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ir vienas automobiliais turėjo daug 
įgė., Or- vargo, nes negalėjo važiuoti.

vėliau pats pasidavė pol 
M
Į Tuoj tą pačią dieną* 
Valdžios partijos atstotą 
davė psrlamaitui peti 
prašydami paskirti gyl^j 
jus išegzaminavimui || 
iteji’o,-kuris pozicijos ą| 
vus išvadinęs “kiaulėm^ 
* Kaltininkas aiškinamo 
jis tik norėjęs nužudyti' 
Pernūr. Jis sako “ As 
gailestauju, kad kfji O 
‘ isoj Jugošlavi'joj
bintą gedulo ženklai.

- - < ■ * ■ - v«Ž!
Perorganizuos Jca^iwį 
Demokratų partijos na 

tuoj po įvykio rezignav 
kabineto. Sako, kfed Į$ 
juos paseks.

Nepaprastame minist 
kabinėto susirinkime žn

&ai ir kuopos.' 
Ąt^nvUfi.ir-pg

tyoffpai ašnk, fe 
airiais pasiremiant būtų pa
naikinta darbininkų kom
pensacijos aktas.

Organizuotų darbininkų 
vadai mano, kad tą visą da
ro advokatai, kurie biznio 
išrokavimais' norėtų ~ su
griauti kompensacijos įsta
tymą. Dabar advokatai ne
gauna byli^nęs kompensaci
jos įstatymas sužeidus dar- 
bjninką pilniausia apsaugo- 
ja ji.' f

Sako, kad Arizona turi 
geriausią, kompensaęijos į- 
statymą dąrbininkams.'Jį 
norėtų panaikinti ne tik ad
vokatai, bet ir, darbdaviai.

sėdžiaujtpit, Punįca Rątch- 
itch,radikalų atstovas, pa-, 
naudojo revolverį prieš opo
nentus. <Jis palaido šešis bū
vius į būrį opozicijos narių.

Paul Raditch,kaimiėčių 
vadas, buvo ant vietos nu
šautas, Stefan Raditch, jo 
brolėnas sunkiai ’ sužaistas. 
Taipgi sunkiai sužeisti dar 
kiti trys atstovai, 
į Ši tragedija tai buvo tęsi
nys nesenai įvykusios kum
ščiais kovos parlamente/ -

Sako, kad tokio krimina- 
iiško darbo <lar nėra buvę 
nuo to laiko kaip nužudė ka
ralių Aleksandrą ir karalie
nę Draga 25 metai atgal.
z Parlamente ginčas kilęs 

įel valdžios Nettunp kon> 
vencijos ratifikavimo su I- 
-telija.-----— '' • ■ ■ ■__ ■—

Opozicijos vadas, Stefan 
Raditch, įsikarščiavęs ir at
sisukęs- į* valdžios vietas, 
pirštu rodydamas sušuko >

kg^uomet dirižablis Italia 
susikūlė, tai jo dalis nuply
šo įr su septyniais žmonėmis 
kažin kur nukrito. Jų dar 
ir po Šiai dienai nesuranda. 
Taipgi žuvo ir kiti trys, 
kurie nukritę ant ledų leido- 
si pėsti susisiekti su, laivais, 
kurie plaukioja jų išgelbėji
mui. Apie juos' irgi nieko 
negirdėti. v *
~ fJen.-Nobile taipgi sužeis
tos. • V.. -

Lietuva sumažino

t susire

■žeidžiančių žodžių kilo skąn- ‘ Pasirodė, kad J 
daląs. Pozicija reikalavo at- -dar neišmoko savo 
šaukti. To nepadarius,, ra- apginti,be ginklo a 
dikalų atstovas, paleido į • scio. K

Colorado

nebebūsią jėga gabenami ai-: i
gal į kaimus. ' Utahpi A ] 1

' - •- • - "

žndzio b^la pavesta va 
bes prokurorui.
| Nužudyti atstovai/bųj 
džios palaidoti ir bus n

n. i į 1 1
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ŠNIPĄ—VISAMAMŽIUI
Kąriuomėnės teismas Kau-j 

he gegužes 11 d. nagrinėjo 
įriel uždarų /durų lenku 
šnipo Romano Mūrino-bylų. 
Šnipas už teikimą žinių a7 
pie LifetdVoš kariiioinenę, 
šaulius ir k. teismo pa
smerktas kalėti ligi* gyvos 
galvos sunkiųjų dabbųkale1 
.jime. i - ‘

3. K. Kaip dažnai Kongresas susirenka?
A. Kongresas turi susirinkt:. mažiausi k 
tu s ir tas susirinkimas turi įvykti pirmąjį

V.
SU; lenkais^ be Vil^iau^ gali, 
inltitik provizorinis šhsita- 
rimas. Be to, pareiškęs n<x 
rįa spaudų palikti be cenzū
ros, todėl ruošiama spaudos 
Įstatymas, kuriam pasiūly
mų galį duoti žuiiialistai. ? /

7.K. Ka^yra

A. GaM aiškintf-įsttitymus.
i iŠ; k. Iš ko susidaro įstatymų leidėjai?

AT'Suv. Valstybių Kongresas susidaro iš dviejų 
butų—Atstovų Butas ir Senatas. Atstovai išrenkami 
dviem metam kiekvienos Valstybės balsuotojų ir 
skaitliuje proporcionaliame tos Valstybės gyvento
jųskaitliui, suly g paskučiausioj o Fedėralio Cenzo. 
Senatoriai balsuotojų renkami tarnauti pėr šešis me
tus. kiekvieną. Valstybę afstovdiija du Senhtorin.

ŠAKIŲ GYVENIMAS J J
Miesto atsistatymas. Prieš 

Jarų Šakiai buvo prastas 
miestelis. Prie pat miesto 
mvo dvarininkor grafo 'Ko-j 
maro Šakių ir Augustavo 
dvarai. Po karo miestas"}- 
gijo kitokį vaizdą. Dvarai 
buvo išdalinti, pradėjo plės-Į 
:is miestas, atsirado gimna- 
rija, įvesta elektros švic&ų 
rengiama statyti nauja baž
nyčia, giindžiama rinka j žo
džiu sakant, miestas auga.

Draugijos. Paskelbus iiė-

ra mūsų tąutas
.2*4 ■ s

į^jOAdjihti senas tra- 
ijaš. Tekę kalbėtis su 
maberlainu pusantros Va- 
nįįį, Jisai teiravįsįs apie, 
yiias su lenkais./ Anglai 
P kadrytuose būrų tai- 
šfep&lizuota. Chambėflai- 
sj|epafafęs Juiėtuvai įeitį 
^į^kbmbihacijas su ki- 
Sįvalstybėmis. j*.' Vol- 

turėjęs, paskaitų 
‘ališkam institute tarp- 
judams klausimams riš- 
TaČiau tai buvo uždaras 

ykūs, todėl nieko netenka 
mKI šakyti. a Pasitarimų 
BH|£ąr - su prarnonihin- 

to, p. Ministeris 
'miniukas pareiškė, kad i 
BtųASąjungos birželio se- 
įc^Jisai pats važiuosiąs, 
į^&enęvoj. bus liečiami 
^klausimai. liečiu. Lictu- 
^‘Jmlniaus kr. mokvklds, 
$bos Ąu lenkais ir ukrai- 
čįų mažumos skundas, 
įfefasis klausimas, be- 
ląį ^sensacija, nęs ųkrab 
ififrlaetuvpie nesą.

raižai derybų su lerikaįs 
^mnininkas pareiškė esą 
J&ėrlyno komisija priėjo 

te susitarimo^ Ji išdirbo 
įlėktą,'liečiantį tuos gy- 
itojus,, kurių ūkiai peri 
sri administratyve linija 
a^šutartyje demarltlini- 
į&g&nama). Šita sutari 
Jbųs netrukus pasirašyta, 
fe Vokiečiais derybos arti

pradėjo kurtis draugijų: 
Šaulių, skautų, hgnįagesių, 
“Pavasario,” > “Žiburio,” 
moterų, ūkininkų if kitokių. 
Geriausiai veikia katalikiš
kosios draugijos, kurios tu
ri savo puiki} nuosavą hamą.

Prekybos. Beveik kas ant- j 
rą savaitę antradieniais Ša
kiuose esti jomarkai, į ku
riuos žmonės suvežą iš visosN ■■ “■ tZanavykuos javų, daržovių, 
kiaušinių, gyvulių ir pada
rų, taip pat malkų, medžių 
ir lentų. '

Javų kainos tokios: rugių 
cėht. 23—25 lit., kviecių — 
28—30, miežių 28—29, a- 
vižii — 30, bulbių — 8—10, 
karvė.— 30, arklys*'— 300— 
50Q, žąsis -ę 8, višta -r- 2—3, 
sviesto kg?— 5, pieno litras 
— 40, kiaušinis 12 cnt ' ,

KAUNAS. — Naujų .pra
džios . mokyklos komplektų 
Šiemet sąryšy su įvestu pri
valomu prądžįoš mokslu bUs 
atidaryta apie 95. ...NaujųĮ 
kompletįų? iš viso nferioma 
atidaryti apie 200, — tiek, 
Įdek paprastai kas metais 
būdavo atidaroma. . 

į.>privalomas pradžios moksli 
riš^arba' visaU 
jau įvestas 19 apskričių. Tik 
Viena Rokiškio apskritis ne-' 
patiesta. Privalomas moks
las pilnai vykdomas Biržų, 
Kauno, Šakių, Mariampolės, 
Vienos ir Seinų apskrityse. 
Nuo liepos 1 d. pilnai pri
valomas mokslas įvedamas 
ir Vilkaviškio apskrityje.

Iš viso 2400 pr. mokyklų 
skaičiaus/; privalomas pra- 

rdziosmoksĮas-įvedamas 1,^ 
397 mokyklose su 1915 kom- 
plektų. . -

?' 9. K. Kodėl yra skirtumas laike, kuriam išrinkti ' ' 
Alsini ir Senatėttai?

A. Atstovai renkami oriem metam, kad žmcmėa < Tžįi 
galėtų jų darbūs kontroliuoti; Senatoriai renkami\ 
šešiem metam, vienas jų. trečdalis yra renkamas kai • 
du metu, su tuo tikslu, kad kiekviena Kongreso se- -ĮgĮS 
sija turėtų žmonių apsipaŽinusių su viešais dalykais.

10. K.. Kam, reikalingi dti įstatimd&vystės na- ?;A

A. Kad vienas kontroliuotų antrą. . ~ ■ ... " t> '

ift^^Taanolca'Ž ? ■■ih
‘ 'V-• A ’ »' t/1 •

1. K. Kokias ypatybes turi turett-Ataiovaš?

• 4/: :•.?>>'. r .;>■ .. . .. '
A. Jokis asmub; neturįs 25 mėtų; negali būti At-. 

stovu,, taip pat nfebuvs septynis} metų Suvienytų K 
Valstybių piliečiu, ir kuris laike rinkimų negyveni . 
tų toje Valstybėje, kurioje jis fra renkamas. j jį

2. K. Kokias ypatybes turi turėti Senatorius? . į / 
A Senatorius iįegali bdtl iieturįĮ da 3tf ųrct:.

įfeHbU^ jtevyi^ mMų 
kuris rinkimų laike nebūtų gyventoju tos Valstybės^; | 
kurioje yra renkamas.’ ; 1*^" f ♦ • y 4. *• į ■

ATGAILAUJA Į
Nesenai Vilniuj po aido-Į 

sios • žarnos operacijos mirė | 
plečkaitiriinka.^—Žvalionisd 
kilęs Aiš Rygos; Vilniaus! 
“Žycie Lųdu”,praneša apie] 
didelį plečkąitininįų nepa-1 
sitenkinimą <Žyaiionio elge-1 
šių. .. miM
-jis parei1i^vq;ttunigo ir at-\ 

.tiko išpažintį. Kadahgi pa
našūs dalykai į plečkaiti-1 
ninku programĄ neįeina,! 
[plečkaitininkai su mirusiuo- Į 
ju atsisveikino nenoriai, lai-1 
įkydami jįuišdaviku.” I

VnjfiEČIAI LIETUVIAI 
PRAŠO ATŠAUKTI ARK. 
, JALBRZYKOVSKĮ 
“Driennik V^enski’’.pra

neša, kad Vilniaus iietuviail 
vra paruošę antrą memoria-j 
tą su reikalavimu atšaukti 

I Vilniaus afkivyskupą jai-' 
bržykowskįj įkaipo persekio^ 
jaritį lietuviui bažnyčios 
sirityje. ^itemorihlp’ autoriai 

Į nusistatė vykti į Romą ir 
Į ten asmeniškai įteikti jį Šv/ 
TėvtiL

* OLEKA VĖL GRĮŠIĄS 
/' OPEROM .

KAITRAS:
tirtu kad solistas Oleka, dėl 
žindtilo incidento teatro Už
kulisy buvęs pašalintas, nuo 
pradžios fiidens sfezoho vėl 
grįšęs Uperon.'

—s———=S=!!==^!==2=B 
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* * * z1
‘MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS ' ‘

(prastais minkštais viršeliais):—--------   ^0
uBOS (prastais kietais viršeliais)^ *4^;’
P0OS (geresnes minkštais vhšhliais)— 
6IX)S (geros pdos viršeįiaisĮ^ *-o
ŽTOS (celuloidos viršeliais)—*■ p
SjTftS (celuloidbs viršeliais, su kryželiu)—3115 
Visus užsakymui eiųdtite' sėkial^iu.hntt’ilšus' * <

ri dėi
p. Voldemaras

offiaials. of thė Geveimment. the funda
hivjofoųr.iuition. f'’J C

t 4- .vbąt.taąphss is the Uovernmen
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VALIO!!
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(tekstas 
s ir dek

apie sūnų palaidūną ir pa
klydusią avelę ?

Kristaus darbuose ir žo- 
Įdžiuose tiek tėviškos meilės

GENERAL OFFICES 110 Cununington Street, Boston 
* ' AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS - -

* « ■ '■ A *

realth Chev.Co., nęwTON: Stnart Ch*v. Cn., 431 Wagh. »EAST M4LT0N: Alfred East

BALTIKO-AMERIKOS LINUOS 
LAIVAIS

Ateik šiandien pasižūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi' lietuvišką skyrią, tad 
met ateisite klauskite lietuvio salėsmano.

...■•* T • i / t -V?'/;

'r ■ ' ■

Paieško vietos. Kreipkitės 
“D-ko” Administracijom 

(B.-26) A

viltį, nes
■.atgimimo

•L

įsakė, ir jie stojosi, žmogą|kęs 
gi padarė savo rankomis ir neį 
įkvėpė jam nemirtingą šie- jyg 
lą. Tuo būdu mes esame su- 
ŽKflrti Pįevo paveikslu ir pa~ gįį 
našumu ir: galime vadintis 
tikrais Jo vaikais dėl šutvė- j 
rimo priežasties. . To nega- įr j

Kūometx Adomas nusi- ^a1 
dėjo ir' prarado tevonvstės ?įu 

^teises, Dievas sugalvojo bū- mįE 
,<įą Adomui prastąją tėvo- 
įnystę sugrąžinti. Jis pasiun- 
tė savo Sūnų mus atpirkti.

■ Jėzus Kristus nesidrovėjo pj^ 
užgimti tvartely irvnepabū- dži

i g<y baisią kančią ant kry- j0 
Ižiaus. Atpirko mus ne auk- jgi 
y su, y ne sidabru, anot šv.. gOr 

Petro, bet savo krauju. Tuo afo 
.būdu Dievas tapo,mūsą tė- Ku 
įmantru kartu, per afpirki- 
mą ir sugrąžino mums pra- sįaį 

7rastąją tėvonystę su pertek- jeli 
y hum, arba kitais žodžiais, me 

'dabar po atpirkimo mes tu- tra 
rime didesnės teisės vadinti tie-

ROXBURY: GroveHali ChevroIet'Co. 
458 Blue HU1 Avė.

BEADING: Bal-Don Chevrolet Ine./.' 
REVERJS: North Shore Chevrolet Co.

1459 N. Shore Bd.
ROSLINDALE: Mt Hope Motor Sėtai 

415 Hyde Park Avė.
,WAKEFIELD ; Mala St., Chevrolet 00 
WALPOLE: Walpole Auto Stn„

19 Stpe^ Sf
WALTHAM: Robert G. Pease, Ine. 
.703 Main St . ' yjg

WATĘRTOWN: Danfels Chevrolet CM 
647 Mt Aubum St

. (WEST,NEWTON: W. J. Furtrart
50 Davls Avė.) 
1VINTHROP: Gordon G. Fullertėtl
57 Putnąjn St

WOBURN: Lynch Motor Sales, Ine 
• 40 Winn St '

Ateik ir pasivazmeK 
TleęOACH Didesniam ir Geresniam Chevrolete

vJ z Toks švelnus ir tykus motoras su kunuo gali- 
ĮTeyrtns ’495 ma len&vai b? smarkiai važinėti per valandas 
• ' " »EQr sau ramiai. Jėga nepaprasta, užvažiuoja ant? •;

" "i/;?? aukščiausią kalną. yra dideli 4 ratą, neužsi-
' rakinanti brekiai! 'J '\ ;

f f i
J® >

• * *■ - -
L n t i į T /JĮ
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reikšmės

nedidelis

kos is< 
h t i \ seimas

nįnko sūnui, man 
jampol

rmunšterijos 
elpfunu nrinv

nncipai-to- 
atvra... ir -

vaikštinėt; ir tartum namie savd gyvulėlių kfe- 
teles apžiūri. Matyt.Ūkinink^ttąrodoms jdfog 
iriaujasi ir gerai daro. Maino išmanymu, kiek
viena ūkio paroda yra kitiems pamoku Įrjm 
geras pasėkas. Ž m on i ų tarpe kyla lenktyi^S!

bet diktatorių protu ir 
.dbmis. <<į- X;

y:_______.

jotį ar vytį savo valstybes ženklu apsirinko* 
Ūkininkai sekdami savo bočių pavyzdį daug 
gražių arklių parodon atsivedė, buvo ko žiūrėti 
ir džiaugtis. Matyt, anais metais," vokiečiai vi
sų Lietuvos, arklių neišgaudė, ne išsivedė, kad 
tiek daug priaugino, gali, dabar ir vokiečiams 
parduoti, kad tik pirktų^ Karvės beveik visos 
juodmargės, olendrų veislės, riebios, gražios, 
matyt ūkininkai* geros ganiavos turi, dobilų pa
šarui daug sėja. Kiaulėj visos anglų veislės,* 
tinginės, riebios, nusipenėję. Avelių jr nami* 
nių paukščių neperdaigiausia. Moterų naminių 
išdirbinių mažoka parodyta. Matyt Lietuvos 
moters jau neturi noro, verpti, austi, megstį, aib- 
dinėti, kai kad senovėj tuos darbelius mėgo. Da
bar moters, ypač medinos, mėgsta vokiečių 
teudotą/ką. greitai nusinešioja ir plyšta, by tik 
nauja ir nauja būtų. Dar matyt buvo javij, dar
žovių pavyzdžiai ir daug kitų mažmožių. Nors

ad tU čia! visai būčiau užmiršęs karn as iš 
irijdt norėjau ūkio parodų

Wr Maškaum,
Tn<^lontld “iNko” skaitytojai, trupučiuką

' ’ oug£

’ . 9 į,-,

«« pįįopčS «- 
n«8 vaisins, irankiiį^ įįvulius, ką 
iš kurių maistą ir pelną tok Lie-

bė.^Apie teismą n£ra nė kal
bos. Užtenka nepatikrinto 
įsakymo neva iš ministerijos 
p?>keli žmonės tampa lavo
nais be jokios kaltės iš jų 
puses! . . . ;

Esminio skirtumo tarp 
Calleso -ir* “švelnesniųjų” 
Europos diktatūrų nėra; y- 
rd tik laipsnio skirtuimasr 
Calles ir bolševikai žudo ne- 
paklusniuosius, , ^Europos 
“švelnieji” diktatoriai laiko 
juos kalėjiynnose, bet ir vie
ni ir kiti bando perdirbti pi
liečio sielas ant diktatoriško■ kurpalio ir laiko piliečius 
avinais.
t .TT-rm,. Įį.N^' - į r H.,

y- v - ir ■ 1 'i

Atsiminimai

į gavę visos imeiįK 
Hn&JiSfniesi- , 
turės nulemti, ar ši
:' KjrJT.organizacija pą«L-..įį 
HŽkII ą n Tl 11 fip.l VĮ fr* r- •-

ką, rtudonjNiį gaivąlij kon- 
trolėjė. O gal 
kės, kad nėra kitos išeiti^g. 
kaip tik atsipabųdąti ^^^g 
raudonųjų skiįimo ^eliu.

Šiaip ar taip bus, bet šįįcg 
seimas ir karštos priešseimi- 
nės polemikos pasiliks ant, 
viasdos kaičia^amokamū^^v; 
bedievau  jantiema tautinių--į 
kams, kad bolševikai jiems , 
talkininkauja kovoje PJŠO|| 
tautiškai-katalikišką srovę) • 
tik tol, kol patys į j aučiasi g 
silpnesni. Įsigalėję ir pasi- 
ij utęy gana stiprūs, jie tuoj- 
ryžtasi praryti savo buyu- • 
sius talkininkus. Kiek jie 
jau yra prariję pašalpinių 
draugijų, “tautiškų” namų, 
klubų c te. su visais jų pini
gais. Dabar ta'pati istorija 
pasikartoja su SLA, tik di-i 
desniame maštabe.

Ar bedieyaujantieji tauti
ninkai pasimokys iš to f f Ar 
kartais nebus pervėlų?

ir aš negaliu turėti, kodėl ans kiaules brangiai 
“Maistui” parduoda, reikia ir man panašias už
siauginti. Beito, daug smulkių gyvulių parodoj 
perka ir taip Lietuvos ūkininkai daro ūkyje pa
žangų. Be to, Rietuves ūkininkų liuosos ra^9 
jų niekas nevaržo, gali steigti bendroveąn«į^ 
ratyvus, sąjungas, kas prie rusų butu uSdraoĮ 
ta.. . x ■ t ' v!'

Marijampolės visomis gatvėmis nevaikščio
jau, užkampių visai nelankiau,' dėlto negidiu iš- 
semtinai apie Marijampolę rašyti. Berods, no
rint apie viską plačiai rašyti, apie miesto nau 
jakurius, apie apskričiorViršinii^rmesto bur 
mistro tvarką, apie vietos organizacijas,’ man 
jonų vienuolyną, ką kunlgai-vienuoliai ten veT 
kia. kaip darbuojasi, kaip jaunuomene dorina 
juokina, kaip savo teritorijoje tartum antri

Kaikurie mūsų tautiškai- pinių nebūtų ląetuvoje že- 
dieviški velniūkščiai pyks- mes! Nori būtinai įgrūsti j 
t, kad' Lietuvoje katalikai katalikų kapines lavonus"! ly 
^įsileidžia jų bėdievavusių kurie visą savo amžių keikė . * * • 
brų lavonus ne tik į savo katalikus ir viską, kas jų y- 
įžnyčią, bet net ir į savo ra! Tai bent logika! Jei 
epines. Vienas redakto- $ 7™ principas, tai to 
į.dihta&rią ^mtoias,
irbut gavęs touch o f vįefos bedieviams irka-
ternicidness, labai rimtaip-apkų kapinėse: ten, kur 
delbia toki “demokratišką”laidoja pakaruoklius, jei ta 
r^storai pabrauktą princi- vieta nepatinka; lai bęžįė- 
ą: girdų reikia Lietuvoje viai nusiperka savo kapines.Į 
IŠLEIS TI Į STATYMA S, Amerikos tautininkai ne- 
ZAD NIEKAS IR NIE- gudriai išplepa tą, ką Lie- 
iUR ( JOKI RELIGINĖ Į tuvos tautininkai gudriai y-. 
ĘKTA) NEGALI NĖ-ra užsimoję padaryti.

.-i-
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iėEdavosi įvairios iš

Nenormalumai

B. Dzūkas

socialistai, kaip antai: pagarsėjęs

C Federacijos
180 Hale Avenue, 
BrooHyn, M. T/

patraukiančioje šyieso- 
būtų melagingumą prie

lanlądaW t ai 
mažesnių opozii

Jotini! ' 
.okpalaiw

jom. Kaunas irjo kalnuota žaliuoj ant i apiėlim 
kė savęspi traukte traukia.. Čia pavasary gėle
lės žydi, paukšteliai čiulba, pušelių, eglelių gai- 
yinantie jį .kvepėlai nuvarginto žmogaus sielų 
gaivina, stiprina, kad gyvenime priešinybėms

si. liei 
;eftą. riĮr mąujitakoą Į 
nors nekarialboja.*^.

jr vĮbos valstybes’“ 
mą. Iš valdininką g 
reikia reikalauti s 
pareigų ėjimo, lojai 
stybėi pareigas eina 
; ų asmeniškai -*visi 
tas bei politiškas 
as, i ų įsitikinimų

" r jimus, yra—be piktumo pa 
^ šiepianti panieka.

vo, kad tada valdanči os gru
pes stipriai protegavo savo 
partijos žmones valdiškoms 
vietoms if kad pašalindavo 
vienų kitą valdininką, pri-~ 
klausantį opozicijos gru
pėms, jei pastebėdavo, kad 
tie valdininkai išsilaužią ar
ba iš disciplinos, arba per 
daug griežtoji formoje reiš
kia savo opozicinius^ nusi
statymus. Vienok tai buvo 
labai reti atsitikimai. Tokių 
nukentėjusių č per kelerius 
metus galimą būtų surinkti 
vosSrieną, kitą. ; Į ;
_ Iš kitos puses .'visa eilė žy
mių opozicijai palankių 
žmoni ij ramįai dirbo savo 
darbą.ir iš jų tebuvo reika
laujama , tiktai sąžiningo 
darbo ir mipimumo takto. 
Viekam nepą^laptis, kad la
bai aukštį yąldinįnkaį^mi-

drau-1 Ar neatėjo laikas sustab- 
a pasi-1 dyti asmenybės *' haikinimą 
ų kny-1 valstybės valdininkų tarpe, 
l&dMjieątofai naikinimas ■:

1 nTftsii *. tuną tos . fate/iėmi. \ Slttte-

“D-ko” skiltys net nebeapimtų. Tai su Dievu 
/ Marijampolė! tavo naudingus Dievui ir Tėvy

nei žingsnius lainayk Viešpatie! Atsisveikinęs 
Marijampolę, sėdau mažan automobiliukan-for- 

_ dukan ir skubotai važiavau Vilkaviškin, mokslo 
draugąpasyeikinti vardo diena. Nelaimę, drau
go neberadau, todėl raštu pasveikinimus ir lin
kėjimus palikau ir gardžiai papietavęs Alvitan

niais Pakaunės šileliuose pilna žmonių, visi gė- 
> riąi, juokauja, ža 
y^^afeuinėj .....

gyvenimo aplinkybės neramumų teikia. Tu 
, einu šileliu pa vai kšt i net i5 i r priėjęs Nemun ą 

Sį? rin kai skubotai jo vj&rto ^tiktąi

tumu — tai dar blogiau, nes 
^sopuliai tvinksta pačiame 
[visuomenės organizme ir y- 
ra didelio pavojaus^ kad vie
ną gražią dieną gali trūkti 
ir iš vidaus užnuodyti, orga
nizmą. i Gerus dalykus, ge^ 
liūs papročius labai sunku į- 
vesti,/> blogieji Veisiasi su 
dideliu, lengvumu patys vie- 

Inf, o ką bekalbėti jei jie iš 
aukšto dar palaikomi ir pa
glostomi. z Politinio; keršta
vimo ir asmeniškų nemalo-* 

Inumų metodai nepatinkamų 
I asmenų atžvilgiu pas mūs 
I labai plačiai prigiję. < 
Į Sunkioje susidariusioje at- 
Į mosferoje geriausia ir rUmiaU- 
I šia gyventi žmonėms be idėjos, 
[be nuomonės, be gilesnio įsiti

kinimo, kurie už putros lėkštę
i t&mau vi K&m p&tmK&ins^
Į kurie nesivaržo ir nieko nesi- 
Į drovu Bet užtat be galo slopu 

i airoti ir gyvenu žmonėms, tu- 
I Tintiems savo visuomeniškas

i tiems visuomeninio ir pouti-

geęria Už šv. Tėvo Sveikatą, gardi Lietuvos girų- Į 
ė, Svaigalų nebūta. \ .

“Kelionės Įspūdžiuose” paminėjau, kad Į 
Liudvinavo par. žmonės pakairėję, bet jau ačiū I 
Dievui, ima dešinėn kryptų Daug tėvų savo j 
vaikus noriai leidžią vienuolių marijonų gimna-1 
zijon mokintis, daug valstybinėj Rygiškių Jo-| 
no gimnazijoje mokinasi, net Liet. Universitete I 
Kaune 1^-15 asmenų aukštuosius mokslus ųina, I 
jų didesnė dalis katalikai-ateitininkai, keli yra! 
kairieji socialistai, kaip antai: pagarsėjęs] 
Boruta ir Felikso Siručio dukters, £rie pro
gos išvardinsiu senesniuosius Liudvinavo išga- 
mas. Pirmas buvo priėmęs pravosla vi ją didis 
rusofilas Andrius Botyrius, Stasys Matulaitis 
bolševizmu užsikrėtęs Rosijon išdūmė pas sa
vuosius, visų kenksmingiausis Angarietis-Alek- 
sa, kursai kūnu ir^iela bolševikams tarnauja ir 
nori Lietuvą bolševizmu užnuodyti Tieji visi 
vyrai renegatai Marijampolės gimnazijoj mo
kėsi. Tačiau daug daugiau Marijampolės gim-| 
nazija naudingų vyrų išleido, hėgut išgamų. Vi-j 
sietus yra žinomi Petras Kriaučiūnas, dr.Jo- 
n as Basanavičius, d r. Vincas Kudirka-Kapsas, 
Vaičaitis ir mtį, savo darbštumu, uolumru,Tevy- 
nės. meilė skyrėsi nuo kitų. Kunigų tarpe pasi
žymėjo: Auitanas Staniukvnas, įsteigėjas kazi- 

t mieriečim tur didelius nuopelnus lietuvių tarpe 
. Amerikoje. Pr. Biičys marijonų generolas, J. E. 
i Telšių tyskupas >T. Staugaitis, Mykolaitis-Pu- 
- tinas, M. Gustaitis ir kiti. . ; .

Amerikos Lietuvių R. & 
deracijos SVIHdas 
bus rugpiūčio 27—29 dieno 
flartford, Conn. '

Visi Federacijos sfcytįjf 

Federafciją priklausau 
draugijos bei Centralinių 
ganizacijų kuopos, m0 
kviečiamos pradėti t& 
kad tinkamai prisirengi '■ 

Am. lietuvių katalikų^ 
bes ir solidarumo reišngš 
Federacijos Seiman.

Seimo dienotvarkė-tįį$ 
ikfeibta vėliau. •1 W

vincijąąr kokių kify nema- : 
lonumų tarnyboje. Tokiu : 
būdu net gerįausįeji.pažįs- 
tami ir draugai, su kuriais 
riša keliolikos įdėtų pidžiff- 
tis, norėdami išvengti įrier, 
smagumų, yra priversti 
vengti santykių. A

Tokių reiškinių negalima 
pavadinti kitaip, kaip visuo
meninio gyvenimo sopuliais, 
nes jie giliai demoralizuoją 
asmenis ir visą visuomeninį 
gyvenimą, jie gimdo nenuo- 

Lširdumą ir nepasitikėjimą, 
jie kursto savitarpio neąpy- 
kantą. •

I Daug kalbama apie vienybę, 

apie solidarumą, apie visuome
nės konsolidaciją ir kitus gra- 

[ žfruš dalykus. Bet mūsų gilių 

Į įsitikinimu — nuolatinis sėkid 
I jimas, visų įtarinėjimas ir da- 
I ryma^ iš te įtarinėjimo asme- 
Inims Skaudžių išvadų jų vie- 
Išųjų pareigų ir pramitimo šal-

: du atveju' juo^e atig|i 
Žalingas servilizni&į 
griaujama jų asmeny! 
valdininkų daromi kli 
valdžios tarnai, p neltį 
iet save gerbiantieji-i 
Tintieji savo nuomonę 
dradarbįai siekiant 
ninės , gerovės ir - tikį 
viešųjų reikalų aptaria 

Alums rodos,’ kad - 
srityje pradėję aiit^| 
priklausomo ..gyyenigį 

; šimtmetį, mes ne tik ji 
‘ tumėm. pasigirti pąį 
bet priešingai, esama, 
kai pasistūmėję^atgaL

■ ■ C'Rytas”^
.1 -

iai kaip: ir Heflinoy su
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Piknikas

Margutis

The Republican Mecca

:oms

Garbės mokiniai mergaitės: 
M. Belkiutė, N. Šilauskiutė.

tuvius dalyvauti šiame pikni
ke, CharteT Oak parke, ir kar
tu pasidžiaugkime nuveiktais 
darbais. - •

svečiai susirinko Lię- 
etainėn 6834 Superibr

ir pajuokė, šiandien mus svei 
kiną ir stato pavyzdžiu ki 
tiems. ... _

:os: P. Janušaitis. P.

coinr,

Sekmadieny delegatai pri
imami Parapijos Auditorijoj 
kur.buvo proga susipažinti su

turite mokesčiu knygučių tai 
gausite susirinkime/ .

, S. Čaikanskas,
r ; LDS,70kp.r^t ; ;

N. SlriiHhantas. fiv. Jurgio j>a- 
rapijos choras it Į*; B. K- S.!
* - . • < /'>>•» H į • 'X >

—---------------- •

, NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis 

šusirinkimas įvyks, sekifiadie- -r / 
ny'; birželio 24 d.,‘l vai. po ■ 
pietų, bažnytinėje svetainėje,;^ 
339 Green St. Kviečiame -na- ; 
rius(ės) ateiti Gera proga už
simokėti duokles. Valdyba

t; Sesijų atidarė 11:15 vai.
Muliolis, Susivienijimo 

ridentas; kun. Karalius-at- 
oa maldą.
Fez.' Muliolis perstatė kal- 
>jus. Kun. V. G. Vilkatai- 
^ge&ino ir Knkejd pasise. 
^delegatams darbuotis. 
K&iMarshall, miesto majo- 
/ kalba angliškai.. Kalba 
mta gausiu rankų plojimu, 
iaO. Michaličienė svėiki- 
Clevelando lietuvių vardu, 
jsrezidiumą tapo išrinkta: 

trynukas, J. J. šaučiūnaš, 
«J5ton, Pa. ; vice-pirminin- 
į.-A. J, Sutkus, Waukegan, 
^pažtipinkas, M. Zujus, 
aįdyn, N. Y.; raštininko 
elbininkė, M. Jokubaitė, 
r Haven, Conn. *
Ęandatų Komisija: J. V. 
&ieras, K. J. Petrokas ir 
Sabaliauskas.

iehklelių komisija: A. Pa- 
jiūtė ir O. Stepulionienė. 
nešimų ir rezoliucijų komi- 
& kun. V. Nanorta/ T. Šei- 
* jftdv. P. Cesnulis.
tasos ir sveikinimų komi- 
ii kitu. V. G. Vilkutaįtis, P. 
Hfuliolik, J. Janųšaitis ir V.

revicius.
degatų 99 užsiregistravo.

4-to apskričio konsti- 
įgs projektas, skaitomas ir 
iama pastabų. '

- Seimo svarbesni 
nutarimai

ivienyt organo, redakciją, 
inistracijų su Centro Ra|- 
|Wilkes-Barre, Pa. 

riaukę 16 metų amžiaus 
^ priimami - į suaugusių

os idebonas, 
^aružiškis, iš

?ir prašymų komisf-j Clevelando lietuviais. 
X Miliauskas, Stepu

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. A§ 
laiminti įjųpašaukimo 7sim- 
bolĮ.>(PbpiėSus Pins X)

V. T. Kvietkauskas, Iždo 
Globėjas,. tVilkes Barie, Pa.

A, Leškauskas, Iždo Globė
jas, Mahanoy City, Pa. ;

Dr. Joseph C. Ažukas, Gy
dytojas Kvotėjas, *Wilkes- 
Barre, Pa.. * •

Teismo komisija: A. j. Do
meika, Brooklyn, New York; 
S. Cibulskis, Waterburv, Ct,; 
K. Petrokas, Detroit,,Mich.

Labdarybės komisijai; J. B. 
Tamkevičia, Pittsburgh, Pa.; 
J. Cpškys, Pittston, Pa.; K. Le- 
keckas. . -

Švietimo komisija: M. Joku
baitė, New. Haven, Conn.,; Kun. 
J. Karalius, Minersville, Pa.; 
Tarnas Šelmis, Chicago, III.
„ Kontrolės komisija: J.Stul- 
gaitis, Wilkes Barre, Pa.; V. 
Leliokas; "V. Mardosa, Scran- 
ton. Pa. . - ; ■

Statutų komisija: Adv. P. V. 
Česnulis, Cleveland, Ohio: J. 
J. Šiaučiūnas, Kingston. Pa.; 
M. Zujus, Brooklyn, N. Y.

« ! z v Vakarai • .

Pirmadienio vakare delega
tai atsilankė į dailų muzikali 
programų, kurį surengė gerb. 
muz. V. ir S. Greičiai ir jųjų 
chorai

Antradieny,, birželio 12 d. 
nuo 3 vai. po pietų demonstra- 
tvvėje formoje . automobiliais 
visi delegatai, svečiai ir paša
liniai vyko apžiūrėti orlaivių 
stotį ant Brook Parko. Vaka
re Lietuvių Svetainėje svečių 
pagerbimui vakarienė su pro- 
gramėliu, kurį vedė' gerb. Trręi- 
«MP* ' >*' > f » .» !»•' *5* į/ ■/<-■ <•
ciai. 7

Trečiadieny, birželio 13 d. 
vakare šv. Jurgio Auditorijo
je Lu R. K. S: A. 297 kp. Jau
nuolių programas. , Po/pra
kalbų seka: P-lė Adelė Pečkai- 
Čiutė, soprano puikiai sudaina
vo “Mamytė.” ’ .’■» - • .

P-lė O. ’Valiukiutė, dainavo 
iš operos, “Rigoletto.”

Muz. J. Čižauskas, ^barito
nas, sudainavo įspūdingai po
rų-dainelių, seka .-artiste^ M. 
Čižauskienės dainavimas' “Se- 
vfllana.” •-

M. Čižauskienes “Sakalėlis” 
ir “Mano Bernelis” atliko: Z. 
Maksimavičiutė, M. Halabur- 
Ąa, 0. Valinkiutė, A. Peckai- 
čiutė, Ag. Kučįnskiutė, A. 
Liuttevičiutė, A. Stapulioniu- 
tė, 0. Mušinskiutė, prie piano 
Marijona Čižauskienė.

Snprizas vakaro tai L. R. K. 
S. A. Clevelando-^Jaunuolit 
kalbėtoja K. Martisadskiutė, 
nors dar jauna, bet gan gabi 
kalbėtoja.

1 1
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keliolika

| k Bes. TeL Nonrddtf 1130-W X ' i

r-jKoks.. yra skirtigumas 
ttapkapltald ir iiarbd! ';.

, įS-Jei kairi pinigus įaskoli 
m iai yra kapitalas, o kaij 
juos nori atsįiinĮį tai jau yra 
darbas. '/V >

Nuo ugnies ir nelairn 
tomobilius, f orničius, 
tj,naniusy« 
ir t. p, įį

▲MČUB ArnotaiKSMHS
■ k£ tik Borte
• miškais apsu 
švente, -Kunojl

irgamzacipi ir jose; Paųl lako krautuvėje ant 
it aktyviai vei- Broadway ir pas Kliubo na-

kes) iš Nor, n^.;jis 
įp .Anastazija lųorgan

t ceremonijų ir gęs įauki 
0 šv.Petro pa- Collegė 
p. Karbauskui tration 
r-lė Baudoliū- gai ūžta 
oro nare. , ' Boston

kvotimus ir dabar yra prįsieg- 
Hiatas advokatas. Jo ofisas y< 
ra Norvvoode po numeriu 1134 
Wasliington St/Tel. Nonvood 
0330. Jaunavedžiai po “me
daus mėnesio” sugrįžę apsigy
vens Norwoodė pas jaunojo 
tėvelius. < \ į *>’'

. Jaunai porelei linkiu ilgiau
sių metų, sukurti gražią, lietu
višką šeimyną.

Dmncros

po įžymiom musų darbtntnkefr 
r dainininkės ir daug kas yra 
ą girdėjęsdaifiribjant. Ponia 

Sinkevičienė (Raudol iūniutė) 
rra dainavus “Darbininko” 
koncertuose ir kituose mūsų 

Organizaeijds -parengimuose, 
jos tėvelis yra LDS; 22 kp. 

Brightone finansų raštininkas. 
Ji prigulėjo prie. So. Bostono 
šv. Petro lietuvių j parapijos, 
choro, ir.‘k 
draugijų ir

' A*
' 1
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tūkstančių metųu Da’

ma-w

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys DantistasA. L KMPflčIUS

rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumij, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para- < 
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c

Tretininkų Jubiliejus — 700 ■ 
įmetu sukaktuvėms . paminėti 
[aprašymas Švento Pranciškaus - 
[venuolijĮy ir. 3 vienuolijij įsta- 
i tai i..m—^uij. i  ........   i 8c

Tel. So. Boston 0823 •.
NAUJOJE vietoje 

/ LIE TUVIS DANTISTAS DR. M. V. CASPER 
___ :___ cKASEAfeAyiorągy v

" ■ j . ■. r . ■

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ RIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ x .“SADLDIĖ”

Mūsų Laikų šventoji, šv. Te- .. 
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji / 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- / 
čius ——— -----—— ____35c,

kasyklos apima 14,200 ket- 
virtanių mylių. Daug minkš
tų anglių -sluogsnių yra 
šiaųr-vakarinėj Pennsylva- 
nijos daly, siekiant. Ohio, 
Maryland, West Virginia ir 
Tennessee. West Virginija 
stovi antro j vietoj kaipo an
glių gamintoja. Uliųois žy
ra trečia/ jų seka Ohio. 
Colorado yra didžiausia an
glių gamintoja į vakarus 
nuo Mississippi. Wyoming 
antra valstija kuri turi di
džiausius anglių šaltinius; 
North Dakota pirmo ji_val- 
stija. Kurios visai anglies 
negamina yra Conneeticųt, 
Mississippi, Nevaria, New 
Hampshire, New z Jersey, 
New York, North ir South 
Carotim, Vermont įr 
consin. • ' /

1849 m., angliakasis, po 
vardu Bates, suorganizavo 
pirmą anglies unijų vesti 
streikų. Streikas nebuvo pa
sekmingas ir Bates Uniją, 
kaip buvo vadinta, išsibaigė 
ir įsteigėjai pribėgo su orga
nizacijos pinigais. Ir tik 
1860 m. pastangos vėl dėtos 
organizuoti angliakasius. 
Tais metais kietųj \į anglių 
darbininkai pradėjo unijų,’ 
kuri niekuomet netapo veik
li. Bet 1868 m. Pennsytva- 
nijoj pradėta , ,Workmens^ 
BenevolenU Association of 
Schuylkill County,‘kuri rei-

; kalavo astuonių valandų 
; darbo dienų ir kuri pritrau- 
! kė prie savęs ir kitas vieti- 
* nes angliakasių draugystes 
! ir galutinai pasekmingai 
; pravedė astuonių valandų 
: darbo statymų. Kuomet į- 
; statymas tapo priimtas tie 
t unijos angliakasiai tve> išėjo 
j st r ei kau dėl devynių valan- 
; du algos už astuonių valan
dų darbų. Ir" iš eito pasek- 

; mingo L streiko- įsteigta 
Workingmens -; Benevolent 
Assoeiation iš "Scranton, 
Ęennsylvania. Ir nuo-tada 
iki 1875 metais angliakasiai 
kovojo šSUftarbdaviais. Bet
- ,. . _ ■■ —
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ir nustatė darbo aplinkybe^ 
kurios iki šiai dienai egzis
tuoja. ‘
. Ta Anthraeite Coal Strike ■ 
Commission vedė savo dar
bų iki 1912 m. Jau dabar 
arbitraeijos būdas pripažin
tas. Ir nuo 1906 m. dauge
lis nesutikimų arbitraeija 
'užbaigti. r '

1923 m. didžiulis streikas 
angliakašiamc kaina v. o 
$143,000,000.00, ir operato
riams $30,000,000. F: L/l. S.
r*- ' •7’ . i . • ■ . . '

Durpiii permaina į anglis is- 
rodo, yra nuo spaudimo vir- 
šiije esančių sluogsnių, gal 

.būt dar prigelbstint žemės 
vidaus karščiui. Dįdesnė 

įirėgnumd dalis buvo iš- 
įlįpausta arba išgaravo; susi- 
/ dedanti gazų proporcija sąj- 

mažėjo ; ir to pasekmė buvo 
į; Meto mineralo susidarvmas. 
y * Augalai kurie sudarė ang- 
ž'hs lyg panašūs moderni- 
ž'Ąiams paparčiams. Mikro- 
p&bpas aiškiai parodo ąuga- 
; Tų liekanas įvairiose anglių 
: ’dalyse. Daugely vietų ^už-

Mnkama medžių liekanas vi- 
ė raškai persimainiusias į ang-

su įsteigimu anglių darbda
vių' draugystės angliakasių 
unija susilpnėjo ir išsibaigė.

Įvairios ^unijos, pradėtos 
šalies įvairiose dalyse, bet 
tik 1890 m. egzistuojąnčios 
unijos sudarė vienų „orgarii- 
zacijų “Unįted Mine Work- 
ers of Ameriea”" po vado
vyste JohmMitchelk 
į 1902 mętąis Ųnited Mine 
Workers pradėjo vienų iš 
didžiausių streikų šioje ša
lyje. Ji pęjkalava didesnių 
algų, trumpesnių darbo va
landų ir užmokėjimą už an
glį pagal ^arumo., Prezi
dentas Roąseveltas norėda
mas užbaigti streiką įsteigė 
Anthracite^calSfrike Corų-
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