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DETROIT’OAŪTOMOUILIŲ
Kadangi lei
DIRBTUVĖSE PRADĖJO . sistematingai
DIRBTI.
v mimstratvvin

KAUNAS. — Musų užs.
•
£
reik, ministeriją* buvo savo
laiku pasiuntusi Tautų Są
jungai protestą, dėl to, kad
lenkų kariai užpuolė Dmitraukoje ir žiauriai kankino
lietuvių jaunimą. Tautų Są
junga pasiuntė tą protestą
susipažinti lenkų vyriausy
bei ir suteikti savo pastabų.
Lenkijos pastabos buvo
tokios, kad, ji iš savo pusės
protestavo, kam Lietuva ki
šasi į Lenkijos “vidaus rei
kalus.”

Bėralinis sekretorius paskelbė Tautų Sąjungos Tarybos
pręzidento Merinkovičio ir
nuolatinio lietuvių - lenkų
klausimams referento Qninons de Leon pranešimą, kad
Tautų Sąjungos Tarybai nė
ra pagrindo įsikišti į šį lie
tuviir-lenkų ginčą ir reiškė
vilties, kad abi valstybės ne
si griebs dėl to priemonių,
kurios galėtų santykius pa
bloginti.

'Detroitu Mich., rugp. 4 d. pašytą sutari;
Keletą didesnių dirbtuvių vyriausybe '
atsidarė, tarp kurių ir Fofdo Tautų Sąjįū
dirbtuvės. Sako, kad apie darys naujų200,000 darbininkų vėlL* pra- dažniems nen
dąjo dirbti.
incidentams.^
Vien Fordo dirbtuvėse pri
imta apie 100,000 darbinin
ku, kurie dirbs po 4 dienas
savaitėje.
" /
PASIKEITIMAI VATIKANE •-

‘ ‘ Osservatore
Romano ’ ’
praneša/ kad šv. Officijos
kongregacijos sekretoriumi
popiežius paskyrė kafd.
Bbaretto, konsistorijų kongregącijos sekretoriumi kar
Tai skaudus mūsų užsie
dinolą ' Rossi - ir prefektu
nio politikoje pralaimėji
kard. Serafini. Abiem konPeržiūrėjęs Lenkijos at mas kovoje dėl lenkij oku
gregacijom vadovauja pats
sakymą, Tautų .Sąjungos ge- puoto Vilniaus krašto.
Popiežius. Pirmpji kongre
gacija rūpinasi tikėjimo 4r
papročių grynumu, antro
sios žinioje yra vyskupų
skyrimai ir jii raportai.
'
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Vaivada-Gracįnrifią taiko
•
Pilsudskio metodas
y

...

■

■

Laužoma autonomija

.

TOKIO, rugp. 4 d. - j
ponijos valdžia.siunčia kg
nius laivus į Hankojar,
kad ten jos gyventojai’^
Yaųgtse upę atsirado, pai
juje.. Jung. Valst., .BrijįįJaponų kariniai, laivai- į
stovi uostuose prisirengi
y ežti savo ^iliečithi^į^^
sijų. ■'

WASHtNGTON, D.
Senatorius Swanson, . derasi
ki-atas, pareiškė; kad
senatas turėti} ^peržiūtbž
į
z
Hawley-Smoot -muitų >Š&l
dėl kurio užsieny tiek nepa
sitenkinimo kilo, jeigu nčri
ma su Europos valstybėms
palaikyti gerus santykius. ^

Svarstant biudžetą parei šuvos, nes už Silezijos piliekalavo iš Seimelio, kad šis čių teisių įžeidimą yra kas
priimtu jį bendrai, nedfetafi- .užsistoja.
■ užsistoja ’ <
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uinniriiit .a
Išrodo, kad taip pasilak
kys kelias dienas.
: <•

. v
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zuodamas pozicijų. Šis. pas
kutinis darbas būsiąs atlik
tas jo paties ir Varšuvos.
Jeigu vaivada taip pasielg
tų,. tai siuo žygiu sulaužytų
Silezijai duotą autonomiją}
Dabar eina derybos tarp
Seimelio gmpių'irvaivados.
Tačiau esą žinių, kad vaiva

.
“Germanis” pranešimu,
naujasis Katovieų vaivada
pasiryžęs būti antru Pil
sudskiu. Po neseniai įvyku
sių rinkimų lenkų gaivalas
Silezijoj skandalingai pra da nešiojasi kišenėj seime
laimėjo ir Seimelio atstovi} lio paleidmo dekretą, kurį
daugumą sudaro7 vokiškai paskelbsiąs tuojau, jeigu ne
nusiteikę/ atstovai.
Taigi pavyktų geruoju susitarti.
juos valdyti dabar reikia Tai būti} paskutinės parla
“kietos rankos,” kuri tikrai mentarinės įstaigos panaiki
yra pas naujai atsineštąjį iš nimas Lenkijos teritorijoj
Varšuvos vaivadą. Jis kaip ir Silezijoj prasidėtų nau
ir' Pilsudskis serga seimo ne- jos kovos. Mūsų nuomonfe,.
kėntįmo liga ir Silezijos sei baiga aikraštis, Pilsudskiui
meliui—nori užčiaupti bur su Silezijos seimeliu ’ bus
ną.; A /■ '
A ’ v:
sunkesnė kova, negu- su Var
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/ SHANGHAI. — Rugpjū

čio 2 d. Kinijos nacionalistų
1931 m. -sukanka 50 me0i mas siūlo kartu švęsti ir 100
Taip yra Naujoje Angl&|
“
Berliner
Tageblatt,
’
’
ra

valdžia paskelbė karo stovį
taip Prancūzijoj įvesta gry metų sukaktuves nuo J. jojex Bet daug blogiau yr^
Hąnkowei Kariuomenė stip šydamas apie lenki} valsty < WASHINGTON, D. C.—
nai pasaulietiška mokykla. Ferrv gimimo dienos. Radi
vakarinėse vaistuose kūr;
William
Green,
Amerikos
bės
gynėjo
Krokuvos
konrinasi ir rengiasi pulti ko f
Tai
laicizmo
vješpatavimo
kalų
atstovas
Renaudęl
pa

.
1
temperatūra siekia 113 laipš®
munistus ir išvyti iš užimtų greso organizatoriams iškel Darbo Federacijos preziden
triumfas. Bet taip buvo tik reiškė, kad negalimą atsi
r h}. Tiek laipsnių karščio^
- vietų.
ia bylų už valstybės išdavi tas sako, kad7 liepos mėnesy
prieš 50 metų. Dabar ir pa- minti tokį žmogių kuris
vra Emporia, Kan. ir SSĮgZ
Raudonieji užėmę miestą mą, pareiškia, kad seimas bedarbių skaičius Jung. Val
ys prancūzai- 'savcU žygiais 1870 met. marino Paryžių
City, Ia.
u
Changsha išžudė daug žmo turėsiąs šioj byloj apkaltin stijose padidėjo 1%.
nebesidžiaugia. Prieš 50 me badu. 1871-m. demokratijos
nių. Tad ir kitų 'miestų gy tus atstovus išduoti. Tačiau
ti! laicistinius įstatymus atstovus statė “K. St.renBAISUS TERORAS SIAUČIA
ventojai bijo, kad raudonieji tam yra reikalinga sušaukti
priimdavo su didžiausiu pa kie” ir kuris prancūzus eksKOMUNISTŲ UŽIMTOSE
teroristai neužpultų ir jų. seimą. Tuo tarpu, vyriau
, Paryžius.—Plačiai skelb- siskonėjimu, tuo tarpu da-U)ortavo i Tonkingą.
VIETOSE
•' x
Vieni bėga į kitus miestus, o sybė neranda galimu tai pa
taraudoniijų “prieškarinė bar, kada parlamentas gavo Posėdis buvo toks triukš~
Peiphig,
Kinija.
—
Bolše

kiti į svetimšalių šoncesijas. dalyti. Ir vargu ar tai at
šventė”- praėjo ramiai kaip- įstatymo projektą, siūlantį mingas, jog jį prisėjo nuvikai
užėmę
miestu
Changsiekti!
tikslą,
nes
vietoj
iš

Komunistų veikimas Ki
ir nepastebėta.
atšvęst to įvykio sukaktu traukti. Atvėsę atstovai vėl
VARŠUVA
Yrą.
sha
tuojau
įvedė
savo
tvar

nijoj sukelia daug nerimo. duoti atstovus teismui, sei
Paprastai komunistų šven ves, Jame kilo audringi de susirinko ir galop priėmė nių, kad rugįpiūčio mėn. p:
Kitų šalių valdžios siunčia mas, be abejojimo, pasinau- ką. Banditai pradėjo savo tės būna pažymėtos kraujo batai tarp socialistų ir deši komisijos pasiūlymą tas su
džioj bus sušauktas Aukš
- savo ginkluotą kariuomenę, dotų savo netikėta Sesija ir darbą. Degina namusx api praliejimu, bet ši buvo visai niųjų partijų., Tas įstatv- kaktuves švęsti.
sįos Silezijos seimas.. Ten
——---------- 1-------------- i------kad apsaugojus savo žmones, pareikštų nepasitikėjimą vy plėšinėja gyventojus, ir už nublukus.
pažymėti, kad prieš porą i
riausybei. Laikraštis pažy mažiausi pasipriešinimą at
gyvenančius koncesijose.
Svarbiausios
ir
triukšmuivairių, lęnkų prezidento di
*
x
.r •
Komunistai kur tik pa mi, kad lenkų vyriausybės ima gyvybę.
ginusios demonstracijos bu
retu ši seimo sesija buvo £
puola sprogdina namus, til- mėginimas aktyviai, veikti
vo tik Maskvoje ir kituose
dėta, kas vokiečių mažai
• tūk Praneša, kad Peiping- prieš opoziciją, rodo, jog vyRusijos miestuose. Ten ko
sferose ir lenkų opozici
Hąnkow geležinkelį, septy- riausybė pradeda nervuotis
munistai demonstravo įvai
partijose sukėlė didelio ]
ir kad Krokuvos demonstra
nių madių ilgio^suardė.
LILLEr Pranei ja. — Au Vytauto Didžiojb, galin
rius karinius prietaisus neva
sipiktinimo.
-• • ’
. '
• cijų įtaka kraštui dar paaš
tai smerkdami kitų šalių mi- dėjų unijų federacija ir sin gojo Lietuvos valdovo, jūbi- '
“Jei tavo sąžine būtą gry trinusi ir supainiojusi vi
Liepos 4 d. vakare ir nak litarizmą, kad tuo pačiu pa dikatas, sekmadieny, turėjo liejaus proga steigiamas jo
na, tu nelabai bijotum mir- daus politikos padėtį Lenki tį Poznanėj studentai suren rodžius, kad bolševikai yra susirinkimą' ir nutarė pa- vardo ordenąs. Vytauto Di
r:. ttes/'- T. ’Akvinietis.
i skelbti generalį streiką, ku- džiojo ordenas bus auk
joj. E.
gė prieš žydus nukreiptas didžiausi militarisiai.
<
t
derponstracijaši Apie .100
Prancijoj areštuota apie yis! prasidėtų ■ ‘ Antradieny. ščiausias Lietuvos ir sveti
30 komunistų ir apie tiek pat Sako, kad išeis apie 100,000 mų valstybių piliečiams pa
•/studentų
.
* ėjo iš vienos kavi*
gerbti už ypatingus nuopel
nes į kitą, mušdami sutik Vengrijoj^ Čekoslovakijoj. dagininkų.
nus Lietuvos valstybei ir lietus ten vyrus žydiškos ; iš Jung. Valst vieną < ištęstavaizdos. Per peštynes kavi vo jConcffrde. Nev^Aforke < / į GRĮŽO Į KATALIKŲ
tuvių tautai. \
ROMA, rugp? 3 d. —
TIKĖJIMĄ
nėse buvd.išvartyti baldai ir komunistai susirėmė sapoliVytautp Didžiojo'ordenas nansų mini storis Mosconi
^Greitu laiku Kaune pra- tų'komisija deryboms vesti. sudaužyti indai. Studentai cija. Šeši sužeisti, .p tų vie
Laike pereiti} metų Šiau projektuojamas 5-ių laips korporacijų ministeris Bot*J
■
aidės derybos su latviais dėl Derybos, su latviais buvo ve* nepraleido ir gatvėse žydiš^ nas policistas ir taporieris^ rės Amerikoj į katalikų tikė nių. Be to, steigiamas Vy tai, atstovaudami Italijoj
prekybos sutarties sudary damos 1925 m. Tada buvo kos išvaizdos vyrų ir dau
jimą perėjo 372 liuterių pa tauto Didžiojo ordeno\ me- valdžią ir komercijoj įgalioja
4MILI0NAILITŲ
mo. Latviai prie šitų dery- pasirašyta trumpa sutartis, žė juos. Pašaukta policija
storiai, 115 gydytojų, 112 ad dalis 3-jų laipsnių Lietuvai tipis Linbinoff, Sovietų
tų ‘Uoliai ruošiasi. Latvių Ipria abi valstybės pasižada laikėsi labai pasyviai. Du
Kaunas. —Švedų sindika vokatų,^ senatoriai, 12 gu nusipelniusiems asmenims sijos įgaliotinis, šiandfeM
., vyriausybė patiekė seimui į- viena kitai teikti didžįaušią studentų- vadai buvo suimti, tas sumokėjo Lietuvos *. deg bernatorių, . 198 karininkai, ,pagefbti: Ordeno ir meda pasirašė prekybos sutartį. ‘ j|
statymo sumanymą, kuriuo palankumą. Dabar' norima,kd>et sustačius jiems protoko tukų fabrikantams apie 4 206 rašytojai ir mokslinin- bų projektas mimsterių ka
Rusija pasižadėjo pirHS
M
skiriama tam tikra speeialis- sudaryti platesnė sutartis. < lą, vėl paleisti, fc. ...
bineto jau priimtas/
Italijos produktų. “
milionus litų."
•' r ■
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šventinta neseniai pąstatyta
koplyčia.

Šventinimo

iškil

niasatliko'ir

Tarp kitų dalyvavo

Švilpa.

Įdomesnes? žinutes deda-

Te^ių kurijos vedėjas prel.
i -

'Y

'
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sa,

dar

keletas

kunigų

•

" Roniai Tūbelienei ir po-.

- “vo.IiiJtež>ąlZ'‘

pavasarininkų

daina® X * - 7 ' ' 7

Visus

koplyčios

statymo

darbus atliko dailidė V. Kri

Merkienei ~ Lindenau
HjKbtuvių savininkas įteikė
? jghgražų gėlių bukietą. :
^baįvą. krikštijant, ponia
■:j£ūbelienė tarė: “Krikštiju
tave “Perkūno” vardu ar.
, linkiu tau laimingo plaukio.įįmo.” Paskui krikšto moti>ųa_suiwšė šampano bonką į
✓laivo korpusą. Tuoj po to
duotas signalas ir pirLietuvos laivas “Perku-'
išplaukė į uostą, garsiu
valiblvdimas.
?*^įaįVo krikštijimo iškil-
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DZŪKŲ ATEITININKŲ
' KONFERENCIJA . \
»

"y

..

-

■

?. ./j?' - •

“Lietuvos oru negaliu atsjge- r; T
'

v

;

.

jį..'

kun? Pėstininko ve-

choras,

?

‘' Kelionč laivu Osc ar II su
didžiąja ekskursija, kuriai va
dovavo a, a. kun.
Cybelis,
’ J. Trečiokienė ir Š. Gudas bu-

Per pamaldas giedojo

Pilviškių.

.

.

ir

daugybė apylinkės gyvento

jų.

-.-■j

‘ Svč. pėveikriAs altoriuje palk
ko manyje atmintiną įspūdi.'’
, Kn^ Dargia, tos kongregaciją
/ kapelionaĄ ir Seser^KakSnie-'
rietžs man aprodė visas jdo-.
mesnesv vietas.
.
J
. ’ “Buvauvir pas pralotą Dain- .
brau8ką. Jis yra labai malo-;
• nūs ir nuoširdus. Klaus? ir
pie jūsų darbuotę. '
.

> ■

VidWta ląišįą./

mokslą pasakė dekanas kun.

'
<rDauriausiav lietjrrių 'yažiarėti.
'
' ■
' '
į, -'X
. vo trečia kfeaa. Bet persitikrj- '
“Lietuvoj yra ir trūkumų,
.
no, kad dėl kelių dolerių ne
bet>§u laiku.gal pranyks. Per įZ.
verta tiek vargo panešti. Tre
tą trumpą nepriklausomo -gy*7
čioje klesoje daug žmonių sir
venimo laiką padaryta labai
go, nes'daug laižiau■■šnipo negu
djdelž pažanga.
(
?Z
antroje klesoje.
“Apie grįžimą į Ameriką tai-.” .
“Vienas lietuvis sirgo plau*
čių uždegimu, bet kelionėje pa- sveiko. Kitas lietuvis iš Cleve-

.Z'**

' Liepos 12—13 ’d. įvyko land, Ohio mirt.
“Tarp ekskursantų trūko vier
• dzūkų ateitininkų konferen nybės.
“Ačiū komis!jefe1 pasidarba
cija, kurioje dalyvavo 12Q
vimu
kasdien gaudavome lietu
: atstovų iš įvairių Dzūkijos
vių dalboje laikraštuką “Vy-<
vietų ir apie 70 svečių. Jųig tautas.” Jame paskelbdavo vė
f tarpe buvo gerb. At-kų Fe liausias žinias ir šiaip įvairių
deracijos garbės pirminin . skaitymčlbj tilpdavo. /
“Turėjome maskaradų balių,
kas prof. Dovydaitis, gerb.
lietuvių koncertą ir atsisveiki
! prof. dr.' Česaitis, didelis
nimo su kapitonu vakarienę;
dzūkų mylėtojas ir draugas Laike vakarienės sudėjome ke
> kun. Grinevičius ir daug ki- letą dolerių nupirkimui vaini
■ tų malonių svečių. Konfe- ko uždėti Klaipėdoje ant žu
rencija praėjo su nepapras- vusių kareivių kapo' kovoje už
i tu gyvumu ir ? nuoširdumu, Klaipėdos atvadavimą. h
. “Laivas Osekr II nedidelis,
f kuris tegali būti pas dzūkus siauras ir ilgas, bet patogus.
• išaugusius gražioje Daina- Valgis brrv'o 'geras.'
“Birželio 5 1 jau buvome
■ vos gamtoje.

Hnems pasibaigus, aukšti sve-

apžiuręjd^*Lmdenau į-’^ofeę ir naujai statomus Jai«vus. Po to Lindenau namuoįvyko pusryčiai, 'per kū^jiuoSibuvo pasakyta, eilė širdingų kalbų.
\:Ledlaužio ^tatyba buvo
į pradėta vasario mėn, Gaiulaivo vidaus įrengimasgįįs Užbaigtas šį rudėnį. *Laituri 31,TO metrų ilgio,
^?7.,6S;mėtnx nkjčib.-‘jfe turi

labai ’ noriu grįžti, tik bijau,
kad gal nuolatinio- darbo ne- ;
gausiu. Lietuvoje būtų gerai gy- '?**

\ vėnti, bet reikia nors $3,000 Z.
pradžiai, o aš tiek neturiu, tai
ir bijau pradėti, - Tai kol dar ' \
galiu dirbti, tai noriu grįžti A- j
merikon. Mamytė manę draU- ?
džia važiuoti į Ameriką.”
' , .'<•

*.
P-Iė Unguraitė daug dar-.
bavosi LDS. organizacijoje. Z
Tikimės, kad ji sugrįžus vėl
stos į darbininkų-eiles dar- ' buotis.

i.

Klaipėdoje.
“Amerikiečiai lietuviai buvo
labai susijaudinę pamatę savo

motiną žemelę ir savuosius, ątvykusius mus pasitikti. Grajino

tuvem su paskutine ekakur-

fHmų bendrOV^ fcorespondentas. Sakosi pagaminsiąs
Čia keletą tūkstančių metrų
filmų, kuriose užfiksuosiąs
visas įdomesnes ir gražesnes
Lietuvos vietas, o taip pat
ir įvykius. Paskui parduo
siąs jas jtai filmų bendrovei,
kuri įtrauksianti jas į pa
saulinės apžvalgos progra
mą. Jeigu Št. Vaitelis ište
sės, beabejo, nudirbs jis tub
nemažą Lietuvos vardo populiarifcavimo
užsieniečių
tarpe darbą.

dėlis ir dar kiti dushndė^
liai, priklausę dr. R. Šliupui
ir Gotlibųi. Daiktų dalį pasi sekė išgelbėti, bet daugu
mas sudegė. Gaisro padary
ti nuostoliai skaieihojami.

•

/

- Nuo .dūmų, gaisro metu
ATSKRIS IR ANGLŲ
apalpo meno mokyklos mo
LAKŪNAI
kinys Vytas Palaima, bet
Teko sužinoti, kad rugsė
nuvežtas į ligoninę atsipei jo mėnesį į Lietuvą atskris,
kėjo.
•
ir anglų lakūnų eskadrile.
Gaisras esą prasidėjo Kęs Jiė'ntskris hidroplanais tie
tučio g. 346 nr. iŠ sąšavu siog iš Londono ir nutūpsi
duobės.
.
ĮvlaipČdūj. Iš viso atskris 6
hidroplanai.
-

’
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MOKSLININKAI KASINĖS

LIETUVOS PILIAKALNĮ

Šiemet rugpjūčio mėn. at
važiuos į Lietuvą švedų,
mokslininkas Birgem Herman su savo palydovais. Jie
su mūsų mokslininkais kasinės Apuolės pilakalnpprie.
Skuodo- • Šį kasinėjimą jie
jau pradėjo pernai Iškas
ti įvairūs senovės dalykai Į KAUNĄ ATVYKO ŽYMIŲ
neišvežami, bet padedami į
' OLANDIEČIŲ EKSKURSIJA
mūsų muziejus.
f. ■
Liepos 14 d. atvyko olan-į
diecių d-jos- Taūtų s-gai
remti ekskursija iš ® narių.
Ekskursijoj yra.žymūs olan
dų veikėjai, pritikai, profe
soriai ir žurnalistai. Eksn
kuršininkai yra mūsų. Tau
tų s-gai remti d-jos svečiai.
Jie viešes Lietuvoj kelias
dienas. $toty svečius susiti
Į Aprašymas žymiaushi nnctikfų Kunigo
ko prof. Jonynas ir kiti žy
I. Č. kelionė* į Australiją. Kabią minki* /
mūs asmenys/
' K
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ve. — Jus norite,
1 ir
Suk
VynSs būvį tolu
Sitale visais at-

orkestrą. Amerikiečiai užgirdę
lietuvišką muziką net apsiver' »k£.z Klipusįš laivo '^Viktori-

c ertas. Koncerto programoje
dalyvavo artistai A. Sodeika.
K. Petrauskas ir stygine or
kestrą iš apie 100 smuikinin
kų. Vadovavo St. Šimkus.
“Birželio 6 dieną jau buvome
Kaune. Stoty vėl mus gražiai
su orkestrą pasitiko ir pavai
šino. Iš stoties kviečiami nuėjo
me pas šaulius.
“Kaune jsbuvan visą savai
tę. Malonu savo Šalelėje, nes vi
sur girdi savo prigimtą kalbą.
Buvau ir parodoje. Prisiminiau
Philadelphia Sesąue Centennial
parodos,
1 '
“Dainą šventė ne taip pasi
sekė kaip tikėjomės. Nebuvo
geros tvarkos.
“Pažaisly aplankiau Šv. Ka!znnierb vienuolyną,
Moterų
Kultūros prieglaudą,
kuriai
Phila. Labdarybės skyrius au
kojo $25.00, Tėvą Jėzuitų na
mus? ,
' -

«

" Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori Žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIRr VAI” o ji per iŠtisurmetus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri* ko® lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia-

mss Moterų Sąjungos. Joje Šalę straipsnių ak
tualiais moterų, klausimais, Sale žinių iš viso pa^
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, .2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4)-Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
' yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai., Siųskite pinigus tuojau
ir "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresui

.

'

, Išmintingas žmogus rišame ran
da pagalbos, hm jo privalyto —
įau«g*ąvto>.ir
»««•

9

a

"Hoterųdibva”
X H StteĄ
CKcago, I*

TORKV
SKOLOS
. BASTELIS

5 ‘ y< v*-

< 'a

4 '

>

Dažnai sutinkami pasako^
jinaai apie trūkumus ij skur-

*

INDUOji MERGAITAS

mis apeigomis

IVAIRI08 KNYGOS .

IŠTEKA UŽ MEDŽIO ..
’* A
/ ABBA GELfiS

Tori Žinoti arta Mokėti?
Tada jau gali ir jaunesnioji tojąms, gaila; nėra vaizduo- Atistoto Obnolfo Hfetarija
Maldų "X Bitidnėlis,
tegčti. Kada n: vyrSiu'
—ioji
* “ tėš vaisius. To fakto liūdnų ^Graikų Mytholorijoa Žiupenelis) su paveikslais. Lietu
viršeliais_____ ——.
Garsusis jaunimo būdo tyrinėtojas Dupanlup viename Iyriijoje dar neseniai bu- randa vyžą, tai ji gali, nuo patvirtinimu gali būti auto vių kalbon išguldfi Alyva——50b.
Maldų Rinkinčlis/ juodais
avo rašte kalbėdamas apie berniukus štai ką jiem sako: vo prisilaikoma to papročio, tą medžio arba nuo gėlės ąt- grafas žinomo italų poeto, Trys Keleiviai—Krikičionis, viršeliais ______ _____ ir Turkas, Pamokinan
‘Pavieniui esi pavyzdingas, su lėtais suėjęs esi neištiki- kad mirus vyrui buvo sude siskirtį. iy paskui
p. J^U^kaip ‘‘Išlaisvinto Jeruzalio(’• au Žydas
ti apysakai Parašft T. Vyš
Dr. Vinoo. Pietario
nas. ” Kiėk čionai Dupanlup pasakė tiesos. Kiekvienas ginama jo žmona, behšis pa našle .ąpsjyeda su aniĮru vy toriaus, rastas parduodant niauskas. Vertfi P. B.
.40c.
Istorijos apysaka. Du tomai. $
>erniukas ar mergaitė gali sau prisimyti savo gyvenimo iš- protys tapo anglų panaikin ru. Karlais ir ąegaliiųa nuo iąyaržytinių žymių žmonių Trumpi Skaitymdai—labai
Apdraudę Parašė j.
Jandymus. Kiek sykių jūs tai aiškiausiai parodote savo tas. Dar ir dabar indų mo medžio atsiskirt būtent, jei
gražūs pasiskaitymai apie
# S. Apie
Vasiliauskas
.
rankraščių linkinio. Taspo- vairius gyvenimo atitikimus.
gyvenime. Daugelį metų teko prie jaunimo darbuotis, ak terys neturi jokių teisių,
Moterystė
ir
Šeimyna.
Ve
jaunoji tėvų arba vyro pa pierio Šmotelis, parašytas Paraše J. Tarvydas ----------- 45c.
tė J. Gerutis ______ :___
tyviai sekti jų darbus. SKi^ek sykių reikėjo su didžiausių Daugelyj kraštuose bėra
Turto Norma—moksliški pa
geidavimu yra apsivedusi su Tasso ranka, taip skamba:
Pradžiamokslis įusistebėjimU žiūrėti i berniuką ar mergaitę kurių darbai
siskaitymai.
Parašš Uosis-__ 45c. Dr.Gamtos
leistina; kad jaunesnės duk šventu medžiu, nes per tokį - “Aš, žemiau pasirašiusis,
A. Vileišik—
su kitais taip tave nustebina kad kartais nežinai ką -ir pa.Didžiojo Karo Užražai-OT
Limpamosios Ligos į W
ters anksčiau tekėtų už vy atsiskyrimą būtį užrūstina šiuo pažymiu, jog gavau .iš paveikslais
iš 1914—16 metų
manytiz Pažįsti tėvus, žinai kad namuose vaikai gauna
nuo jų išsisaugoti t-- Parsžv
1
gražiausi išauklėjimą, vienok nespėjo sueiti su kitais... vi resnes.-’ Kad išvengus šito mi dievai. Kaip žinome-in Džiakomo Kosta 25 liras, pa Paraše P. aždęilris . . ..... 65c. negyvoji gamta: žemė,
Gerumas
—
aprašymai
apie
duo,
oras.
Parašė
J.
F
papročio
yra
šitaip
daroma.
dų Bramosir Būdos tikybos dėjus užstatą mano tėvo
sai ne tas pats vaikas. Prarado visą gražų išauklėjimą ir
gerumą per TSvų Faberų-FiPatrimpo Laiškai.
per vieną minutę sudaūžė ant gyvenimo nepaisymo uolos. Vyresniąją seserį apvesdina ynų savotiškos ?ir pagoniš kardą, šešerius marškinius, ųpinų. Vertfi Kun. P. It----- JL5c. Kun. A, Milini™* *_
su kokiu nors medžiu arba kas.
~
keturias paklodes ir dvi ske . Tabakas—Nuodai — rūky-.
Meflė (Poema). Parašė-M.
Savo užrašų knygoje atradau vieną^pasakaitę, kurią gėle, tai atliekama su viso“M.L.”įpe1
mo
kenksmas;
pagal
d-rą
Nix
'
Gustaitis
'
„—' - „r
petaites ant krūtinės val- kolskį parengė S, Kaimietis__15c.
paėmiau iš pamokymų vieno garsaus mokytojo kurį turė
Nauja Skaitymui Knyga;ant. 1579 metų kovo 2 die Užkeikta Mergeli su Ban
(Dalis II). Su paveikslais..-jau garb turėti dvidešimts metų atgal. Manau, kad viršda ir Bandaskutis—apysaka 15c.
Vienuolinė Luomą. Vertė
ną. Torkvato Tasso. ” ‘
minėta pasakėlė geriausiai nupiešia mūsų nusistatymą kai
Kun.
P.- Saurusaitis _______
'
Kątaliką
Bažnyšia
ir
DeNĖRA
TAIKOS
TARP
TAUTININKy
IR
VOLDEMARO
Tasso buvo tuomet 26 me
po pavienių ir silpnybe su kitais. Paklausykite:
Vaiką Knygelė — su pa
mokratianąs. — Paraše kun.
tų amžiaus. Jis gyveno dide Tarnas Žilinskas___________ 50c. veikslais
______
įsipyko pelėms katinas. Nebuvo tos dienos, kad jis ke
Mano Patyrimai Didžiojo
lių pelių nesuėstų. Susirinko kartą pelės ir ėmė galvoti, ’ Kaune birželio mėn. pa 2) Todėl taūtiūinkų są liame skurde, kas ir privertė Apaštalystes Maldos Statu- ? Karėj,
1918 ir 1919 m. F
tas.
—
Verte
Kun.
P.
Saurukaip joms nuo katino ątsiginti. Kalbėjo, šnekėjo ir nieko baigoje įvyko kviestų tauti jungos centro valdybai belie jį, kaip liudija minėtas raš saitis ------- 2——---------------25c. šė Kun, J. F. Jonaiti^ (Ka
pelionas) ___ i___
__ 25
nesutarė. 'Tik štai išlenda viena peliukė ir sako: “Aš jums ninkų inteligentų suvažiavi ka tik padarytį žygių taip telis, užstatyti kardą, pavel XXIX Tarptautinis Eucha
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos }
pasakysiu, kaip nuo katino atsiginti; juk pertai mes ir žū- mas. Suvažiavimas buvo už- vadinamam prof. Voldema dėtą jo prieš metus įš tėvo, ristinis ' Kongresas. Paraše
Graudūs Verksmai. Sudarė ir.. x
vam, kad negirdim katino, nežinome kada ir kur jis eina. daras, jame svetimi dalyvau ro veikimui išaiškinti ir san kuris su juo garbingai kovo kun. Pr.’ Bučys, M. I. C------ 1.50 išleido Kun. J. Koncevičius__ j
Reikia katinui , skambalėlis po kaklu parišti, tai mes visos ti negalėjo. Į šį suvažiavi tykiams su laukininkais su jo po Mantuano hercogo vė Mūsiškiai Užsienyje^ Juokin
Moterystės Nesuardomybė. J.
liavomis.
_
V
'
girdėsime ir galėsime nuo katino pabėgti.”
Lesauskis.
Šv. Kaz. D-jos leL
gas
aprašymas
keliones
į
Pa

mą buvo atvykęs ir pyof. A. tvarkyti.
4.. c
dinys,
Kaune
J------=--------—t
Arėjas Vitkaus'kas ryžių ir atgal Mikalojaus ir
\
“Tu gerai sakai,” tarė senoji pelė; “bet kas pariš ka Voldemaraas, kuris nebuvo Priėjusi tokias Išvadas,
Sunkiausiais
Laikais. Parašė
Glapiros Ivanovų... Išguldė
i ■' .
A Rucevičius___________ i
tinui skambalėlį?” Pradėjo tarti. Viena sako: “;aš pa- kviestas, bet jam buvo leista
Magnus Parvalkietis —------ .50
tautininkų sąjungos centro
Šventas' Gabrielius. Išleido
KURŠIŲ NERINGOS MUZIEJUS
risčiau, bet bijau katino.” Antra tarėr: “aš sergu, nega- kalbėti. Jis kalbėjo net 5 va
Tėvas
Alfonsas Maria C. P_
valdyba, pritariama ir kitų
Kelione Aplink Pasaulį per
liu.” Paskui sucypė trečia: “aš neturiu kada, reikia pas landas. Pasibaigus kalbai
' \
NIDOJE
Religijos
Mokymo b------- '
80 dienų—Apie visas derybas '
tautinės linkmės sluoksnių.:
bengalo-įdomūs
nuotikiai
ke

vaikus bėgti.’r Ant tų žodžių pakyšt katinas: “Na, sveikos- dar kalbėjo gen. Bulota paS
ka. Sutaisė K. J. Skru<__
Nidos,
miestelyje,
Klaipė

liepos
mėn.
3
d.
pasiuntė
pas
liones
perįvairius
kraštus.
Leiskite Mažučiams Ateiti 2
gyvos, peliukės! aš čia, riskit... ” Tuoj visos pelės išbėgio žymėdamas^ kad Voldema
Paraše Julius Verne. Vertimas,
Prie Manęs. Sutaisė KuPrados
krašte,
pradėtas
statyti
prof.
Voldemarą
savo
dele

jo ir apie skambalėlį užsimiršo.”
...
$1.001 nas__ ;___________ ___
ras nemoka gerbti kitų nuo gatus — p. Bataitį ir p. Naš- užmario—^Neringos muzie J. Balčikonio
Mūsą Dainiai. Parašė
BramontoerDomokratjtos Pa
monės ir yra užsispyręs. Bet liūną, kuriems pavedė asme jus. ? Jaų. dengiamas trobe grindai.
Paraše
Uosis
______
75c.
zys
Puida
\
/
s
jo nuopelnų negalima esą pa niškai su proL Voldemarų sio stogas, bet dėl lėšų sto- Gegužės MSnuo — Kun. P.
Tuščiai praleistos valandos
i
Anderseno Pasakos—e
Mes pasigesim visados: —
miršti. Pagaliau, kitas atsto clėĮ jo santykių^su tautiniu.- kos muziejus bus įrengtas Žadeikia. Kaina —------------- 50c. tiksleliais ______ _
lndziulaitis_____ ___
Brangi
nesugražinta!
Aritmetikos Uždavtoynasu_25e.
vas įš provincijos pasiūlęs
S Kelionės po Būro
pasikatbėtįę?į^ų^^i^ tik ateinančiais metais. PirBin-’
-L'j’ži' -i-,
ifii
"Y ■■■ '
.
■ Kadsimaudojom j me
rti
^atair;
turėjo
’
'
pareikšti
i
Petriuką* — laiškai vieno.
Vos valandėlę kelintą.
pirmąm paduoti ranką kun. pageidavimą,, kad prof. Vol apirankiai, gintaro išdirbi vaikelto. VertėS. Rakauskas 15c. Vienuolio Dispute su BabP
Mironui. Voldemaras ranką demaras iš savo pusės paro- niai, urnos ir 1.1, buvo daž Bolševizmas — Kas tai yra
nu. Vieno veiksmo juokai. Su*
bolševizmas ir jo vykdymas
padavė ir jiems spaudžiant dytų geros valios garbės teis niausia išgabenamos svetur; Rusijoj --------—- ----- ------------15c. lietuvinoK Vaidevutis------Nepaisytoja—keturių vei
rankas suvažiavimas džiaug- me jam iškeltoje byloje, nes dabar gi visi senovės radi 'žaidimą Vainikas—-Savybės
PATARLĖS
Pr.
sminga! tam pritarė rankų šis teismas gali geriausiai ir niai bus koncentruojami ta yakarSliams .ir gegužinėms su / mų drama. Parašė kun.
*.
Juras.
Kaina
____
____
-------35o
Kas perdaug skubina, tas vėliau darbą baigia.
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
plojimu ir šaukiant “ valio.” bešališkai nušviesti jo santy me muziejuje. Kuršių Ne sgonis
GiHukingas Vyras—2 aktą
' -—_____ -50c.
Nespiauk į vandeni, rasi jfets gersi.
Kaune ir užsieny pradėta kius su tautininkais. Buvo ringos praeičiai tirti muziekomedija; parašė S. Tarvy-;
LaimS — (počma). Parašė
Į dangų su pinigais neįsipirksi.
d*8
plačiai kalbėti, kad tarp tau priminta, kad-febai gražu jus turės labai didelės reikš Vaitkus
. —j—_50c. Elgetą Gudrumas, 3-jų vtitap. < ■ Klausęs senuolių besigailėsi. '
tininkų ir Voldemaro įvyku būtų iš pfof. Voldemaro pu mės.
mų komedija. Parašė Seirijų
.
> Atsargiai suUgnimi. Vertė
Būk girtinas, bet nesigirk.
... —...
si taika. Bet taip nėra. Tai sės, jei jis geruoju sutvarky
iš lenkiško kun..K. Š........^..10c. uozukae
Kaip pasiklosi taip išsimiegosi.
Ubagą Akademija'ir Ubag^
matome iš tilpusio str. “L. tu savo reikalus dėl gyveni
Kas senų neklauso, tas valgo duoną sausą.
Balius
— komedijos po 1 ak
Mūsą
Tikėjimas
—
išaiškini

A.” “Dėl tautininkų santy mo . valdiškame Lietuvos klaidingas išvadas. Savo kal mas pagrindų mūsų tikėjimo. / tų. Parašė Seiriju Juozui
Ko pats nenori, to ir kitam nedaryk.
kių su prof. Voldemaru” ku Banko bute. Ligšiolinis to boje jis nurodęs, jog-po ne Verte Jonas M. Širvintas .—50c. Sniegas — Drama 4-rfą alč> -susipratimų jis siekęs ra- Lietuvos ženklai. — Išleido
tą. Vertė Akelaitis .....
.40
rį čia perspausdiname:
9
reikalo nesutvarkymas jį že maus kultūrinio
darbo, bet J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
Esumas—3-čia dalis dramos ?'
KNYGA
“Lietuvių tautininkų są mina kaipo tautininką ir per
nas
_______________
—
—
40c.
“
Gims
Tautos Genijus.”- Pš*
to darbo jam nebuvę 'suteik
rašė
Kun.
L. Vaicekausk
Kas tai yra knyga? Tai yra stebuklingas dalykas. At jungos centro valdyba, turė tai kenkia geram tautininkų ta. Jis, pav., girdėjęs/ kad fimęs ir Kalbėk: Deklama
Žydą Karalius — drama 4
skleisi ją—negyvas, bežadis popieriaus pluoštas ima tau dama galvoj suvažiavime! da vardui tiek šalies viduje, buvusi susidariusi universi- cijos, Monolgai ir Dialogai. •- aktų,
5 pav. Vertė J. M. šir- Parašė Juozas V. Kovas___ 30c.
" kalbėti įvairiais balsais, ir eina iš jo įvairių žmogystų bu lyvavusio prof. Voldemaro tiek užsieniuose.
vintas
___ :___
teto profesorių delegacija, Graudūs Veriamai. — Ver
driai, ir rodo jis tau gražybių gražybes, kokių tik yra žemė- pasakytos ilgos kalbos turi Išklausęs šitų centro val
Visi Geri—3-jų velksn
kuri norėjusi jį kvięsti uni tė Vysk. \ Baranauskas-___10c. delis; parašė F. V. —
jet ir kokių nė bute nėra čiobai, tik žmogaus siela juos nu- nį ir jo rankęėlštiesimą kun. dybos nuomonių bei pagei
Eucharistižkos Stacijos—Su
jaučia. Knyga yra geras priėtelis, kuris guodžia mus nb- Mironui, padarė tokių išva- davimų, prof. Voldemaras versitetan profesoriauti. Ta lietuvino Kun. P.-Juškaitia—15c. Patricija, arba ne£
kankinė — 4 aktą
čiau, tur būt, buvęs spaudi
? r
“ ‘
x
.....................
lindusius,
pamoko, rodo kelią,
duoda patarimų,
atidaro dą:,
Vertė Jonas Tarvydas
. ( .
davė savo atsakymus bei pa mas iš viršaus, — jis tos de Kristaus Kryžius: Stacijos,
akis, kad aiškiau regėtų, ir ausis, kad geriau girdėtų.
Išganymo Aptirtiškimsl —
1) Kad prof. Voldemaras aiškinimus. Pirmiausia /jis legacijos nesulaukęs ir uni Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužes, Bkželio ir Spalių mėatėjimas
ir gyvenimas aut i*
Ne kiekviena knyga yra toks prietelis. Yra daug to atsisako nuo savo opozieinio pareiškė, kad. centro valdyba
mės Jėzaus Kristaus. VaitoA
versitete darbo negavęs. To lesiams. Išleid^kunl K A. Vakių, kurias galima pavadinti blogiausiais prieteliais, nes veikimo ir ateityje nori dirb netiksliai supratusi jo kalbą
sys —i, -..... .—- —— ____ 25ė. mas su gaidomis dėl jis buvęs stumiamas po"jos nuodija mus, įkvepia klaidingų principų, bukina jau ti rami} kultūros darbą.
Dramos; 1) Germaną; 8)
suvažiavime ir todėl priėjusi litikon ir opozicijos darban. Dangaus Karalienė. — Su
trumą, tiekia netikrų gyvenimo sąvokų, užuot kėlusios augFabiola
—5 aktų; 8) Itordo
rinko
Kun.
M.
Gavalevičius;
---------- — ......
, f f •------------—
?
Nuo
šiol,
jo
nuomone,
jo
opo

Stebūklas
— 4 aktųj^paro'“'
be
apdarų
75
centai,
su
ap

štyn į saulėtas viršūnes, traukia mus į ūkanotas žemumas.
J.
Tarvydas
------ --------- - --darais
..
_
_
__________
$1.00
zicinis veikimas turėsiąs būŽmogus ir Gyvuotys. Para
Kažin kur esu skaičius, kad knygos esančios akiniai, giai kiekviena perskaityta knyga palieka mūsų sieloje, kad
ti dar stipresnis. Apskritai, še kun. P. Bučys ----- ---- ---- 30c. Knarkia Paliepus.—KomeL
ja 1-me akte. PataSė Gineitis
per kuriuos žiūrime į pasaulį. Tai šventa tiesa. Nejučio ir smulkiausi, vos teužmatomą, gero ar pikto grūdelį.
jo nusistatymas ne' vienu Socializmas ir Krikščionybė.
z
x
Koks
atsargus
turi
būti
žmogus
rinkdamas
knygas.
mis, patys nenusimanydami, mes patenkame į savo skaito
Vaiką Teatrai: dalis 1:
Prof. V. JnrguSo------------- 10e.
klausimu
nė
kiek
nesąs^pasiM.Pečkauskaite
Pagalvok ką darai; 2) Jono
mųjų knygų įtaką, savinamės jose skelbiamąją pasaulėžiū
Žydas Lietuvoje. Perais Š.
<
s >
laimė;
3) Pasakyk mano
keitęs,
—
-palikęs
toks,
kojes
Kaimietis
............. in»
rą ir nuomones. Ypač jauni tebebūdami. Vybesni^ žmogus
-rmę.'
Surinko
S. K, D. ir
>
/Maldos
Galybė.
latorSkaa
buvęs
prieš
suvažiąvimą.
kritiškiau žiūri į viską, jo nuomonės tvirtesnės, tai ir įtaka
*
Valką Teatrai: dalis H: 1>
IV-to šimtmečio krK'
AR TURI Bį OMO DOVANI
v Dėl savo bylos garbės teis piešinys
‘jam nėra takia lengva, bet jaunimas, gyvenąs daugiau jausntirtimė paskui; 2) Anf
kičionybča. Lietuvių kalbon
P. B. į____ ~
'•<25c. kas. Surinko S. K, D. ir
------------------------rilais negusprotu, kurio sieloje kiekviena? įspūdis atsimu , ~ 38: Pramušė ledą, rado sidabrą, pramušė .sidabrą rado me jis nieko daugiau negalįs išguldė
MALDAKNYGflb
Apsirikimų
Komedija.
'
!•»Atripridėti prie to, ką savo raš
ša, kaip šiltame vaške, labai lengvai yra patraukiamas ten,
auksą?
tikimas S Amerikoniško „
te garbės teismui yra išdės nimo, Išguldė Lapštons Vai
kur nori jo skaitomosios knygos.
Pulkim ant Kc»ą-“D-ko
39: Kuris paukštis vaikščioja ant keturių kojų?
kas _
panda.
Odos apdaru $2.00 ir
___
JOe.
tęs. Iš viso jam rodosi, kad
s
Milijonų milijonai knygų yra pasaulyje ir skirias jos
40: Kodėl gaidys giedodamas užsimerkia?
byla garbes teisme nereika Jono Kmito BQio . ...$1.00 Mažas Naujas Atims Alte.
ntio viena kitos, kaip ir tie įmonės, kurie jas rašė. Vienos
Lietuvos Albumai. Su pa
juodos (prastais tetaldk
f'
linga, nes ją vistiek turėsiąs veikslais ir aprašymais-.____ 1.50 rtm
\ Šviečia skaidria dangaus šviesa, kitbs blizga fosforiška pra
sis viršeliais) ................ .
Laukite manęs kitą savaitę.
spręsti visuotinis tautininkų Trumpa Apologetika arta
gano ugnimi. Eina per žmones ir renka derlių — vienos
i Malas Naujas Atims ABs
»
Jtlsų
• 7
Kai Tikėjimo Abgynhnaa. Pa
Dievui, kitos velniui. Juo gražiau jos parašytos, juo gau
sąjungos suvažiavimas.”

jaba Diena.,
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sesnio tarderlius. Knygų visiškai abejingų, netraukiančių^
nei į vieną nei kitą pusę, tikraisakant, nėra, kaip nėra ne
visiško abejingo
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"Jąj šičia skina Dievas mum netyųkus
Sutymti priešą, kurą du šimtu metų’;

sužeista.

milžiniški.

Nuostoliai

Už

7

griuvo daug tuneliu ir gejįž-

V
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' Tėvynę mūsų naikino ir engę, .
Hęai gi laukė Lietuvą ką&trįojĮ

¥
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k^t -labai su

bėghfe

kriio
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trukdė pageltų

Kol mumiem Viešpats dąyė smūgio galią,

Smūgio, kars tini mirštamas bfliti priešui

Tačiau Ita
-J. •*

Įr amžių amžiam Lietuvą pagarsint

lijos valdžia energingai organizuoja/pašąlpą nukentė

jusioms.

Tuo tąfį)u prie Vytauto ir Jogailos prijoja du kry?

pasaulio žiuočių riteriu sti palydovais.

viso

Iš

Įtiterįąi, nusėdę nuo žirgų,

plaukia aukos tiems Italijos eina prie Vytauto ir Jogailos nešini dviem ilgais nuogais

Prancūzų užsienio

nagrinėt klausimą: ar

daugiau ir daugiau

f^mgif
Ir ,labąi greit priėjo
ę.

statę nuverst Amerikos

Įr tau, Jogaila, Lenki jos karaliau,

atsako,

Įę ęįna,

Ir liepia dar magistras jum pranešt,

tai tik

kad

juokai?

įk^poration,

tiesa,

Kad jūs bailai nevengtume! nūnai —
To? mūšio, kurs kapu bus jųšų galiai.
• /

Vytautas,

tos Rusija ir Turkija; Vo

vieni

X

mėt

galimybės

yra

įkurti

SuVriu^įnt jūsų galiai Įr s pąrblokst

■
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gerokai

4

Garbingą jūs magistrą po mįs kojų

Valstybes,, kuo

Jungtinei

>

kad' po

met visos kviečiamoj valsty

prakybos priedanga Amtorg

bės yra patenkintos savų li

Susekta,

yąri>

politišką

Tačiau kardus tuos priimame męs

kimu.

Vadinasi,

* Puikybei jūs nubausti dar skaudžiau.

Vokietija

’tuoja iš Maskvos agi-

duoda suprast,

us,

likimu nepatenkinta ir nori

Tik jūs, kryžųočiai, kaukitės įe baimės,

/'Iš *Viešpaties mauldaukit atleidimo

%

revizijoj.
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ii, atmętys Amt.
kiiną, - šiaip jau
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pastangos mažai

kivirčius.
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Vytautas.
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Irgi žuvo

*

Kiek žuvo jų — pąčių(šaųniųjų vyrų!

Tąip nubaudė puikybę jųjų Viešpats.

rašy-

Parodė Jis, jog dar yrą teisybę.
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Kurių kardais atkeršijome nūdien
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Skriaudų mūsųjų nors tik menka dalį

kongrese
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iš tų jau paša-
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tikos kritikos, ypatingai Įie-

Kęvos tas garsas amžiais nenutilk —
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■
* )

pasitarimai ralius daro ką tik gali, kad
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ypatingai
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A. Mooney, Apaš

delegatas * Indijoj,

pasikalbėjime su New Yor
ko .laikraštininkais

Jis

nustatysiąs partijos. ir

kėlė obalsį: “Puolimas visu

Sovietu Ęusįjęs vyrįausybjes Įfnmti^ pašalinimas visų ka-

atstovas

rijos — Munters.

žindino

trąybos

derybų

eiga

projektu.
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pasireiškęs stybių sunkumai pažymi ski

. Kacijonalistų vadų ir indus nuramintu Monsignor mas {įąiįįąs, pęt paaštrintas. Jtoj jo kalbos dal^, kur jis iš- limą ir žlugimą.

politikoj
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Prie boikdto Amerikos įšr

eialįai

atsto- . <*

suinteresuotų

'

Kai kurie tarybos nariai

įstatymo pareiškė

ageidavimą,

kad?

Posėdžio dalyviai Latvijoj gyvenantiems

savo kalbose pareiškė,

Tik vienu sutartis Su Lietuva/kaip ar

Stalino užsienių politikos iš

- savo

ukįninkų nuosavy- paneiškimų,

tos Latvijos

piliečių teisės,

bet tik su ta sąlyga, jei

be, gdlėtų būti platesnė, bet tiiva tokias

frazeologų Latvijos

būtent:

noro.

jis^o- projektas .turi

Sutarties
jau

ilgesnį

pat. teisei

galįs su pasididžiavimu ken- Įsiribavo

konstatavimu,

stątuotVkad šianąe lotameIkapitalist ’
-
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toHooiAVifiroa * .
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poziciją bes likvidavimas.

vadovavo

kad jaus.

—
valstybių gy
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kapitalistinių im- amžių ir dSlfo seniau paruo

Priešingai, jis pareiš

kė, kad kapitalistines valsty-

X-. A-A.

bėSj'revoliucinėi
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kad tųvos piliečiams bUty suteik- .

prekių sąrašą,

'

į projekto pirmą vietą Taip fC;

Jie supa^ vų komisijoje

Įbėjus su juo dšį susir katalikybe ten gerokai-plė- paptij os j erarchij o j iy išatū- " Stalino isvadžioj imai apie
valstybių
karo
štą pramonės
KSs. metas Indijoj męs savo priešus j dabar jis [užsienių politikos padėtį apr prieš Sąvietų Musiją pavo kuriam Latvija norį įgauti
ia. tojast

bet lankytojai ne- kų.

riausybė galėtų įtraukti juos

Zalts reikalai bus apsvarstyti spe-

atžvilgiu, pastebi laikraštis, timiausia kaimynine valsty

Sovietų spaudos

pareiškė pasitenkinimą, kad suatįprįnęs

priauga apie. 85,W katali

vo reikalavimus, po ko vyZ-. ,

vedžiojimai skiriasi nuo kitų tat nepareina išimtinai nuo teiks Latvijos pMieČiainš,

‘ ią aplankyti kąjėjo- ėmė gvildenti politikos, bet pyieš susįrenlęAiit kougreąui, Į'risiška8
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pranešamus’apie

ministerijos

Garbė, garbė mūs Vytautui Didžiam!

vacijos, kurių susilaukė Star

kurioj

taryba

davimą, kad pramonės orgaZ' <

latvių lietuviu prekybos su
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X

radikalus kursas ne tik ne

pmybes reikalavi- tališkas
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Garbė, garbė tau, Žalgiri) didvyri!
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indų Edward
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sėdžiavo Latvijos ūkio tary

Garbe, garbė tau, didįs Vade mūs!
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RYGA, -r Liepos 5 d. po

Nębdris jau pult kryžuotis mūsų žemės,

Be to, pasak laikraščio, o-

kronika
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Garbe tau,' Vade, mūs karaliau didis!

jos daugumą jam pritaria.
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rodo, kad, nežiūrint jo poli

ząvimo tempą,
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Bet tai nepareina vien nuo
jų noro
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strializąvimo įr ūkių sociali-

V
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liniją ir , susilaukęs

čįanČįos per smarkų jo indų-
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Ir tai kad jie tiek metų piktą darbą
Šventvagiškai vardu šventuoju dargste.

daug aplodismentų, kas pa-

nenori priseki Amerikos ve-
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Stalinas pateisinęs savo po-

įtįkos-
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LATVIAI NORI SU LIETUVA PLATESNĖS
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pranešime
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Stalinas esąs

Apie

ir. Sapru ty, «Tayaker ga-
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ijus kongresą pažymi, kad

komunistiškai,

aidžios $dėl

"

klausia vieno prijojusio, lietuvių riterio
4-T< V. ' »
/
O-Ųlrichas magistras?
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skvos korespondentas,

Ta ir mokytojų'komunistų,
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žiuočių vėliavas, Jų guli ties-Vytauto žirgo kojom jau

“VossĮsęlie Zeįtung”’Ma

vadi-

<
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Mūšiui pasibaigus.

Sov? Ęusijos režimas
sustiprintas

vaikų atsirado tik po du

dijoj

pįevo^bųsim baudžianti ranka jum-

ry, priima stinesamas jam iš kovos ląukp, nugalėtųjų kry-

STALINAS ESĄS
“ TRIUMFATORIUS

Veiklių komunis-

i tokių randasi?

nutolusia Į ’>
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įsibriovė

mokykloj,

labai
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Yorko

mokyklų

šeši.
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■^tardymai parodė, kad iš

tkvienoj

bu

nuo tikrovės.

Paim-

įpj , užkrėsti komunizmu,

ik į tris.

to

Dėl

ta svajonę,

Buvo nusigąsta,

Eprke komunistai
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ne,^sako, kad ir agitaciją

viešų
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nenuveikta
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Sovietų
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vaiku.
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kad ji savo

Versalio. traktato

bet

‘

O paskutinę valandą šioj žemėj

streikų - vadus ir

liški,

f

Kdvos nepratę esam vengti mes —-

propagandą,

jša rezultatų.

imdamas paduotąjį jam kardą —

Nore mum kardų užtenka įr savų

kietija pastebi, kad tik tuo-

Trąding

Aintorg

<

prideda

priė sąjungos būtų pakvies

bet tardymai, gįrdi,

parodė,
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>. ■ • z

t

savo “bet.” Italija nori, kad

ir labai sparčiai prie

tų “opozicionierių” tikroji *0- .
“Ir vsl iškyla viešumon nedę parodyti. * >
lemtį p. vpftięmajp |r tautinin
•
.’■■■• -u
.
“
Nf
vienas
sveikai
ir
nuosakų sąjungos santykiai.. Mw
kiai galvojąs žmogus, be abejo,
ųebfttų reikalo ties jąją įlgiaū
niekęd nepatikės, kad p. Volde-'
pematytųme
maro tariamasis “opozįeingu- / s?
požymių tos rūšies visuomeni
maa”- turi nors dalelę idealia- \
nės destrukcijos, kuri ne vįeų
mo„ kad tuo‘‘oporicingumu
* jos dalyvius, bet ir pačią Lietu
■ ;
norimą
kraštui ir visuomenei
vą gali kompromituoti “Lietu
?<
patarnauti. Kaip seniau—1921- ✓ .z
vos Aidas” net ątvįrai pažymą,
25 metais, taip ir dabar p. Vol
knd Ravyzdžini jK Valdanaru
demaro interviu (o tada “Vai 'F*.
nenoras Įšęįtį iš jo užimamo
ro
” ir “Lietuvio” straipsniai)’ . • **
^Lietuvos Banko namuose buto
Lietuvos priešų Varšuvoj ir ki- 7 ’ >
(už kuri'
dargi nuomotą ne
moką) U jo fapsileidŪnas kituo ' tur šu malonumu1 perspausdina
mi ir komentuodami . Kaip se
se jam seniąu pavestuose Ęarniau — p. Voldemaras prieš abĄose, lįąip autai: parašymas
kis turi tik vieną tikslą: val
apie Vilnių ir Klaipėdą knygų,
džios
troškimą, neribotos, kraš
už kurias jam išmokėta avansu
to būklę slopinančios valdžios. ’
gap stambi suma,' kpmpromi“Teisybė, ir dėl nūn viešpa
tUftjft jį ne vien Lietuvos visuo
taujančio režimo savo pasitenmenės, b’ęt ir užsieniu akyse.
kinimą nereiškeme ir nereiškiaTakiau p. Voldemaro žygiai
tai tik epizodai, o pats jų ■f did- • me; bet p. Voldemaro režimas,
jei dar ilgiau būtų tvirojęs, tik- x
- vyris” tik vienls asmuo iš skai
rai visą Lietuvą viena “kon-'
tlingesnio būrio dalyvių desčeijtracijos
stovykla'*’ būtų patruktyvinės “epopėjos,”, 'kuri,
i jau greit bus matai, nenusto ' vertęs.
“Jaute, tai, be abejo, ir pa
jant Lietuvoje vaidinama.
tys tautipįnkų vadai, kad, galų ’• Tiesa, laikas nup laiko viegale, ryžosi jų pačių į aukšty- _
nesrkkas tos “epopėjos” (tikbes iškeltą “dievuką” ūmai nu
rian tarus, visuomeniško farso)
vainikuoti.
■
dalyvis pašalinamas laįkinai iš
“Tačiau nuvainikavę p. Vol-,. pačios veiksmo scenos į “užku
lisį;” tačiau, palūkėjus, naujos
demarą, nežiūrint visos Lietu
vai jo padarytos krašte ir užsierūšies agresyvistai ir vėl grįžta
-' į senąsias vietas. Destruktorių • nyje žalos, jie vis tebežaidžia su
juo, ant pirštų galų tebevaik
šalinimo komedija irgi verta
ščioja
aplink jo gyvenamą vie
skyrium pažymėti. Užuot nutą, nors su kitais tokių ceremo
baudus ir pašalinus iš užimamų
nijų nedaro.
•,.
svarbiose įstaigose atsakingų
“Šimtą kartų turėję progos' ;
vietų (sakysime Liet, Banke),
žŽ‘tas rūšies žmonėmis, nusiuntus
įsitikinti destruktorių darbo i
I*
OrTFikentaIiingu»u<ife.te>..\.
■ juos
^liekami įų
............... teisės, titulai ir, nors neleidfia>J, veuvviKil nuo&rma savo pareigų eiti, jiems mo
kama net po kelis tūkstančius
durnu. Y. ,s
>.
“Visų tų -^kktų akivaizdoje jlitų algos kas mėnuo.
nenoromis kyla mintis, ar tik ne
a. “Anonimiškų laiškų autorių
gilesnės priežastys, negu tauti
grasinimai, kurie, kaip neseniai
ninkų tarpusaviai vaidai gimdo. >
būta progos įsitikinti, pernelyg
destrukciją?
Keno neregima
įsijaudinus kartais įvykdomi,
'ranka stumia nūdienius'Lietu
turėtų priversti rimtai susirū
vos seimininkus ne kuria kita
pinti ne vien'tautininkus, bet ir
linkme, bet tik link destrukto
plačią lietuvių visuomenę.
rių? Ar neateis, pagaliau lau
“Su visuomenine destrukcija;
kas, užuot su destruktoriais ko
■ vis vien iš kur ji eitų, reikalin
ketavus, atsiklausti šalies val
ga kuo griežčiausiai kovoti. Nes
dymo reikale sveiko gyvojo tau
destrukcija jai ne politinių įsi
tos balso?—”
tikinimų, bėt blogos valios vaiX
'* X

Nuo mūsų galios-gintis nūdien difeną —
bet—kiekviena^ vis

'siųs. į Jei p. Voldemaras drauS'į
ge su savo bendram&niais nori
< “opozicijos” vardu daugstytis^
kad tuo būdu visuomenei labiau
' įtikti, tąi mOsų pąreiga nesi- Zy
varžant uupl^ti nuo destrukto-. -\• rių yejdo veidmaspiij kaukę ir
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Jš Ordino mūs ginklų gausumos —
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Europos

Valstybių

nių

mo komisija priskaldė iš a-

7
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Mįūs didy8ai Magistras per mus siunčia,

stybių dėl Europos Jungti

Girdi/ Fish tardy-

Pradėjo

iš

atsakymų

7prie išvados, kad tisai nepa-

vežimą-

^ 7
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minis-

teris Aristidas Briandas vis

./ komunistai Amerikai pavo-

Yofe
tos
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pit
Amerika jaučia, kad tas
muito pakėlimas
adt nekuriu valgią proi

.v ,

Lietuvos muitų

Buvęs Kauno seimnąrij

profesorius, ir Kauko ka^

palengvini

mą, pramonininkai norį pa-

Bronius Zc

į*

į daugiausia kenčia < ųuo. pa-

bto;.vo$b$ių*~ įvedamųjų

lengvi, paremti ant grazaua

tate yra taikomi vi?

choro skambesio, kur reika/

siema visiems importieriams

lui esant suėję chorai gieda-

nes

be jokiif praktikų,

jas žino atmintinai

jęs didelių cporų išpildomus

ir'kurių pakėlimo priežastis

giąmęgali ma jus ir p^ti.

visi-

Tenąur'

JMl direktorijos kruta

eina ir'pataiko geri įr silpni

chorai, nes

kaip

silpnieji chorai

tas privalomą

sias, tuo tarpu,

ir

gubernatoriui išvažiavus gy

tus įvežamiems produktams

pareiškė

pirmininkui

sulig savo išgalės sunkesnius

kejimą,

veikalus ir juos atlieka savo

nirmininkui

se cerkvėse sale tų būtinųjų,

Vokiškos spaudos atstovai

Kodėl-gi mūsų chorai nega

apipylė ministerį p. Zaunių tuto

nepąąįtL

tik vienam

einant

sta

17str., yra skiriamas

įvairiais klausimais, liečian

gubernatoriaus

rias visi chorai turėtų žino

čiais Klaipėdos krašto san

pasirenka kitus direktorijos

ti, ir paeiliui kas metas, pa

tykius su visa Lietuvos val

narius.

bažnyti

stybė ir evėntuąlų tų santy

mai pirmininkui reiškia ne

nėms iškilmėms, suvažiuoja

kių atsispindėjimą tarptau

pasitikėjimą

aplinkiniai chorai

tinėje plotmėje,

torijai.

kokioms

ir kolek

tyvas kaip bežiūrint iš šimtų

indomumas

suverenumas

choristų tarpe,

taųtikras būtų šventės, ūpas,

Dėl šios krizės visą

Gubernatorius

nustatyta konvencijoj ir sta

su;.seimelio

yra

pirmi

ęa'Ją bus paskirtas naujas

netik rubrieelėje—duples 1

tute

elasis — bet ir tikrumoje.

Iš to pagrindo turi eiti ir vi

gubernatoriaus pasikalbėji

są Lietuvos politiką Klaipė

mų šūvietos politinėmis sfe

Mišios galėtų būti sekan

dėl

Klaipėdos

krašto. pirmininkas -^-

dos krašte.

cibus (De Augelis) — chora

litika

las; Missa “Stabat Mater”

rankišku.

tegali

būti

s a v a- bę čia yrą ta,

i)ėl jos

Lie

11a — be vąrgonųMr “Missa

valstybėmis tartis. Jei būvą tų

sų

kad į direkto

ne patys

o

savarąnkiš-

calbų įyaįrąis plausimais su kaf veda politiką.
kitomis valstybėmis, tai,

Taptum

noma,

ergo ir O Salutąris — chom-

denonsuotų pasienio susisie

kimo sutartį su Lietuva. Bet

tame pasitarime nedalyvavo

tie vokiečių sluoksniai,’ ku

Dėl mėsos ga

daug naudos,

benimo į Vokietiją paskuti

nių laiku reikalaujama, kad
sykiu su naudinga mėsą, bū

vežamos ir

papjautų

nenaudingos

'dalys,

gyvulių

kaip širdis, viduriai, r— būk
tai sanitariniais sumetimai^

Šita

tik.; ne-, tąis

f-

procedūra

atlaikas jis taip pat

reikia

mokėti,

kurie pareina nuo ki

kitomis nes/

tuvą neprivalo,

pritarimų):

pareis nuo

riją norima pasodinti žmo

— J. Singerberger (a cape-

gonų

ti, vokiečių valdžioj kad jį

be; kitoko
■*
romis.
Pagrindinė
sunkeny

Vadinasi, ta popadidina ir muitą, nes už tas

čios: Missa in Fęstis Dupli-

Solemnis”—P. Yon, su var

pasitari

suinteresuotų,

mas, kuris nusprendė prašy

pasikalbėj imu. tį

eįlę

vienai Lietuvai* kaip tai yra ninku

vo vokiečių mėsininkų ir ki

direkr rie kaip tįk į^ sutartįęaJturi

visai

atsakomybę neša krašto sei-

tik turėjęs

priklauso

ir pats sau

Todėl nepasitikėji

kad Klaipėdos kyašto mėlis..

brėžė,

pūdis maldininkuose ir koks

pa

Zaunius^griežtai

Dr;

susįdarvs, o iš to koksai įs

/ 4

Wotoeoto»,

Ant F. Kneižys, Bokrefc
g
366 W. Breataj
/ Sonth Bo»t
Ant J. Vstiiaufkas, li£
’ 371 Portland Stn
V
CamhridcHK.

įvežimą

Tiesa, Tilžėj e neseniai bu

tų

- Pirmininkas,

kitaip

Kazys'
ĮK
31 j?ąirfox

KontotfUKomlilJ,'\;4

direktorij os varžytis

savo

— bet

stengiasi

seL ir

lėtų turėti 2-3-jas mišias, ku

sitaikant

daina latviams

pakelti, vokiečiai kelia mui

mėlis

kitus 3

gaminių kainas

dąs tik informacijų, būtent,

dytis, per 34 valandas

kai gerieji <

chorai,' pasirenka

Norėdami' savu

būkle,

kįo

Dr. Zaunius pareiškė, dųo, žemės ūkio

kitų ir nežino giedoti kompo
zicijų

yra sųnki vokiečįų žemėsdr

VL'TauląųBfcB,
\
283.y»yeUeStW

-

ūkį

privers ’ mūsų

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Ave^ ; į
Providenee, R. L -

Litaratini Kontdta
Kun. K. Urbonavičius, .
" 'įį:
36 St. George St,,.
Nęrwood,
Kun. J. švagžta,
. 20 Web8ter Street, j
Mentaliu, Mao,; v’"
Kųn. F. A. Vipnfuskį, '
50 Węąt 6th Street,
Sonth Boston, įtaas
Kun. F. J. Juėkaitis,
.
432^Vina#or St,
Cambridge,
I
Kun. F. W. Strakauskas, 151 Rogers Street,
Loveli, Masą.

Atstovas A, L. B. K. FederM^N

<

Eksporto į Vokietiją sun

kumai

Kun. K, Gradeekis,
396 Chureh St., -į
New Britais,
Simonas Cibulskis,
' t
24 E. Liberty Street, ,
‘
x
Waterbury, ęrim< /

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Ave^
'
j,
Providenee, B. I ;

susitvarkyti, kad būtų

taip

Ž

Ttai,

kfeltefe

h'' i 'JtyiĮ

į

mįį iSŽ

galima it kitur neblogu yin^

. Klaipėdos valdininkams

■

'

trttoų Įgnysc. aajtp.

VUS."

Jie be jokio Sfihkumo, Vartojamos — Oesta®ais^ kad ir į bažnyčią bendrai yra

generalių.

net be

praktiku, ir

; reikalui pasitaikius, Sugebė

davo šimtus

chorininkų su

“Garbinkime

Švenčiau

jalio ir taip pat “Pulkim ant

patįs

skambina,

varpai

patį “Pulkim ant kelių’’ gie

prie

da ir tt.

Visų nepatenkinsi,

klausytų nuo ūpo, apystavų,
dirigento, pritarimo ir i. p.

rėti} būti visų užgirtas) bū

Reikėtų pp. vargoninkams

•

jei elgsimės taip kaip jie elg

kalinga,

davosi.

laike kokiu nors katalikiškų kur kas būtų mažesnis; daiig

kad būtų kas met to

*■

►*'•<

• ./

nesibijoti,

nes

darbas

lengviau pusėtinai pramok

^ras taip pat yra platus kaip šiami chorų konkursai.

Lė

tą repertuarą meniniai tobu

dan

ima,

•choras turi žinoti, keletą li

turgijų

privalomųjų:

* prastoms' dienoms,

pa- šiol kai

kur praktikuotieji - tams meniniai veikalą išpil

*

• NEW YORK
f

MvaSlaoja regnliarfaf kgg -«av*lt£, prieinamos kainos. Tro
finiai gelžkettala suafoleŠtauU ra Lietuva. Taipgi reguliariai
ttplanldmal, nuja popuUarifla kambariniais laivais:

n. lovų, MavAtnm » OMSKOD
D«i tatąnuebi) kre«uu. i HtaUtaiiu uhhu trata
t «•

'

':TJL • 2* ’U

latiniai

lenkų

visokios šikąnos,

ventojams

čiu,

tiek

lietuvių

skie

vokiečių valdininkams. Va-

'

dinasi, šis dalykas formaliai

Dėl prekybos sutarties
su Latvija
Dr.

Zaunius trumpai pa

jąu yra sutvarkytas, — be

lieka tik praktiškai jį įįy^

reiškė, kad Lietuvos projek

tas. yra

ir

įteiktas

dabar

Tikimasi, kad ar

vendinti.

i Latvijos eilė dėl jo išsitari.
timiausiu laiku šis susitari
Dr. Zauniui neturint daug

mas ' bus

įvykdytas.

Tada

aisvo laik,
nutraukti

bus

ir žurnalistams

Kaipėdos

>ei redaktoriams skubant su

krašto vajdįniųky ryšiai su

Beriyhti,

kuris ligšiol juos

šiuo intąrview į sąvo laikra
10

valandą

šis

įdo

įvairiais būdais šelpdavo.

mus^spaudos pasikalbėjimas

jaigtąs, išliekant kitus įdo

mius klausimus iškelti arti
miausiame pasikalbėjime.

sakojo,

nurodydamas

tuotumą.

Jei visos

Vy

XX FEDERACIJOS KONGRESAS

valsty

Šių metų Amerikos Lietuvių R. K., Fedėraei- J

bės7' vyriausio teismo nutaji-

tytų! piano, pianissimo,for

tįsojau reiškia

te, fortissimo, rastūsi chore

či ją;

viskas

negali

amžinai tęstis.

hjąs yrą ignorųojąmas,

iškarto

daromos,

Kląipėęlnjs krašte buvusiems

menų (kapojimas)/ išsivys

ansamblis,

vietos gy

kilmės

mą ir to išaiškinimo pama-

kirčiavimas

šaudymai ir

valstybes atatinkamus orga-

tiek pramoktą. Tuomet pra-

. choruose

.

inijos nevykdymą. Tie nuo

kompensacija,, per Lietuvos

riausio Tribunolo išaiškini

prąsiplątinęs

administracijos

Ta

pavidalu. A

nes pripuolamai šiek

nyktų f'labai

Tie kuriniai yra labai buvo vedami. Konkursui tų-•

*PerHnmburgį <ta} Moderniniais Laiv*b_ .
HAMBURG
DEUTŠCHLĄHP

dėl

tarties
pensacijos

Dr^ Zaunius plačiai papa

šven- vo tikslo, nes jie neplaningai

ALBERT BALLIN

kom

Iki numas dirigentui ir >choris^

sekma konkursai nepasiekdavo sa- dyti,

dieniams ir didelioms
tems.

nizacijos iš savo kasos.

; imgoj už jų pasirašytos su

vienkartinės pinigines

Kur kas būtų didesnis malo

kiekvienas skirti, katalikiškosios orga

kurį

len

kams iškelti bylą Tautų Są-

Dekvaldiiifaiką tarnybinių nugi.
žengimų tddngumo Klaipėdos
Z-.','“ kulta/7'

pagrin- šas tietns konkursams turėtų linti, neg nuolat naują kalti

manoma

to,

atlyginimą,

ščius.

ruo

bet jie

Be

jėta.

X-

Rusų bažnytinis repertua- organizaejjų kongresu

ir pas mus,

, . HeiisineiH

■

ninkųteisių gaus iš Vokie

tijos tam tikrą

būti ir kitas, repertuaras tu

*

' . vaikoma •'

rią. jau daug kartų bųvokal-

visiems neįtiksi, bet prisilai

nas iš išvardytų mišių giedo

dabartinių aplinkybių turėti tų sėkmingai vystomas, rei

C

S-gos

už nųstojimą vokiškų vąldi-

saleyų, gali

lime be jokio sunkumo

T.

tranzito komisijoj, apie, ku
vusieji vokiečiu valdininkai

Štai programos projektas;

byla , bus

Kląįpėdos krašte bu

tą

chorais

Mes tokius kolektyvus ga

; limta;

visi

Naujalio.

kad

užfiksuota,

tie

pats pamokslus pasako,

pasaulyje ti} tat dar šiais metais, Vy-_ komą, gyvenime, paprastai,
bendrųjų dėsnių- Žmonės ei
{šiandien bolševikai visą su
tauto apvaikščiojime bažny
ardė, pasilikdami tik du cho- čioje jau būt galima be sun na bažnyčion ne koncerto
»
•r.
<•
>■
rus: Sinodališkąjį — Mas kumo giedoti. Jei kokie cho klausyti ar pramogas turėti,
kvoje ir Caro rūmu Kapulą rai nenori vien tomis, kurios bet susikaupus pasimelsti.
Tokie sujungti chorai tik ke
— Petrapilyje). Pas mus jei yra nurodytos mišiomis pa
letą kartų metuose būtų kur
surenkama choro kolektyvą
sitenkinti,
giedo
pora-trejeta šimtą, tat di ti kokias tik nori, kaip kad girdimi, tat jokio nuobodu
džiausia naujiena skaitoma, dabar atliekama, bet pagrin- mo juose nebūtų, nes gyvas
choro ansamblis niekuomet
tuo tarpu pas rusus tai pa dan turėtų būti paimtos bū
nepajėgs visur vienaip išpil
prasčiausiu dalyku yra su tinosios.
•
/
■"-'
dyti ; daugel atsitikmų pri
rinkti 600—800.
Kad tas repertuaras (gali

niais

H r a Įy d inkile. J ą M
brkhgieąąr^S

DM sąą&Hą m
Jau rengiamasi} Ženevą.

oficialiai

bažnytiniai jei tik visi chorai nors vie

chorai buvo laikomi pirmuti

.

nesių pasikeistomis notomis

siąjį Sakramentą”) — Nau

veikdavo j susirinkusius, kad

rusą

kalbėta ir prieš dvejetąme-

vąikšiotif vis5 tas

pats kunigas mišias laiko, tas

jungti, o jų giedojimas, tiek kelių”

1 teisingai

nuobodu

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21

tat

dd. Šv.

revolitt-

Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam-

pas

Adams Street ir New York Avenue,
Kew Jersey.

tas gali reikšti norą

atsiskirti ir iš valstybės su‘Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai,

yaręnumo įšeįtį. Aišku, kad

tika :— mokykla; labai būtų

valstybės valdžia tokių reiš

riai, į Federaciją priklausančios pąrapijos, Urau*

; naudingi vieni kituą pak'ri-

kinių negali toleruoti.

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos
ir rėmėjai nuolankiai prąšotni.pradėti ruoštis taip

i tikuotįpasimo kinti, nes vie-

jais įį privąlo visomiš tųri-

■j

nas vienoje srityje daugiau

momta priemonėmis kovoti,

• yra paJ^i^kitM^ti^je.^i-

r &oje irity m^alingas bci-

i

C. * j si specialistai tam tikrais

.

Newark, ;

Sveika kri

i žengtų pirmyn.

?•

t tas

?

prieteM /1

Su

svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos'S

_ - •*.

»

j--. »

.f*

.

r

Am/ IHBf K. Federacijos STefcre*

įstatymas, fcąrib

M. J.^;£ «

I

•

1
ma

įvyks sekmadieny,

17, tuoj po pamaldų, šv.

habtford, conn.

.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas Jvyks rugpiūčio 10, tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti,
nes yra svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos. ;
Taipgi malonėkite užsimokėti
kurią yra užsilikę mėnesinės duok,

Valdyba lės.

BW)etraukiant sveiką orą. Pu|s kvepia, laukinės, gėlelės žydi,
vairumas paukštelių, ištikrųjų.
nogus negali žinoti nei iš kurios
ilsės išreikšt f visą *savo džiaugs-

Greitai vaikeliai išsiskirstė. Eis bematant prisipildė gabiais
atokiais plaukikais. Vieni paė. savo gabumus, kiti lenktyvo su akmenimis, kuris pirusiai nugrims į lugną. IštikI jnums linksmiausias laikas
b praleisti vandenyje.
Besk nesinori išeitilauk.

Apie penktą valandą dangus
pradėjo rodyti sayoz,debesio rū
bus. Netrukus grįžome atgal j
svetainę, rengtis prie žaislą. Ren
gėjos per kelias valandas rengė
įvairią žaislą pritaisymus pięvqje,
bet pradėjo lyti, ir dar kaip. Be
rods naujas tvanas lietaus atsira
do. Svetainę iš visą pusių nemielaširdinga lietus pradėjo apkloti
savo šlapiu rūbu? Atsikartojo Ket
virtos Liepos šaudymai. Perkūnė
lis susidraugavęs su žaibą kara
lienę tankiai apšvietė svetainę lyg
elektros šviesa. Baimės nesimatė
vaiką tarpe. Visi dainuoja, links
minasi, vieni dainuoja “It ain’t
going to rain any more,” kiti “Ei,
pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim!”
'■
Perėjus lietui prasidėjo svetai
nėje įvairūs žaislai.
Kiekvienas
berniukas ir mergaitė gavo užtek
tinai progos parodyti savo gabu
mus žaisluose. Kiti gavo net po
kelias dovanas, ir buvo duodamos
geros, naudingos dovanos.
>
Aštunta valanda, laikas namo.
Iš visų nuvargusią krūtinių išsi-

LD8. 6 kp. rašt

'

CAMBRIDGE, MASS. LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny,
rūgp, 10, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai
malonėkite atsilankyti ir užsimos
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin*
kimas įvyks rugp. 22 dieną, 6;30
vakare, Karalienės Angelą para
pijos svetainėj, kampas Robling
ir South 4th gatvių.
Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsiufokėti duokles kurie esate skolingi.
Nepamirškite ir
naują narių atsivesti prirašyti
prie mūsą brangios organizacijos.
Kviečia Valdyba

Valdyba
ELIZABETH,N. J.

. ,

Lietuvių darbininkų reikalais yra
gyvai susidomėjus LDS. 72 kuopa.
Šios kuopos nariai darbuojasi, kad
lokiu nors būdu padėjus vargo ir
skurdo prispaustiems darbinin
kams. Dažnai rengia išvažiavimus
ir juose aiškina darbininkiškus
liausimus. Ragina organizuotis ir
vieni kitiems padėti.
Birželio 22 d. įvyko vienas to^
<ią išvažiavimą prie Pleasant eže
ro. Darbininkai suvažiavę pasi•:albėjo ir pasižadėjo -vieni kitus
gelbėti.

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, rugpiūčio'6
d., 7 vai vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
prirašyti. '
Valdyba

PRANEŠIMAS

BROOKLYN, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks
sekmadieny, rugpiūčio 17 d. š. m.

Svarbu, kad į šj susirinkimą atei
tą , visb-nariai ir bent po vieną
naują narį atsivestą prirašyti prie
mūsą brangioszorganizacijos.
Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Vytauto sukaktuvės
Čia smarkiai rengiasi' bendrai
paminėti Vytauto 500 m.k mirties

"A! gana reikės namo grįžti/
Visi sveiki sugrįžome atgal į na
mus. Nesimatė'kad kas nors būtą
likęs išvažiavimo sužeistas.
Begalo mes vaikeliai tupėtume
būti dėkingi mokytojoms p-lėms'
Zofijai Balzevičiutei, Onai Šaukimiutei ir Pranciškai Baumiliutei
už ją gerą mūsą priežiūrą. Žino
ma kad jos pačios maža turėjo lai
ko pasilinksminti, kadangi buvo
užimtos mūsą tvarkymu.
Sykiu
nemokame kaip atsidėkoti Broliu
kams Marijonams Jonui Bujai ir
Juozui Sabaliauskui už buvimą
mūsų tarpe ir tvarkymą berniuką.
Ją gražus pavyzdys ir pamokini
mai paliks ne vienam berniukui gilą įspūdį kurį negalės užmiršti per
ilgą laiką.
Pasibaigė išvažiavimas, manau
pasibaigs mano aprašymas.

GEBĄS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
(PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. .28 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
rugpiūčio 24,1 vai. po piėtų, baž

nytinėj svetainėj, 839 Green St
Kviečiame narius (es) ateiti. Gert
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

“DARBININKO” KAINA

Ona..
Vasarinės mokyklos mokinė.

Šventės tvarka. Valdybos ir
visą komisijos narią. vienbalsiai

lai skaitytojai gauna priedą
i Kalendorlą” ir loterijos MileItytojU skaičiai padidėjus iki
.loterija bus plečiama. eJl prlI 26,000 skaitytoją, loterija bus
nta tris kartus.
btkit ufeisakytl "Sargybą.” kad
faktą pirmąją numerlą.
MM*: Kaimas, Liaudies namai.
9YBOS” adm.
. '
'

v

nutarta:
1. Iškilmingos šv. mišios su pa
mokslu. Pradžia 11 vai. didžiau
sioj^ bažnyčioj mūsą apylinkėj
Shenandoah, Pa.
/
.

“DARBININKAS”

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Amerikoje metams
Lietuvoje metams

Kaina'!..
..........

.$2.56
.............. $3.00

Vajaus metu užsirakantiems duodame brangių dovanų.
x Reikalauk pasiži&rSjimui.

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
'«* atlieka įvairius spaudos darbus
' ■Prieinamomis kainomis.
’
„

z

'

Reikale Kreipkitės Pas

■. • ■ V* ~

< ■

' ■

'

.

.
"DARBININKAS"
<
366 West Broadvay ,
’ South Boeton, Mus.
Tel. So. Boston

Rugpiūčio 10

’»■ ' A •'■'<• U I I žl A
Sįi.iįU.
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į aukštesnį teismą,-Dabar, gal
^Keleivis” malonės žmonėms pra
katino; atsilankyti atletai p?"p> jįesti, kada buvo ar bus teismas te

■ „r
x
<
s ir sudaro palankias sąlygas
i lan4ume9.Bu^)b6 Mkta&L
f'.MUli

Gensonas ir Vincą jr duoti apie
pikniką jaunimui “dope/’ ’• “Keleivio” tfk

mas maistas. Patariami jie
vartoti net vaikams, nes jie
tuo būdu galėtų išvengti lanilūnlefe atąiradift^fatrisįW-

įkaro gavo laiką iraųtomoišveždami pasižymėjusius
Menini mokyklos vaikelius

konfiskavo?

kalbant apie ja sukeliamus

IŠVAŽIAVO Į NEW YOI

skausmus, turi dar blogos įtakos antrų dantų prasikalimui. Ypač gerai reikia dan
tis valyti po saldainų, juodos
ar balfos duonos vartojimo.

Pereitą penktadieny išvyk
stogų j New Yorką p-nis ši<
kienė ir sūnus Vytautas, Š
vo automobiliu.

Saldžių, riebių daiktų bur
noj užsilikusios liekanos,
rūgsta sudarydamos Ttigštis,
kurios naikina danių emalį

StlGRĮžO

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
Vincas Grudzinskas, pirmadie
ny išvažiavo su keliolika altaristų
atostogauti prie Nip-Pond, RaynPenkta .vaL apsivedė Kazimie ham, Mass. Jie ten “keapenaus”
ras Petkūs (Char|»s Ą. BroSrn), vieną savaitę. :
paeinąs iš Upynosį Telšių apekr^
su Ona Čelkopiene; 272^Gold St,
So. Boston, Mass. 1

Sekmadieninės Mokyklos, pasižy
mėjusių mokinių ekskursijos į
New-Hampshire. Jie savo aųkomis^ąiškiai ir viešai pareiškė, kad
jie supranta svarbą katalikiško
mokslo ir. ragino vaikus iš širdies
tam mokslui pasiduoti S. B. profesionalai savo aukom®
užginčija tą- opiniją taip plačiai
lietuvių tarpe pasklidusią būk lie
tuviai profesionalai įgyję mokslą
pamiršta kat/ moMą ir. neremia
lietuvių katalikų reikalų.
.

. S. B. lietuviai džiaugiasi, kad jų

naikina
Labai

•■keleivis” iš McmsAnus,

Įleidimas Nemokintų x
Asmenų

Klausimas: Ar*nemokyta žmo
na naturalizuoto piliečio bus įleis
ta j Suv. Valstijas. Naturalizuoto
piliečio nemokinti tėvai ir vaikai?
, M. P, New York City

Atsakymas: Žmona vykdama iv. KAzntnsto».K.Moi
pas vyrą, vaikas ar mergaitė ne
VALDYBOS A1STRAAAJ
turint šešiolikos metę, motina,
Booker Washing- močiutė, neištekėjos duktė ir na
šlė, duktė, tėvas ir tėvukas (su
virs 5 metę amžiaus) gali būti įleisti į Suv. Valstijas, kad nors
ir nemoka skaityti ir rašyti.

- »

mruv. dukterų ds jo
PO GLOBA MOTINOS IVA
VAtom

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo Ihvtro leidžiamą
-*savaitrašti

T*

l>

/■

“Darbininke” jau buvo rašyta,
kad poliėija padariusi kratą “Ke
leivio” name kur telpa “Kelei
vio” redakcija, administracija ir
spaustuvė, rado ir sukonfiskavo
daug uždrausto “štofo.” Kuomet
žinios pasklydo, po lietuvių laikra
ščius apie tokį policijos radinį
“Keleivio” raudondv'ario skiepe,
tai “Keleivis” pradėjo teisintis,
kad tas “Stotas” buvęs ne jo". Būk
Pas jį gyvenąs .airys komunistas,
ir kad tas “štofas” buvęs to airių
koffiUnisto.
'*
/
Bet štai, rugpjūčio 1 d. South
Bostono Municipal Courte kaip
pasekmė padarytos viršminėtos
kratos btivo kaltinamas “Kelei
vio” leidėjo Jurgio Gegužio bur-’
dingbosis Palubeekis (Palby) už
išdirbystę svaiginančių . gėrimų.
(Palubeckiai gyvena “Keleivio”
name.) Policija liudijo, kad ji ra
dusi skiepe rodos ar 4 galionus
mūnšaiho, kiek ten keisų vyno ir
alaus. Didžiuma “štato” buvę sufcBMrta bakse, ant kurįo buvo pa{ajyta verdąs Anna Pfilby. Paltt-

beckis kaltu neprisipažino ir teisi
nosi, kad jo buvęs tik alūs, kurį

PARSIDUODA
..
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} ww MnrBzmsvojB

kiaulių ūkis. Įeigų nuo MCXX

15,000 i metus. HląidųlBOO. t

Waėh. St., Rojcbury,
aultitaa. Vakaraa po

jis pasidaręs dėl savęs, bet apie
mūnšainą ir vyną tai nežino keno
jis esąs it jis tuo to bakso visąi
rakto neturįs ir neturėjęs. Taipgi
pasakė, kad jfe jau po to įvykio

Kun. F. Norbutas ir sekm
ninės mokyklos pasižymėję ]
niai sugrįžo iš atostogų. Jie
Baltuose Kalnuose.
Važiavo automobiliais. J
’ žiavę prie kalno Washington
rė lipti į kalno viršūnę. Keli
abi pusi atliko i 11 valandų,
ne visi pasiekė viršūnę. Keį
Pasižymėjusieji dabar didžiųo*'
jasi, kad jie savo kojomis pasieki
kalno viršūnę.
'
Vienas iš jų pasižadėjo parašy-*
įi įspūdžius iš kelionės po Baltuo
sius Kalnus. ,
- "sis*

-V
¥

3

į- ^5
1 i

niirT.

Namų Telefonas: Miehigan 4273

nastika ir tt. Palapinės pa-»,
puoštos įvairių valstybių
spalvomis. ‘
\

Birželio 21 d. Frankfurte
atsidarė net mūsų laikams
nepaprastas kongresas.
- Ktm. A. Šmulkštys išvyksta

Tai “nuogųjų” kongresas.
Kaip žinoma pąskutiniais
f . ■ ■ ■
-■
—
metais įvairiose Europos
•<
valstybėse atsirado žmonių šiandien inteligentų tarpe yra tik
viena nuomone
kurie paskelbė kovą rūbams
ii
ir nutarė, kad žmonės turi
ŽIDINYS" , •
vaikščioti nuogi.
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu*

ROMA.—Gydytojų ir ar
timų patariamas, Popiežius
Pijus XI likusią vasaros da
li gyvens Častelgandolfo pi
ly. Tai senoji popiežių va-_
saros rezidencija, priklau
santi Vatikano valstybei,
nors netarpiškai su ja nesu
jungta. Nuo 1871 m. joje
nieks negyveno. Dabar Castelgandolfo skubiai tvarko
mas ir remontuojamas.
' Pijus XI į savo pilį va
žiuos tyčia užsakytu. Popiet
žiūi važinėt automobiliu.
Pervažiavimas žadą įvykti

Šiemet, birželio pradžioje
J. M. Vysk- Antanas Karo-.
šas-Garliavos dekanatą lan
kė. Atsilankydamas visus ir
visur laimino, atlaidus dali-,
no ir šv. tikėjime tvirtino
arba dirmavojo.
Skriaudžiuose Sutvirtinimo Sakramentą priėmė 288, Veive^
riuose — 303, Paežeriuose—
190, Garliavoj — 393, Alek-X
sote — 144^. Panemunėj —
477, Pakuony —? 201, Kanyriškėse—132, Margininkuos
— 90. Visur žmonės dide
liais būriais pasitiko, visur
bažnyčios žaliais vainikais iš
oro ir viduj pasipuošė, net
kaip kur, šventoriaus var
tus s puošė žaliaisiais lape-*
liais sveikinantis obalsis apipįntas' “Sy&ka» Ganytojau,^ ’į&vp kur iželiai rr ta
kai iš klebonijos bažnyčion
gražiais, jaunais, žaliuojant
čiais berželiais nusodinti. Jo
Malonybę vedant bažnyčion
ir į kleboniją jaunos nekal
tos mergaitės gėles bėre, ku
rias mėdetikėliais apdovanokur, (Pakuo' ,ąo; Dar ‘
:&), jauni vyriiš ir
.rai pasipuo^ę, tartum trečioX
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jamas literatūros, mokslo,visuomenės

Iš delegatų pranešimų ma
tyti, kad Vokietijoje yra
2,500 užregistruotų “nuogų
jų!” Jie leidžia 16 žurnalų.
Prancūzijoje —•4,000. Bet.

IO-AUG. 16, 1980

Viena stovi už

visišką nusinųoginimą, kita
už “pusiau nusinuoginimą.”
Kongresas susirinko netoliFrankfurto lygumoje tarp
kalnų. Kongreso nariai gy
vena palapinėse policijos nu
rodytoje teritorijoje ir per
žengti jos ribas nuogi negaii.
; ■
. ' ■: / *>.'•

cio laukte jaukia, maloniai
priima ir džiaugiasi, net di
džiuojasi kąS aukštas asmuo
teikėsi atsilankyti.

■

“Nuogųjų” organizacijos ir akademiškojo gyvenimo IHustruotas
menęsinls žurnalas ''yra didžiausias,
yra daugely Europos valsty rimčiausias, Įdomiausias ir kiekvienam,
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
bių. “Nuogieji” renkasi už lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubčklJ te užsisakyti “židinj.”
darose patalpose, arba už “židinio” kaina Lietuvoje: met 85 Lį
20 lt; Amerikoje metams $4.30,
miesto tam tikrose vietose ir Ipusm.
pusmečiui $2.50.
svarsto savo reikalus nuogi. 8. Adr.: “židinys,” Kaunas. Laisves AL

dvi sroves;

V

I

■

Gerb. svečias nevažiuoja Lietu
von, bet vyksta vikarauti pas kun.
J. Simonaitį Elizabethporte, N. J.
Ligi šiol svečiavosi pas kun. N.
Pakalnį C. Brooklyne.

Vyras įsteigs valstybę,
moteris namus. Bet dabar
valstybės uždaviniai taip
sunkūs, kad moteris turi
gelbsti vyrui valstybės rei
kaluose.—-Stoma Lagerlot.

Posėdžio metu delegatai
sėdi ant žemės.. Iš tribūnos
kalba nuogi kalbėtojai, pir*
mininkauja nuogas pirmiįlinkas ir verčia kalbas nuo-**
ga vertėja. .<?

Kongreso delegatu stovyk
la primena laukinių žmonių
stovyklas. “Nuogieji” žai
džia futbolą, užsiima gim

/ 8.8. statendvm

‘

Šią ekskursiją vadovaus ir
laivakortes parduoda

A_ S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.
Tel. Market 2—4867
.
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