaimynų. 
Pietūs įvyko Valinčiaus darže- 
lly tarpę-žaliu ojkneių medžių 
Lrr _^dinpjų-ggiięJjSfalai buvo 
papuošti skaniais vaigiais.
Svečių ir giminių buvo .dau
giau nė du šimtai. Iš dvasiš-- 
kių dalyvavo- kun. V. Kar- 
kauskas, New Haveno lietuvių 
klebonas kun. J. Liutkus iš 
La Salleto,. kun. J. Bakšys iš, 
Hartford, Conn.' jKun. J. Ain- 
botas Hartfordo lietuvių klės 
bonas pribuvo f kiek vėliau. 
Kun. J. Bakšys atkalbėjo mal
dą ir po to sekė tuštinimas 

[lėkščių- Pasištipjinus visiems,’ 
sekė sveikinančios kalbos jau
nam primicijantui. Karštą ir 
patrijotišką prakalbėlę pasakė 

[kun. J. Bakšys, ‘kviesdamas 
[jauną primicijantą būt ištiki
mu Dievo" tarnu‘ Bažnyčiai ir 
Tėvynei. Niekuomet ir niekur 

Į nemirsi savo gimtos kalbos ir 
I lietuvio vardo, stengtis ko- 
daugjausia ją nhrtyt ir'palai
kyt įij - X

t -Kur. V. Karbauskas kum 
[J. Liutkus savo kalbose išreiš
kė daug brangių minčių ir lin- 

Įkėjimų. ; i
I Nuo SLRKA. 109 kp. ir L. 

[D. S. 36 kp. sveikino A. Mičiū- 
nas, išreikšdamas daug meilūs^ 

/iį ir džiaugsmo, sulaukus savo 
.. S. tarpe tokį brangti narį, kun. 
kad I E. Gradėckį, ktora yra nuo 9^- Lu inai ^W^K. # W9 kįi;^ 

, į- [rys. Taipgi vardu minėtų kuo- 
tug-- piį Įteikė dovanas.
mior Pabaigoje kalbėjo* ir pats

' 1 - '/ ? ‘ : B ; ’
Ke^vi«iąni^ J^ajgž^t” ^nu- 

dvasią'žadinaneię pranešimų ir ži- 
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą' pasišven
timą naujai atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se/teikiamą daug, rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt. <

.“Žvaigždė*’ išeina kas menesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į inetus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams ‘/žvaigždę” me
tams mokama & litus/pimei metę 
4-.1V4 . -/ -i; -:.-u

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi- 
rupfaikit, kad sušvistų ties jūsų pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Namai, Kaunas, Lithuanla.

Galit pribūti K va-

A

-.fl■ x->—   ,20c.
jie Kirtaiikę tikybos tik-.

dėdermės. ‘Pirą-.? 
itaS Felik. Cozėl 30c.

Jubiliejus - 700 
uvėmš pamiūttįtj:

Kaimietis

Limpamosios Ligos ir Kaip '1 73® 
nud jų išsisaugoti? Parašė Dr. : ’ > 
A. Vileišis,' . ? , r ^i.i—

Gamtos Pradžiamokslis— 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, • ri 
.oras. Parašė J. Baronas ...............50c. k 1 -

• Musę Laikę Šventoji, Šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė .Juozas Stankevi- .

PuDrim ant Keitę—“Dko”' 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

M-



ŽENKLAI

4. Masoniu- 
<6, K. M«to-

. NELYGIOS MžmOS/
Tėvas.—

galima zbū£i tokiu lingiąidl

Visi nariai .procesijoje 
us. Visi vaikeliai baltai

kinta,' O^.Rudžiute, M. Sabiu- 
tė, j. Šaparniutė, J. Savilio- 
niute, M.; Šidlauskiutė, ATb. 
Skatikiutėj EI. Skuduriutė, E. 
Slatkevičiutė, J. Stravinskiu- 
tė, K. Stravinskas, O. Šulčiutė, 
M. Tamulioniutė, M. Treinavi- 
čiufė, F. Urboniutė, Ą. Vaif- 
kiute^ E. Valentnkė, O. Ver- 
sęckiutė, 0. Vestfiliutė, M. Ža-

Man tikrai Įdomus tipąs.~ 
Jis kalbėti gražiai moka, 
Nieko, rodos, jam nestok 
Belo ąiitti įlietaižadąsi

■ Seržatitas. — Kvaily,' rėikia 
tiidjaū pratiesti Savo virštaiti- 
ktti.; ; ■ / . ’ ' '

V 24 Thoma^Pt, $/jKM 
Prot, į
m ^*255 LL’ M?

366 Broadvay, So. Boston. Mato. 
Kaslerfus — & Naatfftmas,. •

885 E. Broatlvpy, So. Boston, Mani 
Tvarkdarys —J. Zfiilds, ’< "į A. 

Z AVlnfield 8t, So.,BostQ»,MM»^ 
Draugija raiko susi rinkim us kas trečlt 

jpegCHiėn i kiekvieno mėnesio, 2-rį va 
landą po pietų, parapijos saM& MBS 

' H. Seventh St,\Sa Boston, Masa-f 
*—r~—~— 1 ’ /■ 1 ■

s.r?Massachusetts valšįįjos bu
tas 196 prieš 1#-balsais iš- 
tnešė apkaltinimą prieš pro
kurorą Readingą.,..

į į ** f -r n t , C

Speciali buto komisija ra- 
do, kad jprokuroras Read- 
ing. 'blogai vedė valstijos 
lyikalps; panaudojęs pro
kuroro vardą savo priva-

. Naujėkas. Klausau, pan 
seržante! i N/

— 15ar p&sakyk 
mitaų darytumei, kada prie
šas tau išmuštą iš ranką giiik-

- Didžiausias užmetimas į 
prokurorui Readingyra faš, 
kad jis paėmė $25,000, kaip i 
jis- pate prisipažino “atly- j 
ginimą” nuo Decimo kliubo j 
organizacijos, kuri beturėjo i 
aiškaus programo ir. veiki- . 
fflo ir kažkur jos veikimas 
buvo tyrinėjamas.

1 Prokuroras Reading tur 
būk manė nuo apkaltinimo 

gyvavfrtio išsisukti. Jį gynė met sesi 
gabiausi advokatai. Jis pats 

rirgi j nemenkas advokatas. 
Bet buto specialė komisija 
po 7-nių savaičių tyrinėji- 

. md vienbalsiai rado Read- 
?hgą kaltu ir savo raportą 
įdavė butui su pasiūlymu 

j jįapkaltinti. ■ . '■■
‘ Tuoy po buto nubalsavi- 

■ftnii, kad “Reading kaitas,”
* jis pasiuntė savo -rezignaciją • 
t gubernatoriui Fuller, "butiii 

ir senatim -1
i Kilo klausimas ar jo rezi- 

gitabiją priimti,' ai- bylą
■ ti? Tas klausimas dar he- 

išrištas.-'Svarsto teisią ko
misijos. ■ *’.• ! z''/•

Readingo rezignacijos- 
bar nenori priimti dėlto, 

. kad rudenį jis savo kandi-

F ’hAmmę? A,,tnučeliiinku” 
gaĘs laimėti lai H

Itestifriuiiūt kaip

\ -Man. net itaksina. - bfiia, kaip

: Sūnus. jtilf iate

FUV. a^tlotnkfi—Broplaltva. Chtoęol 
29 Goold Street, W. RoxBwyJ®S 

Iidinlnke—pna Staritalfatę,,.. 
,106- SVęstOth St, Sq. Boston, Mas 

Tvarkdarį—Ona MižgirdtenA-
Į»2CąlŲi»bla Bd, So. Boston. Mm 

Draugija ahvo/siisirlnkimus laiko fa 
angį' utarninką kiekvieną nf&jį 
7:3Q vakare, ,pdba£nytln6j sretataG 

Visais: draugijos reikalais /kreii>ktti 
'pas protokolų raštininkę laišku ar t 
Iefonu. f

■ ■ ;------— L. ... 1:. „ . ■■■
» . r . ‘ • •■ _• ,-t **‘f r 7 A ■

ŠVENTO PETKO IB POVO, 
tįsios V4tDYBA < i

PIrralDiniett į- 'Antinės Narelį?; 
. 702 E. Fifth SU So. B9Sto& :Mfa 
Viee-Ffrin. — Juozas JackeviatK

Sa^yer Avė, Dorcheater, m 
Prot Raitininkas — Leonas 8vagwl 

111 Boveri St‘, So. Bofctoc, Mil 
r«ų HAjUnlnkas — Kazys Kiškis, 

866 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Iždininkas -r Vincas KMHius.' 
, 67 G 8treet South Boston Mass, 
Maršalka — Kazimieras Ambroms, ,

viržyje * pui kiansius žmogaus. 
meno kurįnius.,’ Kas šiandie
na nešini pina jaunimo auklė
jimu. Visi Žmonijos labo 
pintojai stengiasi atrasti įvai
rius gyvenimo įrankius per 

-vkuriuos būtą galima išauklėti 
^ būsiančius piliečius. Daugelis 
' nuleido rankas, padėjo į šalį 
‘ savo sumanymus, kiti nekan- 
' triai dirba, nematydami vai

sią. Kataliką Bažnyčia nuo 
pirmą dieną ‘ savą; l .7 „ 

' rūpinasi žmoni jos gerove, JS1- 
žmogaus Vidujinio iš

auklėjimo. Jvdeda-omlžiniškas 
y ^pastangas, nežiūrint kad Ėi-

rjti yipną sekjBąępeąi pasimokyti 
eniš tikėjiąio tiesy, .grižus ir Jką- 
rar- tinanįis pavyBdis vaikelią, irie- 
ąvo keno ’ neverčiami eina patys 
i - ’ 

ajo- kią grąžąs pavyzdis ir jaum- 
įfei-md, vaikiną ir. merginą, kurie 
imą vieną valandą pavesdavo gra- 
r ne žiame mokinimo darbe. Kiek 

atsimenu tie patys kurie moki- 
itaa no žį matą, keli metai atgal ir 

jie ateidavo į katekizacijos 
ji .mokyklą ieškoti Dievo Žodį. 
": ‘ Šiandiena jie perduoda savo 

-apturėtą šviesą kitiems. Ir štai 
ta Tikėjimo ugnelė nuolat kū- 
repasi jaunąją širdyse.

Laike paskutinio^ mokyklos 
užbaigimo vakaro iškilmią ga- 
vau programą, tenai pilnai su- 

ryL •rašyta mokytoją pavardėj aiš-
kiai nufodė kie^yrą So. Bos4reikiutė, K;Žoyaifo O. ŽuĮęn 
tone pasišventusią is jaunimo niutė, J. Žurauskiutė, ^. žšį 

4d-. tarpo. Tenais matėsi vedėjas romskiutė.

va- klebonas kun. Kaz. J. Urbo- Z. Y. X
nąvi^us, perdėtinis kun. F. W. */-■ :--------- ,. X

Į-lės Strakauskas. Pagęlbiiiinkės ' VAIKELIŲ z
*n- p-lės Al. Kiburiutė, Kat Švag- " . ; SODĄLICIJA
y j ždžiūtč, Ant/Grabijolintė, Z. 4os susirinkimas atsibuvo 

pa- Jakubauskiutė. Sekantieji mo- birželio'2 X Nutarta, turėti 
kytojai: O; Adomavičiūtė, A. vasaros Hieth net du išvažia- 
Aliseyičiutė., 0. yAmbroziutė,. vimu. .

■iv K. Ambrozas, J. Antanavičių-1 X iY. X

j
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TAUTOS ŠVENTES

na? daręs ritualinę operaci 
ją. “Bedievybės*’ gi skel 
bėjas kalbėjęs poterius...

—

ANT RENDOS
•6 kambariai su arba be garadžuj. 
Labai sveikoj vietoj. Pusė maflės 

' nuo Mat’tapan Sq. Kreipkitės pas: 
DR. MacDONNELL, 536 Broad- 

iway, So. Boston. (B.-12)

mokslininkams. Ligi

GYDUOLES
Šimtą metą* atgal arba daugiau, 

senos tikros Indian gyduolės bu
vo vartojamos išgydymui visokių 
žaizdų, praskilusių rankų, įsipio- 
vimų, nusideginimų, eczemų ir 11. 
Šis_jsenas receptas žinomas kaip 
tai Arrow Salve kuri" galima gau
ti už 50c. dėžutę. Nėra- jokių cMe- 
mikąlų. Parduoda Bostone, Tho- 
mas Hbllis Co., 25 Union St. Už
sakymus siųskite E. G. Boutillier, 
P. O. Bos 2761, Boston. (B-12)

į KAUNAS, 
vo 
ivakare. Pusiau septintą va
landą Karo Muziejaus sode
lis pilnas svečių. Dalyvavo 
vyriausybes atstovai, užsie
nio diplomatai, Steig. Seimo 
nariai, Latvių, užsieniu rei
kalą ministeris p. A. Balo- 
ch\, T aitrių -profesorių eks- 
įrarsija, vokiečių karininkai, 
svetimų valstybių karo ata- 
chės, Amerikos lietuvių eks
kursija ir k. ': ■

J? ..
, daugeliu dalykų, kurie vė- 
7iiau, taip sakant istoriškojo 
skaičiavimo laikotarpiu, bu- 

įyo atrasti kai kurie net po 
keletą, kartų. Pavyzdi., toks 
aiškus žmogaus kūno fizio- 
tegiškas reiškinys, kaip 

Thanjo tekėjimo sistema, ką

KAUNAS. — Iš Varnių 
koncentracijos stovyklos ir 
iš kjtų ištrėmimo vietų ge- 
gūžės-15 dieną paliuosuota 
iš viso apie 70 žmonių.

jų metu paslėpė juodai die
nai. Toks pat prašymas bu
vo pakartotas it mirusios 
paliktame testamepte. : .

Tai bent saugią vietą pa
sirinko.

"Čia buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos, kariuome
nės, šaulių, skautų, gaisri
ninkų ir dviratininkų para
dai. Kalbą į kariuomenę 
pasakė R. Prezidentas. Jam 
atsakė organizacijų vairiu 
uniV.rekt. M. Romeris. • Pąs 
kui, Savus signalą, biivo 
pradetaį paradas. Parąde 
dalyyfevV karo mokykla, peš?

dviratinin-

. Žmonės yra panašūs* i lietų, 
kurs , ant dirvps gausiai kris
damas ją suvilgo, atgaivina ir 
daro derlinga. Kiekvienas iš 
mūsų pčtvieurai esame kaip lie
taus lašelis; bet kaip kad ir 
dideliausis lietaus lašas, vie
nas žemės nesudrėkintų ir ne
padarytų ją derlinga, taip ir 
pavienio žmogaus ^pastangos 
visai menkos, bet kuųmet ben
drai Sujungtos tai taip kaip 
tas lietaus debesys galingas ir 
naudingas, tampa. . Darbuoki
mės ir mes vienybėje, susiklau
syme bendrai, damai, neatlai- 
džiai, tuo jtampos, o susilauk
sime pasekmių net geresnių 
negu kad tikimės.

iš mano antrojo krū- 
dąnti^.djįinio, žando 

7^ Tarnaitė

REAL ESTATE ANT 
J?ARDAVLMO > 

So. Boston, Mass.
__ _ it ’«i

Dviejų šeimynų kampinis namas 
ir krautuvei su įtaisymais.
• Šešių šėimynų namas su dideliu 
•kiemu, elektra, gasas, skalbynės.

Trijų šeimynų medinis namas 
3-44 kambariai, su įtaisymais.

Naujas dviejų šeimynų namas 
su naujaisiais įtaisymais gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.
> 7 Medford’e

Dviejų, šeimynų namas, su vieta 
delei dviejų garadaų ir naujau
siais įtaisymais.

• > Readville
Dviejų šeimynų namas su įtaisy
mais, vištininkai ir daug žemės.

Randolph
Astuonių kambarių namas su visu 
forničiumi, ir šeši akeriai žemės.

E. Bridgewater .
Farma, 50 akerių žemės, 22 kar
vės, 1/bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių farmos maši
nerijų. <

Tel. S. B. 2445 '

DR. J.C, LANDŽIUS
(SEYMOUR)’

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

373 WEST BR0ADWAY
Kampas E Street. Room 2
(Viršuj Šidlausko aptiekos) 

---- L----Valandos; 9—9 .

Turkijoje valdininkams ir ka
rininkams draudžiama vesti

------------------ svetimšales

, Turkijos vyriausybė išlei
do įsakymą,, kad visi užsie- 
riių ministerijos valdininkai 
apsivedę su svetimšalėmis, 
būtu paleisti iš farnvbos. Vi- 
si jie; nustoja teises ganti 
pensiją., Toks pat įsakymas 
busiąs tišle&ias karininkams 
ir karo valdininkams.

nctfOfffce 
Brocktcni . 
791ĄW j

V1MK!

Reikal^-.kite “Darbininke 

3cĄ1 
Mass 

nagaičioBompozicijas.
Pirkitl visi “Dain 

ten rasit! gražiausiai 
•_ 'T K . • •

150 FARMŲ BA^GENAI

SKAITYK SEKANTĮ! 90 akerių prie 
Nashuos ežero, paranku prie Stale 
kelio. Labai vaisingas ųkls, garsus a- 
pielinkėj. 15 karvių, jautis, geri dar
bininkai arkliai, 4 vištininkai, barnė, 
S kambarių nanupę Dodge trobas, Ford 
karas ir viskas;kas dėl ūkio reikalin
ga. Ineigos nuo pieno $250 iki $300 
mėnesi. Tik $8,500. Pranešk mums ko
kių formų norite, nes mes turime’ vi- 
okiip J. EDW. BURNHAM, 77 Main 
St., Nashjia, N. H. (B-19)

“Komsomol. Pravda” pra- 
neša apie įdomu įvykį su 
garsiu Minske “bedieviu”, 

į^arnuck Čamuch pasižy-i 
Šįjiaejo,. kaipo karštas-bedie
vybės' apaštalas. Padaręs 
yiešą pranešimą apie bedie
vybę darbininkams Čamuch 
'“Skubiai nuvyko į nąmus, nes 
prieš kelias dienas, pas jį gi- 

sūnus. Grįždami iš mi
etingo darbininkai išgirdo 
f jčaipucho bute vaiko verks- 
hjįbą. Darbininkai įėjo į -vi

dų ir pamatė tokį vaizdą. 
Camuclio sūnui vietos rabi-

ŠV. RAŠTAS IŠVERSTAS J
605 KALBAS

Paskutiniuoju laiku Jęru- 
zolime buvo iškilmingai ati
daryti Biblijos (-Šv. Rašto) 
namai, kurių pastatymas 
kainavo 18 tūkstančių svarų 
sterlingų. Anglijos* Bibli
jos Bendrovės sekretorius 
Ribsonas savo kalboj prane
šė, kad Biblija yra išversta 
i 605 kalbas. < . ' • •*'

Ant kampo!) te Tųdor gatrių, 15$ 
D St., /ftviejų Apartmentų’namj 
su1 9'kambcČw& Elektra, 2 toiM 
tai, geroj' vietojJr.vfekųų. geraiA 
stovy. Parsiduoda labai pigiai 
Tikrag harynan THOMAS Q. Md 
ENANEY, 23 Meridian ^U.Eas Boston. Tel. 0355. ”

-r-------- - 1 "’t 1 ------------ ■—"".j

‘ TTigy
Į LIETUVĄ IR ATGAL
, *. Užlaikau^

Laivakoreįų pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.^ ■ *

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj
Nuo ugnies ir nelaimės: au- J’

iri. p. ' "'T'' ’

ANGLIS ATPIGO—PIRKITE".
DABAR

Pristatom ir malkas netoliau kaip
12 mailių nuo Bostono.

Turiu •
Daugybę namų, Tarmę ir . 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia neati
ma suminėti. s. f ,

» M1

Galima Krešptįs.
Ypatiškai, laisktf ?atba per

skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtiš. J9c?'mtoA; U dalis, 
kaina 60 centii. Puikiausias 
vadovėlio mokvkloms ireko-

- • ■

\drcaj, So. Boston, 

Ls turime visas Va-

)XWHY-^ Ubartų
nids. < Yra vonios, guzas, elektra, 
albypės ir groeęrio krautuve skiepe. 
IdeilŠ daržas, 3 užpakaly piazat ir 2 
lutai Z prieky. Kaina $11,000. Rendų 
auįil-jft faUMd. SavinUĄas duos

pirmas šią paslaptį patyrė
• anglų mokslininkas V. Gar- 
čn«y, prieš trejetą šimtų me-

tačiau ši|as nusistatymąs 
pakeisti, nes daug 

anksčiaig dar prieš Gai-nęy 
^4bs dalykas buvo žmonėms 
gnomas. Tai paaiškėjo tik 

pastaruojti metu, kai žymus 
<ėgiptologas H. Breasted, 
| Uikagos universiteto profe- 
' 80rius išskaitė seniausią pa- 
5pirusą. Pasirodo, kad tam 

■: papiruse yra surašyta vieno 
^Egipto gydytojo, gyvenusio 

prieš 3,600 metų, patyrimai. 
/Nežinomas Egipto gydyto
ja papiruse rašo, kad jis 

r susekęs, jog žmogaus smege- 
. nys yra jo ištisos dirksnių 

sištemos centras. Smegenys 
sirdis. esą svarbiausios 

kūno dalys. Širdis esą įšva- 
? rinėjanti kraują, per visą 
^feiną, kur jis atlikęs darbą 
įvęl grįžtąs. Širdies ir pulso 
įAt^čiopmas supūo^ To- 
^GE&ipa tiekia aprašymus 
•kaip kurias ligas pažinti ir 

gydyti. Kai kurių ligų dią-į 
gnožns dar ir šiandien nenu- 

■t --stbjareikšmės, kitų ligų dia- 
r^gnozai juokingaDnaįyūs. Su 
Blideliu vargu mokslinin- 
| jtams pavyksta išskaityti se- 
kJŪovės ęgiptėnų rašmenis ir 
Kiš j^aųg kas paaiškėja, bet
* kai prabils actekų ir njąjų

I
šrašytosios plvtos^išgirsime 
langiau įdomesnių dalyku.

(“Trimitas”)

Iškilmės bu- sportininkjĄ ir 
pradėtos gegužės 14 d; Į kai. ;

Paradą priėmė R. Prezi
dentas, vyt, štabo viršinin- 
kasį pulk. • Plechavičius ir 
kviestieji svečiai estradoje.

Oficiališkai baigus iškil-‘ 
mes, organizacijos ir mo
kyklos tvarkingai iš aikštės 
nijūję Ukmergės plentu, ir 
išsiskirstė. ~

14 vai Karininkų Ramo
vėj , kviestiems svečiams 
gęn. leįt» Daukanto buvo iš
kelti pietūs,.... (. .

~ 15. laLKarp Muziejųjbų- 
vo sakomos.; viešos , kalbos. 
Kalbėjo ’ Tumas-Vąjžgantas, 
prof. Engertas, dr. Volfas, 
p. Taninskas, p. Turauskię- 
nė, p. ’ Avietėnaitė, prof. E- 
iretas ir p. Dušaūskas.
, Miestas blivo gausiai iliu
minuotas ir nušviestas įvai
riaspalvėmis šviesomis. -

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kdti kultūroje c ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. EjekVfe- 
na kultūringa tauta, gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas HetavĮoB 

• turi būti.
Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie sav^ 

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvį 
pitvalo supažindinti savo vaikas JBU 

t tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikią 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų *Ame- 

*nkoK7 ; ~ ———
i APIE. LIETUVIŲ TAUTOS VEIKBJtTS 

YRA TUŠTĖTAS PUIKUS vmKALKS VADINAIUS 
h in-nmnn uuittlA i' i' LZ,

• PARSIDUODA MGIAI
Parduoda 4 šeimynų mėdinls na
rna^ Quincy, Mass.> Kaina $6,000. 
Įnešimas sulig ųoro ir sutarties. Y- 
ra vieta ir savininkas turf “pcr- 
mitęf dėl gaso Stoties. Parduos vis-’ 
ką £ž tų pečių kaiw; pf) Vi , 

į Taipgi parsUlpoda C šeimynų namas 
Ir krautuvė atskirai nuo namo Cam- 

ibrldge, Mass. prie Main cnt vės. Na
mas gerame stovy. Parsiduos pigiai. 
Apie kainų Ir kitas’'smnlkmenas/klansk 
laišku. Adresuok šiaip: “Darbininko” 
ofisas T. L

fobYMAS PSIES 3,800

Labai įdoiflOs dalykai aiš

:: TRUMPI ::
i SKAITYMELIAI
i KNYGA
^ Joje telpa daugian kaip
11QO trumpų pasakaičių
i 150 pusi. 45 centai *, 

DARBlNlNįĄf^^ t 
Broadtoas, Bo»to» 27, Mm

■ i'

_ Sruloly buvo atlaikytos 
pamaldos už žuvusius Lietu
vos, laisvės karžygius,! iškil
mingai atidengta ir pašven
tinta Laisvės statula. Ati
dengiant atatinkamą kalbą 
pasakė R. Prezidentas. Ant 
žuvusiu laisvės karžygių pa
minklo biivo uždėta per 20 
vainiką. '

Iš Karo Muziejaus daly
viai su fakeliais. patraukė į 
kapus — pagerbti kritusius 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. v Iš kapų dalis dalyvių 
išsiskirstė, o kita dalis1 nu
vyko į Vytauto kalną, kur 
stud. at-kai pastatė grandio
zinę misteriją “Nuv. Vaidi
lutė.” i"7 ’:

Gegužes 15 d. ryto 10 Vai. 
iškilmes .pradėtos Aušros

__________
Nesenai Pa^žžuje*; mirė 

-pasiraucun žiloj sen^-6rieam sena ankMo^ kd^g^ g 
Pasirodo, perdaug nė- pom^ Mirusį tog®, g 

t niim^gb^^vo pd- bevaikydama |
l , Senovėje žmonės, ne jnentuąi ir

naudojosi vįėnSFifhštelį su tdkiii'’'Vizra’-' j gg 
Sur^Pri'eš palaiįpjant “S? gs 
imkite 
minių'i 
viršuje ^fiombą. 
pasiskubino šią keistą miru
sios valią .išpįldytį. ; Išėmu
si pliombą išpuvusiame dan
ty ji rado nepaprastai bran
gų deimantą, kurį mirusioji 
warlry?n Vnrn ir rpvobnėi-

į aviacijos kuopa 
kitosAtriuomenės daHe. 

Pd'kaHiiornenės ėjo šair- 
i-es, skautai, gaisrininkai 

Ė^WA«AilOW|
'' ! < ' ^Wrablta»8ka4> ■ !% I

UteTUvfe GMABORIŲS IR *


