
Lenkijos dik

stymą dėl mokyklų padėji 
mo Vilniaus krašte. Įrašy-

nalė ' Demokratų partijos 
konvencija pasibaigė penk
tadieny, birželio 29 d.

Kaunasi Buvęs valsty
bės teatro dramos režisierius 
p. Glinskis pasirašė m teat
ro direkcija sutartį ir vėl 
grįžta į teatrų.

Pareiškė, kad stovės ų 
suvaržymų “indžionkšinų; 
prieš darbininkus, už jj&į 
nizuotą darb^ už kale^tSi

% Varšuva.
tatorius Pilsudskis pasipri- 
klijęs konstitucijos reikala
vimais iš priemiero ir neti
kusiu seimu rezignavo ir

mgumztrvimų. KaktinAi gi 
manoma, kad lenkams pri
reikė suorganizuoti naują 
bylą prieš gudus.

Massachusetts1 
vienos savaitės 1 
šė automobiliais-14 asmenų. 
; Nubaudė 118 girtų važiuo
tojų; 352 leidirah ir regis
tracijų atėmė; 'Iš tų 104ne- 
•teko leidimų važiuoti auto
mobiliais už tai, kad arešta
vus buvo girti.

ALBĄNIJA—MONARCHIJA
Radio pranešimu iš Vie

nos, paleistas aįbanų parla
mentas. Dabartinė' vvriau- 
sybė nutarusi pakeisti-kon
stituciją ir^ artimoj ateįty 
paskelti Albanijoj monar- 
ęhiją.

T-\ r »
Paskutiniuoju

nmgrade suimta 1

PBtreę
NE

SIJOJ 
iku :Le- 
žmonin;

00. - Visi 
> kontr-

Per birželio 11 d. įvyku- ] 
sius Klaipėdos krašto aps- : 
kričių seimelių rinkimu^ i 
daug laimėjo tautiškai susi
pratę lietuviai. Galutinai 
paaiškėjusiais rinkimų rai- : 
siais, Klaipėdos apskrities i 
seimely tautiškai susipratę

•v/r sK-'-vi. •* .i v-'-šy
Abay Provinci

joj, Pliilippine įsland..— 
Dalis miesto Libog, J<ur gy
vija apie 7000 žmonių, ir 
keletą kaimelių, nytinėj da
ly nuo volkano Mayon, bu-

♦ • **♦*.♦ 4
minis^ suimtieji « 
. ’ revoliucijoj

stijoj tik
:e užniu-

Gen. Obregon užims vietų 
gruodžio 1 d. Jis bus prezi
dentu per šešius metus, ir 
tęs Calleso nustatyta despo
tišką tvarkų. į

Taipgi 25 valstijų legisla- 
tūros priėmė Obregono kon
stitucijos pataisas, sumažin
dami valstybės atstovų skai
čių nuo 300 ikį 150, paves
dami prezidentui'skirti aUk- 
šciausiojO'teismo ir kitus tei
sėjus, o hekad piliečiai juos 

; rinktų ir Meksiko City ir 
kituose miesteliuose bus pa
skirtos federalės komisijos 

r tvodimui ^miestų iadministra- 
i cijų< vietoj majorų ir kitų 
j miesto^ viršininkų

.^ITgon, SUUM^inj.

seimųdarbus prie nepro
duktyvių darbų prasikaltė
lių, kurie tik pompavo orą į 
atmospherą.

Pasipriklinęs x seimo dar
bais buvu priverstas pasi
traukti nors laikinai iš rrri-

/nisterių pirmininko vietos.
Kita priežastis delko dik

tatorius Pilšudbkig pasitrau
kė, tai kad seimas turi tą 
teisę, kuri natūraliai pri
klauso prezidentui. Pilsuds
kis sako, kad tas labai -atsi
liepęs ant jo nervų, ypač sei
mo darbai buvo nepakenčia
mi. Z ' . '• ' ..Jis sako žijaios, kad jis pa
sitraukęs^ iš vietos dėl xne- 
sveikatos nevisai sutinka su Lt' ' i ' - ’

tikrenybe ( ?) Gydytojai už
tikrinę jį, kad jis galįs eiti 
savo pareigas ir toliau, bet 
pridėjo, kad jeigu jis dirbs 

Įpersurtkiaijis galįs netekti 
]sveikąto&. , »
* • ............................

Susisiekimo ministerijoj da
lyvaujant geležinkelių di
rekcijai, pasiuntiniui Vokie
tijoj P- Sidzikauskui ir už
sienių reikalų ministerijos 
departmento direktoriui dr; 
Zauniui. Sekretoriavo 'p, 
Karečka. Iš vokiečių pusės 
dalyvavo p. Schack ir Vo
kietijos atstovybės nariai.

i*!! •**»•> -O------
'■ 1 f ’ t

Nominuotas pirmuoju baliotu.
• X ' * 7

Robinson kandidatas i vice-
x prezidentus

Automobiliais užmušė 14 
" menų per savaitę /

. • ■ z-., z i -

IR RUSIJOJ PRADEDA 
PEŠIOTI BOLŠEVIKUS

Vakarinėj Rusijoj, 
Borisą vųir Minską ėmė 
ganizuotis tam tikrą prišs- 
bolševistihė partizanų orgąr 
nizacija vadinama “Bratj® 
russkoj prąvdy” (rusų.te*^ 
sybės’ broliai),. Jie? užinn^ 
jau aštaionius čekistus it; 
platino daug priešbol»evik*~ 
nių; atsi&ųkbmfc 
bolševikai
v- v •  it, j* *  gins sį rusųrtgqy|w 
jų būrelį 
kels kitus prieš dvidešimtį 
jo* amžiaus raudonuos^ 
žvėris. I*-

----------------- ;.f' • .. 'jįTjgg

Ligšiol darbo partija bu
vo kontrolėje Valstybės 
retoriaus Morones, o dabą*, 
pereis į prezidento Obregon 
rankas. Į z \

Diktatūros dabar madoj|||

.. ■ v- - ■ V* 'S> g 
j . Laiva 
- Vewpori. 
želia 30 d.Į. 
ęesterio ir 1

Meksika išrinko Gen. ObrC^S 
gon prezidentu z

mi ,^fmu' kartu Amerikos 
istorijoj kataliką kandidatu 
Į Prezidentus gub. Al. 
Smith.

Smith gavo apie 869 bal
sus. J. • •>

•' < y... 1 ‘

Kandidatu į Vice-Preziden- 
tus pastatė Senator Robin
son, kuris buvo nuolatiniu 
konvencijoj pirmininku. '

Gub. Smith gimęs-ir au
gęs Neyv Yorke. Jis yra 54 
metų amžiaus. <■ Paeina iš 
neturtingų tėviį.

Demokratų partija pasta
čius kandidatu į Prezideh- ' r m a . •"» n • •< * • *> ’ M..

ŽUVO .48 MAINIERIAI 
ri -r': KASYKLOSE.
i SU.iEiienne, Prancija. .r—. 

Birželio :30 d. 48 mainieriai 
žuvo kasyklose kilus gaisrui. 
Sako, kad daugiausia iš žu
vusių buvo ateiviai lietuviai 
.ir lenkte,(.z ' irnu. . 
Į Ši ikofestfofa buvo viena 
iš baisiausių Pratieijos isto- 
rijojvbnįaAkeajv jų ifTf/..

• j-

-^.Švėntasfe Tėvas
biirzelio 8 d. ilgesriėj audieh- Hostove ant Dono

laimei jį
Partija stovės už vykini- 

mą įstatymų. ' T
Darbininkams žada daug, 

tik klausimas ar ištesės ?

darbius ir už , oigaiūząž^ 
jdarbo išskyrimą iš įjrieŠr 
tinstinių įstatymų.- ...
: Taipgi rūpinsis, kad pa-^ 
naikinus bedarbą; duos val
diškus darbus. Beto,/rūpiO 
sis pravesti įstatymus, sulig 
kurių turės būti sutvarkyt^ 
anglių pramonė. . W

Griežtai pasmerkė Rep^ 
blikonų .partijos šmugelius^’ 
kurie per 8 valdymo -jnetus 
jais pasižymėjo. .

daug gyventojų| Demokratai, kaip dar nie
kados, gražiai ir sutartinai 
dirbo savo partijos konven
cijoje, kad rudeny ^laimėjus 
rinkimus. Padare dideli

NUMERIS
žasties Nepriklauso-

Z

Taipgi-padaryta svarbių pa
keitimų įstatymuose

Mezico City.—Sekmadie
ny, liepos 1 d. įvyko .prezi
dento rinkimai. Kar^idatų 
buvo tik viepas gen. Obre- 
gon', Calleso geras draugas. 
Kitus iššaudė prieš rinki
mus. , j

Gen. Obregon “išrinktas” 
į prezidentus,'nes kito kan
didato nebuvo. **

ko jis tą daro.
Tai dar pirmas toks pa-1 

reiškimas diktatoriaus Pil
sudskio nuo 1926 m. 
' Jis visiemš davė suprasti, I 
kad jis neturi noro ir nepa
sitraukia iš yaldžios visai, 

| bet tik dalinai. . ' ,|
Jis pasilieka karo minis-1 

teriu ir taipgi ves užsienio 
reikalus. Jis taipgi neatsi-Į 
sakys ūž^ti nepakenčiamų] 

I premjero- pareigų/ jeigu ap
linkybės to reikalaus. 

I Pilsudskis karakteristiško- 
Įje kalboje, be pasigailėjimo, 
[kritikavo seimą. '• j

Viena iš svarbiausių priČj 
[žasčių delko jis pasitraukė 
[tai, kad konstitucija reikalą-1 
įv6, kad ministeris pirminiu* 
[kas koperuotų sų seimū. !»:>

Jis pareiškė, kad pirmas 
Įkonstitucijinis seimaš. buvęs 
[ “trnkŠmadarių ptaiga”/ir!<tej 
J besi, kad nebuvo paleistas. 
[Jeigu būtų buvęs pakistas, 
[tai nebūtų reikėję puoogeg. 
Į12,1926. Taip sakanti nebū- 

i Įtų reikėję pučo geg. 12,1926. 
fTAip sakant nebūtų reikėję

vos sunaikinti. .
J ' Jau nuo birželio 21 d. vol
5?^” kanas Mayon grąsino gyven 

tojams ir 
palikę namus apsigyveno 
saugesnėse vietose. To kraš- 

-«ųvi“ fo gyventojams gresia ligos, 
cholera ir kitos. !• '

< - . rg Lavos išrilidjimas padalė žingsni pirmyn nominuoda- 
i-' ra^štiibiiaug žalos: sunaiki-
i no sodybas ir net Įnedžius.
•9 d. Žmonės gausiai .renkasi į 
žono bažnyčias ii' prašo Auk
šta 9 ščiausiojo pagelbos. 
bom- Kol kaą tava gyvybių- ne- 
; lai- sunaikino, bet žmones ' prisi

mena 1897 metus kumet žū-. 
vo 200 asmenų.

Vf' '-^4 —-—-—

UNE LENKUOS GUDAI ŽIAU- 
4yno RIAI PERSEKIOJAMI 
dete? Varšuva.—“Gazeta y^ar- 
nvos' šzavvska” praneša, kad Nau- 
is p. gardėly suimti lenkų seimo 
; nariai gudai Staganovičius 

ir- Vaįnd^is. Jie kaltinami

Ų SĄJUNGOS ORGANAS
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1 Mteafokfai
a » • r -•*

nusikaltimų':
- 3, kūdikių
14, išžagmimų 
rysčilj 902,

36, padirbi-
3, dokumentų

*v-> A
juokingų paši
lių, deklemacir

ii-

am turėti na-

choras mokyklos sode suren
gė didžiulę gegužinę. Tą die
ną atvykęs Ariogąlon' Vii-, 
riiui Vaduoti Sąjungos?ats
tovas p. Uždavinys geguži
nėje' surengė paskaitą , Vil
niaus klausimu. Jaunimas, 
ilsėdamasis po šokių, noriai 
klausėsi gyvos prelegento 
paskaitos.

Tą pat dieną Ariogaloje 
buvo daroma vięša rinklia
va naujai statomai Arioga
los bažnyičai.

Į RIVIERĄ
Kaunas. Į prancūzų Ri

vierą šiemet vasaroti išvyks
ta Lietuvos operos solistai 
p. Grigaitienė, p. Rutkaus
kas, su žmona, dir. p. Tallat- 
Kelpša su - žmona, dir. p. 
Bukša^-baliėtm. p. Petrovas, 
bal. p. Maleckaitė. >.

' A- Pilnas įtikėjimas ir kreditas turi būt duo 
mas kiekvienoje Valstybėje viešiems aktams, rei

Ariogala. Dievo Kūno

Kaunas. — Nuo rugpiūčio 
. d. Švietimo ministerija 

nusistačiusi nutraukti pa
šalpą šioms privatinėms mo
kykloms : Naumiesčio (Ša
čių) “Žiburiu” vid. mokvk- 
os visoms klasėms, Kražių 
“Žiburio” gimnazijos pir
majai ir antrajai klasei' 
Švėkšnos “Saulės” progim
nazijai duoti pašalpą tjk 
pirmosioms keturioms kja- 
ąėms ir Rietavo komereūk 
m-los tik pirmosioms ketu
rioms klasėms. b -

> Pamoka 3., -S

>roved dą, kokiu tie aktai, rekordai, procesai turi būt pa- 
2 tvirtinti ir turinti vertę. <y-

(B<ūrdsu?iou) ' '

4 1- Jis nuolat informuoju Kongrtsa. apie Upūca 
stovį. i H - • z..

2. Jis pr^ užsienio..&bWbW Ir ministe.

puą. , i•
3. Jjs turi žiūrėti, kad įstatymai būtų teisingą!

4; jis tujį dW> nurodymus visiejns ^uv^Yąfety-

nimų, turį būt atlikti prisiekusiųjų. . - ...
b. K. Koks baisiausias prasižengimas gali būt pa

darytas prieš Suvienytą Valstybių žmones? : <-
^Išdavystė,, kuri Konstitucijoje aprašyta seka-* / 

mai: * •/. ' • . f .... <<■-:>

“Išdavystė prieš Suvienytas Valstybes yra t3^ , 
pakeliant prieš jas karą, arba prisijungiant jvieV 
pnęšų, dųoįant jieffs pakibęs ir

■' '/'»r"Į- . *“ - - --------------- —r—” «
MAU8 NAUJASĄUĘ8O ALTORIUS l

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)-------- .50^
JUODOS (prastais kietais viršeliais)
JUODOS (geresnės minkštaia viršelūži^-L— -^5
JUODOS (geaos odos ^rju»1i*i«) • ' __ $1-00 '

,BALTOS (celuloidos viršeliam) ,/
BAI TOS (celuloidos viršėlia^ JpJfr*

V»?ifea^ ,

jau SttTO-ptmSsį

199 ' Beleiios— A *• l^e mustjraBn Congfess informed of the

X'~r'; ■' C??-1'), Danijos 1 ■ * * fe*1*1 ?*»*■*»>
• 69, Ifcffijįs-— 3'He mnst take'care that the i»wsąre toithiųlly 

1,583,/Den- ezaciM-^'1 ' i ?m *

jrvegijos - 4> ^Ęęjnuat cdmmissįon MTė^Bcers pi the Uniteį 
10,,Palestinos Statės. ’ i \ 1' 'H »•_•> • i p ‘ •» "> t. /.>r
>s — 1, Dran- *. *'!’•,< 1 ^LsumrA’• ■
Rumunijos — - 1. Q. In what bod, does the Judidal pow«r of the 
98, Suomijos >M»» ir ■į ,.į. . " -

>3 __ 14_ jgveL JudiciaĮ povei? of the Uųited Statės is
i T k’’ 1 vested in one Supreme Court, antĮin auch inferior
’ J courtsas the Congress has, from time to tima,
2,665, Vengri- opdaiDed an'd established. b--

j.. p A‘ •. ;

NUSIŽUDĖ ŪKININKAS \ 
■ t r?„ - ’ Uą. w J, . > ,

Birželio 5 d. Jonavos vien
kiemio Kaišadorių v, /^Ven- 
jojas Ignas Kukta persišovė 
sau pilvą. Atvežtas į Kauno 
ligoninę mirė.* ;.

■ JI K; Kaip skiriami Aukščiausiojo Teismo ****^fc

A Juos skiria Prezidentas, Senatui patarįaaĮ^^S 

tariant įr sutinkant
" Ą A Kokiuose atsitikįmuoM 

^turiteiataĮ.piybę? .
Al. Visuose atsitikimuose,' paliečiančiuose Koto-: • 

stituciją, įstatymus, sutartis padarytas, arba darO-.^ 
mas Suv. Valstybių autoritetu;' -įy /•'

2, Viguose atsitikimuose^ liečiaj^tose, ąmbą^^O 

rius*: įnfafoteĮhąf ir konsulus, - '■ 1. - jAiag
^, ' 3. Visuose atsitikimuose admiraliteto tt 
risdikcijos. ' ■ r -s''.'

4. Ginčuose, kuriuose Suvienytos Valstybės da-Vą
lyvaują. • 4 ''•v. <

5. Ginčuose tarp dviejų ar /daugiau Valstybių- 
tarp vieną? įr kitos Valstybės piliečių, tarp tos pa- /. < 
čios Valstybės- piliečių, paieškančių žemių sulyg 
vairįų Valstybių leidimų, ir tarp Valstybės arba jos.

’ piliečių ir užsienių Valstybių piliečių ar pavaldi
nį- "?•'

> 4. K. Ką Konstitucija parūpina tirinėjime riį >
- šokių nusikaltimų išskyrus prašahnimo atsitikimų?

' A' y x* . j • • * **—.. • aV V ____aVi'

1D' ' \itvZfWi .t r:. .į

APfflOTTlTRAūKnnAr
Ateiną Vilniaus traulti
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NIEŽAI

VALIO!!

kiti išvažiavimai

Dainos

riešus, priešakines pažasčių 
dalis, pilvą ir tt. Rausda- 
masi odoje, ji sukelia niežtė
jimą. Niežtėjimas yra di
desnis šilumoje,, pav. naktį 
šiltai apsiklojus. '

tdvū Francijoj.1787 m. gr^ 
žo .atgal į Šuv. Valstijąs 
Washingtono prašymu, tapo

joj valdžioj tuoj po priėmi
mo federalės kdnstitucijps. 
Alexander Hamilton buvo
Wasliiiigtono Iždo Sekreto
rius — jis .negalėjo tikėti,

“Vanago Plunksną” ten žodžių
. Z ■' ; , ■ ■ ' . . •

Federacijos Seiman. . > ’
Seimo dienotvarkė busf^g 

skelbta vėliau;

f- Niėžai pareina nuo to, kad] 
į žmogaus odą^ prilenda'tam 
tikrų niežų vabaliukų—nie
žų erkių. Tos erkės yra bal
tos spalvos ir labai mažos: 
paprasta akim žiūrint atro
do mažesnės už aguonos grū
dą. Erkė landžioja po odos I

• > » • 

paviršių, rausdama urvus. 
Tie urvai yra baltos spalvos, 
bet jei oda nėra švari, tai jie 
atrodo tamsūs.

Niežų erkė labiausiai 
mėgsta šias žmogaus Ikūno 
r - •

niežų erkė gali nuo vieno 
žmogaus perrėplioti ant ki
to. Daigiausia užsikrečia 
niežais gulėdami vienoje lo
voje, bet užsikrečia taip pat

ii i

h*'
* Chanmi Dtiatt:

2. VFJUžELIS (ilga, lengva, lyri 
daina) ■ r*- ei u*. r ■

4. MUZIKA MUZIKA (Wfma ic 
Mokykloms vadovėlį, ^Dainuo] 
me didelį nuošimtį. Chorams t 

F-: y. f. - ’ : rįi Kžr, A į Ua a ’

virtuvėje. -s,y f į
12) Plauk dantis su tam 

tikrais milteliais, pirktais 
vaistinėse, arba šiltu drung- 
■A- -

nu) vandeniu.
»i‘A. ' * ** . * ~

X
Liepos-July 21 dieną

BALTIKO-AMERIKOS LINUOS
, laivais

taipd susitaikymą. \ Tarpe 
Jeffersono ir Hamiltono ki- 
o aštri kova ir po to išaugo, 

dvi politiškos partijos, ku
rios net iki šiai dienai gy
vuoja, tik vardaį ir princi
pai* permainyti. Jeffersonas 
yra įsteigėjas dabartinės 
Demokratiškos partijos, ku
ri pradžioje buvo vadinta 
“Republikoniška” partija.

Net ir šiandien žmonės 
mėgsta prisilaikyti prie 
Jeffersono principų. Visų 
pirmiausia jis tikėjo į lygy
bę. Sakydavo, kad kilmė, 
puikumas, mokslas ir turtas 
nedavė žmogui teisę kitus 
valdyti be jų leidimo. Jis 
sykį sakė “ kad žemdirbis 
gali išrišti morališką klau
simą genaus už profesoriij.” 
Tikėdamas į viešą nuomonę, 
jis sakydavo “velyk laikra
ščius be valdžios, negu val
džią be laikraščių. ” '

■ r • >■/'. • -• ■

1796 m. Jeffersonas tapo
• fšruiktas' Suv; Valstijų viee- 
' prezidentu, ir 1800 m. prezi- 
! dentu. Tarnavo du termi

nu.' Vienas iš jo pirmiausių 
5 prezidentinių aktų buvo pa- 

liuosavimas kiekvieno žmo- 
’ gaus kalėjime, kuris buvo 

suimtas po “Un-American
- Alien- and, Seditidn Laws,” 
1 kurį įstatymą Kongresas 

priėmė 1898 m. Jis taipgi 
’ panaikino vidujinius taksus 
1 jr žymiai sumažino tautos 
’ viešas skolas. NuOįFranci- 
‘ jos nupirko Louisianos teri- 
" toriją už $15,000,000.

5) Nevalgyk daug saldai- 
niij, nės'dantų neteksi.

Nelaikyk ilgų, plaukų,
Arei nagų, ypač vasaros me- 
Si- '. ' " '

*J7) Venk didelio nuovargio
v. ir būtinai ilsėkis, miegoda- 
j mas paroje bent 8 valandas, 
jęi-dirbi protu. Kūnu dir
bant užtenka 6-7 valandų.
./ >8) Nebūk ilgai nevalgęs.'vietas: tarpupirščius, ranku 

9) Ilgai, miegoti irgi ne?.
'.sveika, nes randasi noro tin-
- gyniauti. - . .

" 10) Didesnę dienos pusę 
būk ore. Nevenk saulės spin- 

4. dnlin - i • N - - * ' /

atsist:afo ir tvarkosi. 'Šiaip t - 
miestelis gan gyvas ir įdo
mus. Čia pat tyli, aukštais h 
krantais upė Venta, ant jps 
kranto aukštai iškilęs senų 
laikų piliakalnis, visas apau-1 
gęs medžiais, kufrių pavėsy 
guli įžymus Lietuvos vyras] 
Daukantas. Tai mylimoji . 
vieta mokinių ekskursijoms, 
kurios/ čia gan dažnai atsi
lanko iš Šiaulių ar kitų, vie
tų. Patogus susisiekimas ir 
visa aplinkuma palieka ma-Į 
lonų prisiminimą apie Papi- f 

[lės miestelį. - Seniau per 
miestelį ėjo daugumoje susi
siekimas su Telšiais, kas 
duodavo daug gyvumo. Da
bar, pravedus Amalių-Telšių 
geležinkelį, tas judėjimas 
sumažėjo.. Miestelis auga ra
miai, natūraliai ir nors dar 
nėra pasiekęs savo prieška
rinį didumą, bet savo viduji
niu aptvarkvmu toli pašokęs] 
pirmyn. Štai, vietinio kuni-1 
go Jarulaičio. rūpesčiu mies
telis turi jau senai elektrą 
gatvėse ir butuose, o tai jau 
didelis žingsnis. Stropiai 
taisomi cementiniai šaligat
viai ir šiaip prižiūrima tvar
ka. Eilinis rūpestis tai įren
gimas miestely viešo pasi
vaikščiojimo sodo. Tasx rei
kalas itin gali būti sveikin
tinas, nes skvero įrengimas 
reikalauja daug laiko.Tiems, 
kurie dabar tik užsodins pli
koj žemelėj jaunus medelius, 
užvęs gražias alėjas, augan- 
Čioji karta nuoširdžiai atei
tyje padėkos, šedėdama tan
kių žaliumynų pavėsy.

frantai rtrinta

Jau išėjo iš spaudos “Daiy*^ 
nuok” U dalis. Gražus rin-\u 
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mov| 
kykloms imant didesniam | 
skaičiui, nuleidžiama didelis A 
nuošimtis. Dainuok II dalis, Ą 
kaina 60 centų. Puikiąųsiaš|| 
vadovėlis mokykloms ir ch€H 1 
Iranas.

Reikalaukite “Darbininke** | 
366 Broaduay, S o. Boston, 
Jfoss. Mes turime visas Vaš i 
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok/*^. 
ten rasite gražiausias dai- A 
nas, ypatingai merginoms- ^

Solo Dainos: galima visaip paįvairinti dainuo-
1 A“™ (“P”nni ir *eBTi> t. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS

en®v ’ ____ giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvuti; 4 balsam) ____________ _________ 40c.

b^iKmnį mezzo soprano) ___40e. g ..D1EIŲ0K” n Dalia (mokyklom,
3. LITAI (baritonui r'lengv ul8, tinka jp chorams: gražus <1 ha tai, svajonių
- , “Menas, Mokslas, Sportas” iš **.Va- dainos) \ _______ __________ 60ė

nago Plunksnos”) ------- ■——50c. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ-
4. GODELES (žemaiti balsui: mergai- ■ (solo arba duetas; rnmimtKIni.

tės žodžiai “ Van. Plun.”) .... fiOe. m0 ir menąs pilna)____________ „60c.
5. STASYS (tinka “Barbora”iš“Va- ^ALDA (tinka 16 vasario giedoti

nago Plunksnos)- t ....................... . 60c. koncerte, publikai sustojus; patrlo.
6. DUL.DUL DŪDELE (ankštaąubal-- .. tiška),—.—,------ --------------------- 30c.

suf: lengva, graži) * it ^VANAGO PLUNKŠnI (tekstas su
nurodytoms melmdljbms ir dekle- 
maeijorns) ------------- ------------ —---- 25c.
FORDUKAS (Poupnri iš 14 liaudies 
dainą. Vyrą chorui ir soprano. Juoko 
dan^ lengva damuolt).
imant dideliam skaičiuje, duoda-

tos viėt^
niežti. Veido nereikia tepti. I j 
Tepalo nuplauti nereikia', h 
Antrą dieną vėl išsitepti ne-1 

! nusiplaunant ’ Tas pat pa- L 
daryti dar. ir trečią dieną. T 
Galop ketvirtą dieną po pas- Į 
kutinio iššitepimo reikią ge-1 
rai išsimaudyti šiltam vau-Į j 
deny sų muilu, ir niežai jau Į 
nugydyti. Kartais po nugy- Į 
dymo dar šiek tiek niežti o-1 
dą, bet tas niežtėjimas pa- | 
reina nuo odos sujaudinimo, | 
ir netrukus galutinai išnyks- Į 

Įtą. Z . \ . j
Nusimaudžius reikia užsi- Į 

vilkti visai švariais skalbi-1 
Iniais, švariais apdarais, pa-1 
įsikloti visiškai nauja patali-| 
nė, nes atsigulus į užkrėstą Į 

I patalinę galįma iš naujo už-į 
Įsikrėsti niežais. Nešvarus.] 
I užkrėsti skalbiniai reikia iš-1 
Į virinti, o nevirinami daiktai I 
į pakabinti kur nors kamaroj, 

nuošaliai, pusei metų: per 
pu§ę metų niežų erkės mais
to negaudamos badu išstim-

... ] 
j

'Yra ir daugiau visokių 
vaistų nuo niežų, kurie visai 
^nekvepia, kurie galima var-i 
toti ir visai mažiems vai
kams, bet ‘jie yra brangesni 

[ir ne visi taip tikrai veikia. 
I Tij vaistų visada galima 
gauti vaistinėse. Jie vadi
nasi Perugen, Mitigaį ifc-į- 
vairiai kitaip. >

Yra ir tokių vaistų, ku
riais galima nugydyt niežai 

I nuo viso žmogaus kūno per 
i tris valandas. Dr. Žemgulys 

(“Ūkininko Patarėjas”) 
- -----L—t . •
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PiritlOji Žvaigždė

etatus sumažinti ar

28 ir primindama, kad dar
i?.‘. i'lrT /iė Iti* ■ “ ?■ v‘ < -_sj

Smitho ka
datūra

ir daro jiems įvairiausių kliūČig 
kariuomenės f

, Jei

Penilsy Ivanuos pašalpinėsrais laikais sušaukiami jei 
nkPfennšyivanljbjį ’tiSJie- 
toli nuo Pennsylvanijos ir 
tuo

masi užtrinti
tarnyboje, bet net ir. iš 

atsargų išė j us.,' Pavyzdžiui, ri 
karininkonėįjriėme net 

bininko vietų Įstaigoje, z kurioje 
turintieji atlikti kariška rnievoL

i. ? 
gerai pakankamai blogai 

. 7įŠ 54,5 88,0
.15,0 54,0 38,0

.Dvasių šėlstančios jėgos 
Maža žvaigždė sužibėjo. 
Piiosč garbę Sutvėrėjo., 

t
Šiauliai, Lietuva.

■ r'j '

rrf,.

pralobs, jis tapo butlegeriu 
ir į trumpų laikų milijonie
rių.. Kaip beveik visi būtie1 
gėriai; taigita jis galų gale 
gavo atsėdėti kalėjime. Įta
rė savo žinoną, būkji;ta^Ū* 
si priežastimi jo patekimo į 
kalėjimą... Ilgai 
mas nušovė žmona, Teisme

■ • '' K- i • -■ vt

pabuvo advo-\ 
damas; kad 
mas greit

jefsvira. Ir 
da stebėtis, jei 
insylvanėj a, J aiba 
į tamsias mainas.; 
m atvrRuL Malini 

riai nemėgsta “bovytis” su 
idėj inėmis organizaci jonįis. 
Kiekvienas gerai žino, kad 
šiuo Žvilgsniu yra didelis 
skirsimas tarp mainierių ir 
“virsimų.” Nemėgsta — 
nieko nepadarysi. Tai jų da
lykas, bet jų dalykas tik tol, 
kol liečia tik Penhsylvatii*

& ta kryp-

’< :>t fP ' x' f?
l (maždaug pradedant.

iniciatorius, va- 
jis yra.

diktatorum.yrą uz jį gudres
nis. Nuo datair gal Pilsucfs- 
kis ims pamėgdžioti Volde
marų, nors, tiesų pasakius, 
jie abudu, notėtų pasekti 
Mussolinio pėdomis, bet dar 
nedrįsta. j. \ - į

tvarkyme u 
rių skflSSkį

pastūmėja atgal tokių pTga- 
nizaciją, kuriai priklauso ne 

lajinių organizacijų 
priešai, bet ir tie, kurie sil* 
prairta ir įvertina katalikų 
vienybes idėjų ir jų’ org 
zuoto^ darbuotės naudų.

draugijos atsimeta ntibFe- 
deracijos, arba nenori jai 
priklausyti, tai jos turi pil
nų teisę paafiŠuoti savo ka
talikų solidarumo supratimo 
štokų. Visai kas kita, kuo
met atitraukia nuo Fedėra- 

Į^rijtfa tokių nrgftiMffnrijų kaip 
®^S. L. R. K; kuriat pri

klauso ne vien tik nesusipra
tėliai . . 'f " ; r

Paskutiniojo Š. R? K.
A. seimo nutarimas /įsimes
ti nuo Federacijos daro vi- 
siems Amerikos katalikams 
gėdį'ir nedaro garbės tiems, 
kurie tų nutariaį padarė. ■
t-;-:-:

pasakė, kad geriausia _ val
džia yrą ta, kuri mažiausiai 
valdo. Jis buvo centraliza
cijos priešas. Jis stojo nė Už 
pinigų aristokratiją, bet už 
liaudies demokratijų. Bow- 
ers kalbėjo apie "daug kitu 
aktualių klausimų, išskyrus 
tik prohibieiją. Mat jis po
litikierius ir... redaktorius.

Jo kalba sukėlė furorų ir 
konvencijoje' if spaudoje. Rė- 
publikohai jį keikia. “Nėw 
Yofk World,” kuriame 
Bowers rašinėja redakcijos 
Straipsnius, .priėmė' jo pra
kalbų, gana šaltai Mat Ame
rika—ne Lietuva. Lietuvo
je ir netiesų apie politinius 
priešus reikia “pagražinti;”' 
čia gi ir tiesų išpuola pasa
kyti “taktingai.” Vis dėlto 
Bowers’o kalba .pasiliks A- 
merikos politinėje istorijoje 
ant lygių su Bryano kalba 
apie aukso kryžių, pasakyto
je kitoje demokratų konveh-

' • •* -4 • ’ “ -' ’ "cijoje ; ;
■' Ne "kieknemažiauradila- 
liškų kalbų, bet be demago
gijos, pasakė demokratų 
konvencijoje Franklin D. 
Roosevelt. Jis ir^i buvo ar
tistas. Išgyrė Smithų. Už
akcentavo ypač dvi Smifbb 
ypatybes — ir jos tikrai y- 
ra pąakcentavimo vertos — 
būtent, kad Smithas yra iš
kilęs iš liaudies ir todėl liau
dį supranta ir kad Smithųs 
yra lyderis, ne tylintis ly
deris (kaip Čoolidge), bet 
lyderis 
etas. Ir vadas
‘. Demokratų konvencija iš
kalbinga. Jų platforma daug 
žada, bet nė kalbėtojų iškal
ba, nė. partijos platforma 
nieko nereiškia. Visų reiškia 
partijos vadas — Al Smith. 
Pažiūrėsim, ką jis tars.

vybeiįtiktų stengiasi 
finiL . • '

Be to^ karininkus ir kiekvieno iš jų darbus 
bei žingsnius nuolat seka labai akylūS komisa
rai, kiekvienas karininkas visai netikėtai gali 
būti paleistas iš kariuomenes dėl neištikimybės. 
Tai'gal iš dalies ii dėl tokio reiškiniu jie nesi
stengia nuoširdžiai mokytis ir vis Jaugiau rei
kalingų jų profesijai žinių nuolat įgyti. \ \

Karininkų ištikimybei patikrinti, 10Ž4 metų 
pavasarį pirmą kartų platesniu mastu btfvo tik
rinamos politiškos karininkų žinios. v Buto kvo
čiami vyresnieji ir aukštesnieji kaririinktti. Kvo
tinių metu daugiausia buvo klausiama iš Sovie
tų^ Rusijds santvarkos (valstybės sutvarkymo), 
revoliUciiiio judėjimo istorijos^ SSSR kbilstitti- 
cijos, vyriausybės politikos-ir < Pavyzdžiui." 
kvočiant gana svarbios Leningrado karo apy
gardos vyresniuosius karininkus, gauti šie re
zultatai (5&)

divizijose • • • • >
karo mokyklose ..... 
ankšti karo mokyklose 
ir akademijose .... ..12,0 

apygardos įstaigose . /. 18,7
Kai]Į tiiatomė^rikiųotes 

vyresnieji karininkai dar i 
karnoje ištikimybės dvasioj 
įvairiose nlbtykiose, b gei 
nėse, 8a,«
kų sudėtis Miįfatarai tikri

ra ir tokių, kurie Wi nėttt- 
ri doros nu j autiino. Rėmus, 
matyt, yra viena iš šių pas-^ 
tatųjįį. tr kėisČiaušia tai, 
kad Rėmus turi galimybes 
dar ^fkį laimėti teisme. 
menkos teisingumas! . '

karo mokyklose 25'- ; 3 40 • w
aukšti. karo mokyklose t
Z ir akademijose...... *.36 46 . ' į IŠ
apygarda įstaigose... i 47 -į '' 47 < . 6 ■» v>’

'»' Adkžt^niįjų karininkųr “ištikita^**^^^® 
maž tokia pat, kaip ir vykesniųjų karininkų.

!. - Pastaruoju laiku į karo mokyklas stengia
masi priimti komūnsitus įr komsomolcus. Kaip 
jau buvo minėta, šie visai lengvai pdtėnka, rio» 
būna it ^mažesnio mokslo. Vadovybė stengiasi 
ilgainiui panaikinti kariuomenės dalyse komi- r y 
sarus, ^ad. nebūtų daugiau dvilypės vadovybės 
(dalies vadas ir dalies komisaras, kuris seka .v; 
dalies, o daugiausia karininkų ištikimybę ir 
auklėjimą komunistiškoje- dvasfojė), O. liktų tik? vrf 
tai karininkai, kurie būtų taip pat ir komisąran A? 
Bet to dar negreit pasieks. Todėl karininkai 
nuolat, dienų naktį ir kiekvienam tatnybi- < 
niam bėi privataus gyvenimo žingsnyje jaučia 
budraus komisaro bei jo agentų i&į ir foį. T<r 
reiškirno* vaisiai—dažni karininkų paleidimai 
iš kaiitiomfeti&, suėmimai, bet ypač karininkų 
demoralizavimas. Ar gali karinųikams būti ma
lonu ir ar gali jie rimtai aukotis savo tarnybai, 
profesijai bei sovietiškosfvalstybės gerovei? ‘
7- -• i .ir. •. •< . . - ’ T*' .

31138 Wtadhfat jadjaęie
i- M^ų?pĮUĮafflų palių 

būvb'ii£TiuinS&'^^^ tarp

ir tapo paleistas iš beprpt- ( 

'; Toki procedūra gaha pri-&3£ 
prasta Amerikos milijoniė- 
riams. Bet Rėmus tuo nedž-^ 
baigė. Negana; kad jis tiž? 
mušė žinon^^į^ita 
kalauja per_teismų jos pati-; 
kimo! Nedaug jį tepaliko* 
vos 1589 ’doL ir 46 ėėntta. 
Du tos sumos trečdaliu teks

i ' ‘ A ’ - *' ► ‘.t1 * » 'v -

jos dukterei sulyg Illinois 
Valstijos įstatymų, nes 
muso'pati mirė be testamęfe' ’ «■ 
to. Dabar atėmus paieško . 
per savo advokatą nė . uis * 
tuos kėlius dolerius, bet ir 
jam ^priklmisančik” 4aiį^^ 
kitojbs palikimo, jei koks <

> * “*-f ‘! i ’ ’> / X

bŪtlJ. .. . ; “
Taigi Rėmus užmušė žmo- į 

nų ir dabar ieško jos paliki- *
* i Z . , fM • * . 5 ’ . - , t f < »

mo! Argi gali būti kas nors <. z.- •

ira:«iu

<■

» H l atJ t i ' įl, ■ J



įnentinta7

taute

-Stockhol

aristokratijos. Vi

ir neprana-

laidas

motor-

žins koloniją

Gal būt taip, o įal/jtJ»' 
turiu ryšių su, pėstininl

turruati-

tesniojo viršinųako 

Baigmes f '

išradimais, (vairiausiomis

sur sųtvutmo sietas visą tą 
žmonių, kurie kovojo už 
liuosybę, ir visur žmonės ku
rie mokėjo skaityti^išmoko 
naujus- .pareikštus, pagrin
dus, kaip: ... - yį. SL; ;

“Mes laikome šias teisy-r 
bes, aiškiai matomas, kad vi
si žmones sutverti lygūs; kad 

; jie įkvėpti ją Sutvertojo su 
. nekurtoms neužleidžiamoms 
; teisėms; kad tarp ją yra gy- 
. vybė, liuosybė ir laimės ieš- 
L kojinius, kad dasįekus šių 

teisią; : valdžios yra žmonių. 
. steigiamos, ir jos gdtina ga- 
L lybę hito‘'valdomų žmonių.”

Čia visi; kurie bego nuo 
j politinės ir ' socialės' prie- 
. spaudos, nuo nudėvėtu įstai- 
t gi) ir nebuvimo atsakančių, 
i progą, rado tikiu Tėviškę, 
. kuri jiems davė užtektinai, 

lauko ją talentą vystymui, 
. ir dažnai/ apdovanodavo 

juos už ją darbą ir triūsą.
a ‘ ■ f. l.i.&

> :
i Kas daug kalba, retai tavb
- žodžius paverčia darbais. Iš- 
. mintingas gi žmogus visada
- daboja, kad jo žodžiai nepra-
- silenktą SU darbais—Kinų i5-
- mintis.
mAČ—■■ «■■ t ■■■ !—"■ ■)■■■■■ ■ ■ ■»

dviratininkai, raitininkai ir tt; '
ip pamatysime, rusą kariuomenė yra toli 
Eisi ir šiuo atžvilgiu. Iš atskirą žinučių

yra Amate:

punktuose ne tik'tąikos meto-mokymo aplinky
bėse, bet it \per kautynes., . ’

1 H— Af tamsta turi 'ryšių su pėstininkais ? A 
/ž %/ 'Taip, as laikau su jais glaudžius, neper- 
traukiamus ryšiu& , ' _ . f 'r

— Ką gi dabar veikia mūsų pėstininkai ?
Aš tuojau paklausiu mūsų priešakiuio 

sekėjo. ' <_
teįri’Argi tamsta rtežinai, kur'yra pėstininkai 

ir kuriuos uždavinius jie gavo? į ■
_■ —-.Nė, aš to'nežinau. . • '

— Tai reiškia, tamsta neturi ryšių ?
' -'Kaip gi netariu -ryšiai niekados
dar tiebuvo nutrūkę. - Siindien, kaip retai ka
da,mūsų telefąhai: ir laidai

Arba štai vėl kitas auk 
pasikalbėjimas šu jatmesni 
■A Kodėl tamsta nepale

• Aš neturiu ryšių su j

Rungtynės eis dviem atave(- 
jais: pirmosios prasidėjo V. 
IT ir* ūžtruks ligi VI. 10, o 
antrosios, pačios didžiosios 
irŠ iškilm ingosios, prasidės •

ligi VIII. 12 d. Pradžioje 
eina hockey’o (tariama ho- 
įkią)' žaismas, kur.'taušjnin- 
kais (tata tikralš lazdomis) 

į mediniai rutuliai varomi i 
[skyles, padarytas aikštėje.
Paskui eis futbolas. Tada i-

sumapyn?ą>x 
ta; / 
viii sumanyi 

rt n U

tai statant ką neri yitada 
teMka varyti į žemę Sargy
be pUolių t pale, Pfaele). 0- 
limpijos žaismą lauke pas Į 
Amstardainą teko , statyti i 
daugtrobęsių,trilriną,vyar- 
tų, bokštip Vyriausias; čia 
dalykas. —/ milĮininis stadi- 
jonas stt 40 in. Aukščio bokš
tą,'apskaitytas 20,000 žiūro
vą: Imnpaktatytiiėkęsu- 
vafyti į žemes .45b0 puolią 
pd 14—16 metrų ilgio, ben
dras lauko paruošimas kar
tu su statyba kainavęs per I liepos mėn. 28 d. ir užtruks 
5 milijonus olandą guldenų j 
(apie 2 riillijOnU dolerių). 1 
Vien olandą laikrąščiai su
rinkę milijoną dolerių (o ją 
Skaičiuj “Algįmėn HandelšJ 
blad” 425,000guldeną = 
154,000 ŪolfeRą). Skaityto-i 
jžs, rasit, nustebęs paklaus, 
“kuriam gi' galui tiek' pini
gą veltui mėtofaa?’’ Nega-; 
Įima sakyti, kad tie pinigaij 
veltui išmesti. Olandai" juos 
visus, ta dar šu geromis pa
lūkanomis surinks iš svetim
taučių, kurių šimtai tūkstan
čių' apsilankys olimpijadoš 
***?!$.& ktfae atyąž^os,1 
tai vėl negali sakyti, kad vi-

■ saį veltaįjnėtys; nes’įvairios 
tautos, įvairios valstybės tas 
ar kitas rungtynei laimeju- 
sioš, labai aukštai iškelia 
(pbpUliarižaėija) savu var
dą. Suomiui'Kurmi’ui Iai-

po kurios jap prasidės ant
roji ata veja. ' '

Jt)ai prieš V; lt tie tik šta- 
dij onas, bet ir visas Amster
damo miestas paskendo įvai
rių tautą Vėliavą spalvose.

V. it 2 vat p& piet olint- 
pijada pradėta paminklo a- 
[tidarynio iškilmėmis. Tais 
t pamin klas pastatyta baronui 
Į-van TuyTiui pirmbs Olan- 
diį Olimpijos Komiteto W:- 
mininkui. Pirmų dieną da-' 

Įlyvavo apie 16,00Q publikos.
•3 vai. po piet prasidėjo 

[hoekey’o žaismai. Pirnniti- 
hės išėjo olandą ii prarlcŪJū) 

Įkdtnahdos. ' Laiiiiejd olaii- 
Idai šdlitykiu 5:U; po ją Što- 
jo danai su šveicarais, kurių 
žaismas pasibaigė santykiu 

tekį daną naądata ta^^ 
lindai su austrais; laimėjo 
Į pirmiej i santykiu 6:0. t^as- 
Įkiitiniai tą diėhą išėjo vb^ 
kiečiai prieš ispanus^ žais* 

Imas pasibaigė vokiečiij lai- 
I mojimu 5 :L
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Kviečia RENGĖJAI

Bijokite trijų nelaimių: Die
vo rūstybės, tėvynės išdavimo 
ir moteries meilės.—Kantas.

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas mpteris. Taip ir paslietųyiųs 
-turi būti. '-į

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
kautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
mrvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai- reikia 
Įmiginti kalbėjus apie lietuvių išlikifną Ame-

kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimu dėl apsvarstymo išim
tinai svarbaus reikalo. '

Valdyba

NEW HAVEN, CONN. '
LDS. _28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks, sekmadie
ny, liepos 22 d., 1 vai. po 
pietų, bažnytinėje svetainėje, 
339 GreėnSt. Kviečiame na- 
rinsf-ės) ateiti Gera proga už
simokėti duokles; Valdyba

s z jrer visų oieną, xuua ir mis uk norės, gaies maudytis, plaukioti ir laiveliais 
irkluotis artį tyro, vandens, miškais apsuptame ežere.
. L'J&d bus ftkrii jaęnįtno šventė, kurioje visiems bus smagu dalyvauti. Todėl, 
visi atletai, sportininkai^ profesionalai, visuomenės Veikėjai, visas jaunimas iš visu 
Naujos Anglijos kraštų važiuoja į šį milžiniškų išvažiavimų. ^Ar-gi Tamsta liksi

Ofiso tel.: Park 3491 ’'
ADVOKATAI

BASKUS IR ABODEELY 
725 Slater Building L 

Worcester, Mus. t 
IGNAS J. BASKUS 

101 Sterling St Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

Aš kartais pamirštu kur esu, 
ant žeipės ar ant jūrių. Smagu, 
malonu ir jau 8-ta diena, o ro
dos, kad vakar užlipau ant lai- 
v<j„; Trečioj klesoj važiuoja lie- 
tuyių apie 35 asmenys/ Ten 
pirmai dvi dieni sirgo. Aš 
nuo savęs patarčiau jaunuo
liam, susitarti būreliais, po 5 
ar 6 asntenis ir paprašius tė
velių, kad duotų pinigų kelio- 

geriausia cabin arba

Viešas klausimas Kostui 
’ ' Skupeikai '

» ‘V. ; * .

Gerb. Tamsta: - f -. ’

emu 11 nI n yjįytu

LAWRENCE, MASS.
LDS. JD kp. susįnnkimas4=. 

vyks 15 d. liepos po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus na
rius atsilankyti į šį susirinki
mą, ir užsimokėti mėnesines. 
Atsiveskite' ir savo draugus 
prirašyti. Nariai, kurie dar ne
turite mokesčių knygučių tai 
gausite susirinkinfe.

S. čaikauskas, 
LDS. 70 kp. rašt.

vrę tautos veikėjus j 
PUIKUS VSIKAUS VADINAMAS "*

IV,

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susi

rinkimas atsibus ketvirtadie
ny, 5 d. liepos, 7:30 vak., Lie
tuvių bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite atsilanky
ti ir užsimokėti užvilktus mo
kesčius. - Valdyba

HUDSON, MASS. J
LDS. 56-ios kp._ susirinkimas - 

įvyks penktadieny, liepos 27 
d., Kazimiero Staniūno namuo
se, po*numeriu 12 *Water St.

Mieli -draugai ir draugės, 
malonėkite visi ateiti į šį su- •> 
rinkimų; nes turime svarbių 
reikalų kuopos naudai/ Taip
gi malonėkite atėję užsimokė- s 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesi
nės duoklės.,, Beto, pageidau
jama, kad nariai ateidami at
sivestų ir. savo draugus pri
rašyti prie mūsų organizacijos.

Krečia Valdyba

VARGDNIHKŲ SEIMAS
Amerikoj Lietuvių R. K. 

Vargoninkų Sąjungos Seimas . 
šįmet įvyks antradieny, liejos 
31 d. šv. Juozapo parap. mo
kyklos Auditorium, 29 John 
St., Waterbury, Conn.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu^ 
visus mūsų <muzikus-vargonitf- 
ku|s šiame seime skaitlingai 
imti dalyvumą, ,kad bendrai 
aptarus-savo profesijos refK- •...
lūs, o ypatingai bažnytinės bei 
pasaulinės lietuvių muzikos 
klausimų mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai pit- 
mą vai. po pietų. Informacijų 
dėlei meldžiu adresuoti: 35 
Center St., JVaterbury, Conn.

Aleksandras Aleksis,
Vargoninkų .Sąjungos Centro 

Pirmininkas.

rinkimas. ~Kviečiame gausiai 
sueiti. Valdyba

Ruošia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys 
' Trečiadieny - / '

• ’** t . 'te. - .

10:30 ryte — baseball rungtynės tarp dviejų geriausių Vyčių N. A. Lygos ko
mandų už aukso dovanų. ■ . , /. > V f *

1 vaL-po piet įvairiausiatletiški kontestai, kaip tai: pusė mailės bėgimas lau
kais vaikinams; 100, jardų bėgimas merginoms; 100 jardų persimainymo (relay) 
lenktynės visų kuopų vaikinam; trijų kojų.lenktynės merginoms ir vaikams; ky
lės metimas nferginoms ir kitoki įvairūs kontestai, kurie dar ruošiami sporto ir 
atletikos komisijos. \ ?' . , . -

‘ 3 vai prasidės šokiai prie geros orchestros atviroje salėje.
5 vai. dainos ir kalbos.7 Dainuos So. VTorcestdno ir Lawrenco parapijų chorai, 

it solistai. Yra kviečiamas ir So. Bostono parapijos choras. . Kalbės- keletas į?y- KešMenče, 1M Millbmy St, 3rd Floor. * SMftane Gedai

JOSEPH J. DIRSA 
LIETUVIS GRABORIUS

• Vbw> Ali

Kaip tas atsitiko! Juodu- 
^t.taėrėnce Tūli 21 m. am- 
iūs buvo už darbininką prie 
ra^o lVilIard B. (L-Terry, 
isas4641 Spruce St/ Birže- 
|3£/cL daktarui ir visai šei- 
•fc išvažiavus iš namų, juodu- 

TuH sugalvojo kad# pa-, 
merginą—tarnaitę dak- 

mi už virėją. -- Telefonu su- 
^mergipą- 

ergina tuoj pribuvo. Juodu
os rieto j darbo davimo mer- 

'nusivedęs į skiepą už- 
tangė ją mirtinai, o pats nu- 
ęs į/*kieiną” sau galą pasi
ūt®' gesu. -Netrukus sugrįžo 
iktaro šeimyna. Namuose ra- 
'užsmaugtą merginą apie 

irią daktaras nieke nežinojo 
savo darbininką užsinuodi- 

sį gesu. Ko tai neatsitinka 
prie ko einame, šiais laikais, 
rįr tokį darbą kas skaito už

HARTF0RD, CONN. '

LDS. 6-tos kp. susirinkimas 
įvyks liepos 8 d. bažnytinėj 
svetainėj, 41 Capitol Avė. *

Malonėkite visi nariai atei
ti, nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos. Taipgi malo- 
nėkite užsimokėti kurių yra 
užsilikę mėnesinės duoklės.

LDS. 6 kp. rašt.nei
2-ra klesa ir važiuoti patirti 
pasaulį, aplankyti Lietuvą. -

Bronis Bartkevičius,

LDS. 2-ros kp. sek.

, DĖTROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis /* 

susirinkimas įfyks nedėlioj, 15 - 
d. liepos, .tuoj po pamaldų,

jas.77. . . - ..
- ■ -■ >•

Turint omeny minėtą konfa^ 
renciją, kurios' posėdžiuose 
Tamsta visai nedalyvavo! ir 
mass-mitingą, kuris visai ne
buvo, tik vakaro programoje 
dalyvavai kaipo kalbėtojas, o 
programą vedė kun. Kaulakis, 
o minėtai rezoliucijai, vakaro 
programui pasibaigus, mintis 
pareiškė kun. /A. Šmulkštys. 
Konferencijos vedėjų vardų 
kartoti reikalo nematome,-nes 
jie randasi užrašyti konferen
cijos , protokole^ kuris tilpo 
“Darbininke” ir/‘Garse.”

Todėl aiškumo1'dėlei dalyva
vusių konferencijoje ir vakare 
lietuvių prašomas klausiu Kos
to Skupeikos keUo įgaliotas ir 
kokiu tikslu tamsta drįstat tą 
daryti. • ' ' j

• LDS/ 7 ‘kuopos susirinkimas 
įyyks liepos 11 cL, 8 vai, vaka- 
karę, bažnytinėj; svetainėj, 41 
Provjdęnce St, . Visi nariai 
būtinai ateikite,-nes turime iš
rinkti darbininkus piknikui ir 
apsvarstyti keletą kitų svar
bių klausimų. Be to, gera pro
ga užsimokėti duokles. t f

-- —M. P. Ščinka, v
7 LDS. 7 kp. rašt.

V ~ . • . . .

Gražiausiame Amerikos Lietuvių Parke

BROOKLYN, n. y.
Pirmadieny, liepos 9 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės 
Angehj parapijos svetainėje, 
kampas Robling ir South 4th 

Būdamas vienas, mąstyk a-latvių įvyks LDS. 12 kp. Susi- 
pie savąsias ydas, draugijoje— 
užmiršk apie savo artimo ydas.

liavgOulėjo ant
. neljtf*--apdė^‘$5i&MfcM 
i mis. • Grandžiai irirm«pr%avi?
. jaučiai atyaidhm. mta^pa- 
j vergtąjį Vilihų, Efetuf^sostį- 

nę. Tos graudžios i? jjMsmin- 
. gos, tam tikrai pritaikytos ei- 
L lės, (Sesers Uršuį^S grag$ą&

. mečiai mokiniai, aprengti, um- 
forma, turėjo “šautuvus” ir 
darė drilįus. Visi kareiviai 
balsu sušuko: “Ne alpk ir ne- 
nusiminkulel. Vilniaus,” rody
dami į gulinčią mergaitę ‘‘Vil- 
rūį” a psu ptą T ^nk«jos vėl i 
“Ateisime ir išvaduosime, iš
vaduosime, bus mūsų Vil
nius!..” Po to dar padainavo 
“Vilniaus kalneliai, sveikina
nt jus” ir tt. ir tt. Šis? jau
nųjų Vaidinimas padarė labai 
gerą įspūdį. Garbė seserims, 
o ypač seserei Uršulei, moky
tojai. • ' •

• 'Taipgi atvaidino keturių ak
tų dramą “Patricija.” .Vai- 

Pakviestbjii'dihtojų uždaviniai: Karalienė 
Augusta — O. Naujokiutė, Ka
ralaitė Aklovija — E. Raguc- 
kiutė; Krikščionys: Patricija 
— P. Jablonskiutė, Margareta 
—O. Juškaitė, Cicilija — E. 
Žemaitaitė; Vergės: Flavija — 
J. Norkiutė/Afra — P. Rup
šį utė, Trina — M. -Rimkiutė, 
Eugenija—Mažeikiutė, Nu- 
mydė — F. Balčiūnaitė, Au- 
gūnė — T. Mofilioniutė; Akla 
šokikė Matilda — O. Rimdei- 
kiutė.' Visos įvardytos "vaidin
tojos gana gerai atliko savo 
užduotis. Kaip vaidintojoms, 
taip ir mokytojoms priklauso 
didelis kreditas už jįj surengi
mą tokio vakaro užbaigimui 
parapijinės mokyklos: Pilna 
svetainė žmonių ir visi paten- 
kihti, nes tai pirmas tokig^ į- 
spūdin^as vakaras. Atsipra- 
šau tų, kurių vardai netilpo 
spaudoje, nes neteko sužinoti. 
Mhžos mergaitės vaidinant 
“Patriciją/’ tautiškuose rū
buose pasirėdę gana gražiai, 
sutartinai šoko. /

Lauksime sugrįžtant seserų, 
kad daugiau'tokių vakarų pa
ruoštų su mokyklos mokiniais. 
Tokie veikimai yra naudingi 
Dievui, Tautai ir Tėvynei, O. 
jaunimui įkvėpimas Lietuvos 
patrijotizmo, tėvynės meilės 
jausmo. Taipgi priklauso pa
dėkos žodis tėveliams, kad ne
sigailėjo centų įtaisymui dra
panų vaikučiams ir mergai
tėms, kurie vaidino virš minė
tus veikalus. Lai gyvuoja mo
kyklos šv. Kazimiero parapijos 
mokiniai ir mokjjtoojs seserys 
kazimierietės! _

Jonas Kalėda
1239 Buttonwood St.,
Philadelphia, Pa,

* n
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“DAKBIJWKO” REDAKCI
JĄ APLAHKŽVIESNIA 

IŠ EUROPOS
Pirmadieny, liepos 2 d. “Dar

bininko” redakciją aplankė 
p-lė Švągždžiutė, - kuri; pereitą 
savaitę atvyko iš Paryžiaus 
praleisti atostogas.’ pas brolius 
Montelldj. Kartu su ja buvo 
studentės broliai kun. J. Švag- 
ždys ir Juozas Švagždys. 'P-lė 
Švagždžiutė lanko universitetą 
Paryžiuj. Pavięšėjus^grįžš at- 
gal į Paryžių. * -

ų-fc išeinančiu molinpija. 
K Vųldemras j tąi pa-

$1,500 Pareiduos rabato; liepos 7-t$ ll-U 
Dėl platesnių informacijų kreipkūte pas: 
. v . ad». r >. BAGoatt

PASLAPTIS
Žmona: — Ka tau į ausį taip 

kalbėjo’Jonas! Turbūt ką nors 
labai žingeidaus!

Žmogus: — Ar išlaikysi pa
slaptį? ' ' ’

Žmona; — Kaip kapas. 
, Žmogus: — Ir aš taip-gi.

PARSIDUODA
ROXBURY —<2 šeimynų'medinis 
namas su 8 kambariais. Yra e- 
lektra, gazas, maudynės, skalby- 
nės ir ant pirmo aukščio. >steam 
šiluma. Priežastis pardavimo, sa
vininkas serga. Galima matyt die
ną iki 4-tai valandai. Tel. Rox- 
bury 1892-W. (L-3)

SO. BOSTONE—3-jų šeimynų na
mas su visais naujausios mados 
įtaisais. Geroj vietoj—arti “L” 
St. “byčių.” Savininkas privem
tas parduoti, todėl parduoda leng
vomis išlygomis. Sužinoti “ Dar
bininko ” Administracijoj.

Arba pas LieitaĮerių (Auetioneęr)^^- 
E. L. HOMOMB

- graibia
■i . j- s.- r.- ;> ia*-. w f-

inti8 ]&sunižiH£f<v 
isų organizacijų nariai tu-

mo. ;
J J klausinius dėl vidaus 
politikos, Voldemaras atsa
kė, kad būsią einama spar
čiau reformų keliu. Pir
miausia būsiąs paruoštas 
spaudos įstatymas. Karo 
stovis būsiąs nuimtas -tikrą 

tikriausiai šiemet., Kas bus 
tie ypatingi tautos atstovai, 
kurie galės rinkti preziden
tą, dar nesą aiškūs tų ypa
tingų atstovų parinkimo gil
dai. Tas klausimas paliktas 
ateičiai.
. Baraliaučiuj derybų ple
numas susirinksiąs dar'rug
pjūčio mėn. , (“Rytas”)

unus plečkaitinin- fetkatojama, kad

ls, kurie smelkiasi nubalsuota vienbalsiai. 
is Lietuvom- to> Chamberlainas pasiū-

7^ < ; ■ te savo vardu rezoliuciją, 
S į tai atsakęs, kad pritaria ir Voldema-
linkai yra tik VoL Byla atidėta ligi ru-
Anta^ja. Bet Vnl- dens sesijos. ' 
vėl išėjęs kalbėti ir :
pleėkaitininkus to- Del. ra i tautinių
je ir pastebėjęs, mazu“'-1 skun<J°: lssla*kl- 
azijos . fotografuotį «“* ““ "\ar: v . ’ gali keisti tautiškumą taip,

‘ kaip tikybą, pažiūras ir 1.1., 
erlainas, kalbėdą- atiduota spręsti specialiai 
klausimu, pareiškė juristų komisijai: 
L būtų einąųiaį su- . .
ų ir kad Lietuva Lletu™-’ Plojimai \il- 
iso to, kas jau ma- maus kraste įtraukta'! ru- 
ipatijas, kurtų labai dens “ bus 
n maža tautai. dalyvaujant Lietuvos ateto- 
ėčkaitininkų Cham- 08 to buv0 iteittai ' pamiškį- kad T-.S-«ai Ueta™s protesto 
Istybėm s užtaikius, n®t!įtkuri n®trukus bus pa’ 
ir jie išnyks. Todėl skelbta sPaudoJe- 
reičiau susitaikinti. Baigus p. Voldemarui pra
našas prie Cham- nešimą, spaudos atstovai 
. kalbos pastebėjo, davė kai kurių klausimų.

J klausimų, kodėl .suomiu 
1 e ' ę . ... • atstovas kartu su visais ki-

pasiūlytu nustatyti —-—- t »- T, . *. . , tais eio ir nepalaike Lietu-s terminą, ligi ku-
Salys turėtų susitaL TOS’ buv0 atgyta, kad tok- 

‘ sai klausimas reikia statyti
>s tarybos pirminin- ne Voldemarui, bet suo
mis atstovas Bethėn- Įmiams.

bs dalyvauti. * '
v . /■ '' -’*x

iš ten Washington
StATen bus žmogus, kuris nu

--------;--------- •

LIET. DUKTER Ų D 
BO GLOBA MOTJH' 

ri VAIDYBĄ

> PIKNIKO rengėjai 
žiūoti WeWtenu iki Forest Hills, 

Stkaru važiuoti iki Gfrove

4 Ą' . .

pagelbą. ;Tik tad»4Mb*&W 
pasekmuįpą^ f 
drąi dirbsime. K.

4 ri;. fr LYM-—A—- : y. 3' o*
ĮDOMIOąBUNGTYNŽB

; Uepos 8 d. įVyks labai įdo
mios baseballo rungtynės tarp 
So. Bostono L. Vyčių Base- 
bąllo ratelio ir Ii? Vyčių NV 
Anglijos Baseballo Lygos čam- 
pijontį —riRį ^yčių bašeballo 
Ratelio iš Kasima, N. H.

Rungtynės įvyks Columbus 
Park Field, prie Columbia 
Rd ir OldColony Avė., fiputh 
Bostone. Prasidės 2:45 vą|. po 
pietų. .

Nashūaiečiai per pastaruo- 
sina du metu buvo ir tebėra L. 
Vyčių N. A.. Lygos čampijo- 
nais. Jų dar pei vienas lietu
vių baselfall ratelis -ner sykio 
nenuveikė. - Bet So. Bostono 
basebalninkai yra pasirįžę šį 
sykį tą garbės vainiką nuo 

; Nashuaiečių nuimti. Prie to 
rinitai ruošiasi, nes beveik kas 

. vąkarą praktikuoja. Reikia at
siminti, kad So. Bostono rate- 

: lis ir-gi ne menkas, nes j>er- 
nai laimėjo antrą dovaną $75, 

■ kuomet Nashūaiečiai laimėjo 
i pirmą $100. Šįmet So. Bosto- 
i niečiai yra pasirįžę laimėti 
, pirmą dovaną. [Todėl šids 
. rungtynės ir bus smarkios |ir
- inddmios. Visiems lietuviams
- patartina atvykti pasižiūrėti
- kaip mūsų jaunuoliai grumsis 
> už pirmenybę.

Manadžeris

S i

•
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kėtinio..su§isiekimo tobulini
mas parodo, kad susisiekimą 
greitumas per trumpą laiką 
bus galima žymiai padidim 
ti. Tuojau bus padaryti ke
li motocikliai taipogi raketą 
sylos varomi. Su jais nori
ma Iigį_ 220 kilometrą per 
valandą pasiekti ir pralenk
ti greičiausį motociklu susi
siekimą, dabar stovinti ligi 
160 kilometru.

Trečias mėginimas bus 
skiriamas oro susisiekimo 
greitumą padidinti ligi 300- 
400 kilom, per valandą.

Ketvirtas mėginimas fyus 
skiriamas aukštumos tyrinė
jimams. Ligi šiol visokie 
mėginimai aukštumą tik ligi 
30 kilom, teištyrė. Todėl šie 
'mėginimai turės didelės 
vertės ir moksliškiems tyri
nėto j arnsT. Žinoma, iš karto 
mes Savo raketą sprogimo 
sylos varomu į aukštį susi
siekimo įtaisymu paleisime 
ant žemės augančiu /vieną 
kitą gyvulį, idant ištirti, ar 
nėra toje nežinomoje beru- 
bežinėje kokią nors gyvybei 
pavojingu spinduliu. (

Penktuoju mėginimu eisi
me prie tikrojo raketą sprx> 
gimu varomo ore susisieki-' 
mo. '■ •'. "'

Per penktąjį mė^inuną 
norime tam tikrai įtaisytu 
lėktuvu ištirti susisiekimo 
greitumą aukščiau 30 kilo
metru, kuris pagal spėlioji
mus turi būti skaitomas tūk
stančiais kilometrą per va
landą. Tuo pačiu laiku iš-.

Gamtos Pradžiamokslis—ne-,-A 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, :; 
oras. Parašė J. Baronas.—_..50c.

Mūsą Laiką Šventoji, šv. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažbji \ 
Gėlelė. Verti Juozas Stankevi
čius __________ 35e.

• / - * , .. f

Kampas E Street. Room 2 
(Viršuj Šidlausko aptiekos) 

; , Valandos: b—9

Pirm negu lėkti į nežino- 
Mter kelionę, šis naujasis 
sisiekimo būdas gerai iš- 
ėginamas ant žemės. Taip 
jinis dienomis prie Uvus 
įoli t’ Berlyno, taip jau 
timpai pranešta, atsibuvo 
ttri jneginimai raketą’ Ve
rno.; Prie mėginimu da- 
vavo valdžios, atstovai ir 
>ie 200C žmonių. Pirm pra- 
siant mėginimus dirbtuvią 
idėjas, ir daugiausiai prie 

išrt dimo prisidėjęs‘P. 
m Opel, patiekė savo išra-


