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nariai

moralę ir.medžiaginę naudą. 
V alio, Apskritys! Valio j o 

rėmėjai!

LDS. CENTRO VALDYBA 
, ** * 1 —.

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vad. 
VI. Paulauskas, Pirmininkas 
A. P. Kneižys, Sekretorius 
A. Vaisiauskas, Odininkas

kun. A. Šmulkštys, L. Šimu
tis, kun. H. Vaičiūnas, Kli- 
mienė, kun. K. Paulonis, Že
maitis, kun. I. Albavičius, 
Krušinskad ir k. jDaugiau- 
siai susirūpinta katalikų ak
cijos idėjos skleidimas, jai? 
niiho reikalai ir spauda. 
Spaudos reikale kalbėtojai 
pageidavo “Vyties” persikė
limą į New Yorko apylinkę. 
Kalbos tęsėsi ligi 4 vai p. p. 
Po diskusijų Rezoliucijų ko
misija skaitė įnešimus ir re
zoliucijas, kurie apėmė ben
drą organizacijų veikimą, 
blaivybę, jaunimą, spaudą 
etc. Išnešta protesto rezoliu- 
?cijaJprieš tikinčiųjų perse
kiojimą Sovietų Rusijoje. 
Po pietų Kongresas posė 
džiavo šv. Jurgio Dr. salę j e.

(Bus daugiau)

Maskva, rugp. 23 d. — Ru- gų. Mat Rusijoj tik 
sijos komunistų diktatoriaus čius popierinius pinig 
parėdymu sušaudyta 9 žmo- džia laikyti. Tai baisi 
nes už laikymą sidabro pini- plėšimas.

bežius. Tame mate?Vokieti- 
jos sustiprėjimą. <

Apgailestauja, kad. Pareį- 
nis pergreit grąžintas. Lig

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Lenkijos ministerių kabine
tas su Slaveku priešaky atsi
statydino dėl susidėjusių 
sunkių sąlygų ir didelio opo
zicijos spaudimo.

Maršalas Pilsudskis vėl li
ko prez. Mosčioki pakviestas 
išvesti kraštą iš šio krizio.

Pilsudskį pasiimdamas-va- 
dovybę pareiškė: *

“AŠ suprantu, kad pulk. 
Sloveko motyvai labai geri. 
Aš ypač patenkintas, kad jis 
nepasiduoda visų vadovybei. 
Tačiau aš pasirinksiu tokią 
•systemą, kuri mano pareigas 
kaipo premiero palengvin
tų.” -

^-7 A . V

Be to, Pilsudskį pasakęs, 
kad jei jis ir pasiimsiąs val
džią j savo rankas, tai tik su naminis karas;

draugijų veikimas ir derini
mas santykiuose su Federa
cija. Kiekvienos draugystės 
darbuotė ■buvol ^paliesta pa
skaitoje. Ypač pabrėžė kal
bėtojas būtinumą visų drau
gijų susijungimą po Federa- 
ei jos vėliava su organizati- 
vių ir spaudos pagalba. Pa
skaita iššaukė daug diskusi
jų su paaiškinimais, pasiū
lymais, dapildymais ir k. 
Diskusijose dalyvavo: kun. 
Dr. J. Navickas, P. Mačiulis,

NUSINUODIJO MŽSA
40 VOKIEČIŲ

♦ ■ - >

Berlynas. Lailp’aščių pra
nešimais, vienam Branden
burgo kaime užsinuodijo 40 
gyventojų, užvalgę vietinės 
mėsos. Jų sveikatos stovis 
labai rimtas.

Sekmadieny, rugp. 24 d., 
E. Wolpole įvyko A. L. R. K. 
Federacijos N. A. Apskričio 
išvažiavimas. Buvo apie 600 
žmonių iš apylinkės koloni
jų.

Kun. K. Urbonavičius, ap
skričio ir LDS. Centro dva- 
sios vadas, kun. J. Švagždys 
ir A. F. Kneižys pasakė pra- 
kąlbėles. Įdomią ir x gra
žiai prakalbėlę apie Dzūkiją 
pasakė kun. J. Švagždys.

Dalyvavo ir. kun. F. Vir- 
mauskis, So. Bostono para
pijos klebonas ir deakonas 
Jankus. . . " \

Programo vedėju buvo p, 
V. Kudirka.

Po prakalbų sekė įvairūs 
įrfžaislat Garbinga yra daly

vauti išvažiavimuose kuomet 
matai, kaip gražiai ir nuošir
džiai juose darbuojasi paty
rę darbuotojai kaip tai p. p. 
Kudirkai, Verseckas, Kuras, 
Smilgis, Treinavičius, Aksti
nas ir kiti. Taipgi pasišven- 
tusios ponios ir panelės gra
žiai darbavosi prie valgių ir

WĮta- 
listai ir finansininkai. Pir
moje vietoje esą senio Rock 
efellerio sūnus, iždo sekreto
rius Mellon, Morganas, Ba- 
ker, Ryan, Ford ir kiti. ' >

Halifax, N. S., rugp.-2a 
Vokiečių lakūnai oriai 
D-1422 dėl didelės migloą 
buvo priversti nusileisti. 
4ekia iš Iceland į New Ym

Pirmą kartą buvo prrjfii 
ti, nusileisti Queensporte.

_ ■________ - —

įvyks • • ,
ANTRADIENY IR TREČIADIENY

• kraU 154 už girtumą, 26 j 
Pereitos ligoninę “iŠpompav 
' policija . 182 areštuota į J 
atą ir a- da& Tai rekordinis 
b. Iš laukaičius.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XV-tas SEIMAS

GAK80NAS NUGALĖJO
, % ' SKORSKĮ
Lynn, Mass. v- Pereito 

penktadienio vakare įvyko 
nstynės Jack Gansono su 
Sam Skorski Chelsėa rusu.

[ ’’*■ - ' • .

pirmą kartą Gansonas per
metė savo priešą į 30 minutų. 
Antrą kartą užteko 14 įhin. 
50 sek. Gansonas pasirodė 
daug apsukresnis. Rusą su- 

1 rakino taip, kad jis negalėjo 
valstybinį darbą, nė iŠ vietos pasijudinti.

L.D. SSEHMS 1
Oficialiai paskelbtas L. D. 

S. XY seimas įvyks South 
Bostone. Centro Valdyba 
pageidauja, kad į tą seimą 
suvažiuotų kuodaugiausia 
atstovų, kad jame būtų re- 
prezen tuoj ama kiekviena 
[kuopa.
. Svarbu, kad prieš seimą 
apskričiai ir kuopos, o gal 
net ir nariai padarytų apy
skaitą iš savo darbų organi
zacijos labui.

Kadangi seimuose duoda, 
apyskaitą Centro Valdyba, 
tai pageidaujama, kad kuo
pų ir apskričių valdybos ir 
yisi nariai tą apyskaitą pri- 

lpildytų ' džiuginančiomis 
I skaitlinėmis.. Daugiausia do- 
mčs kreipiama į užsimokėju- 

Įsitj narių skaičių ir į organi- 
Įzacijos finansinį stovį. Tad 
Į prašome gerb. kuopų valdy
mų prieš seimą išrinkti narių 
Į mokesčius ir juos prisiųsti 
Į centram
I ~ LDS. Centro Rastinė

Šis Seimas bus jubilejinis ir tuomi svarbus. 
Tad kviečiame L. D. S. apskričiūs ir kuopas iš
rinkti atstovus kaip konstitucijoj yra nurodyta 
ir pagaminti naudingų įneši mų.

Pasiremiant Seimų nutarimais nauji suma
nymai ir skundos turi būti prisiųsti dar prieš 
Seimą Centro Valdybai,

sąlyga, kad 
kabineto kooperuosią su 
mi. ’ ;

Sloveko kobineto rėžį 
vimo priežastis esą 
anot Daszynskio, Seime?

, . _ ■ r'-

mininko pareiškimo, J 
išeities nebuvę. Lenkijoj 
sidarė baisi padėtis ir. tą 
dėtį galįs pataisyti tik ji 
šąląs Pilsudskį.

Spėjama, kad Pilsuč 
privertė Sloveką rezignų 

Opozici j a reikalauja * 
šaukti specialę seimo sės 
rugsėjo 1 d.,' Lenkijos krį 
gai padėčiai išaiškinti.

Prainatoma, kad Pilsi 
ki seimą išvaikys ir šalį; 
dys vienas be seimio. Pri 
jau jis ėjo nuo seniau. Ji 
seimu ir jo nutarimais ri 
skaitė.

Taigi Lenkijoj galinį

Prierašas. Pasakymas, kad 
“Lietuvoj viskas ramu” yra 
skaudūs iš amerikiečių pasi-1 
ivčiojimas. Ar galima sakv-1 
ti, kad “Lietuvoj viskas ra
mu,” kuomet tos pačios par-l 
tijos vadai piaunasi už vie
tas. Žinoma, gal Lietuvoje! 
valdančioji partija ir susida-Į 
•ro nuomonę apie amerikie-| 
čius iš tų, kurie nuvykę į Lie- Į 
tuvą ir gavę progą pąmaty- j 
ti prezidentą, dalyvauti ben
droje puotoje, būti sutiktu 
muzika ir dar gauti medalį, 
sugrįžę giria diktatūrą ir jos 
tvarką. Bet tokių amerikie
čių yra mažuma. Didžiuma 
amerikiečių sveikai protau
ja ir puikausiai supranta 
prie ko gali privesti kraštą 
tautininkų diktatūra. Susi
pratę lietuviai nugastaūja, 
kad tautininkai bepolitikuo
dami už savo “aš” nepraras-1 
tų nepriklausomybės. Len
kai ir raudonieji kaip tik 
dabar pradėjo smarkiau 
veikti. Jų tikslas mums vi
siems aiškus. Amerikos lie-

•. Z ■ - 1 v
tuviai tik tada pasakys, kad 
“Lietuvoje viskas ramu,” 
kuometitautiškai nusiteiku- 
sios partijos ir jų vadai su- 
.<Jis į ben

Visi Būsią Atiduoti Karo 
. Teismui '

W askingtmi, D. C. (Lie
tuvos Pasiuntinybės Ameri
kai pranešimas “Darbinin
kui”) Rugpiūčio 23 d. — Są
ryšy su užpuolimu ant Kri- 
minalės Policijos Viršininko 
pulkininko Rusteikos, įvyku
siu Continental viešbutyje 
[Kaune 19 d. rugpiūčio, Lie
tuvos Telegrafinė Agentūra 
ELTA praneša Lietuvos Pa
siuntinybei Washington’e te
legrama iš rugpiūčio 23 d. 
sekančių papildomų žinių:

“Tardymas dėl atentato 
(pasikėsinimo ant gyvybės) 
prieš pulkininką Rusteiką 
nustatė kaikurių asmenų 
bendrumą. Sąryšy su tuo, 
galimo suokalbio išaiškini
mui, padaryta 22 nužiūrėtų 
asmenų suėmimai. Užpuoli- 

| kai ir jų sėbrai bus karo teis
mo viešai teisiami. Sklei
džiamieji gandai, būk Lietu
voje esąs sąmokslas, būk są
ryšy su tuo krašte kyla nera
mumai, kuriems nuslopinti 
vyriausybė būk griebiasi y- 
patingų priemonių, yra pra
simanymas. Lietuvoj viskas 
ramu.”

MOTERŲ 84 
žiai

Tą pačią J 
tery, įvyko M< 
Mass., N. H.. 
V • • V v •cio . įsvaziavi 
buvo daug ir į 
ir darbščios i 
sus gražiai ir 
ėmė. •

Sąjungietės 
mu “subytįm 
it tos bitutės i 
nvbėje. /J

Apskričiui 
pelno. -

Šiame Įšya 
viai darbavosi 
T. Mažeiken^ 
kubaitė, buv., 
vos” redaktoi

RUGSĖJO 23 IR 24 d.d„ 1930
ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJ 

SO. BOSTON, MASS.

_JIankow, Kinija, rugp 
d. — Anti-Komunistine&i 
siginimo pajėgos paefflN 
mirtimi ir sušaudė 18 ra* 
nųjų vadų. Didelė iri 
žmonių žiūrėjo kaip juos 
šaudė. \

;' Per 7 rnetiapnitetyti 393 karo 
laivai

BERLYNAS. — 1929 m. 
visas pasaulis skyrė apsigin- 
davimo reikalams 16,8 mį- 
i j ardo markių. Iš tų pini

gų Europai tenka 2/3 Šiau
rės Amerikai 1/6, o likusi 
\/6 kitoms pasaulio dalims. 
Pa v., Anglijos karo biudže
tas taip progresavo: 1858 
m. buvo paskirta 23 mil. sv. 
str., 1913—77 mil. sv. str.,
1929 m. — 115 mil. sv. str.

t

Militarinės galybės kaip 
Anglija, Prancūzija, J. A. 
V., Japonija ir Italija lai
kotarpy 1922 ir 1929 m. pa- 
statė 393 karo laivus talpu
mo 1,675,000 tonų. Italijos 
1930-31 m. karo biudžetas 
siekia 5^ milijardo lirų, 
Lenkijos karo biudžetas
1930 m. yra 837 mil. zlotų.

1

?r«.



Htirsim® 
kas. Sūri

sįprįešinimo policijai.
Voldemarįeiiė išvyko
Voldeiųarą

Pažymėtina, kad ir Kau
ne buvo jaučiamas stiprus, 
artimas audrai ve j as, tačiau 
didesniu nuostolių nebuvo.

STREIKUOJA SIUVĖJAI

Vilniuje streikuoja siuvė
jai, reikalaudami padidinti 
algas nuo 10,iki 30 nuošim
čių. Darbdaviai tiek duoti 
nesutinka ir siūlo tik nuo 5 
iki 20 nuošimčių. Ar greit 
streikas pasibaigs—nežinia. 
Tuo tarpu nedirba 300 siu- 
v«jų.

VILNIUJE NEGALES VEIKTI
’ - 115 KEPYKLŲ

Ligi šiol Vilniuj e bene ge
riausiai sudurdinėjo galus 
įvairės duonos kepyklos, ku-

* • - • 't *

rios visada turėdavo darbo. 
Bet paskutini# ir joms 
pasidarė strmkai^J&rięžti

Migs, Daugelis korės

nepasikeitė, nes jo pėdo- 
s eįnama. Naujas žemės 
fermos įstatymas griauja 
šiol nuveiktų darbą, nes 
esąs ne darbo žmonių, bet 
arininku naudai.

jos teises. Tuo būdu šiemet 
gegužes 23 d. lenkų švieti
mo ministerio įsakymas pa
naikintas.

Charakteringa, kad teisių 
grąžinamas padarytas prieš 
Tautų Sąjungos rudens se
siją.

VOLDEMARAS SKUNDŽIASI...

Išgabentas-į Platelius p. 
Voldemaras, kaip rašo lai
kraščiai, pradėjo skųstis sa
vo padėjimu. Sako, aplinkui 
per 40 kilom, nesą daktaro 
ir negalima gauti jokios me
dicinos pagalbos.

Be to, jam neleista nei 
priimti svečių nei paiam 
kur išvažiuoti, o kaip reikia 
kultūringai gyventi, policija 
nenurodo. Kad policija, ku- 
ir jį išgabeno ir iškraustė jo 
butą, neteisėtai dariusi, tai

PABLGGAJO DEGTUKAI

Kaųnds. Atidavus švedų 
koncernui degtukų monopo- j 
lį Lietuvoje, pasirodė labai 
blogų degtukų. Pavyzdžiui, 
Lietuvos degtukų akcinės | 
bendrovės didelis degtukų’ 
procentas beveik neturi šie-, 
ros ir dėl tos priežasties ne
užsidega. Kalbama, kad yra 
pamiršta, darant sutartį su 
švedų koncernu, pažymėti, 
kiek ant degtuko turi būti 
sieros ir dėl tos priežasties 
esąs dabar toks nesusiprati
mas.

Pamerkys, Valkinykų vai., j 
Viln.-Trakų apskr. z Vargas] 
čia tiems, kurių laukai yra 
perkirsti administracine li
nija : ne visada galima dirb
ti, ne visada ir namo svei
kam sugrįžti. Pav., liepos 
11 d. Petrui Biekšai teko ge> 
rokai nukentėti tik už tai, 
kad į jį buvo prakalbėjęs 
lietuvis sargybinis. Rodos 
anoj pusėj taip neatsitinka.

PABĖGO GIRININKAS

Ukmergės miškų urėdijos, 
Šventupės girininkijos giri
ninkas Vyšniauskas Vosy
lius, pasisavinęs apie 2,000 
litų valdiški; pinigų, pabėgo, 
tur būt, į Lenkiją. Šiuo lai
ku eina nuodugni miške ir 
raštinėj revizija ir aiškina
ma, ar nėra padaryta dau
giau nuostoliu.

VILNIAUS LIETUVIŲ GIMNA
ZIJA TIKRAI ATGAVO 

TEISES

Vilnius. “ Vilniaus Rvto- 
jus” praneša, kad Lenkijos 
švietimo ir tikybų ministeri
ja, apsvarsčiusi, patenkino 
lietuvių švietimo draugijos

/ —■—rr:— ■ ■
< TVARKOMOSKAUNO 

GATVES

Jau pradėtos meksfaltuo- 
ti (išpilamos’ tam tikra ma
se) Daukanto ir Maironio 
gatvė. Dar šiais metais bus 
meksfaltuojamas ir Vytauto 
prospektas. Visiems šiems 
darbams Kauno miesto sa
vivaldybė yra paskyrusi vie
ną milijoną litų.

Be to, dar šiemet būsiąs 
pastatytas funikulėris (pa
keliamoji masina) į Žaliąjį 
kaina.

X Pareis KUN. PROF. PR. BUCIS, M. L U
®i įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nu etikių Kunigo 
t’P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minki* 
VitialiaM $1 J». Kiaute veršeliais $100 Užsakymus ati
tekančiu adresu:

•‘DARMOnŲKO” .ADMINISTRACIJA
> Bcrath Bortop, M*“

gr - ■ ■ . y . .... z- . , ■:

Banko butas, kuriame Ii- 
gi šiol gyveno p. Voldema
ras, galutinai pahuosuotas. 
Buto įrengimas ir daiktai, 
kurie priklauso bankui, pa
likti kambariuose, o p. Vol
demaro knygos, nedegamos 
spintos, lovos ir kiti daiktai 
iškraustyti Jie supakuoti į j 
dėžes ir laikinai sukrauti į 
laisvus banko sandėlius.

Važiuodama pas vyrą p. 
Voldemarienė pakeliui dar 
aplankys gimines ir susitars, 
kur padėti daiktus. Ji ma
no išvažiuoti į užsienį, bet 
p. Voldemaras išvažiuoti ten 
nenori. Sako, man ir čia ge- 
rąl

UŽDARYTA 40 ĮVAIRIŲ 
PABTUŲ SKYRIŲ 

LIETUVOJE
“Mem. Dampfb.” prane

ša, kad Alytaus apskr. vir
šininkas uždarė savo apskri
ty1' apie 40 įvairių partijų 

į skyrių dėl neveikimo/ Dau
giausia uždaryta valstiečių 
liaudininkų, socialdemokra- 
tų ir krikščionių demokratų 
kuopiu Tas į pats laikraštis 
[praneša, kad tų partijų cen- 
[trai pareiškė dėl šio žygio 
[protestą ii paaiškino, kac 
[veikimas negalimas dėl vi- 
[siems žinomų priežasčių.

------- ------- . .Ji?.- * ----------------
I ... .... ■._įžy?
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DAR APIE VOLDEMARĄ

Kaunas. Pasikalbėjime su 
pąųda dr. Grinius pareiškė, 
ad apie Voldemaro tolimes- 

ateitį sunku ką pasaky- 
Įįbeš jis esąs energingas, 
tilnas savimeilės žmogus ir 

priemonėm nesiskaito, 
teįdarydamas ministerių ka- 
inetą Voldemaras pasižadė- 
o'neprasilenkti su konstitu- 
i ja, kitokiu atveju atsista- 
y^ititi. Kad Voldemaras ir 
&bar save laiko teisėtu min. 
pirmininku, Griniaus nuo- 
Enėną tai nieko nereiškia, 
r jis nesuprantąs ką tuo no-

nis kreipiasi į kun. Krupa- 
ičįų, nęrėdami sužinoti jo 
tgęmonę įvairiais politikos 
daųsimais. Tačiau kūn. 
Krupavičius daugumoj susi- 
aijko nuo politiško Lietu- 
msVevvenimo įvertinimo. 
^Vojksblato” koresponden- 
įi kun. M. Krupavičius pa
reiškė (Čia cenzorius iš
braukė dalį pareiškimo.

V . s- . 'Siu'-

a z Į • .
Abiejų gaisrų, nuostoliai 

siekia per 15,000 litų. Petro 
Gildys trobesiai buvę ap-

•Taip Jpat, kalbąma, - kad 
oldemaras kelsiąs bylą dėl 
i turto perkraustant. Savo 
ąygyną Voldemaras įkai
tąs % mil. litų, o antikva- 
g&l milijono.
Buvę suimti Dėdelė ir 
čtronaitis, kurie “vėžino” 
oldemarą, jau paleisti, 
sems keliama byla dėl pa

inios inspekeijos ir ^didinti 
mokesniai pastatė kepyk
loms tokius ^reikalavimus, 
kurių jos jokjų būdu;nebe
įstengia išpildyti. Ryšy su 
tokia padėtimi šiomis dienp- 
mis buvo įvykęs Vilniaus 
kėpy kili savininkų pasitari
mas, kur apskaičiuota, kąd 
nauji reikalavimai privers 
[šių metų pabaigoje uždary
ki 119 kepyklų ir paliuosuo- 
ti 1288 darbininkus.

Šiuo reikalu nutarta dar I f

kreiptis į vaivadiją su me- 
morijalu. Ar peš ką — ne- 

I žinia.

REMONTUOJAMA KOPLYČIA

. jPaužiioliai. ;1826 metais 
dvarinikas p. F. Dambraus-! 
kas pastatė gražiausioje dva
ro vietoję koplyčią, paves-' 
damas ją šv. Panelės-garbei. ) 

Graži medinė koplyčia bu
vo visos apylinkės papuoša
las. Kasmet per Snieginos 
atlaidus čia rinkdavosi mi
nios žmonių. Bet jau pra
slinkus daugiau kaip šimtui 
metų koplyčia gerokai ap
nyko. Laimei, atkeltas Alun- 
ton kun. M. Banaitis to dar
bo ėmėsi. •

>®iymaii_____ 1.50 0 viršeliais)—
dtntika arba Mažas NttljM 
pgynhnas. Pa rim—juodo® (pu Sjah&uskM-JO® virieliate)--------

“DARBININKAS"

Būv. “Tautos Kelio” re-| 
daStorius*T.' AL Sliesorai* 
tie, kuria anksčiau iš Kauno 
buvo 6 mėn. tfitremtas į Bfas 
sų apskritį, teų .bausmę at
likęs. ągsigyyeųų Panevėžy. 
Panerių būdamas nenusto
jo aktyvumo ir dėl to dabar 
Panevėžio karo komendanto 
nutarimu ištremtas į Var
nius.

“ATEITIES”
turnala® eina sąshndniate po 64 
peL ka® inSpuo jau 10 metų. Jame 
reni gražių eilfiražčių, beletristikos 
daly k Slių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliiutreeijų--:pafinri visų Lie
tuvos Besimokančio jaunimo gyve*

* "Ateitte” virt T-Mg
voj® žurpalM. Už $2.QQ j| gausi 
kas’tn&rifr ®n mėnesiniu 16 pusi.

Brango” priedu. Pusm. 
— tlOOL ICoksleivams; met. -* 
14.00, >usm. $0.50. Tad skubėki

Adr.: <rAMtt,” Kanas®, Late

' ZoW ttokžta rasos ,gapta gaivi
nasi ir stiprinasi saule® spindu
liai®, o žmogau® firdte ūgi# Wr$ 
rtliffli gimtine®, gdvįul te atip-

NUORT^LĮNGOS AUDROS ĮB 
PERKŪNO GAISRAI I

PROVINCIJOJ ’
Iš Zarasų apskrities pra-| 

nešama, kad iš rugpiūčio 7| 
■d. naktį čia siautusi didelėj 
[audra. Iš karto lijęs smul-Į 
kus -lietus v.ėliau virto tik-Į 
rais ledais. Vietomis ledai | 
buvę 1.5 ctr. diametro. Avi-j 
lių, Sčiurų, MaršaniškiųJ 
Milžinų, Grumbinų ir Giluš-1 
Irių kaimuose audra-sūnaiti-1 
no apie 40—45% vasarojaus] 
pasėlių. Kur-ne-kur nuneš-] 
tį tilteliai 5 

Į Iš Tauragės apskrities 
[gauta telefonograma, kuria 
[pranešama, kad Tauragėj ir 

apylinkėse siautė smarki au
dra. Viesulas sugriovęs Tau 

[ragės dvare esančią mokyk-j 
[lą ir nunešęs kelius stogus. 
[Naumiesty ir apylinkėse 
[smarkiai pakilęs vanduo su-j 
griovęs nunešė kelius tiltus,1 

I išnešė viefio malūno tvenki-i 
;Į r . * k ? i* . - Č /v. 1

nį, ištisi laukai užlieti van
deniu ir sunaikintas' pasėlis. 

[Vienam pirkliui audra ap- 
[vertųsi du vagonu,Liuduose 
[buvo įvairios trąšose<

Tuo pat laiku Alytaus ap., 
[Nedzingės vaisė., perkūnas 
[sudegino Geniūnų Laimo ū- 
Lkį4&ko Ant fiffit&vičians

Maldo BtakteitiA* ' baltai* r 
virželiais , , ... —$Į.75--1^5

Maldų Rinkinflis, juodais 
viršeliais f \ į ^..$1^125

Dr. Vinco Pietario Raitai. 
Istorijos apysąka. Du tomai $L00

Apie Apdraudę. Parašfi J.
S. Vasiliauskas ---------------  5e.

Moteryrt# te Beimyna. Ver
te J. Gerbtis <0®.

Gamtos Pradžiamoksli® —
Dr. A VUeižis___-____ 1___ 50&

Limpamosios LifM te kaip 
nuo jų išsisaugoti! Pareav 
negyvoji gamta: žema, van
duo, oras. Pareža J. Baronas—50®.

Patrimpo LatfkaL ** Ižleido
Kun. A Miliukas ----- ——.... 60®.

MeiiS (Poema). Parašą 1L
Gustaitis .... 15a.

Nauja Skaitjnuui-Knyga —
(Dalis 11). Su paveikiais... .75®. 

IHenuoHna Luomą. Verti
Kun. P. Saurutoiti® ——-*25e. 

Vaikų Knygeli — su pa- 
teifadate .,»■ .. .............. $0®.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
KarĮi, 1918 ir m. Para 
ŠB Kun. J. F. Jonaiti® (Ka
pelionas)   ——---- 36®

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarą ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—.10®.

Moterystės NesuaritomyH. J.
Leeausfci*. šv. Kai. D-jos lei
dinys, Kaune .......   ,„.,lge>

Sunkiausiais Laikais. ParaSS
A RueeviČius ... .. ........    40®.

žvento Gabrielius. Dleįdo
Tėvas Alfonsas Maria C. P—35®. 

ReUgijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50®. 

Leiskit® Mažučiams Ateiti
Prie Manės., Sutaisė KuPra- v

1 na® '.jį f f —40®.
M«n P»raM Ka

zys Puida 50®.
Anderseno Pasakos—su pa- 

efi»lėliate .7 ... ..- 20®,
lndriulajtte . ... ............—60a
..8

A ♦

- 7 g < gpHttb M, 1W|



Pijaus, 9

v
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Portland 
Bangor

siriečiai, 2 — is

ATSAKYMAI Į PEREITOS SAVAITES 
SPĖJIMUS

41: Šuo, 42: adata, 43: klumpės, 44: kopūsto galva. 
45: ausys.

Skyriai
Woroester

Maachester

AR TURI GER^ SPĖJIMO DOVANĄ ,
46: Pats pirtyje, kasos lauke? .
47: Surazgytas, sumazgytas einu keliu baubdamas ? 
48: Atlėkė paukštė be sparnų, įtūpė į medį be šakų? 
49: Kokm daugiausiai yra upėse akmenų ?

MŪSŲ KRAUTUVĖS ATDAROS VAKARAIS 

THE HEMLEY-I1MBALL CO.
IR ŠIE METROPOLITAN PARDAVĖJAI

Johnson Automobile Corp.,916 Commonvealth Avė.
Hndson-Esser Company,

Niekas taip neardo pasitik 
žmogumi, kaip jo svyravima 
mentuose, reikalaujanHuoM 
kios ortenterijus ir drfMUs 
mojimo.—Prof. St SalkMuskis.

(

!

I I

» 
t-v v , •*

* . Ttl*

____
V* - ; r* r,.

>,• ■ Z .•v 7" r- *

- - - ' * - ---- "A a

ŽENKLAI

met.
“MOTERŲ DIRVA“

Chicago, IU
Broadway 

FRAMTNGHAM: HodsOtoEsm Co,

-

Laba Diena.,!

Pereitą savaitę turėjau progą pasikalbėti su mokyk
los perdėtjniu. Bekalbant apie įvairius mokyklos" reika
lus, teko įsigilinti į vįeną klausimą, būtent: “Kodėl jauni
mas šių dienų vra tekis nerangus moksle?”

‘Tūlas mokyklos perdėtinis, žymus pedagogas ir psy- 
ehologas, štai kokį atsakymą davė į mana paduotąjį klau
simą: “Jaunimas šių dienų yra begalo neištyermingas.”

Gaila buvo išgirsti tokį atsiliepimą. Ką darysi, jeigu 
žmogus žinantis dalyką gali taip pasakyti tai jo tartąjį 
žodį turime priimti kaipo nesugriaunamą tiesą.

• 3 • •

Prisimena keli metai atgal kuomet norėjau suorga
nizuoti berniukų “base bąli” ratelį. Pradžioje suėjo tiek 
daug lošėjų kad negalėjau išgalvoti kaip bus galima iš 
tiek daug sutverti ratelį. Klausimas kilo, kurį išrinkti, 
jeigu vieną paimsi, kiti sakys, “aš irgi esu tokis geras lo
šėjas kaip ir Jonelis, Vincelis.”

Pradžioje lavinimai ėjo neblogiausiai. Visi jaunuo
liai užsidegė didžiausiu karštumu. Netrukus buvo galima 
pastebėti kad visas jų karštumas ir uolumas pradėjo į le
dą virsti. Vienas po kitam nepasirodė. Gabi gale iš pen
kiasdešimtis trijų lošėjų pasiliko tiktai... trys. Štai kur 
pavyzdis ištvermingumo.

Štai kodėl tas mokyklos perdėtinis sakė kad jaunuo
liai šių dienij kurie lanko įvairias mokyklas neturi ištver
mingumo. Žmogus kuris nori ką nors pasiekti, turi nuo 
savęs daug atsižadėti. Einant mokslą reikia atsižadėti 
draugų, geni laikų, pasilinksminimų. Laimingas tas ber
niukas ar mergaitė kurie pradėdami savo mokslą ištvėrė 
iki galo. Už visą savo vargą ir pasišventimą jis gaus do
vaną. Be ištvermės, nei vienas negali ir negalės naudingo 
ką atsiekti.

IŠMINTIES GRŪDAI
Geriamas vanduo neapsargina, nei į skolą įvaro. ' 
Iš tyro šaltinio teka tyras ir vanduo.
Tykiame vandenyje randama didžiausios žuvys.

?s vanduo, malūno nesuka.

PALANGOS KURORTAS
♦ r r .* *V- Jr ” • *“
Birutės alčja. Suolai.

Vienas didžiausių ir gra
žiausių darbų, kurie padary
ti.Palangos kurortui pagra
žinti ir patobulinti, tai Biru
tės alėja, prasidedanti prie 
Basanavičiaus prospekto ir 
baigiantis prie Birutės kalno. 
Taigi, ji eina beveik visu ku- 
roifto- .pajūriu. ^Padaryta 
tarp medžių, gražiai išžvy- 
ruota ji'sudaro labai gražią, 
malonią vietą pasivaikščioti 
ir patogų kelią iš betkur pa
siekti to mūsų garsaus kalno, 
o taip pat pajūriu pasiekti 
betkurios maudymosi vietos, 
betkurio vasarnamio ir t. p.

Pavargai bevaikščiodamas 
— gali atsisėsti pasėdėti pa
togiame suole su atrama. To
kių suolų čia pristatyta de
vynios galybės. O juk seniau 
nė vieno nebuvo! Tai aiškus 
Lietuvos pagražinimo drau
gijos nuopelnas; kiekvienas 
suolas tos draugijos vardu 
pažymėtas, tai ir aišku, kad 
tai jos darbas ir nuopelnas. 
Suolai gražiai išsirikiavę vi
su pajūriu — bent pora kilo
metru, — gražiai susibūrę a- 
pie Birutės kalną ir pačiame 
kalne, miške, parke ir dar ki
tur. Patogumas, kurį nevi- 
.’sur ir senuose užsienio ku
rortuose rasi.!

rūkas ten, kur ruko, teršiaO kad š
-■

labiau būtų i
T t". . . Z -

lyje vietų p 
nuorūkoms, popiergaliams, 
vaisiii žievėms idetyti. ~ 
mūsų piliečiai,ypač tie, kurie 
taip uoliai laikosi mūsų bu
vusių pavergėjų kalbos, tų 
krepšių nemato ir svaido žie
ves ten, kur valgd, mėto nuo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAIP APDAINUOTAS ŽVIRBLIS UETUViy 
TAUTOSAKOSE

popiergaliais ten, kur stovi, 
nors krepšis čia pat, • 
reikia kiek labiau ranka už- 

Bet simoti arba porą žingsnių 
žengti. Miškas švaros atžvil-

* . . * ,

giu visai liūdnam padėjime. 
Reiktų" pasirūpinti ir ten 
švara įvesti. P. Ruseckas 

- , (“L. A.”)

• 'JB! S ••

■ ___
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ŽVIRBLYTIS
Išėjo tėtušis, iškūprino, 
Šautuvų prie šono išdyrino, 
Pamatęs žvirblytį, pavilbino, 
Atlaužęs gaidelį, nubildino. 
Parvežė brolyčiai, pargirgždino, 
Įvilko nuo rogių, jeiučino;
Nupešė dukrytės, nudulkino,

Iškepė mamytė, iščirškino. 
Įnešė sesytės, ištyrino, 
Pastatė ant stalo, parėplino. 
Susėdo sveteliai, surioglino, 
Suvalgė žvirblytj, sutraškino.

. Bevalgant žvirblytį,betraškinant, 
Išmaukė alučio du pusbačkiu.

Arėjas Vitkauskas

džiūsta.

Likite sveiki.
f

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
• ■ - . (

Jūsiį giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių išviso 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 Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

9322 W. U Street,

KAIP ŠUO PADĖDAVO ' 
«• ' - > a r. '»•? ?. .

VOGTI

Londono policija jau senai 
negalėjo suimti merginos-va- 
gilkos, vardu Violet Ji tu
rėjo didelį buldogą (taip va
dinami anglų veislės dideli 
pikti Suneš), kurį palikdavo 
prie lango ar durų, o pati ei
davo vidun vogtu J ei paste
bėję gyventojai vydavosi bė
gančią su pavogtais daiktais 
merginą, baisus šuo puldavo 
besivejantį ir dažniausia su
draskydavo.

Vieną kartą sargyboj sto
vįs policininkas pamatė, 
kaip Violet naktį lipo per 
langą'-fvime turtuolio butą.

Jis, priėjęs ir atkišęs revol 
verį, pareikalavo, kad j 
liptų ir pasiduotų. Bet t? 
pačiu laiku pasislėpęs 
puolė iš pasalų, sučiupo 
timis už gerklės, perka
ir policininkas greit mirė. ? 

i Po ilgd sekimo polio 
pavyko Violetą užklupti vie* 
na be šunies. Ji buvo
ta, nuvesta policijon, ir či 
pradėta ją tardyti. Tuo 
pu buvo pasiųsti du pc 
ninkai padaryti kratą jos bu*’7’ •' '-1** 
te, kurį tik dabar pavyko s 
žinoti, nes ji gyveno netikrą 
pavarde. Bet čia policinin-t 
kus sutiko baisus šuo ir ji 
neišdrįso nieko daryti. Šau 
ti į šunį buvo pavojinga, nę 
nepataikius šaunančiam gre- 
sė tikra mirtis. Šuo sekė grįž- 
tančius policininkus ir pas^'l 
kui juos netikėtai įsiveržė 
nuovadon, kur sukėlė tokj 
sumišimą ir išgąstį, k 
išlakstė ir Violet su 
pabėgo.

Kad policija negalėtų pa* 
žinti šuns gatvėj, Violet ji. 
vis kitaip dažydavo. Bet nėrl 
seniai policijai vis dėlto pa-’ 
vyko susekt 
ti. Po to t 
šeimininkė.

,>■

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesiais vaiką

_ ’ r J- ..

metai kas mėnuo
32 pusi, didumo.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!

Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skartymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
Irt. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas: “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

10 DIDŽIULIU TOMU 
(turinčių arti 5000 pust) 

raošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “21* 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. •

“židinio kaina Amerikoje: met
—$4>50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

35 lt, pusm. — 20 K.

Didelis, Gružus 113-Colių Super-Six

$650
a

KITOS NAUJO HUDSON KAINOS
Two-passenger Coupe............................. $ 885
Coach ................   $895
Bumble Seat Coupe ............................... $ 925
Standard Sedan .............................. .$1025x
Touring Sedan..........................................$1145
Brougham ..................................................$1195
SunSedan.................................. $1045
Roadster________ _____ ........................ $ 995

. - Seven-passenger Sedan..........................$1295
Dabar pasauly didžiausias pardavimas v- 

ra aštuonių, Amerikoj, Francijoj, Lenkijoj ir 
Australijoj, Hudson didelis aštuonių apgali 
visas dirvas plačiai, ir kas kada buvo repre
zentuota. šiūs naujos žemos kainos sudaro" 
pasauliui didžiausią vertę tarpe aštuonių.

KITOS NAUJO ESSEX KAINOS
Coach ............ .............. . ................... $650
Tvzo-passenger Coupe .... ......................$650
Rumble-Seat Coupe.....................................$685
Standard Sėdau...........................................$715
Touring Sedan ............... ."..................... $775
Brougham..................  $795
SunSedan ............................. $695
Roadster.....................................    .$695

Vertė viršija visoj Essex istorijoj. Dide
lis, galingas, suaugusio didumo šešių—kuris 
išrodo ir dirba kaip tik gražus ir brangus 
karus. Wheelbase 113 colių. Greitumas iki 70 
mailių į valandą. Kalnan lipant viršija visus 
Karus. Naujos kainos priduoda įspūdingą po
ziciją kaipo didžiausis doleris-ūž dolerį bar- 
genas kokis kada buvo siūlytas.

Ali prices f. o. b. factory Detroit

PASAULIO DIDŽIAUSIA VERTYBE

Nuo pirmutinio Ro 
katalikų popiežiaus šv. Pe 
ro apaštalavimo iki šiol 
*9, 262 . popiežiai, 
ms popiežius Piju 
lės yra 263-čias.

Ilgiausiai popiežium b 
Pijus X (31 metus), m 
1878 metais. Leonas X 
popiežium buvo 25 metus,- 
mirė 1903 m.

«4 • '

Iš visų popiežių 23 buvo 
Jono vardu, 16—Grigaliaus, 
15—Benedikto, 
so, 11 
faėo, 9—- Stepono ir visa ei- 
lė kitais vardais. Skaitant 
pagal tautas, 15 popiežių b<r*1 
vo iš Balkanų tautų, 12 
Prancūzų, 12 — iš vokiečių, 
7' 
2 — portugalai, 2 — 
kos mišrių tautų kilmės, 
si kiti — italai. Nuo 1 
metų popiežiai renkami iš i* 
talų tautos.

122 Brighton Are.
ARUNGTON: Wllmer G. Tenney, 783 

Massachusetts Avė.
BROOKLINE : Hndson-Esaei Co^ 91 

Washlngton St ’
CAMBRIDGE: Hudson-Essei Co., 978 

Massachusetts Avė.
CAMBRIDGE: Heuley-Kimbal Co.. 157 

Vassar St
CAMBRIDGE: North: Brown A Roee, 

1983 Maso. Ava.
CHARLESTOVN: Sulllvan Square 

Motor Sales, 644 Malu St
CHELSEA: Broadvay Garage, Ine. 

15 Fotirth St
CONCORD: Bettsr Motore, Ine 
DEDHAM: Dedhaią Motor Mart Ine, 

17 Eastem Avė. ,
DORCHESTER: Janas T. Beckvrith 

Co., Ino. 711 Colnmbla Road.
East Mllton: E. EL Wadsworth, Ine, 

424 Adams St
EVKRETT: Dean Motor Car Co^ 87

HINGHAM: South Shore Hudson- 
Essex Co.

HYDE PARK: Thomas J. Halpln, 1217 
Hyde Park Avenue

JAMAICA PLAIN: Harold O’Nell, 579 
Centre St

MALDEN: Wright Hudson-Esser CoH 
284 Pleasant St

MATTAPAN: Hudson-Essex Co., 1380 
Blue Hill Avė.

MEDFORD: Hudson-Essex Co„
4 Mystic Avė. 

MELUOSE: K. W. Fellovs & Co.,
29 Upham St 

MILFORD: Mllford Auto Statlon,
271 Maln St 

1JEWTON: Frank W. Lane,
399 Wuhington St 

NORWOOD: Robert W. Baker,
108 Centrai St 

QUINOT: Sylvester & Careon, 
84WashIngton 8t

QUINCY: South Shore Hndson-Esmx 
Company

READING: Rendtng Motor Mart, Ine

SOMERVILLE: Hudaon-Esser Ca, 
192 Broadway

SO. BOSTON: Hudm-BMez CO, 722 
Broadway

STONEHAM: StoDehanr Auto Sa)e% 
Ina. 45(M52 Main St 

STOTOHTON: Tuttie>Rodd Motom. 
WAKĖFIELD: Wakefle1d Motor Sales 

& Servtce. Ino, 550 Mato St
WALTHAM: Automobfle & Ftoance 

Corp., 178-175 Hlgh St
WATERTOWN: M«Umw« Motor Ca, 

12 Wat»rtown St '»
WATERTOWN: Claflto Bndson-Bmex 

Co„ 82 No. Beacon St
WAVERLEY: Frank L. Harria. Ine, 

47 Whlte 8t > *
WELLESLEY: Welleri*y Motom, Ino, 

Colonial Buildln<
WEST ROEBUBY: BeUevue Motom, 

1718 Centre St
WEYMOŪTH: UncolO^enMlt Coų

LIETUVOS

Maln St Brood and Madtaoa SU

KOodaU St
REVERE: The Luna Park Garaga, WINTHROP: Hndma-Bmx Ooų

Adreus: KAUNAS, Utevta Ar 8oppU
888 Oeean Are

ROKBURY: Huten-Ml Oe, 4M
BioeHHl Ava, ž . sX:. -I

Vtathrop OmtM
t MeGUvarr Broa. S® Kate
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■-Tačiau susirūpinti yra dėl

pa

štai dėl ko ir rū-

lailiausi? Tai-

8ėi būsiamo-jo

i

000 litų. ’ 

:^įi^
. Al- --■d*

iii

maraspj

F J ■! •„ J. ” T--’; - ' Įrr-rr-

iii’’

maro Veikimą huo jd atsista- !rae^ ne^ur^-

” ir
: -.rt j. . » L £

lys, kurios, rtulemia ateitį.
ie pdvysdžini laikotarpį po

ranąją
r-’*-*-- *r f* • * • 4

kurie jie matomai didžiuo- •

įįsX
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“Laisvė” džiaugiasi; kad 

rikalai nusigandę dėl bol- 

tno augimo Amerikoj.

— kaip inūsti nugasta- 

.iiinas perdėtas, taip ir 

^Laisvės” džiaugsmas per- 

žtūkstyvas, Vis tiek, ar ji 

.džiaugtųsi dėl mūsą taria- 

jnosios baimės, ar dėlto, kad 
bolševizmas įvyks Amerikoj, 

•» *■ *. 7 
pės ir viens ir kits neatatin- 

ka tikrovę: klerikali ne taip 

jau baugūs ir bolševizmas 
" nerikoj neįvyks. Tą gali- 

7 tvirtinti net nerizikuo- 

palikti neteisingu pra-

JasL Istorija sako, kad kry 
. - ' ** 
žiuš buvo mirties bausmė! į- 

ridgi! ši&bnieldiškoj Romoj 

dar prieš Kristaus atėjimą, 

bet nuo to laiko kai Kristus 

ant jo numirė; kryžius Jau 

nebevariojanidš mirties prie- 

mane. Priešingai, fcristus 

iškėlė kryžių į gyvenimo, iš

ganymo ir garbės ženklą. 

Šimtai milijonų krikščionių 

žiūri į kryžių su dideliausia 

meile ir. pagarba; ir kryžių 

daiigĮittiaS kokioj itotš šaly 

ženklina pamaldumą ir do1 

rovę, ant kurių ir remiasi 

tikroji kultūra. Stebėtiną, 

kad per du tūkstančiu metų 

bedievėliūi dar nesuskubo 

siižiiįoti, kad kryžius jau ne

bevartojamas mirties baus

mes įrankiu.

Kad bedieviai ftėpakėriČid 

kartuvių ir elektrikinės kė
dės; tai sįiprantanįa — kie- 

no hėrdini sąžinė, tas ir Apie 

bausmė! galimybę tik svajo

ja, — bet kad~ su tais žiidy- 

mo ženklais suderiną kiužių,

.Matant ištolo tamsu de- 

zmogus žinai; kad tėti

Klausiant kokia proga 

vbi*te išriąšti, ministeris pir- į ; 

mitiinkas atsakė: .

— Manau, kad progą ga- ? 

lipią buvo rasti kiek norint 

štai viena iš ją: tiktai tris i 

dienas tani atgal “Lietuvos 

Žinios” patalpino Voldema?. 

to pranešimą, kUriame Vol- 

dėmaras pareiškė, kad jis - 

naudojasi valdišku biitu 

remdamasis būk tai sudary

ta sutarimu su mihisterią 

pirinihihkū. Jokioš sutar

ties šii juo nėra ir tas tvir- > 

tinimas yra netiesa.
T> ■ ’

Į klausimą, kaip sutiko 

Voldeiiiafo išsiuntimą jo ša- 

liniukai, ministeris pirmi

ninkas atsakė:
j,. - #

— Kiekvienas žmogus ga- >
i • - .• .f ’ . » • i •.. ••s.if
Ii turėti savo draugą ir šali

ninku.. . Ir kaip jie į tai at

sineša — visai nėsvarbii. Jo-

^Vienam Rygos laikraščių 
kto^pond&W 

pjrH’iihitjkdk Jjąteuytfj ne 

Voldeinaro išdiuiitimo fe 

kąntį. . ; '

č — Lietuvėje veikia karo 
stovio įstatymas, kiltis diib- 

da vyriausybei teisės iššiąd- 

ti iš Katino į kitas respubli

kosviėtriš arba į Užsienį As

menis, kurių vėįkitilaS gtę- 

sia visuomenės tvarkai ir ra

mumui. Voldemaras išsiųs

tas remiantis tuo karo sto

viu įstatymu.

Paklaustas kuriam laikiii 

Voldemaras išsiąstas miniš- 

teris pirmininkas atsakė:
i - • * “ . ; • *

— Jokio laiko vyriausybė 

nenustatė. VoldeinaraS iš

riestas visam karo stbvio 

laikiii.

Į klausimą kokios '.prie

žastys buVo Voldemaro iš

siuntimui; ministėris atsake:

parapiją it net viena 

ktipija. Jis buto pbpifež 

paskirtas Bažnyčios reikalą 

gynėjii net kitose Valstybė

se. žodžiu sakant, Vytautas 

iškėlė lietuyįų tautos vardą 

ir galybę tokion aukštybėn, 

kokios ji iki tol nebuvo pa

siekusi, o ir paskiau nepa

siekė. ./

Paminklą pašvėntihus, bu

vo daromas skyriaus-veiki

mo peržiūrėjimas. liet. Šv. 

Kazimiero Draugijos Cen

tro Valdyba, radusi viską 

pavyzdingoje tvarkoje, dė

kojo Dinų skyriaus pirmi

ninkui p. Petrikui ir vi

siems jo valdybos nariams 

už tokį veiklumą.

Tiro tarpu aiitohiobiliš; ku

riuo C. Valdybos nariai at

važiavo; liko papuoštas il

gais gyvi} žolių ir gėlių vai

nikais.

Išvažiuojančius atgal į 

Vilnią svečius minia lydėjo 

“Valio!”

“V. R.”

Įjietuviii Sv. Kazirniero 
draugijos jaunimiii atidėti 
ir globoti skyrius Giriose 

(Gėrvėeią "valsčiaus, Vil

niaus apskrities) pastate mi

nėtame sodžiuje paminklą 

Vytauto Didžiojo 500 metii 

mirties sukaktuvėms pa

gerbti. Paminklas yra pa

statytas iš plytą ir cemento, 

ketvirtaniška Tąrma dviem 

kondignacijomis su kryžiu

mi ant viršaus. Paminklas 

turi šitokį parašą: Vytau
to Didžiojo 500 metų sukak
tuvėms paminėti Girių jau- 
'nimas skiria sj paminklą. 
1430—1930.

Visą darbą atliko vietiniai 

meistrai.' Daugiausia čia pa

sidarbavo skyriaus pirmi

ninkas p. Petrikas ir to pa

ties skyriaus iždininkas.

Paminklą pašventino kun. 

d-raš Antanas Viskaiiths; Jo 

Š veiiiihybės Popiežiaus šdin- 

belibnas, minėtos dfdtigijbs 

piniitoinkaš, liepos BifiŠšib 

27 diėhą. rfĄpie tdkšlantiš 

žmogių susi rinko aplinkii i 

paminklą. Kunigą šamteiio- 

nd Viskantą trumpa prakal

ba pasveikino p. Petrikas, 

įteikdamas ~ jam duoną įr 

druską. Pralotas Viskantas 

. turiningoje" kalbojez išdėstė 

Vytauto Didžiojo; kaipo 
hlbtovos vafdbvJk iiiiopelnus 

iŠ atžvilgio 1 BaŽdvčia ir lie- 

tuvią tautą j ®a iaš garbin- 

giausis* Lietuvos valdovas 

Irjdiė pasekmingai tėvynę 

iiuo visokią-'tišbkidiisių prie

šu užpuolimą; be to, jisai 

padarė, kad buvo pastatyta 

KjcOiug bažnyčią, įsteigta daūg

■ ministeris 
d8i

rą ir ’ eariiką, knibždėte 

knibžda čihovnįkais ir ko- 

įhisaraisj d mužikas laiko

mas belaisviu - pastumdėliu, 

kuriam ne tik išsižiot, bet ir 

protaut laisvai nevalia. 

Dirbk, tylėk, badauk ir ken

tėk — tai žemesnėsėS klasės 
pareiga J valdyk, itiUšk ir iš- 

naiidok ‘ tai aiigšt^nėsės 

klasė!—komisaru teist; Ma

tote, kaip jie lybiai pasida

linę: darbinikai eina į^rei- 

gūš, o komisarai turi teises. me1^ # išganymo ženklu—

Tur būt jie naudoja kokią 

priemonių sveikam protui 

atsispirti. Tosios prieiiionės 

taip pat Idbai SėnOs ir vi

siems žinomos.

Matyt, kad aiidai įvykd-

- " ' Talino -visd

ą sostines — Raudoii- 
dl&rio. Dar liko jo užtekif- 

hai smegenims apsvaiginti 

iki to laipsnio, kad rašyti to

kias stambias nesąmones.

Taip sntvąrkjM vatety^i jatt dau?&^ keis<?.’ 

'gali būt tik du jausmu: ne- 

apykantos dabarty ir kruvi

no aisiskaitynib Uteity. Ar 

manote, kad yra pasaiily 

nors viena tauta, išskyrus 

gal kinus, kuri norėti} Uz-

čtriobėšį, riUverš vieną- 

stūlpą ir 1.1. Audra tiį 

iii nepataisys 

žmonėms reikš juos 

L
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gal kinus, kuri 

vesti pas sdVę tokią

būtu iš visiį 

gi džiaugtis dėl 

bolševizmo ArHėtikoj pririš 

taujaneiam komunistui ne

tenka. Tokiai galimybei bė

ra jokiu šahsli.

O gal jieiiiš liiiksma tik 

dėl tariamosios klerikalą 

baimės? Mat, išgąsdint prie

šą yra kiek smagumo. Bet 
Ui tik Vaiką džiaugšiiiaš. 

Svetima baimė niekam ki- 

šeriiaus nepripildė: Tikėtis; 

kad kas bijosi ir drauge a- 

bejot ar jis bijosiu — nedaug 

suraminimo;

Beje, bolševikai vadina 

mūs škūplibrilikdis; Jie tUr 

būt tiiario. kad iiiio to skau

daus žodžio ritės parausiihe 
i iš gėdos. Toli gražu nez 

škaplierius^ malditigumo ir 

artimo trieilės emblemas, 

.daug ’įerėstiis už raudoną 

vėliavą, aplaistytą nekditiį 

aafBitilrikii krauju;

Tiek to. Lili bolševikai 

vadina mus kaip nori, by lik 

skaitytą “Darbininką” ir 

kiek sužmonetą. Pirmą jie 

Uoliai dttifekd, kai Sel 8titrd, 

tai apciuojiarnn rezultatų 

kol kas hesimato.-

kryžius, aiiol jų

’ , '■ T*: - VV ' • •
- ‘ ?z

/krata

• r..’
Dr. A. Jurgelionis

SHIKSNIIMO LAVINIMO ISTORIJOS 
iftoai

z -j_. ..... .

(Kūno lavinimo vystymasis nuo XVIII iki 
amžiaus)

j, 4 4 '
Jau XIX amžiuje vakarą Europoje kūno 

kultūra tampa ne tik kariuomenės lavinimo priė- 

pidhė, bet įvedama į mokykla! kaip būtinas au

klėjimui ir labiausia sveikatai palaikyti daly
kas. Taip Danėmdfkė, kūno kultūros žinovas ir 

pedagogas Troricz Nachtegall (1777—1847) su

geba įtikinti savo valdžią kūno kultūros reikalin

gumą vaikams ir į803 metais Danijoje priima

mas įštatfnias, kiitihd feįkaiaiijama Visbse mo

kyklose įvesti pedagoginę kūno mankštą; tuo pat 

įstatymu reikalaujama, kad statant mokyklas 

būtų įruošidmds mankštai salės ir būtinai prie 

indkyklą gryname orė aikštėse; Šis įstatymas ga

li būti pavydėtirias ir šią dienų Lietuvai, labiau

siai kkda tenka matyti, kaip statomos taip vadi

namos modeminės itiokyklos greta su arklidžių 

patalpa, ar prie kapinių — kur visai neįmanoma 

apie gryno oro aikšteles net svajoti (Kaunė). 
į81i m. Vokietijoje Ltidvįį Jdhii įsteigia Hasėn- 

Jieide savo gimnastikos mokyklą “Tūrnplaz 

greitii lai _____ sistema įvedama į vi

sa! Voklbtijds mokyklk!:
Liidvi£ J ahhb šįštėiiiū Baugiausia bhvb taiko

ma pardošti ^rns krfl$tdgynėjus-karius ir šus! 

dėjo išimtinai is ihanlcštos su prietaisais — tadi 

tikrose įruoštose sdtėšė; Ši rūšis mankštos netu

rėjo jokių fiziplogiffliį pagrindų ir btiVo paruoš

ta grynai imperiniu būdu — iš kariško gyvenimo

toje Tiiomaš

<•• f.’-- - > <u- •%•. j;...p ■
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VOLDEMARAS SKOLINGAS 
BANKtil 30,000 LITU

Kaunas. VoldeinaraS riU- 

mokėjo už butą 9 mėn. ir jis 

dėl tb skolingas bankui 30,-

; j. Jį - r.

7>vy »<.-■' *

nes jo turtui nepadaryti jo- 

ki nuostoliai.

Jam pačiam ir p. p. Dide

lei su Petronaičiu būs iškel

ta ' byla už pasipriešinimą 

valdžios organams.

-Jriį*Uėt “̂volde-.kios reikšmEs šios bylos es- < 

maro Veikimą iluo Jd atsista-! ^etim. —r—

tylilb iš niiliistaio Vž“^’__įaip. _s“^°

ko vietos, tai jo išsiuiitiiiiaš 

iiėtiirėjb būti rielauktii- Vi

sas Vbldėmato veikimas da-
- • 

vė progos imtis prieš jį šios 

priemonės. Manau, kad apie 

tai plačiau kalbėti netenka. 

Klausiant, kodėl ta priemo

nė buvo paiiaiidota dabai*, 

ministeis pirminįiikas paaiš

kino :—Tiesą sakant, tiį prie

monę buvę galima pavartoti

C1ŽIU& įMOJKSvllIlLpiDGl' UliBS

, -* . *. ■; - ■ y. -
taisys arba pakeis savo tak

tiką. Vienok vietoj to,xkaip 

tiktai pdstafaišiais laikais 

Voldemaras pradėjo labai 

smarkiai veikti prieš ir lai-

' *1 J * »

patsai Voldemaras įsakymą 

apie išsiuntimą, ministeris 

pirmininkas atsakė:

— Jam buvo įteiktas nu

tarimas ir pasiūlyta jį pasi

rašyti; .

i. Iškarto Voldemaras atsi

sakė geruoju pasiduoti įsa

kymui, bet paskelbus jam; . 

kad jei geruoju jis nep’asi-

duos vyriausybės parėdymui

totą jėga. Voldėūiariii nie- 

ko daugiau neliko daryti, 

kaip pildyti įsakymą. Vol- - 

dettiard šeima palikta Kau- 

ne.

Kauno “Darbininkas’*

tą išmoktų gyventi, suprasti rungtyniavimo ir 

kovos vertę, įgytą pastovumo ir šaltą būdą. Į- 

vairūs žaidimai, įvairi rungtyniavimo mankšta 

— buvo pagrihdii anglo-šaksą fizinio auklėjimo.

Arnoldo idėjos rado Anglijoje didžiausio pri

tarimo ir iki šiam laikui Anglija pasilieka ištiki- 

mausio sportui.

Švedijoje Lirigas (1776—1839) rašytojas ir 

mokytojas iš profesijos — sergantis ir silpnos 

sveikatos žmogus, besigydydamas, visai pripuo

lamai pastebi stebėtiną laisvą judesių į savo svei

katos stovį įtaką

Tai vienas prancūzų karininkas, tuo metu kai 

Lingas gydėsi nuo reumatizmo pietą Prancūzi

joje, pataria jatti pradėti fechtavimą, užtikrin

damas, kad ir jis pats mokydainasis fechtuotis, 

išsigelbėjo Uito ligų. ,

Lingas bando sekti draugo nurodymus ir iš

ties trumpu metii jaučiasi pasveikęs, lyg būtų at

gimęs. Tas ir paskatino Lingą visą savo energijų 

pašvęsti tam, kad surastų paaiškinimą, kodėl ju

desiai galėjo teigiamai. paveikti į jo sveikatos 

stovį. - ' .

Lingas atsidėjęs studijuoja anatomiją, fizio

logiją ir patologiją Paryžiaus medicinos fakul

tete ir -Visas įgytas žinias taiko tarh, kdcLper gim

nastiką kovotų su liguistais pasireiškimais.

i laiku,grįžęs į savo tėvynę, Liūgas su

geba įsteigti Stbckhoilme fizinio lavinimo institu 

tą; ktir ir tęsia savo mokslišką darbą. Metodin

gai nagrinėdamas visus patologinius apsireiški

mus iaūname organizme. Mokyklos metu Lingas 
sUgalVdjo ištižą ši!tbmą judesių, kurių pagalba 

gailina taisyti įiiUbiisijį krūtinę, iškiypusį stu

burkaulį, silpnas galūnes.

Nors Lingas pats.ir hėro parašęs sdvo siste-

. i.
t

i

piami, teigiami rezultatai greit įkamtiojartii vi

same plačiame pasauly. Lingo mokyklinės gim

nastikos sistema įvedama į. mokyklas Belgijoje, 

Olandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, pasiekia A- ‘ 

merikoS mokyklas — kiek vėliau oficialiai pri

pažįstama Vokietijoje ir Anglijoje.

Kiek nuošaliai pasilieka Prancūzija, turėda

ma savo fizinio lavinimo mokyklas, įsteigtas kū

no lavinimo žino vii Atnoros’u sistema. Amoro^’o 

 

sistema buvo panaši į vokišką, tik buvo nuosek

lesnė ir įvairesnė.

Tdčiėi.il kmž. pabaigoje pasirodo pagrin

diniai darbai prdf. Denieny, pašvęsti žmogulis 

judesių mokslui. Kiek vėliau pasirodo visa eilė 

tyrimų prof. Lauglois, kuriais jis ir jo mokiniai 

aiškina fizinio lavinimo įalsavimo kraujotakos | 

nervų sištembš įtaką; z . ;

Demeny ir Lauglois darbai nustato mokslia- /į 

kas fizinio lavinimo gaires. Tokiu būdu visojfe 

Europoje besiplėtodamas fizinis lavinimas, už- 

kovoja sau garbingą mokyklose vietą,, kaip būti

nas ir sveikatai reikalingas mokslas. Tik Rust- 

jbje šis klausimas nebuvo teigiamai išrištas. Tį 

laikų rUsą vyriausybė iš fizinio lavinimo nemate 

jokios naudos. Savo gyventojų skaičiumi Rusi* 

jd būto ypatihgoje padėtyje, tuo kart kaip Ed*

fbpojfe buvo jaučiama didelis lenktyniavimas.. 

1700 irifetais Prancūzijū turėdama 20 mil.

vehtpjų, buvo pirmoje vietoje, ries Vokietija pri* į 

skaitė 19 iiiil., Anglija 8 mil. Per vieną šimtu

t ^Prancūzija turėdama 27 milijonus, pasil 

>os valstybių jau 5-je vietoje. Bfl 

voti, kad tik karai ir epidemijos tai 

ar kitai tautai pastoja tautos prieauglio ] 

Yra kitoB gilesnės rūpesčių ir atsparumų prieŽai<
r i

r- <
. . . •?'-
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ŽMONIŲ DALYVAVIMAS 
LITURGIJOJE

. ŠV. Tėvas išleisdamas ap
linkraštį bažnytinio giedoji
mo reikalu (^Divini Gultus’ 
Banetitatorii”); tarp kitų da
lykų pastebi apie žmonių da
lyvavimą liturgijos pamal
dose. Šis dalykas yra rim
tas ir visapusei svarstytinas.

Praeituose straipsniuose
. , buvo nagrinėta apie masinį 

žmonių gifedbjimą bažnyti- 
- iiių giesihių, 0 čia yra išim

tinai keliamas visai naujas 
klausimas, apie žmonių da
lyvavimą toje pamaldų da
lyje, kuri eina lotynų kalba. 

Šiam aplinkraštyje nenu
rodoma kokioje formoje šis 
dalyvrivimas turi pasireikš
ti, dįk kalbama bendrai, kad. 
žmonės atėję bažnyčion ne
būtų laike pamaldų nebv 
liais, statistais, pamaldų ob- 

( servatoriaiS, jei ką gieda, 
kad giedotų gražiai, bet ne 
murinėtų per dantis tik pa
tįs sau; graži iš širdies gies
mė atliekama bažiiyČiojė sU- 
tartihūi, tiesiai eiha dangtin 
pas Aukščiausiąjį ir tt.

Vokietijoje, Austrijoje ir 
Bavarijoje šie dalykai ne 
naūjiėna, teii ttUo Senų Irti

"dalykas. Airių, vokiečių ir 
lenkų' bažnyčiose kai kur šis 
taš Amerikoje yra nuo sė- 
niau tai vykdoma, tik stebė
tina, kad lietuviai visas savo 
tradicijas kuogreičausiai at
vykę stengiasi pamesti ir jų 
vietoje svetimąsias persiimti 
— to dalyko visgi nepersi- 
ėiriė; tur būt tik dėlto, kad 
per daug tolimas jiems at
rodo.

Pačiam dalyke nedaug ką 
mes galėtumėm tuo klausi
mu kalbėti, nes medžiagos 
tam per maža, bei kai ką ga
lima pritaikinti. Pav.: mi
nia be didelio sunkumo gali 
laike giedotų mišių atsaki
nėti karttl su vargonais vi
sus atsakymus, o tai daro

. » ■ t.

milžinišką įspūdį kam yra 
tekę Bavarijoje v girdėti ar 
Vokietijos kai ^kuriose pro
vincijose; tas iki mirties to 
nepamirš. Taip pat minia 
bė didėlių suriktimų “O sa- 
lutaris Uostia” ir “Tantuni 
ergo •_Sacramentum” gali 
giedoti, pet ir “Asperges” 
choralą galėtų pramokti. 
Kad tą pasiekus reikia pra
dėti nūo katalikiškų organi
zacijų; turėti! kiekviena ka
talikiška organizacija savo 
konstitucijon įvesti tam tik
ra paragrafą kur būt skai

tai įvykinti, feavaimi aišku, 
tai ne vienų metų darbas. < -l_._ 
_ jei bažnyčia visus Šv. jė- per 
vd. patarimus ir nurodymus 
Uoliai vykina, reika tikėtis, 
ka<į ir šiuo klausimu nepa
liks kurčia. Visuose kraštuo- 
se kapeikų spaudoje vis tan
kiau pradedama tuo reikalu 
svarstyti įr žmones prie to 
raginti, tat mes irgi nebūki
me paskutinieji. Savaimi 

_• i . . - J. . • ■ • ; . s .

aišku, choralas kaip kad yra 
jojau būdu negali būti masi
niai išpildomas dėl savo sun
kumo melodijos, bet tas da
lis kurias čia išvardijau, ga
lima lengvai įgyvendinti ir 
priversti mini^ aktyviai pa
maldose 'dalyvauti, tik rei
kia hord ir siitaftirib darikh

•• ' '• ■ ■■ ....

KLAIPĖDOS fOBIAI StUMŽlA LIETUVĄ 
TAliTp ^yUNOAI

met vis daugiau tuo" reika
lu kalbama, net referatai 
skaitomi if muzikos Sekcijos 
renkamos, matyti taš reika
las jau yra naturalei pri
brendę ir tokiu būdu, ma
tyti neužilgo, prasidės vie
šam gyvenime vykdyti; daug 
tam pagelbės nesenai iš 
spaudos išėjusi kun. Saba
liausko maldaknygė, inteli- 
gėritams pritaikinta (lotynų 
ir lietuvių kalba versti visų 
metų judamieji mišių teks
tai) “Šlovinkime Viešpatį;” 
bet bažnytinėse mokyklose 
vyresni ošiu ose klasėsi gali 
tinkamai išmokti ją naudo
tis tokiu būdu, žingsnis po

— ' ' ■ ■ ■ ■ ■■ —   
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Tyje, bet mums, lietuviams, 
šiandien užsnūdusiems baž
nytinėse giesmėse bendram 
giesmių giedojime tai yra vi- 
sdi iiaūjas ir nepaprastas

1871 m.
Vokietijoje 41.000,000
Anglijoje 31,000,000 45,000,000 
Prancūzijoje 36,0^0,000 39,000,000 
Italijoje 26,000,000 35,000,000 

Reiškia vien instinktyvis savisaugumas diri
gavo ir ragino Europos tautas stiprinti ir grū
dinti savo priaugančias kartas. Buvo žmbnių, 
kurie įkainavo ir išnaudojo kūno kultūrą tautiš
kumui auklėti. Pavyzdžiu gali būti Suomija ir 
Čekoslovakija.'
" Suomiai nedidelė tauta, XVIII amžiaus pra

džioje vbs įriskaitydama 400,000 gyventojų, 
gamtos sunkiomis sąlygomis buvo, verčiama sa
vųjų tarpe ypatingai auklėti patvardihą ii* tvir
tumą. .

1809 mėtais stibihiai tampa Rusijos vergais ir 
dar su didesniu pasiryžimu pradeda kultūruot-v 
kūno kultūrą, ruošdami kiekviename savo pilie
ty atkaklų krašto gynėją — kerširttdją.

1830 metais Melsinkuose universitete įruošia-
- — *- *

ma kūno kultūros mokslams katedra. Suomiai 
neprisisarina nė vienos Europoje esamos kūno 
kultūros sistemos. Stropiai patys mankštindami 
savo priaugančias kartas, sekdami Europos šiiio 
klausimu naujenybes, suomiai sukuria savo kraš
tui tinkamą kūno kultūrbs sistemą, kuri dau
giausia buvo panaši į angio-saksų sporto ir rung
tynių metodus. *

Universitete plačiai praktikuojamos kūno, 
kulttiįos dirbai, greit įskiepija visame krašte di
delį kūno minkštos pamėgimą. Suomiai papran- 
ta žietrią ir vasarą, greta eilinio darbd, gHldih'ti 
savo sveikatą it patvarumą. Sįfortas greit iatii- 

-- pi stibnilh tdutos ypatybe, jų papuošalu ir di
dybe.

į t ’
<5 *■

druosiuosė giėdbjiriniosė da
lyvauti. Kaš iš tokio nario 
naudos katalikiškai draugi
jai, jei jis nemoka reikalin
gųjų giesmių giedoti ir jei

KAUNAS.—Spaudoje bu
vo prahėšta, kad rengiama į- 
statyirias, kuriuo manoma 
sutvarkyti santykiai tarp 
Klaipėdos krašto ūr centro 
valdžios.■

Vokietijos spaudoje buvo 
žinia, kad nepatenkinti tuo 
įstatymu Klaipėdos vokie
čiai skundžia Lietuvos val
džia Tautu Sąjungai ir ti
kisi, kad jų sklindąs bus 
Svarstomas jdu ateinančioje.

rjVL*V* - *

Naiidbdamieši visbkioniis 
lengvatomis vokiečiai pla
čiausia varo Lietuvoje ger
manizacijos darbą, kuris 
Klaipėdos krašte dat dau-
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1910 iri.
65,000,000

Prieaugi. 
24,000,000 
14,000,000

3,000,000
8,000,000

i w • »

/ Sudthidi h^įnlpindami atsipalaiduoti nuo

Ką į tai pasakys 
mūsulvyriaujęybpl A1* .116 
per daug vokiečiams patai
kaujama, kad jie nebežino 
ribų statydami reįkaiavi- 

niUS*
jei. Vokietijoj laikraščių 

žinia teisinga, tai Klaipėdos 
vokiečiai pasiskubino skun
dą duoti Tautu Sąjungai, 

. .kad išgąsdintų mūsų vy
riausybę ir kad ji tokio įsta
tymo nebeišleistų. Tuoinęt 
mūsų vyriausybei atsakyti 
Tautij Sąjungoje būtų ne
sunku, nes skundas būtų per- 
ankstvvas. O jei toks Klai- 
pėdos vokiečių skundas, a- 
pie kurį rašo Vokietijos lai
kraščiai, dar neįteiktas Tau- 
tų Sąjungai ir nebūtų įteik
tas, tai, ar nebus čia signa
las, kad Vokietija atvada
vus Reino kraštus, dabar 
jau atsigręš į rytus.

giau Stiprinariias he tik nuo
latiniu lankymosi vokiečių iš 
Prūsijos, bet ir iš giliausios 
Vokietijos. O kokiam rei- 
kaliiiA vokiečių geiieralihia- 
me korisulatė^^KlaipėŪdjė 
toks didelis tarnautojų skai
čius, kokio joks kitas konsu- 
lūtdš neturi? I

•.' > z J- • » :. . . *L

< Vokietis išį mažų dienų 
pripratęs Vokietijoje visur, 
kur tik pasigręš, matyti už- 
fdšąi

ir £ € Ii i
krašte tokių “draudimų” 
nebemato, nebežino, ką turi 
daryti. Todėl nestebėtina, 
kad vietoję dėkingumo už 
naudojimąsi laisve susilauk-

“griežtai, draudžia-

’tii

. Suomių moksliškosios f inovengriškoš ir-etno
grafiškos disciplinos pasižymi savo ryškumu ir 
rilbkžliškunitL Sūoitiiai turi žymių dailininkų ir 
artistų. Suomių prekyba ir pramonė konkuruo
ja su stambiausių taiitų praihone ir prekyba.

Tačiau visi šie aukštos kultūros pažymiai v- 
ra labai abstraktūs ir negali būti jaudinančiu ir 
skatinančiu suomių tautą reiškiniu.

Sportininkas yra nuolatinis plačios siioniiij 
masės džiaugsmas. Kiekvienas suomis džiaugia
si savo sportininkų laimėjimais, kuriuos jie įgijo 
ar tai kulfūringanie riingtyhiavimė su kitomis 
tautomis, ar tai olimpiniuose žaidimuose.

Štdckhoimo olimpiadoje 1912 m. suomių jau- 
riiihaiį ddr būdamas rusų slegiamas, visose spor
to šakose savo patvarumu prašoka kitas dideles 
tautas ir rižiiha iV-tą pasauly vietą. Ši žinia 
jaudina ne tik sportininkus, bet ir plačias suo
mių mases. Suomiai su dviguba energija toliau 
dilba. Ir štai 1920 m. Anvers’o oliriipiadoje suo
miai pirrhdšyk ddivVauja, kaip laisva tatlia; be- 
sirungdaini ir nugalėdami, jie iškelia savo tautos 
Vėliavą, kaip nugalėjimo simbolį tiek sykių, kiek 
ir didžiulė Amerika. Suomių metikai ir bėgikai 
pasirodė esą geriausi pddaulyje. Šios žinios su
kėlė suomių (arpe pdtribtiriį entuziazmą, didelį 
visos tautift džiaugsmą.

Pirmi šttdmių kūno kultūros kūbėjai yra proL 
Keikei, prof. Wilksmann ir poriia Elin Kailio— 
jie skaitomi garbingiausiais gautos veikėjais. 
Suomis bėgikas Nurmį—yra populiariškjaiisiaš 
pasauly Žmogus, kurio vardą žino net mūsiį kai- 
mo rJtėinenukai. .

Tdhtiškam dilklejiniui pdndudota kūno kul- 
ttird siiomių kraštui atnešė daug gerovės ir gar
bės. kitas labai ryškus pavyzdys, tai CekdsldVd- 
1ct j Aį -

1860 nibtąls .pdtįfergtdjė įr4

t

d!
te 3 ti s ą

<<Sauhit6” daUi, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo įr piešia ži- 
nbffiiėji inūšjj rašytojai ir dailihin- 
kaL

daugelis žymių bed&tiį. ’sb- dieii , ttfeltovojančių 
cialistų pamatę savd kiftiOsi žfdiį& §8kis. Kiek, 
pradėjo grįžti prie tikėjimo. 
Ypatingai daug atsivertė 
prie tikėjimo žymių poiiti 
kų ir mokslo vyrų Prancū
zijoj. ‘ Labai sparčiai eina 
atsivertimas bedievių Angli
joj ir kitose šalyse’. Bet rei
kia pasakyti, kad ir Lieiii- 
voje yra ryškių atsivertimo 
pavyzdžių. Paimkim, kad ir 

advokatą Lukaūską, 
visą amžių buvęs ar- 
čialdeiriokratū ir tikė

jimo priešu, prieš iniidąihas 
grįžo prie tikėjimo. I’riėŠ

r.

i ’V »

Nepadėto dgžiiįš:
riŠif&dilds!

“SaulutS” eina du kartus per 
metimą 12 litf pūdei rietą 61 lt, * * — ♦ •• *- . / ••

.M 1,0

it kittrr mėtains 15 Įif; į)USei luč- 
tfifiis mėn. ?• It. 3U cerit. Amerikoje 
tą 8 lt ' J

Adresas: Jurbarkas, “Saulutė
Administracijai.

užinigiisią tėvynės meilę ir begalinį #norą tapti 
laisvais. Tas žmogus buvo Miroslovas Tiršas. 
Jig^pąts būdamas silpnos sveikatos, vargingai 
studijavo filosofijos mokslus.
, Juos bestudijuodamas, Tiršas prieina išvadų: 
jei gamtoje viėŠpataūja kdva dėl būvio ir jei na
tūraliu parinkimu gamta palieka tik stipresnius, 
tai tiesioginis kelias laimėti — yra tapti stipriu. 
Ir Tiršas riiispreiidžia dėti visas pastangas pa
kelti savo tatitos įatvaiumą; savo tautiečių rau
menis išmiklinti, išmokyti jais tiksliai naudotis 
ir kartu žadinti laisvės sąmonę. Taip protauda
mas Tiršas tikėjo, kad tik vien progresas gali 
užtikrinti mažoms taiitoms gyvybę. Tauta, norė
dama gyventi, neturi senti, atbulai, dalyvauda
ma amžiriahie jiidešy, turi vis tdbiilėti, stiprėti. 
Kiekvienas sustojimas, apsnūdimas yra mirties 
ženklas. • ‘ /

Tiršūi pavyko realizuoti savo idėjas, Įkurta 
tfiršo kūno kultūroje lavintis Sakalų draugove 
eėkų tautos atgimime ir savysfovyBČš išgaviniė 
Sulošė prirtlOrdiūlę rolę. : t

Kas heįiiišiiriėna, kaip 1918 tn. po Liet. Bras
tos taikos 100,000 čekoslovakų družinos, gavusios 
Masaiykd įsakymą, lieioiškai žygiavo iš Sibiro 
per visą Rusiją į Tylųjį vandenyną, kad pasiek
tų Prancūziją ir padėtų, tęsti sąjungininkams 
kali su austrais-vengrais it vokiečiais.

Kelyje per Sibirą įvyksta konfliktas su bol
ševikais. Susidaro žinomoji bazė.su garsiomis 
kovomis Volgos krantuose, Ūrąto Ir Sibiro Iria- 
gistraiėse, kurią sakalai savo geležine disciplina 
ir begaliniu pasiryžimu sėkmingai išlaiko.

1918 metais sakalai paėmė krašto vadovybę Į 
?a to rankas. . ' >

iflrližio liiroSlafb f iHo iaSj8Uis bUvd lėtirta 
greit išsipildyti.
• iS2B agbšfaltj sįiifldiliaa T*raliSje flar kartą 
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grįžo prie tikėjimo. 
mirsiant atliko išpažintį ir 
priėmęs šventus Sakrairiėh- 
tiiš kaip tikras bažnyčios šd- 
nįis apleido šį pasaulį.

idetūvos socialistams a. a. 
Lūkausko atsivertimas labai 
nepatiko, Bet daugeliui atvė; 
rė akis, kurie pamatė, kad 
socialistai skelbdami bedie
vybę kitiems patys abejoja 
savo mokslo triširiguiriii. At
sivertimai tokių žymių šo- 
ciaiistų veikėjų ii* riidkšlo 
vfrų daugeliui šnklaidiii- 
fiėitik pžtijfastiėtriš darbo 
žiiionėtriš, dūbda prdgbš pa- 
gilivdti itiir £eda jttos bedie
vių socialistų agitatoriai. 
Paštaiaišiaii laikaiš datigu- 
nibje Lietuvos bedieviai so- 
ciaiištai šavp valktis leidžia 
mokintis į katalikų niokyk-

(įiaiistŲ 
mokiiiari jėzuitų dr vieiiiib- 
lių Kazimiėriečiii vedamose 
giritriažijiĮše Katiito.

Šiiio reiškiniu visai nūši- 
Škuiidžia Valstiečių liaudi
ninkų laikraštis u Lietuvos 
Ž.;” kurios liepos m. 22 d. 
tdip rasb:

“Ar iiė juokingai atrodo 
tūtai socialistai, kurių dtei- 
liSj atseit vaikai, globojami 
tėvii Jėzuitų, uSaulės” Se
nuolių , ir dar kurių diėfb- 
baimingų moterėlių. Keno

vr------

Io8ofinis sistetnaias 
« knodaugiausia, jaunttįįįĮ 
Ūės savo įtakon
Ytin gardūs inteligėntų.vįį 
gličiai. Jie gi valdys dttOT 
Izietuvą. Reikalinga 
pe- iat turėti maksimuaS 
savij žmonių. Kad būt mį 
ma pasigirti: iai 
gintinidii Tkiį) itlrėtiį į^j 
vori ir galvoja kiėkvi^l 
šyėikd ii* hdriiitl gM ® 
gaiiižacijd, tiek dvhši^l 
Bet pasdtdliiė. Ii gerSt O 
kuriaŠ,' lai organiziiojd, 11 
kbhfeuflibjd. Bet tdihb į® 

kas, kad kohkUrtioti nė^ 
klid. Viduramžių orgūnižk 
rijos (vientloiių. Rėd.) Štriį 
Suko sdti patogias gt®« 
Lehkijoje, Vilnijoje ..'fii™ 
ihtiš. Jos baigia atgauti įš 
nobines požicljaš. Jošh^ 
sakomai šdšti įfrėjtl ir įsiSį| 
sino iki- apgailėstaūjaįh 
laipsnio. Pažangioji vridjį 
menė ramiai Žiūri ir dargi 
vaikus jorils patiki; yįiaŠ^ 
dykusius; sunkiai sUtšftid 
mus, piktus; Kas čia d&įft 
darosi? Kur riūžengrin®!

Štai visos socialištųd^į 
vių tatidos dėl savi) dratfĮjį 
kurie savo vaikus auklėji 
krikščibniškoj dvasioj; Štl 
toš ataros bediėviųp Mti^ 
ktepta jiems iš akių; ž 

jį jĮfcįjtu*
čiai rengiasi būti i 
žihonėmis. Kristduš- tocįįj 
ir Jo pasekėjais. ■

Tamsybėmis atslinkę.^ 
dieviško socializmo rūkai*! 
apsvaiginę daugeli# trinijų 
protus, mokslo šviesauri 
prėjarit vis greičiau įriįt 
da nykti. To nyksiaaįS 
klaidingo ir visuotiien 
kenkšinihgd bedieviško;^ 
ciališHį iūokšld riėdtgąrHi 
ir grihudžibs liaiidinifiĘjį j 
žaros.

KauhdDariininktu
/‘**sSP3 A .ĮinAa
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SKUT1NIS PIKNIK
iv. jurgio parapijos, norwood, Mass.

< K • t*-

bus laikomas Sekmadieny -
>Y-

RUgpiUčio- Aiigust 3 Ii 1
. ■ .. ‘ - *po pietų

Toj Hėtdjfkttr buvo pitmasai^pikhikaš
PRIE NEW P0WD E “ ‘

* * • - -1’

Yra ten laiveliu pasivažinėti ir riiirbi svetainė parai 
nėti. Kad bus tenai valgių, gėrihiiį, sporto ptamb^įį ii 
šokių įvairėnybiį, ^pie tai netenka kalbėti, nes tie daįj 
vistiomėf piknikuose pdftiošiaitii. Pelnas skiriamas ntf 
tvoros įsikūrimui. Tad nuoširdžiai kviečiame vislia 1 
woodo ir apylinkių Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti 

KOMIS
Norwvod% cementiniu kelių, NO* 
DtyižUvmi ild Aliuko ftrtai, # 
turi* mylios bus nurodyto ptankt 1 

GROTAI liiVįTAfARNAVIMAS 
..........1WI 

Per Hamburgą Mfisą Motaminiaii Laivato . Jg 
HAMBURG.............................DEUTSCHLMtii
ALBBftTBALUN NEW TOKS |

1 Išvaiiuoja ratuMarUrt kas savaite. t>rM!hawws kalno*.
Kiniai senkeliais mmlstekimal sn Lietuva. Taipsi 
Uplauktmal tau* poaaHarlalt kaifrbarlnlala tirai*!

r

K

-V

a t •

' i '

mlė ir.iii^ilįiusibjb,-, Ife-
ititiškb vardo efekų tauto- įrodė pasauliui, kokia nežinoma jėga glūdi fiiftL

frotfektofatb, laiirlingai stideritib šųtokraŠ-
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CLEVELAND, OHIO
- Rugsėjo 10 d., 8 vaL vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

IOVOS GYDYMAS SAULĖS 
SPINDULIAIS

iai viename vokiečių 
e panašiu klausi- 

-įJetas įdomus žinomo 
dr. Bruno Gettkanto 
lis apie džiovos gydy- 

s spinduliais.
Visų pirmiausia dr. Gett- 

is smerkia visus tuos, 
nori savo odą kuo grei- 
a nudeginti. Tas noras, 

-greičiausiai, nudegti sau- 
ir yra viena labai ne- 

nga elgesio priežastis, 
ji šitoj o elgesio prie- 
yra "nuomone, kad vi- 
igos yra išgydomos 
/spinduliais.
tęsdamas džiovininkų 

rdymą saulės spinduliais, 
sako, kad toks gydymas 
dar labai ir labai ginčy- į/J*

ąS- Toliau jis rašo: - 
“Jei netenka abejoti pasi- 

gydant saulės vonio- 
odos, liaukų ir kaulų tu- 
culiozą, tai taip gydant 

džiovą reikja labai 
lio atsargumo.” Džiovos 

saulės spinduliais 
ii ypač remiasi seno- 

BS^patyrimo daviniais. Mat, 
fcr ir romėnai, sergančius 
žipva, /siųsdavo į Egiptą, 
irt B. Gettkant’as nurodo, 
adšiuo atveju saulė yra

pražudyti* ilgų mėnesių gy
dymą, vargą, pinigus ir, pa
galiau patys save.

Remdamasis-savo ilgame
čiu patvĮimų? dr7. B. Get- 
kant’as perspėja šios rūšies 
ligonius dabar esant kaitini- 
mosi sezonui saugotis, nes 

.gali viskas nueiti niekais.
Panašiai /kaip dr. Gett

kant’as pastebėjo prieš me
tus ir Šveicarijos gydytojai. 
Kada Zuriche buvo atidary
tos maudyklės, Zuricho gy
dytojai nustatė masinius pa
blogėjimus tų ligonių. Ini- 
riems jie džiovą buvo jau 
truputį apgydę. Sekdami 
madą, šie džiovininkai be gy
dytojo žinios patys prisirašė

labai ir labai retai kada< te
pastebimas. Daugelis medi
kų mano/kad jieųis teko su
laukti gerų rezultatų, sude- 
rinus tyro oro ir kalu sau
lės gydymą. Bet klinikų pa
tyrimai tą sunkiai tegalėtų 
irodvtt• ♦

Tenka pastebėti, kad dirb
tinos saulės įtaka sęrgan- 
tiems džiova daugiau yra 
sųgeątinio pobūdžio. Spin
duliai sergantiems džiova,

>

nežiūrint ar naturalės, ar 
dirbtinės/ kalnų saulės jie 
būtų, jokiu būdu nėra kokia 
nekenksminga gydymo prie
monė arba, malonus žaislas. 
Toks gydymo, būdas iššau
kia kenksmingą organizmui 
suerzinimą, 'kuris pas ser-

ganeius ar sirgusius džiova 
gali atnešti daugiau žalos, 
negu naudos, jei nėra laiko
masi būtinų šiuo atsitikimu 
atsargos priemonių. lAr.'Ilg.

(“L. A”)

BRANDOS TAUTIEČIAI
Km ugdytu Jumyae BroUai-UljurJ* 

C!al meilę Ir prisirisimą prie gimto
sios Baleles Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą Ir karstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?.. /

— Tai dar prie® Didįjį Karą pla
čiai žinomas Ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, grąžos szvaltražtia 
"Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis" eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 didelių pusla
pių, Ir kaštuoja metams-Lietuvoje tik 
8 Utus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje. ■

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampole, TJthuania, — 
gausi vieną n-r| susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“flottisie** AdaiMttracifa

PHTTĄDET.PHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, rugsėjo 5, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. * Valdyba

MOSTELIO, MAS8. \
LDS. 2 kp. Boaįrintriroka įvyks 

rugsėjo 2 d., šv, Jtoko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

' Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo 7, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujg narių atsivesti prirašyti

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDSz 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 14, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y* 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yra užsilikę mėnesinės duok- 

' . LDS. 6 kp. rast.

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 14 d., sekmadieny, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
, LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 14 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausimų. Be to, gerk 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

SS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

-Z ' • -t • '

Betgi jai netenka patirti 
daugelio nepasisekimų, gy
dant džiovininkus .saulės 
spinduliais.

Vokietijoj džiovos gydy
mas natūraliniais ar dirbti
niais spinduliais vis dažniau 
ir dažniau šalinamas net ir iš 
sanatorijų, kur saulės visai 
vengiama. Dr. Gettkant’as 
sako, kad beveik visos džio
vininkų sanatorijos, kaip ir 
jis patSj gali patvirtinti men
ka saulės spindulių naudin
gumą. Esą, kartais tenka ma
tyti pacientą, pas kuriuos po saulės vonias ir skaudžiai 
gydymosi sanatorijoj tuber- 
kuliozo ligos procesas išti
sais metais buvo užmigęs. 
Jie buvo kupini energijos ir 
darbingumo,'bet, staiga atsi
naujinus ligai, vėl būdavo 
priversti grįžti sanatorijom 
Šito priežastis yra jų kaiti- 
nimasis saulėje.

X

Užtenka tokiam ligoniui 
pabūti vieną popietį paupy
je, pasikepinti saulės kaitro- 

I j e, protarpiais dar pasimau
dyti, ir su dideliu vargu pa
šalinta džiova vėl atšinaujR 
na. Tokiam atkritusiam )igo 
niui dažnai pakyla tempera
tūra iki 38 ar daugiau laips
nių, jis pradeda kosėti ir 
t J > • «• • • v j •

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsij 
brangios organizacijos.
' Nepamirškite užsimokėti duok
les. ' Valdyba

nuo to nukentėjo.
Aišku, kad negalima kiek

vienam džiovininkui už
drausti vengti gražaus pava
sario ar vasa^s oro įtakos. 
Nieko negalima pasakyti 
prieš tai, kad džiovininkas, 
nekalbant apie įsisenėjusias 
džiovos formas, maudosi at- 
virame vandeny ar retkar
čiais susiduria su saulės 
spinduliais. Bet tokiais atve
jais reikia vengti ištisomis 
valandomis kepintis saulėje. 
Džiovininkas, atsisėdęs po 
medžiu, gali drąsiai ilsėtis, 
nedarydamas sau jokios ža
los.

i

Kas čia yra pasakyta apie 
natūralinius - saulės spindu
lius, tą patį galima pasakyti 
ir apie dirbtinę kalnų saulę. 
Ir jąja galima padaryti or
ganizmui daug žalos. Kiek
vienas džiovininkas, prieš 
pradėdamas tokiu būdu gy
dytis, turėtų pasitarti su gy
dytoju. Tijo tarpu, kai daž
nai tenka pastebėti kalnų 
saulės kenksmingą įtaką'br-

I

/

\

an-

Rap.

f

pasirodo savo dosnumu^
Garbė-ir padėkos žodis 

— komisijai, aukotojams

tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.__

, Valdyba

IŠEIVIAI
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~ BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieny, rugsėjo 5, 7:30 vaT. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lineoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

i
. /

- •> < r X 
r* '•

' ■ <

kūną.

_3*V^

■i

i i^u sausas oras. Vi- 
aenei kartais tenka iš- 
ti vieną kitą tokiu būdu 
nno ligonio ’ pagijimą.

organizmui yra padaryta 
daug žalos, ir užmigdytas li
gos procesas vėl virto akty
viu. O ištyrus tokius ligo
nius, galima vėl pastebėti 
naują tuberkuliozo židinį. 
Tat matome, kad kartais sa
vo neprotingu elgesiu galime

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose—daro jį kibini.— 
BoveL

fejMiA1
fevjričs likimas, jos laimėjimai ir ne- 

jos sielvartai ir bčdos Jums vi- 
pns, be abejojimo, rupi. Jums taip 
fc . rupl, Tėvynėje taurauti) Ir 
testu teisėtumas ir laisve. Jus taip 
t niekinat priespaudos nevalią ir ne- 
tefą sauvaliavimą su švenčiausiomis 

teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
iftAr toli būdami, kad ir plačiuiū ma- 
g atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
i tikrumoj yra. — šitais visais at- 
Rgfals Jums labai yra pravartu i§- 

fj' “Darbininkas,”
B,'..
iTQARBININKAS” yra tikriausias 
| 4ienu Lietuvos gyvenimo veidrodis. 
“BARBININKAS” ugdo tiesos ir

•fiARBININKAS” moko neapkęsti 
feapaudos smurto Ir niekinti didval- 
| veidmainystę.
rŪARBĮNINKĄS” tiesia kelią Tėvy- 
įį > trieaesnj rytoju.
■BARBININKUI” visur ir visados 
įBMtrto žmonių reikalai.
^DARBININKAS" turi labai Įdomias 
fro>RADio Šypsenas.” 
.^DARBININKAS” yra darbo žmo- 

Inteligentu laikraštis.
MDXBBnUNK4.” redaguoja profeso- 
į* PR. DOVYDAITIS.
fMčHte kad UtirtOvU "DARBININ- 

<r UraJykits įi mvo ffimir 
Ms IAfiHvaie.
Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
UK « Lietuvoj tik 60 amerikonišku 

SpARBININKO” adresas; Lithua 
■yJGmmaa. Nepriklausomybės aikštė 
Et^nr.‘? ŽIDINYS.”

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo {katro leidžiamą 
savaitraštį

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.” , • i ' 4 i '

I ... - **■ J

| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINfiLIS, baltais viršeliais____________ <175
Ų RINKINĖLIS, baltais viršeliais_____________<125

RINKINĖLIS, juodais viršeliais____________ <175
RINKIM  ALIS, juodais viršeliais_______ _ <1.25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- 

? tais viršeliais______________________________ . 450

kymus siuskite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

South Boston, Mass.

NASHUA, N. H.
Nashna’iečiai sujudo. Gerb. kle

bono ir brangių parapijonų dėka 
gražus parapijos naudai piknikas 
įvyko rugpiūčio 17 d. Dvi dieni 
pirmiau lietus rodos sugadins vis- 
k$, bet sekmadienio rytas prašvi
ta giedrus.. Taigi Sis kas įvyko gra
žiai ir daugelis padovanojo daiktų 
piknikui. Biznieriai ir pavieniai 
žmonės 
gražiai, 
visiems 
ir atsilankiusiems.

Rugpiūčio 15, buvo klebono 10 
metų įšvefitinimo' sukaktuvės, bet 
tykiai praleido. Rfašė pasimelsti, 
kad Dievai palafihintų jo ateities 
aarbnot^. Klelriikte nt^edojo Sv; . , 
mišias už parapifcnns/' -

Rugpiūčio 16 d. buvo Marijos 
Vaikelių išvažiavimas kartu su Al
toriaus tarnautojais vaikais į Pine 
Jšland Park šalia MaUchester, N.

^4 • 7 '

Labai gražiai pasisekė išvažia
vimas.

Vasarine mokykla užsibaigė rug
pjūčio 15 d. Tūli jau išvažiavo į 
ūkius paviešėti prieš mokyklos at
sidarymą. .

Keturių dešimtų vai. atlaidai

jau netoli. Įvyks rugsėjo 14—16 
dd.

Audenyčios uždarytos. Darbi
ninkai gavo dvi savaiti poilsio. Če- 
vėrykų dirbtuvės varosi gerai.

Raporteris

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. Susirinkimas įvyks 

trečiadieny, rugsėjo 3 d., 7 vai. 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 21, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi- 
rinkimč" dalyvautj ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems. ■:—

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 21,

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks rugsėjo 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

X WESTVTLLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

Rengia '
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ NAUJOS 

ANGLIJOS APSKRITYS

NEDELIOJE 
Rugpiučio-Aug. 31,1930
PALANGOJE

LAWRENCE, MASS.

Šio išvažiavimo programas bus gana įvairus. Kaip 
tai: storų vyrų ir storų moterų lenktynes. Taipgi jaunų 
merginų ir vaikinų, berniukų ir mergaičių lenktynes. 
Papuko čiulpimas, kiaušinio nešimas šaukšte, bulvių rin
kimas, čeverykų lenktynes ir daug kitokių. Laimėju
sieji lenktynes gaus dovanas, žodžiu, programas bus 
gražus ir įvairus. . .'

Pusė pelno Šio išvažiavimo, Lawrenco parapijai, o 
kita pusė “Darbininkui” ušprielankumą blaivybės idė-

e . .. #

Širdingai visus kviečiame šiame išvažiavime daly
vauti.^

LOWELL, MASS.
Šv. Vardo Vyrų dr-jos susirinki

mas įvyko rugp. 13 d. š. m. Per
skaitytas laiškas kun. F. Juro, Šv. 
Pranciškaus parapijos klebono iš 
Lawrence, Mass., kur kviečia da
lyvauti bažnyčios pašventinime, 
spalių 13 d. Laiškas priimtas ir 
nutarta važiuoti. Bus’us paimti iš
rinktas VI. Paulauskas ir Tarnas 
Versiackas., .

Į parapijos pikniką,'kuris įvyks 
rugsėjo 7 d.,. Kindaro ūkyje, iš
rinkta darbininkais VI. Paulaus
kas, AL Pečiukonis, Ad. Dzedulio- 
nis, Jonas Šaukimas, Al. Kriaučiū
nas, Jurgis Šokelis, D. Misevičius.

Vaikelių d-jos piknikas

Rugp. 31 d.-įvyks Marijos Vai
kelių dr-jos piknikas, Kindario ū- 
iryje. Pelnas skiriamas parapijai.

Rugp. 17 d. įvyko Apaštalavimo 
draugijos piknikas. Buvo daug 
žmonių, net ir iš Lawrence, Mass. 
Šeimininkės gražiai darbavosi. Li
ko ir pelno. Vedėjais buvo L. Bau- 
milienė ir O. Grigienė.

Išvažiavo į Chicagą

Tėvų Marijonų Kolegijos stu
dentai J. Sabaliauskas ir J. Buja 
praleidę atostogas pas savo tėve
lius, rugp. .1? d. išvyko atgal į 
Chicagą tęsti mokslą. Kartu su 
jais išvyko naujas moksleivis Al
binas Versiackas. Dieve jiems pa
dėk pasiekti tikslą ir būti naudin
gais Bažnyčiai ir mūsų tautai.

Šiomis dienomis Žvažiavo Chi- 
eagon p-nios Norkfinienė ir Dze- 
dulionienė pas savo dukteris vie
nuoles, šv. Kazimiero' vienuolyne. 
Laimingos kelionės.

Koresp.

*

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas Į- 

vyks rugsėjo 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj,' tuojaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, rifes 
turime svarbių reikalų. <

Kviečia Valdyba

NEW HA.VEN, CONN. -
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks sekmadieny, rugsėjo 28, 
1 vžl. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

SCRANTON, PA.
. Jau visur plačiai kalba, kad 
glies kasyklos “Undenvood” pra
dės veikti. Žmon^ džiaugiasi, kad 
galės Vėl nuo skurdo ir vargo gin
tis.

7 r ’

DENGIMO KOMISIJĄ

■
P-nia M. Bagdonienė baigus dai

lės mokslus išvyko Lietuvon. Ji y- 
ra pasižymėjus piešime ir daug 
darbavosi tarp vietos lietuvių. 
Linkime laimingai pasiekti Lietu
vą.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks -rugsėjo 21 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 21 d.,. tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, rūgs. 14, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyt? ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. Valdyba

z
LOWELL,MASS.

• LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 14 d., tuoj po 
sumos. Ateikite vist Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

Valdyba

WATERBURY, CONN.
Rugsėjo 28, 1 vaL po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdybė

r:------------
BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 26 d., 6:30 va
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate
skolingi. Nepamirškite ir naujų • 1 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadieny, rūgs. 14, 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon SI 
Kviečiame narius ir nareh ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie-

DAYTOI.OEO
LDS. 69 kp. muirinkinaa 

sekmadieny^ ragrtjo 28 d., balny- 
tintj rvetidMj tuoj po



'AB—40 STATĖ ROOMS

vaiebininkų susirinkimas
Rugpjūčio 18 d. So. Bostono

Tik už vienos savaites šv. Petro 
parapijos išvažiavimas. Į tą trum
pą laiką tik visi bėsistorodami— 
dirbdami tepadarys pasekmingą 
parapijai pikniką. _

VAIKAMS 5 
IR MAŽIAU 
12 . . 75c.

KAS BUS RUGPIŪČIO SI D.?
O gi visos Naujos Anglijos lie

tuviai vyks makabiliais, trokais, 
hus’ais, orlaiviais, pėsti, raiti kas 
kaip sumanys j Palangą, į tą gra
žiausią ir sveikiausią vietą tyro o- 
ro pakvėpuoti ir prąlejsti laiką su 
pąžjptamais pasimatyti. Be to, 

bus gera proga pasimaudyt ežerė
lyje ir iš šaltinėlio atsigert vande
nėlio. Bus daug jvairių pamarį- 
nimų. Blaivininkai visus pavaišins 
ir priims.

GAISRAS LIETUVIŲ RAKAN
DŲ KRAUTUVĖJ 

Nuostabų 4&00
Sekmadienio vakare apie 7:30 

vai. užsidegė iš lauko Lietuviu Ra
kandų Krautuvės, 326 W. Broad- 
■vvay, langu uždanga, tfaisrininkai 
greit užgesino, bet ugnis padarė 
nuostolių išlauko, o gaisrininkai 
begerindami apliejo chemikalais 
lange stovėjusius rakandus. Viso 
nuostolių gaisras padarė apie $500. 
Spėjama, kad ant uždangalo, kas 
nors užmetė deganti cigaretę.

te/ Julijona SvirekhrtĄ 'Ona Bu- 
zintė, Jonas Tamulynas ir. Juoza
pas Žareika. Tarnai — Tarnas Li
ka s ir Albertas Stukas Plėšikai— 
J. Selevinas, Kazimieras Naudžiū-

Pi MATĄS ŽEIK1S rago iš Kau
no ir-provincijos, kad visur eina 
statybos darbas. Vedamą kanali- 
zaeija ir statomi nauji namai Pla. 
tesnj aprašymą įdėsime kitame nu
mery.

______  I 

darfetoinkų. O darirfnibkų yra jei 
yra gerų norų. Sakoma kad mūsų

tos jau žinote, kad seimas čia pat, 
o seimui reikia pagaminti naujų į- 
nešimų organizacijos labui. Tadgi 
kiekvienas pagalvokite gerai ir ko 
trūksta mūsų organizacijai atėję i 
susirinkimą įneškite, 0 kuopa pa
duos seimui apsvarstymui Taipgi 
nepamirškite atsivesti nors po vie
ną narį prirašyti

Kviečia Valdyba

Ketvirtadienio vakare įvyksta 
pranciškonų, tretininkų, ir ant 
7-tos L. D. S. kuopos, svarbus 
priešseiminis susięinkimas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Antradienio vakare, 8 vain pa

rapijos salėje, 492 E. Tth St, į- 
vyksta susirinkimas Bostono mie
sto jubiliejinio apvaikščiojimo rei
kale. Didžiausias miešto apvaik- 
seiojimas bus rugsėjo 17 d. Dr. 
Jakmauh yra vienos komisijos 
Bostono apvaikščiojimui pirminin
kas. Daktaras pageidauja, kad j 
šį susirinkimą sueitų viri nariai jo 
komisijos ir pritarėjai, kitos komi
sijos ir abelnai visi kurie intere
suojasi minėtu apvaikščiojimu. 
Natūraliai mūsų lietuviams ameri-' 
konams pripuola šiuo užsiintere
suoti ir padirbėti. Jųjų čia proga.

Kep.

Skaistybė — tai dorybių žiedas. 
Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp 
visų. Joje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi
mas pasiekia tobulumo laipsnį, 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nesvyruokime jos pavadinti 
heroizmu. Kaip ji nuostabi ir ma
loni! Ji padaro jauno žmogaus 
žvilgsnį malonų ir gilų. Ji apšvie
čia jo reikšmingą kaktą. Ji ap
juosia jo veidą jau nežinau kokia 
aureole. Ji išduoda save balso 
gryname tembre ir manierų nuo
širdume. Ji malone nudažo visą 
jo asmenį. Ji skleidžia iš savęs 
mistišką kvapą... Ji traukia prie 
savęs. Ji įkvepia pagarbos, susi
žavėjimo ir meilės.

Fernand Jaznin

PER DU METU
IŠMOKĖTI

PLUMBING ir HEATING

P0WER8 MEHEGAN 00., 
500Broadway

Tel. S. B. 4599— Milton 6211

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
P-lės Magd. Dųobiutė ir Ona Pa- 

šakarniutė, mokytojos, pereitą 
sekmadieny išvyko atostogų į N. 
Y., N. J., Pennsylvania it Wash 
ington, D. C. valstijas. Atostogaus 
dvi savaiti. Laimingos kelionės ir 
Unksmių atostogų.
S

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mase. 

Vice-PlrmtnlnkaS—Juozas Jackevičius,
TO Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, South Bostoą Mass. 

Fin. Baltininkas — Juozas Guzevičlus,
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

iždininkas — Vincas Kallšlus, .
67 G Street, South Boston, Mass. c 

Tvarkdarį* — Petras Geležinis,
14 Vieton St, South Boston, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna kas pirmą 
nedčldienį kiekvieno menesio 2 vai. 
po pistų, Parapijos sajej, 492 East 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Tėvas Antanas Mešlis šeštadie
ny'padarė vizitą kun. Virmaus- 

kiti. Tėvas Antanas važiavo iš jė
zuitų vienuolyno fiaimyninę pa

rapiją su dvasiška pagelba. Po 
atostogų jis atrodo, gerai, pailsė
jęs.

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
P-lė Anelė ŠliuŽiutė iš Jamaica 

Plain išvyko atostogų. (Kada ir 
kur? Red.).

ŠV. JONO EV. BL. PAŽALPINSS
DB-J08 VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
86 Mt. Ida RA, Dorchester, Mass.

Ttilephone Columbia 5437
Vlce-Plrm intakas — J. t. Petrauskas^- 

24 Thomas Pk, So. Boston, Mass. > 
Prot Raštininkas — Jonas Gllneckis, 

S Thornas Park, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Matas šelkls, 

256 E. Ntath St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 

885 E. Boadvay, So. Boston, MasB.
Maršalka — Jonas Zaikis,

• *T tVinfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko, susirinkimus kas trečią 

nedėldienĮ kiekvieno mgnešio, 2 vąl. 
po pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mass,.SMULKIOS ŽINUTES

Karbauskų beveik- visa šeimyna 
išvažiavo automobiliu Pennsytva- 
nljon. atostogauti Ponas Karbaus
kas atlankys tėvelius, Vargonin- 
kų seimą, Lietuvių Dienos apvaik- 
šėiojimą, Seserų Pasionisčių vie
nuolyną ir prieglaudą. Duktė pa
nelė Eugenija grįžta Scrantonan 
mokytis. Sūnus Mamertas valdo 
automobilių, o ponia Karbauskie- 
nė visusvafi^jaųč^  ̂Šiame au
tomobilyje. sekmadieny ;po pietų, 
išvažiavo ir diakonas Skilandis. 
Diakonas pasiliks 14ėw Yorke.

“Labor Dav” daugelis Bosto
niečių išvažinės. į kitus miestus. 
Tadgi likusieji turėtų išvažiavu
sių vieton užsikviesti parapijas 
piknikan genčiij iš kitų miestų.

Rep.

EXTRA!l EXTRA!!
Naujas Palatialis Laivas “Plymouth” išplaukia kasdien (iž- 
skyrui.Panedėlį) į Plymoųth, į Pilgrimų sustojimo vietą, 10 

rusus stat* eooms

VApVBOSAĮ
1830 M.

vo apie Ekonominio Centro dar
buotę.

Reikia pažymėti, kad So. Bos
tono Lietuvių Vaizbos Butas yra 

ir yra inkorporuotas 
šioje valstijoj.

Susirinkime pasireiškė nepasi
tenkinimas Centro darbuote, bet 
spėjama, kad laikas viską išlygins. 
Daugiausia nepasitenkinimo buvo 
Centro pasirinktu organu. Daug 
kas sako, kąd vaizbiečiams užten
ka žurnaliuko, kuriame tik tilptų 
straipsneliai vaizbos klausimais.

Į Vaizbos Butą įsirašė keletą 
naujų narių.

atsekti, nes toje dienoje žmonės
■ važinėja sveČiuosna. Prie to esą 

dAug ižvafiavimų. Kad parapijie- 
-'Z ;'ąai norės parapiją kelti jie niekur

LIETU V. DUKTERŲ D B-J OI 
PO GLOBA MOTINOS BVG

VALDYBA

BRIGHTON, MASS.
Trečiadieny, rugp. 20 d., Lietu

vių Svetainėj įvyko Šv. Vincento 
vyrų ir moterų draugijos susirin
kimas. Dalyvavo apie 120 narių, 
hiskį daugiau kaip pusė visų na
rių. Nariai į susirinkimą buvo 
kviečiami atvirutėmis, nes buvo 
pakeltas svarbus klausimas tai 
svetainės pirkimas.

Dalyvavusieji susirinkime na
riai pakeltą klausimą karštai svar
stė. Balsuojant svetainės pirkimo 
klausimą 33 balsai buvo, kad pirk
lį berytraL.su kitomis draugijomis, 
o balsai, kad ne.

Kilo . nariuose nesusipratimas. 
Nepasitenkinusieji nutarimu na
riai padarė pareiškimą ir išėjo iš 
susirinkimo. Gaila, kad taip įvy
ko, nes gali susilpnėti didelė drau
gija. Valdyba pasibaigus susirin
kimui pasitarė ir paskelbė, kad 
kitame mėnesiniame susirinkime, 
rugsėjo 12 d., svetainės pirkimo 
klausimas vėl bus pakeltas ir kvie
čiam visus narius ateiti ir dar kar
tą šiuo svarbiu klausimu pabal
suoti.

DAR 5 BARGENO DIENOS 
PRADEDANT ANTRADIENY RUS‘° 
KELIONES KAINOS 

NUMAŽINTOS

NANTASKET BEACH
PER PENKIAS DIENAS pradedant antradieny ir kiekvieną dieną 
šią savaitę—Vedėjai Nantasket Beach Steamboat kompanijos skelbia 
bargenų dienų ar.trą eilę — Round trip kainos j Nantasket Beach 
sumažintos pusiau ir bus taip iki subatos ir net subatoje rugpiučio 
30 d.

KARTU SU SUAUGUSTEMS'Round Trip 
VELTUI ĮŽANGOS BILIETU MMM

Į PARAGON PARK V
Vaikams 5-kių ir mažiau 12-kos .

RENGIASI PRIE BBIMO
Pereitą penktadienio vakare Į.

vyko LDS. Seimo Rengimo Komi- * vaizbininkai susirinkę svarstė apie 
sijos susirinkimas. Dalyvavo ir. atgaivinimą Vaizbos Buto. Dr. 
mūsų įžymiosios šeimininkės. Jau Puskunigis iš Worcesterio refera- 
buvo rašyta, kad komisija rengia 
du vakaru, koncertą ir vakarienę.

Šiame susirinkime paesiskiratė 
darbus ir pasižadėjo energingai 
veikti, kad patenkinus delegatus seniausias 
ir svečius ir kad. padarius organi
zacijai naudą

Šiame susirinkime pasiskirstė 
rengimu dirba bęndrai Centro 
Valdybos ir LDS. 1 kp. nariai.

Tikimės, kad tą kilnų darbą pa
rems ir plačioji visuomenė.

*t T*' f. ■' -J : Fi. ii ?. •’i’ g

- V ' r---*-
r vĮaImt nęyątuoą

MOKYKLOS UŽBAIGIMO 
VAKARIUS

Lietuvių Vasarinės Mokyklos 
vakarėlis įvyko penktadienį, rug
pjūčio 22, 1930 po pietų vaikams, 
o vakare suaugusiems. Daug vai
kučių suėjo pažiūrėti gražaus pro
gramų. Vakare suėjo visi tėveliai.

Vaikams programą vedė deako- 
nas Jonas J. Skalandis. Vakare 
vasarinės mokyklos perdėtinis 
prof. Vincas Mockevičius.

Vakarėly dalyvavo klebonas 
kun. P. Virmauskis, kunigai F. 
Norbutas ir S. Kneižis.

Geęb. klebonas trumpai pakal
bėjo į tėvelius. Po to perdėtinis 
prof. Vincas Mockevičius trumpai 
pareiškė svarbumą lietuviškos mo
kyklos. Jis taipgi pranešė tėve
liams, kad vaikai šią vasarą gerai 
mokinosi ir gerai pasielgė mokyk
loje.

Programe dalyvavo sekanti vai
kai ir mergaitė:

Adolfina Masiuliutė, gražiai pa
skambino pianu.

“Tėvo sugrįžimas,” dviejų aktų 
veikalą vaidino septintas skyrius.

VltuMkas ir AL Kleponis. vT 
' Trio — Stuksi broliukai. Juosa- 
pas jmaltembin& pianfc, o ARfertaą 
it EriMMrtas na griežė smuikomis.

Tėrftrotegijcu vaidino Steniate- 
vas Jakštys ir Viktoras UlariČiual 
Šiedu benutikai labai prijuokino 
žmones. K f - * ' “ : >-

■ Jūreivių maišas. Vaidino pirmo 
skyriaus vaikai į? margaitės.
t “Vienok, vyrąs bus.” Vaidino 
septinto skyriaus vaikai, Ona Ži- 
ralytė ir Albertas Kleponis.

“Milįtary šokis” -— Anelė No- 
trimhitė, q jai paskambino pianų 
Bronė Libęikiutė,

šešios mergaitės iš ketvirto sky
riaus padainavo M Varpai Bažny
čios.” Ona Staniliutė pašoko M ak
robatišką” šokį. Jai paskambino 
pianu Bronė Libeikiutė.

Toliaurbuvo dialogas, kurį gerai 
vaidino Stasė Dravinskiutę ir Ele
na PetrauskiutA

“Du klausimu” — trijų scenų 
veikalas. Vaidino penkto skyriaus 
vaikai.

“Prie amato” — vaidino antro 
skyriaus vaikai.

Vaikelių maldelės,—vaidino tre
čio skyriaus. >

“Paslaptis” — vieno akto vei
kalas, kurį vaidino aštunto sky
riaus vaikai Baigdami vakarėlį 
visi sudainavo Lietuvos himną. 
Vakarėlio programa visi buvo pa
tenkinti

Klebonas ir kiti džiaugiasi, kad 
šiais metais mokyklos vedėju ture- 
jo prof. Mackevičių. Jis tikrai 
ęįaug gražių dalykėlių įvedė į mo
kyklos tvarką

Be toj So. Bostoniečiai didžiuo
jasi, kad mokykloje darbuojasi se
ni prityrę profesionalai kaip tai 
prof. A. Židanavičins, muz. M. 
Karbauskas, mokytojos O. Paša- 
kamintė, M. Duobiutė, M. Verveč- 
kintė ir kiti

PATARNAVIMAS DIENĄ 
f IR NAKTĮ

D. 1. Ūlimis
877 ir 44« Oambridge Street 

OMhbridge, Mbm. 
Telephone Univenrtty 8881-W.

Pirmlnlnkč — Teklė ASmenskleng,
63 G St, 8o. Boston, Mm*. • .

Vice-Plrmlnlnkč — F. Zaleckiene,
448 Cambridge St, Cambriilge. MMą>>*' 

Prot Raštininke — Ona SlaurieŽVy; j

Fin. Raltintnke—Marijona Marfcoptete^
664 E. Elghth St, So. Boston, M«* į 

IMtatake — Ona StenluUntfi, '
106 We*t 6-tU 8t, So. Boston, MmA; s 

Tvarkdart — Ona Mlsgirdiene, 7^-?^
1512 Columbia RA, So. Ęostoą Ma* ' j 

Kasos Globėja — E. JantitonfenA f
1426 Columbia RA, So. Boiton, Ite* „ 

Draugija rato susirinkimu*'lriko kas 
antrą utarntaką kiekvieno menmrt* ’;
7:30 vai. vakare, pobažnytluej - 
tainej. - 73 -5'š

Vi«alB draugijos reikalais kreipkiMk’ 
pas protokolų raitininką.

IiVYKO AVIACIJOS 
MOKYKLON

Šiomis dienomis išvyko aviaci
jos mokyklon, Pensacola, Florida 
Jodas Agurkis. ,

n- 1

PARAPIJOS UVĄiUVplAS
Parapijos išvažiavimas įvyksta 

rugsėjo 1 d., “Labor Day,“ 1930. 
jis įvyksta tame pačiame Munch- 
baoi’s parke, Radindale, kur bu- 
ro pirmas šiemet parapijos išva
žiavimas. Rudeny gan patogi vie
ta. Jeigut diena būtų lietinga tai 

parapijos baliui, tuoj po jie- 
salėje ant Septintos, 

i&btl g*rt» čUHmj

berytraL.su


rijoje

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS I~R BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

sitikinimu unijų ar draugijų 
nariai sumaniai katalikų iš
naudoja, ypač komunistai. 
Kame atsiranda unijoje trys

kurs tiek pasidarba-
& Sakalais Liėtuvo-

kas, J. Petrauskas ir V. Pin
kus vyskupinėje seminarijo
je, Huntirighton, L L N. Y. 
Esama jaunikaičių ir kitose, 
Įstaigose: pas marijonus — 
Skrodenis, Jagminas, Či- 
žauskas, pas dominikonus : 
Jankus ir Žvirblvs. Vietinė
je Cathedral College rengia
si prie kunigystės mokslo 6 
jaunikaičiai ir vienas šįmet 
įstojo į Christian Brothers 
vienuoliją. Vis, tai tai para
pijinių mokyklų vaisiai

“DARBININKO” KAINA

Vyras _ įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Seimą Lagerlot.

“DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

pragaras atsiveria. Nusi
skundžia siuvėjai ypač dėl 
^nelaisvės” bernų nachališ- 
Ėumo. bet jokių pastangų ne
deda šluoti juos laukan. Nė- 
jęa griežto nusistatymo

GRABORIUS
• — IR — 

BALSAMUOTOJAS

VYTAUTO D. BAŽNY
TINĖ ŠVENTĖ

Jei Vytauto Didžiojo me
tus praleistume be bažnyti- 
nės šventės, komiteto darbas 
nebūtų pilnai atliktas. Lie
tuvoje labai daug kreipia do
mės, kad bažnytinėmis iškil
mėmis Vytautas D. būtų tin
kamai pagerbtas. Kaime ro
dos bažnytinę šventę apvaik
ščios du kartu: apvaininka- 
vimą. minėti ir jo mirtį. Mū
sų apylinkė viską atšvęs vie
na diena Šv. Patricijaus 
(Petriko Katedroje, New 
Yorke. Iškilmės susidės iš 
sujungtinio choro giesmių, 
pamokslo ir palaiminimo Šv. 
Sakramentu. Katedra yra 
didelė — erdvi, telpa į 500 
žmonių. Manoma, kad Jo

komitetas pramato, tai bus 
didelis lietuviams laimėji
mas Amerikoje. Aš priduo- 
du daugiau svarbos šiai 
šventei nė Dainų šventei. 
Svetimtaučiai mažai kreipė 
domės į Dainų Šventę. Baž
nytine švente įdomausis 
spaudą ir šiaip publika. Sve
timtaučiai turi keistą nuo
monę apie lietuvius, kaipo 
nenuoramas, revoliucijonie- 
riųs, bolševikus, nekultūrin
gus žmones. Bažnytinė šven
tė gi pasirodys, kad mes ka
talikai, tikinti žmonės, kad 
mūs kunigaikštis buvo didis 
vadas, krikščionijos apašta
las. Visokį bimbininkai savo 
pasielgimu mus nužemino a- 
merikiečių akyse, dabar pro
ga Lietuvos gerą vardą ir 
Vytauto D. garbę išgarsinti.

Žvalgas

Bose Vera of St. Domime, ir An
tanina Bružaitė, dabar vadinasi 
St. Mary Vitalis of the Annncia- 
tion of the Blessed Virgin. Abi 
pavyzdingos, lietuvaitis iš Apreiš
kimo par., Brooklyn. Daugiau to
kių mergelių su pašaukimais!

Si^ria mokslo.
.. . ' -

Tarp mokinių siekiančių moks-e 
lo Aukščiau šį rudenį yra; Vincas 
Mikalauskas į,Cathedral College 
(Apreiškimo par.), Antanas Pa- 
žcreck&s į St. John’s High School 
(Kar. Angelų par.), Vincas Pin
kus (Apreiškimo par.) į Kunigų 
seminariją, guntinghton, L. I. P. 
Čižauskas (fcąr. .Angelų par.) iš
vyko pas Tėvus Marijonus į Chi- 
eago, III. Yra daugiau jaunuolių, 
kurie stos -į. High School arba 
College. Ragintina pasirinkti tik 
katalikų profesijonališkas mokyk
las. - &ap.

ISI- 
tfkinimų. Čia trūkumas so- 
eialinio išsilavinimo kurio 
gautų katalikų draugijose, 
Raudoje. Tas pats ir S. L. 
K nariuose. Dauguma jų 
katalikai, bet visoki laisva- 
maniakai juos vedžioja. Dau-

Vytauto D. komiteto 
‘darbai

Rugp. 22 d,9 vai. v. kun. N. Pa
kalnio bute-įvyko apylinkės Vy
tauto D. komiteto eilinis susirin
kimas. Dalyvavo 13 narių. Per
skaičius protbkolą priimtas kun. 
N. Pakalnio raportas bažnytinės 
šventės reikalu. Susirašinėta laiš
kais su New.Yorko J. E. Kardino
lo sekretoriifihi ir kun. J. Sim’onai- 
tis turėjo asmeninius pasitarimus. 
Bažnytinė šventė, nerengiama poli
tiniais sumetifnais, bet grynai re
liginiai apvaikščioti mūsų Didįjį 
Kunigaikšt 
vo bažnyti:
je. Dėl giesmių eina pasitarimai 
su p. Youm katedros vargoninku. 
šventė rengiama antrą ar trečią 
savaitę spalių* mėnesyje.

Vilniaus vadavimo šventę sm. 
rengti išrinktą komisija: -kun. P. 
Lekešis, Gintus, Mačiulis, Strum-

&KONGRESĄ. PRALEIDĘ 

gz .Kat Federacijos Kongre- 
Ufeg praėjo gyvai. Mūsųapy- 
Mnkė skaitlingai ątstovauja- 

j®a sustiprėjo dvasia. Nau- 
gyvybei reikia daugiau 

peno. Pažinę katalikų akci- 
jos svarba ir būdus atsiras 

? Saugiau susirūpinimo Fede
racija. Mūsų apylinkės neva 
katalikai bendrai organiza- 
tyviu darbu atsilikę. Jei jie 
nepriklauso prie katalikų 
draugijų tai niekur nepri- 
klauso arba prisirašę prie u- 
pijų ar susivienijimo iš rei
kalo. Daug šv. Jurgio drau-

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
Kajna:

Amerikoje metams.......... į...............................$2.5G
Lietuvoje metams   ........................................... .$3.00

x
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių 'dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

skis ir Mikalauskas. Tuoj bus iš
spausdinti &how cards, plakatai ir 
bilietai. Šventė įvyks Dexter Par
ke rūgs. 28 d. š. m.

Sekantis Vytauto D. susirinki
mas šaukiamas rūgs. 5 d. 8 v. v. 
toje pačioje vietoje »• Rap.

/f s ; ' 1

Vestuvės
Pranas Venis, gyv. 986 Maęon 

St, ir Elena Medelytė, gyv. 759 
Halsey St., priims moterystės Sa
kramentą, Karalienės Angelų baž
nyčioje rugp. 31 d., 12:30 v. p. p.

. Pas K. Krušmską
Rugp. 21 d. vakare ponai Kru- 

šinskai pasiprašė Federacijos nau
jos valdybos svečiuosna. Be val
dybos narių dalyvavo kun. S. 
Draugelis ir kun. P. Karalius. Po 
skanios vakarienės ėjo-pasitarimai 
Statistinių Žinių rinkimo reikalu 
ir katalikiškų laikraščių redakto
rių ir bendradarbių susivienijimo 
ir bendradarbavimb reikalu. Svar
biomis ir gražiomis mintimis pasi
dalinę, svečiai išsiskirstė. Katali
kų žurnalistų sąjunga daug padė
tų katalikų akcijai, mūsų spauda 
sustiprėtų ir augtų pati Federa
cija.

Amerikoje metams ...
Pusei metų

Lietuvoje metams ....
Pusei metų

"DARBININKO" SPAUSTUVĖJE 
' ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

prieinamomis Kainomis.
/ • • J ’ ‘ - t.

• .K,

Reikale Kreipkitės Pūs

Katalikų mokyklų užduo
tis išlavinti vaikų protines 
pajėgas, .kartu ir dvasines, 

i Nepilnas na išlavinimas jei 
šie du lavinimąsi neina kar
tu. • Todėl mes tvirtiname, 

- kad viešosios mokyklos kata- 
fiko nepatenkina. Viena ka- 
talikų mokyklų rūpesčių yra 

t lenkti mažuosius prie dvasi
nio gyvenimo — rasti pašau
kimų dvasiniam luomui. Tu- 
rime pasidžiaugti, kad savo 
tikslą jos atsiekia. Pavyz- 
džiui, Brooklyne sulyginant 

rjra nemažai pašaukimų. 
Rugp. 19 d. priėmė domini- 
konių abitą dvi lietuvaitės 

L-Rlena Levonaitė ir Antani- F - *• 
r HA Bružaitė. Rodos, Kazi- 
; mierietės turi novicijąte vie- 
' pą panelę iš Brooklyno. 
^Klieriku turime net šešetą: 
Į J. Kartavičius, J. Liusevi- 
čius ir J. Raulinaitis šv. Jo- 

fno seminarijoje, Gardinaus-

“DARBININKAS”
366 West Broadway r' V South Boston, Mass.

KĄ4-' J-'.'’
TeL So. Boston 0620

7. " ' C .• . Zv ,
Prenumeratos kaina: metams $2.00, > 

pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tą žurnalą savo besimokantiems vai-. ' 
karna. Tuo sutelksite jiems džiaugs- 
tams $100, pusmečiui 50c.

“Ateitis” {domi ir nemokslelvlams. '
. - - .. -Z .'i.

jeigu jie nepasistengs išauklėti Juos' 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir Įduoti į 
jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie-- 
sal — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. . Ypačiai daug pavojų yrą 
miestuose besimokinančiai jaunuome-. 
reL Geriausias besimokinančio jaunV 
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvideiimts metų leidžiamas ko-, 
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas 
mo, o sau pe lengvinsite sunkią auklėji- : 
mo naštą. $

“Ateitis.” [J

T€vai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (5 lt pusmečiui ir Išrašykite 

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisves AL 8.

t
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