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Dabar Sharkev turėsiąs kau
tis su Schmelingu, kad lai- 
įnėjus pasaulinio čampiona- 
to vainiką.
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AMERIKOSSEMINARIJAI ? KAPINESGYVULIAMS

mų.

ai.

Su-

r--------- . »i t , i .
‘ ^Vytautas Didysis 

; rojo patrioto pavyzd 
didis žnpogus suprato,' kad 
pagoniškas patriotizmas yra 
palaidas dalykas. Ir jis pa
siryžo įvesti Lietuvoje kata- 

ž likvbę ir duoti patriotizmui 
tikrą ir amžiną pagrindą.’

“Kas švęsdamas ^ytauto 
Didžiojo, jubiliejų kitokį pa
triotizmą aukština, tas įžei
džia brangų jubiliato atmi
nimą, o patį patriotizmą ra
šo ant tekančio vandens.”

x MūsuLaikratis’’

BEDARBIĮJMITINGAS 
CHICAGOJE

CHICAGO, III. — Perei
tą savaitę įvyko bedarbių mi
tingas West Madison svetai
nėje. Šiame mitinge vadova
vo komunistai, kuriems ne 
bedarbių reikalai rūpėjo, bet 
bolševizmo propaganda. Jie 
paskleido daug komunistinės 
literatūros. Mitinge kilo 
triukšmas. Susipratę darbia- 

< pinkai pamatė, kad komunis
tai juos išnaudoja savo rau; 
donąjai propagandai. Polici
ja įsimaišė triukšmaujan- 

s. čius malšinti. Areštavo 135 

A komunistus. Komunistai. už>

jų buvo nepiliečiai, tai poli
cija juos pavedė imigracijos 
komisijai, kuri daro invęsti- 
gaciją. Jeigu ras ką nors to
kio prieš juosėtai bus išde- 
portuoti.

EINA NUO 1915 METŲ

JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

• • • k
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MIAMI, Florida.—Perei-

?' : • * ■

tą ketvirtadieny, Madison 
Sųuare Garden stadione įvy
ko kumštynės iiiūsų tautiečio 
Jack Sharkey su britu Phil 
Scottu. Kumšeiuotis buvo 
sutarę iš penkiolikos raun
dų. Bet Jack Sharkey jau
tėsi .taip gerai, kad jis Scottą 
išiųušė trečiame raunde. 
Scott nepatenkintas sprėndi-

RAUNDE I W a,
------ . . : • '

mu. Jis sako, kad ’Sharkey 
kirtęs jam per žemai ir dėl
to jis turįs būti paskelbtas 
laimėtoju. Bet su jo pareiš
kimu nesutiko gydytojas ir 
referee, kurie laike kumšty
nių padarė egzaminaciją. 
Žmonių buvę apie 25,000. —

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ ISPANIJOS KARALIŲ 
ALFONSO 7

MADRIDr Ispanija.—Pe
reitą ketvirtadieny įvyko de- 
mjonstracijos prieš karalių 
Alfonso. Demonstratai šau
kė: “ Šalin karalius. ” Komu
nistai bandė padaryti savo- 'z- i ’: t ‘ * • • • ~

tiška demonstraciją, bet ne
pavyko. Policija išvaikė. De
monstratai reikalavo, kad 
karalius pasitrauktų ir pa
skirtų kitą, kuris panaikin
tų diktatūrą. Sancęz Guerra 
pasakė smarkią prakalbą. ...

einaAntbadieniaiš
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Kiaušiniai Buvo Pažymėti- pyko. -Patyrinėję, sužinojo, 

_ I “Zwuck” :< kad kiaušiniai buvo grąžinti
’■» - * >
■; ii • -4

f
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unš esi kaip bokštas tvirta 
pasitikim tikrai,

tas Kazimierai! PARYŽIUS, kovo 2 d. Šiam Tardieu kabinetui:

k saugiai mūs seiią Vilnių 
girdim tavo šauksmą kilnų,
iuo mus prie doi*os_varaų 
tas Kazimierai!

nės dar saviem ūkėsam
uodi. Neverti gal esam,

es gvvensime dorai,
■ •»

.. * . .D®guj turi'sau gražų sostą,
- W *r nusibosta: —

• s^ur^as> badas marai, — 
. ■'/ Šwntas Kazimierai!

Sapiošius gelbėjai kadaise ' 
Kwmet jie vedė kovą baisią, 

; Irliems stebuklą padarei, 
^Witas Kazimierai!

j- -

Dar padarvk stebuklą naują: —
• TšfcŠ-Vilni aus plėšrią gaują,

Kiri mus skriaudžia nedorai, 
tas'Kazimierai!

R -
g

im ramūs, mylim taiką,

gsta klastos ir- karai,

Vilniuj švęsti,

Andre Tardieu įteikė prez.^nairgi trumpą amžii^. j
Doumergue patvirtinti nau-
io ministerių kabineto sąsta
tą. > Prezidentas patvirtino.
Dabar telieka^ gauti parla
mento pasitikėjimą. Tardieu
pirmiau sudarytas kabinetas
gyvavo tris mėnesius.
griuvus Tardieu kabinetui 
naują sudaryti buvo pa
kviestas Chautems, radikalia 
socialistas. Pastarojo kabi
netas gyvavo tik 5 dienas.

sudarytas iš nepastovių

Prielankioji spauda :
kad i kabinetą įeina visų par«£
tiju atstovai nors ir neofieįąs

Opozicijinė spauda
kad šis kabinetas esąs d
nesnis.

Jeigu ir šis kabinetas 
tų, spėjama, kad bus paleis*-; 
tas seimas ir paskelbti naujt 
rinkimai. ' •7 » *

, ‘ . Z ' «•
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FORDAS PADARĖ KETURIS! MILIJONUS DOLERIŲ 
PELNO ANGLIJOJ W

— • ~
džio mėn. 1929 m. gryno pel-į

$4,00$
*-K

y *

LONDONAS, Anglija
Ford Motor koniĮ^pija nuo no padarė daugiau 
spalių mėn. 1928 m. iki gruo- 000.

LIETUVOJ MIRĖ AMERIKIETIS
PRANAS BURBA

“Garsas” gavęs liūdną ži- pasidarbavo organizacija

EMIGRACIJA Iš LIETUVOS 
PEREITAIS METAIS

Per 1929 metus iš Lietu
vos emigravo 16,437 asme
nys, iš kurių į Argentiną iš
vyko 6304, Braziliją — 4521, 
Afriką — 1283, Kanadą — 
1279, Uragvajų—1363. Jung. 

•S Amerikos Valstybes — 1355, 
Meksiką — 48, Kubą — 82, 
Palestiną — 178. Australiją 
ir kitur — 32.

Lenino dieną. _ Miesto val
džia kiekvienam ištikimam 
komunistui davė po du 
“šviežiu” kiaušiniu prie pa
prastai duodamos porcijo’s. 
Taip vadinama “duonos” ei
lė susidarė daug didesnė ne
gu paprastai. Mat, kiekvie
nas norėjo gauti “šviežių” 
kiaušinių. Maisto porcijų 
dalintojai kiaušinius įteikė 
kiekvienam iškilmingai. Lai
mingieji parsinešę į namus 
porcijas pradėjo žiūrinėti ir 
kaip nusistebėjo pamatę 
idaušinins sužymėtus vokiš
kai “zuruck,”' lietuviškai 
bus “grąžinti.’1 Dėl tokio 
pažymėjimo komunistai su-

ir ir pažymė
jo grąžinti į Rusiją iš kur jie y T -• • —f .• ZT A’ IK t

J « v" * '*• ' > • T > *

Sovįetų komisarąi?,pavaišino 
savo kolegas Lenino dieriojė.

i

•r 
/

: WASHINGTON, D. C.— 
Kongresmanas Cable prie 
savo ateivių registravimo bi- 

• liaus įnešė papildymą, bū
tent, kad visi ateiviai, kurie 
nelegaliai atvyko į Jungtines 
Valstybes prieš liepos L d., 
1924 m. būtų legalizuoti. Su
lig dabartinio įstatymo lega
lizuojami tik tie, kurie atvy
ko į Ameriką, prieš birželio 
3 d., 1920 m. ,Kong. Cable 
tikisi, kad ta pataisa prie

- , <

buvo prieš uždarymą rube- 
žiaus. Kapitalistai uždari
nėja dirbtuves Amerikoje ir 
steigia naujas užsieny, nes 
ten lengviau-darbininkus iš
naudoti Fordas ir kiti savo 
milijonus veža į.Rusiją, Ki
niją, Lenkiją ir kitur.

■ ; ■ >.<

ItitTVTOB ATA1B

. *
Teko sužinoti, kad šiomisi - - - - - i, į .

DIDINS KLAIPĖDOS 
UOSTJį

Klaipėdos uosto direkcijos
pirmininkas inž. Visockis 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad pradėta didinti ir Klai
pėdos uostas. Didinimas pra
sidės šiemet pavasarį. Inž. 
Visockis pareiškė _dąr,_ kad 
metai į metus Klaipėdos uo
sto apyvarta didėja. Pavyz
džiui palyginus pereitus me
tus su 1928 m., Klaipėdos uo
sto prekių apyvarta padidė
jo 113,000 tonų. Tuo būdu 
visi priešingos Lietuvai 
spaudos rėkavimai dėl ta
riamojo Klaipėdos uosto ny
kimo — yra be pamato.

i -
■ z

VATIKANO MIESTAS. 
— Arkivyskupas;.John TL 
MeNicholš išCincinnati pra
neša, kad turėjęs audijenci- 
ją pas Šv. Tėvą ir kad Šv. 
Tėvas suteikė auką Šv. Ma
rijos Seminarijai, Cincinna- 
ti. Tas labai sujaudino vi-

■ -e- •» .

sus, kad.Šv. Tėvas iš savo 
mažų įplaukų sušelpė turtin
gą Ameriką./

, >

1 įfeiu pirmiaus įnešto bilią^i diį|K$įs Berlyne nežinomi 

piktadąriai naktį, įsiveržę 

atašė pulk. Škirpos 

butan, jį apiplėšė. Dgį pulk. 

Škirpos apiplėšimo laukia

ma smulkesnių Žinių,

X

galės patraukti opoziciją. 
Kaip ten nebuvo, bet ateivių’ 
varžymo biliais pasitarnau
ja tik turtuoliaūip..lŠiąi|dfen 
daugiau yra bedarbių, negu

.X

rėš miestely. 7 Lietuvoje.it' 

gi savo aukomis parerhė j^aŽ- 
.nyčias ir katalikiškas įstai

gas. Šių metų pavasary jis 
rengėsi grįžt'į Ameriką, 
jau taip jam buvo-skirta- sa-’ 
vo kaulus palaidoti tėvynėj 
x Paliko nuliūdime žmoi 
Viktoriją, seserį Jievą B 

biūtę- - Makauskienę, •] 
\vardsville, Pa., brolvaikf 
Benediktą Burbą, Philadeb 
phia, Pa. ir tolimesnių girnių 
nių, draugi! ir pažįstamų. I£

ietuvių bruzdelninkas?:— P. 
Būh'ba. .J. . ..

Velionis gimęs 1872 me-. 
tais Pailių kaime,. Kruopių 
parapijoj. Amerikon atvy
ko 20 metų amžiaus.. . .Ilgus 
metus gyveno Kingston-Ed- 
AvardsviĮĮę, Pą. Velionis per
gyveno dvi žmonas. Treečią- 
ją ;— Viktoriją Bacevičiūtę 
vedė trys metai atgal. Šliū
pą davė kun. J. šeštokas, 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, New York City. /
A. a. Pranas Burba daug‘sėkis ramybėje!

~ WORCS^TER., Mass,--^- 

Animal Rcseue League įšigy- 
jo plotą žemės;ir j^-pavertė 
kapinėmis gyvuliams. My
lintieji gyvulius galės juos 
aidoti šūdam tikromis cere

monijomis; jų kapus aptai
syti ir apsodinti gėlėmis. Gė
ri žmonės gyvulius myli kai
po Dievo tvarinius, bet vra 
ir toktij žmonių, kurie gyvu
lius prilygina prie žmonių. 
Taigi tokiems “progresy- 
viams” kaip tik reikia 
džiaugtis, kad galės laidotis 
su tokiais sutvėrinTaišykurie 
jų supratimu yra visu kuo 
jiems lygūs. . .

i KARDINOLO MERRY DĖL VAi
- LAIDOTUVĖS

— I
A. a. J. E. Kardinolas pa-^>< 

liko testamentą, sulig kurio

—
ROMA. — Vasario 26 d. 

netikėtai mirė J. E. Kardi
nolas Merrv Dėl Vai, buvęs visą savo turtą paliko misi* 
Šv. Tėvo valstybės sekreto-, 
rius ir Šv. Petro Bazilikos 
arkikunigas. Dieną prieš jis 
susirgo širdies liga. Gydyto
jai padarė egzaminaciją ir 
pripažino, kad būtinai reikia 
padaryti “appendicitis” o- 
peraciją. Dr. Bastianelli o- 
perdciją padarė, bet šii<difc 
sustojo veikus. Mirė.' Laido
tuvės įvyko pirmadieny, ko- 

kos. Velionis  ̂o ,65 metus 
amžiaus. ,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

joms, t. y. platinimui tikę 
mo. Be to, jis savo testamen-v 
te įrašė pageidavimą, kad jį. 'į| 

palaidotų arti “mano numyki 
lėto tėvo ir popiežiaus, PiaaS. F-

Šv. Tėvas velionies pagei- A 
davimą patenkino.

Testamenfjlsmžbaigtas pra-t 

šymu, kad lutė kam jeigu pa 
būtų prasikaltęs gyvenda*- 
naas, k<id jąm atleistu 
ketų,''kad jis neturėjo intfc 
cijos ką riors įžeisti. ’ 

---------------------4—'■1 ■— ■

Amerikos Darbo Feedera- 
• z * .. *cijos siuvėjų unija Bostone 

paskelbė karą prieš bolševi
kus, kurie išvedę siuvėjus į 
streiką kufsto juos prie riau- 
šių. Pažymėtina, kad per 
paskutinėj dvi savaiti daug 
streikuojančių siuvėjų nu-

•J - .

LIETUVIS Į SENATORIUS
r a *■

. * • «

CHICAGO,'IH. — V. M.

Stulpinas, biznierius, stato 'kentė j o komunistų suorgani- 

savo .i kandidatūrą^ iš 3-čio zuotose.riaušėse. , David Dtk 

Ulinois valstijos -sčnatoriiubiA ky< sektetorius Internet

» *

distrikto. J o vardas yra de-f, jti«

rkers o upijos^i. i pareiškė 
kad jis tarįsl daug komunis

tus inkriminuojančių Įrody
mų, kad jie veikia už Mas

kvos pinigus ir kad. jiems ne 

darbininkų reikalai rūpi, be; 

komunistine propaganda. .

4'.<c--
■ ■ J- r

mokratų partijos sąraše. Dir 

striktas, kuriame Stulpinas 

kandidatuoja yra Bridge- 

porto kutionijoj.Balsavimai 

įvyks, balandžio 8 dL^is pra

šo, kad lietuviai j į "savo bal

sais paremti).

z . * *

NEPILIEČIAI NETEKO 
DARBO

WALTHAM, ĄJiąssz—Pe: 

reitą savaitę,. CiviS IServiėe 

komisija ir Valštl<$šfDarbo' 

< fJ0artmentas pareiškė prb- 

al Hj-LA^ies^f^tarinena

j

jmajoruPDttane už pri

mai nepiliečių prie viešų

jų. Majoras Duane 

gavęs protestu paleido nuo 

darbo apie 75 nepiliečius) x 

darbininkus. Patartina lie-

♦

ANGINOJ PRIĖMĖ IU MUS PRAMONEI . i 
sumini AJ

. LONDONAS. — Ketvirta- anglies ^hmionei rėgnliuclf

tuviams pasirūpinti tapti pi* diėny* parlamentas priėmė Bilius ptiitntas 2Š0

jMacdonaldo valdžios" bilią prieš 271 bAlsn.liečiais.
*•
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“Pavasaris” jaunuolį-lietuvj iš
auklėt doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori,matyti .visus a*, 
teities lietuvius. - i

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
_ Kaunal p. d. 88.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

“DAI/AC1DIH

negalės- save jaunuolių draugu 
'‘vadinti,* kuris 1930 metais neuž- 
siiprenumeruos .leidžiamo Kaune 
^moksleivių, skaisčiausio mūsų tau- 
l'tos žiedo, žurnalo

fUTCiTiroH

Dygė II. aukšte. Dūmai 
prasi yeeržė į III aukštą, kur 
buvo vaikų bendrabutis. A- 
pie 40 vaikučių buvo jau 
mirties glėbyje. Per dūmus 
nieko nebuvo matyti, girdėti 
tik baisus vaikelių verksmas 
ir riksmas. Ugniagesiai iš
nešė visus vaikus. .Jie buvo 
nugalienti vienais marškinė- < 
Tiais Į gretimą žydų ligoni
nę? (lydytojai suteikė pirmą 
pagalbą nukentėjusioms nuo 
tirštų dūmų ir smalkių vai
kučiams. Kiti tik smarkiai 
jiersigando. Deja, vieno ne-

vaiva- 

qs mo
ir daugelis ®

a a Lt v V

- • : j fa fc”
' X - Ifis ’ v ij

- r t . <«jr
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5,000 LITŲ ATLYGINIMO

Kaunas. Kalbama, kad api
plėštojo banko tarnautojas 
Mileris, kuris pirmas davė 
žinią policininkui apie plėši- 
ką, už savo drąsą norįs 5,000 
litų atlyginimo. Tris tūk?- 
stančius jam jau duoda.

Tačiau kiti pasakoja, kad 
jis neš^s toks drąsus, koks 
pasirodė. Jei išlėkė, pro lan
gą ir iš antro aukšto ttusbko 
nuo balkono, tai greičiausia 
dėl nesvietiškos baimės. Nu
šokęs Prezidento gatve bėg
damas rėkė, kad “‘plėšikas! 
plėšikas!”. Bet gąlį bįĮtj'ir 
kitaip^ Vis dėlto.aišku,.kad 
be jo plėšikas būtą lengvai

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBSTI DARBININKUI SURASTI 
' kELitiff iB'BūDts vaduotis

- Iš VARGŲ. IR NELAIBIŲ
.< - ..... ,1—LL..„ -i-—■ .:.

yra ■ ■ ,

TINKAMIAUSIA^ LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
• • ' i : . * ' a-, i t G įį- Įi 3 ži .į

KONFISKAVIMAS ; 
' UŽTVIRTINTAS

Vilniaus Apygardos Teis
mas oficijaliai pranešė rė- 
<d&kęijaį, kad ‘‘-Vilniaus Rv- 
stojaus” 5 Nr. konfiskavimą 
už straipsnį .-‘‘Beprotystės 
'vaišiai užtvirtino. Redak- 

pasprukęs’ Mileriš vrU įofius traUidariias atsakomy- 
kabeičikašs įstatymą’§1.

"DARBININKO” NUPIGINTA KAINA::
r y ■ u - - <? 1 •- r ■■■' ' •••

Amerikojc •••••••••
> * Į^tisci metų . ........................    $2.00

Lietuvoje metairiG.-.—. • • • • •••••••••••••••*. .^5.00 

Ir usei metų .*ffi^.50

Amerikoje metams

Lietuvoje metaiųs

.............
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 

' Reikalauk pasižiūrėjimui.

VSTUVĖJE

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ 
(turinčių irti 5000 pušį.) * — 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi- 
iį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visubmėnės ir akade- 
miš.kbjo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo Ifeidiiąo pradžios. Bet “Ži
dinys ?{darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog biltų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios1 profesijos ;jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo nėprenumeruotij ir 
neskaitytų bent nuo 1930 mėtd 
pradžios.- >'■ -i H ;įr
j, “Židinio kaina Amerikoje: met.

L NAUJI PASKYRIMAI z 
gailias.— ‘-Id. Stlme ” ra

šo, kad yaĮstjiau^UĮiukų^ų- 

•las ji.Kvieska pakviestas į 

ffijn.įsteriją- jĮSgjęi- 

ėmusiai bus paskirtas pensi
jų skyriaus vedėju;; r r 

; f r ' bfr -Wz! t. - i ,

- MAKŪP8K LDETUVOJB
Kitunąs. ’— Sausio 27 cL 

kįoį ...gaisras žydų vaikų 
namuose (Pilies g. 13 Nr.). 
Rajonas tirštai užstatytas 
mūriniais' ir mediniais na- . ... ' . . > ■ ■. . . .. .
maistu visokiomis galerijo
mis, balkonėliais ir t. t. Į 
gaisro vietą atsiskubino 
miesto ugniagesių komandų, 
2 savanorių gaisrininkų ir 
kariška 1 gusarų pulko ko- 

DARBO FEDERACIJOS ŠUVA maudos. 
gr!f ŽIAVIMAS PASIBAIGĖ

Kauna*. — Vasario 2 d. 
suvažiavimas policijos buvo 
uždarytas-, tačiau Vidąu# rei
kalų'minist. leidus, vas. 3 d. 
JŽ. yal.-stivažiavimas vėl bu
vo tęsiamas. Suvažiavime 
^alyvavo 126 skyrių atsto
jai ir atsilankė 207 svečiai. 
Stivažiavimas praėjo labai 
karingoj ir griežtoj opezici- 
nė j nuotaikoj. ----
t Suvažiavimas priėmė ke
lias vidaus politikos klausi
omis rezoliucijas, 
k Reikalauja, kad būtų su
ruktas seimas, kad valdžia 
nepėi^ekiotų organizacijų, 
kad panaikintų spaudos cęn-

I^yyr. Darbo Kederacijos 
^^retoriatan išrinkta^ Am- ; 
fyrofeitiSrAviefėiiaitė,. Dbvv- 
Haitis, Katilius, Jočys, Kau
pas ir Milčius. • 
Bau -——-

nukautąs, antras ąuzeista^ir 
trečias rytojaus dieną vėlia- 

vėlų? dar nenuėmus, mįškų 

administracijos kartu su vie

loj 11a-

riiis,' irgi^viŽUi lengvai' i8i- 
kautas. Tame miške taip ’ 

pat rasta visąi šudraskv ! 
stirna. Iš pėdųdiuvo yti, 
kad vilkaį.ą^^ų.10 
prie tų vėliavėlių neprisiarr 

tino. Vilkų medžioklė nepa- 
prastai šūįdpmino vietos gy
ventojus, kurie noriai eina 
medžiotojams pagalbon ir 
talkon.
- Vilkmergiečiams ir šiaip 
į turgų atvykusieniš ūkinin
kams taip pat teko gera pro
ga gulinti p. Dirmonto kie
me jau nepavojingame padė
jime vilką pamatyti. ’

fifclmd per administracijos 
iįn&j antro rajono ribose, iš 
įgspuotos Lietuvos atbėgo 
^jęnkų kareiviai — IĮ ųįo- 

esančio Suvdlktroš; 
^ėiviai — Mykolas Repą 
į^Jnadas Jeekevjčius įferė- 
^įMniją -užėjo pas mūsų ū- 
^&inką ir paprašė apie jų 
įvykimą pranešti adminis- 
fcacijos linijos sargybių.
;?ĮSulaikytieji kareiviai mū
šų policijai pareiškė, kad iš 
enkų kariuomenės pabėgę ir 
aa, Lietuvoj, norį apsigy- 
renti.—Pabėgėliai*su savim 
itąinešė kardus.

pavyko atgaivinti: nelaimin
gas užtroško prausykloje 
kartu su savo šimeliu.;\ :

Gaisras per porą valandų 
buvo likviduotas: Apdegė 
nork kanibariu H aukšte'.'—“ 
* lTgdrithfe’^rin^
minia žmonių. Alofėiyš kTau- 
sinėjo apie savo- vąikų liki
mą. Sieivartas apėmf* visus. 
Kiek nusiramino, sužinoju
sios, kad visi išgelbėti ir tik* 
vienas mirė...

VILKŲ MEDŽIOKLĖ

Yiikmeryė. Iškritęs snie
gas davė vietos medžioklės 
draugijai progą vasario mėn. 
2 d. Taujėnų miškų urėdijo
je, Užsienių girininkijoje, 
surengti didelę vilkų me
džioki ę. Miškas, kur pašte - 
bėti vilkai, buvo iš“ anksto 
draugijos vėliavėlėmis ap-

lo ir v:«t
_.ŲO8 
tykios ir 42 utrakvistinės, t. 
^ lenkiškai gudiškos.

PERLOJĄ, Varėposj vąls. 
Nemanas musų Sodžius turi 
apie 5QQ gyventojų; kurie de- 
markacinės linijos perskirti 
pusiau, palis gyvena Ne
priklausomoj Lietuvoj, dalis 
šiapus. Nepr. Lietuvos pu
sėj'pereitais metais pabaig
ta stayfi mūro bažnyčia, ku
ri greitu laiku bus iššventin- 
ta./^argas tik su mokykla, 
ries savos neturime,1 ir visi 
mūsų rūpesniai nieko iki šiol 
negelbėjo. Nežinom nei kas 
daryt. \ • ’

m klebonauti nelietuviškose 
larapi j ose, ’' bet lenkiškose 
tAa' gudiškose. Todėl su
prantamą, kad būdąmas at
skirtas nuo savųjų, negalėjo 
mūsų'tautos atgimime daly
vauti. nors vpą amžių pali
ko dideliu pątrįjotų savo 
tautos mylėtoju. Dabar gi, 
kai a. a. kun. Abaravičius 
jau miręs, tuo pasinaudoda
mas “katalikiškai” laikraš
tis “Dž. Wil/’ apteršė, ve
lionį minėdainąs jo asmenį 
su lietuvių-‘šovinistais,” ku
rių darbus neva tai .velionis 
dažnai pasmerkdavęs. Tą į- 
žeidžiančią velionies asmenį, 
straipsniapalaikį pasirašė 
YK. J. S.” tur būt kuni
gas. Gėdą taip traukti ant 
sutiūrivjusio 'ČnVlekiško kur
palio a. a. velionies asmenį.

, “DARBININKAS” ; i

EINĄ DU KAkTU SAVAITĖJE.
■ y į. į 1 «• 5 "■ ■

GALINU UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ 
n i‘ j i.L- - t

'Kaina:
i ! t : '

:0° ADMIKIĖTRACUA . 
'' Bouth ifoskm, Mm*

i 366Broadway,
T ’ r~-: ‘ *>

Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
■ pat, kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
'/rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, Įdomių ir rimtų straips- 

Bniu, iliustracijų—pažinsi visą Lie- 
riįvos Besimokančio jaunimo g}-ve-

“Ateitis” visų pigiausias Lietu- 
rĮroje žurnalas. ,I:ž $2,00 ji gausi 
■.■kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
^Gimtos Draugo” priedu. Pusm. 
ĮįjgĮOę. Mokšleivams; met. — 
įrjfcĮČO. pusm. $0.50. Tad' skubėk! 
ij/.JAflr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais- 
hwAL3.
K'jfcolė trokšta rasos ,gamta gaivi- 

ŠAUffi'• ir stiprinasi saulės spindu- 
^Hais, o žmogaus širdis iigisiHevų 
<«fees—gimtinės, ““gaivinasi ir stip- 
^risiasi jos gyvenimu ir žiniomis.
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Mokytoja surengė Masėje, ap1
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klausomybės paminėjimui. Sesutė ‘
vavo. Negalėjo j! atsistebėti kaip mes esame tokie karšti 
patriotai Lietuvos. ;Žįnoipa, mes stengėme^ ^.ogęriausįti 
atlikti savo užduotų programos dalį. Man jrgi prisiėjo sa
kyti eilės. , Vyriškai pasakiau,, tai yra su vyriška drąsa. 
Visi vaikeliai mandagiai užsilaikė laike programo. Neži- 

j ♦* •»- j I • J •“ J. T • J * 1 • 1  • ••

t

Manau, kad kiek\Tienas manajauuų^skaiiytojų džiaugs- nau kodėl tą (jieiią pasidarėme^tokie karšti lietuviai, 
•mirigai su tėveliais apvaikščiojo ^Lietuvos Nepriklausom^.’**-* ’ 4 • . . i * - a *• f

bės Sukaktuves Vasario 164ą. Didis džiaugsmas turėta 
atsirasti kiekvieno jaunuolio širdyje, kac^r jie yra nariais 
tokios prakilnios tautos; LietuvaTaj-viena iš senesniųjų 
tautų, kuri tari pasaulinėje* istorijoje parašytą garbingą 
sava praeitį. Laimingas tas lietuvis, jaunuolis, kuris' iš 
tėvelių apturėjo’narsų tautinį supratimą savo širdyje, ku
ris visur ir visuomet drąsiai svetimtaučių akyse statosi 
kaipo tikras jįetuvis, nors ir čia7Amerikoje gimęs. : *

Gaila, bet rasime daug vaikelių, kurie Lietuvoje gimę įr 
jaunystėje augę, bet pabuvę Amerikoje visiškai išsižadą 
savo tėvų šalies, kalbos, įpročių.- liūdniausias apsireiški

amas tai tame, kad rasime ir suaugusių lietuvių, kurie vie
šai pareiškia, kad jie neesą lietuviai. ' Permaino savo pa
vardes, pasišalina nuo lietuvių veikimo, gyvenimo. Nelai- 
jūingi sakau tie tėvai, kurie Lietuvai paaukavo tokius sū
nus ar dukterys. Airių vaikai visur ir viešai su nebaugiri- 
ga dvasia skelbiasi, kad jie^są “Ir-ish Americans,” tai ko
dėl mūsų be' avių jaunimas ilgi negali tokį pasiryžimą pa
rodyti. • , ' <
v.....Būkime Lietuviais. Tegul praėjusis Lietuvos Neprt.
klauson lybės šventės apvaikščiojimas uždega mūsų širdyse 
aidesnį narsumą -r meilę prie Tėvų tautos.. Paklausykite 
ką mūsų narinis Lietuvių tautos poetas Jonas Kmitas turi 
pasakyti jūsų jaunoms širdelėms.

• / . ./ 
Pamačius jauną Lietuvaitę, 
Alums linksma daros ant širdies, 
Kad ji, nors neaugštos kilmės,- 
Bet panaši vr’ į panaitę.

- Ji mandagi ir išauklėta, 
y/lr kalba taip rimtai, išlėto, 

Matyt, subrendus, apsišvietus. 
Ji padainuoja ir pašoka,

” Tiktai stebėkis ir klausyk ! ; .
Puiki mergaitė,—gaila tik, ; >: : - »,

.KAD JAU LIETUVIŠKAI NEMOKA’
■ ; ** 4-- t 4.^ S A-.’

•miiigai su tėveliais apvaikščiojo>Lietuvos Nepriklausom?; Būtų gera, kad visuomet mūsų širdyse irmintyse pasilikA; 
tie jausmingi lietuvvstes ttaskimhii'h «J)
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1930-tuose, D. L. K. Vytauto me
tuose, sausio 26 d., Cbnneeticut’o 
valstijos "lietuvių, visų srovių ats
tovai, .atsiliepdami.į laikraščiuose 
patalpintus skelbimus, suvažiavo 
W^tęrbury,* Conn. ir 3:30 p. p. šv. 
Juozapo svetainę j pradėjo suva-

Jwas)BuMimą<iehkagQ<)i

B
•J/sU .rr?xAf.i ii

,—.ttJ : ” :t - o1h/h

i Kas sake; kad katalikiškos parapijos mokyklos hemo1 
kiną tėvų Šalies meilės. Kuomet aš eidavau į viešųjų mo
kyklų, maža žinojau apie Lietavų, jos kalbų, ir dainas. Kuo
met tėveliai lei<į(T eiti į mūsų parapijos mokyklą, tuomet 
jaučiau savo širdyje didį atgimimų lietuvystėje. Mūsų 
Sesutei.. mokytoja nežiūYint, kad ir Amerikoje gimus ir 
augus, vienok jos širdyje dega begalo didi meilė prie lietu
vystes.. Kaip ji gražiai moka lietuviškai- kalbėti. Aš Se
sutei vienų.dienų sakiau: “Sesute, mane,išmokink taip gra
žiai kalbėti kaip jū$ kalbate. ” - >
’ Kadangi pereitų sekmadienį apvaikščiojome Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę, Sesutė norėjo’surengti mokyk
los klasėje trumpų programų paminėjimui.'- Kiekvienas 
iš vaikelių tarėjo kų nors surasti, ar tai eilutes ar dainelę, 
kuri išreikštų lietuvystės dvasių. Aš irgi norėjau kų nors 
gražaus surasti. Ir suradau, f Tai yra eilutes apie Lieta-

i .uit’-

• \io \tAETUVA MOTINĖLĖ 
O Lietuva, motinėlė! • ! 
Tave naktį aš sapnuoju; 
Tavo mano vis širdelė. 
Tau rašau aš ir dainuojul

va. t
s

J; 
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Nėr tėvynės be liežuvio,^ 
Kiekvienas tai gali suprasti 
Atimk kalb(ą nuo lietuvių, 
Tai. Lietuvos nebus rasti. *

, ■ ' ■ < •*': ;< • * ■: t ff:’
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antrasis sumanymas: Muzikos ko- komisijai.' “JI pranešan 
misija. • Gerb. kun. Karkauskas romą lrnlnni 
pažymi, įog būtą renkami žmonės ~ * 
nusimaną apie muziką ir sjūlo p-lęJįog ūeįįi gatvėmis Tas 

Plikoniutę, ši atsisako. Išrenka- į mas a.tmetąmas_įr p>ąlie_ 
mi p-nai: Aleksis ir Steponavičius, spręsti vyr. komisijai Kai 

Dekoraciją komisijai Siūlomi Vienbalsiai nutariama, jog vh 
gerb. kun. Kazlauskas, Asevičius, stovai būtą palikti subkomk 

Paskutiniu kalba gerb. kun. 
kąuskas. Kalba apie kopei, 
denciją sutvarkymą. Patarto,; 
kiekviena kolonija turėtą l 
komisijas ir vyr. komisija sus 
Šinėtą su tomis vietinėmis. Pi 
mi, jog reikią patraukti visos dį* 
j^s, kurios neprisiuntė atstovą i? 
primena apie tas kolonijas, kuriat 
visai nebeturi komisiją t. y? nėra 
susiorganizavusios^ Apie, šias ko
lonijas turi susirūpinti vyr. komi
sija-ir jas paraginti. Tuo baigia
mas suvažiavimas. • > .

Giedamas tautos himnas ir sūr 
šunkama tris kart valio, už lietu- 
vią vienybę. Baigiama 7:20 v. jg 

Pirmininkas Al. J. Atokrii 
Raštininkas Eug. žiuryB.

S. Prašome, jog visose kolo
nijose būtą išrinktos komisijos^, f; 
kurias įeitą visą draugiją atsto
vai ir kaip galima greit, praneštų  ̂
savo valdybos antrašą vyr. komM 
sijai, gerb. kun. Valanti e jul 46 % 
Congress Avė., Waterbury, Conn, - 

1 Raštininkas: Eug. Žiūrys' 
Į • . .'- y

Kitą laikrašeią prašoma peri 
spausdinti. -• 3?

_________  ______ L____  
' ■_________________ J V . ■ ’’

« Laikraštis geriausiai suartina S* 
eivius su savo mylima tėviške Lfe 
tuva, laikrašty atspindi kaip v 
rody senosios tėvynės vargai ir 
sisekimai, liūdėsiai ir džiaugsi 
todėl kiekvienas išeivis turi s 
tyti bent vieną tėvynėj lėidfil 
laikraštį, kad jos neužmiiitą.:*5IA 
daugelio laikrašeią įiąkaititouffiMf 
yra išeiviams ir lietu 
kams ūkininkams tik

“ūKnmnL
■ “ t. ■ V :

^ /iŪKININKAS’Vv^ 
įaliki&oj, tautiškoj dvasioj 
vi demokratiniais pamatais 
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina, kąs nį 
vaitė gražiai paveiksluotas, duodą 

; daug žinią iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais Jdausimais: apie 

. dirbimą, gyvulią aąginimą, 
1 ninkavimą, rinką ir kainas, dedi 

daug gražią pasiskaitymą, juokiu 
• įvairenybią ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 Htal arba 50 ar 
menkoniską centą, o Amenkortr 
15 litą arba vienas ir pusė dol< 

; Pinigus siųsti šiuo adresu; L 
uanto, Kaunas “ŪKININKO* 
niništraci jai Gedimino g-vė 30 
X Neužmirškit, kad “ŪK1N 
KAS” yra gražiausias ir mylimi 
stos ūkininką laikraštis, todėl 
delį džiaugsmą padarysit užsa 

I darni jį javo giminėms ir ]
miems Lietuvoje-

X ....

Paskutinis klausimas,

Suvažiavimą* atidaro gerb. kun. 
>ia!aiftiejtis, sveikina atstovus, nu

piešia ją svarbą ŪtdyVąujant su- 1 
važiavime,^ linki ,, pąsjįjekimo.. ,ir 
kviečia išrinkti įgabjojųną (man-* 
datą) patikrirtųnui kaniisiją.

Kandidatais statomi: ponas A- 
leksis, pirmininku, gerb. kun. Kaz
lauskas ir Eug. Žiūrys, raštinin
kais. Vienbalsiai priimama. Ko
misija užima savo vietas ir prade
da tikrinti įgaliojimus. Laike tik
rinimo p. Aleksis,; kviečia'žymes- 

i nius veikėjus prasitarti Kalba 
gerbiamieji kun.: Ambotas, Pan
kus, Karkauskas ir vaistininkas 
Tareila. Patikrinus įgaliojimus, 
pasirodė —• 77 asmenys su įgalio
jimais ir 43 be. ‘

(Atstovą pavardes išbraukėme. 
Red.) , . v. . - , ..

Nutariama be įgaliojimą atsto
vus skaityti tikrais, jei jie sekan
čiame suvažiavime pristatys įgalio
jimus.' Po šio j vyksta komisijos 
perrinkimas. Senąį komisijai iš
reiškiamas pasitikėjimas ir ji pa
liekama. viee-pirmininku išren
kamas gerb. kun. Ambotas. Vice- 
pirm. įneša sekančią dienotvarkę: 

1; Suvažiavimo atidarymas;
2. Rinkimas laikinos komisijos;
3. Įgaliojimą patikrinimas;
4. Šventimo klausimas;
5. Vieta irlaikas ; '
6. Vyriausios^ i muzikos/ dekorą? 

cįją, spaudos, komisijų rinkimas;
-7. Šveptimo būdas;

* 8. Finansą reikalai;
9; Numatymas sekančio susirin

kimo-it‘vietos; , : ’> <, • _ ,7
10. Klausimai bei sumanymai.
Einama prie dienotvarkės. Ka

dangi pirmieji trys jau atlikti, pra- 

f Vienbal
siai nutariama švęsti. Einama toė. 
liau. Vieta ir laikas. Siūlomos 2 
vietos; 1. Waterbury, 2. Hartfor
de. Po ilgą diskusiją nutariama 
Waterbury, nes čia geriau iš fi
nansinės pusės. Be to čia daugiau
siai apgyvendinta Įjetuviais ir vi
durys valstijos. Tuo reikžlu kal
ba gerb. kun. Valantiejus. Balsą 
santykis 60 prieš 30 už Waterbury. 
Kitu buvo įnešta, jog spręstą ko
misija susidedanti po vieną iš 
kiekvienos kolonijos, tačiau tai bu
vo atmesta. s - .

Sekantis klausftnas—laikas. Siū
loma Labor Day. Tai atmetama. 
Kalbama, kad švęstume kartu su 
visais Amerikos lietuviais; Nuta
riama pavesti šį darbą vyriausią-, 
jai komisijai. "

Seka vyr. kom. rinkimas.. Kan
didatais siūlomi gerb. kun. Valan-. 
tiejus, Tareila, gerb. kun. Ambo
tas (atsisako) Mikalauskas, gerb. 
kun. Pankus, Vidrikis, Žiūrys, A- 
leksis, Labeekaitė (atsisako) Gu
diškis, Žailskienė, Totoraitienė. 
Balsuojama slaptu balsavimu. Da
linamos kbrtelės. Balsus surenka 
ir tikrina 'p-lės: Liutkiittė, Labec- 
kaitė, JačiūniūtĄųr Anilučiūte* 

'Sekama dienotvarkė. Finansai 
Įnešama 2 projektai 1) rinkti 
naują komisiją ir 2) palikti vyr. 
komisijai Balsą dauguma laimi 
-..\

Gudiškis, Aleksandravičius inžiū- 
rys. Gerb. kun. Kazlauskas atsi
sako. Išrebkami AlSfe^aHdraviČR^j- 
Gudiškis, Asevičias, ŽiĄsys gi, jam 
atsisakius paliekamas patarėju. 
< Spaudos komisija. Šiuo klau
simu kalba gerb. kun. Karkauskas. 
Jis primena, jog turžtų būti ^pa
našios komisijos ir kolonijose. SA 
vąžiavimo dalyviai vienbalsiai nu
taria, jog paskirtą pirmininkas. 
Pirm, skiria, gerb. kun. Kazlauską, 
Gudiškį f" Tareilą. Baigiami tik
rinti vyr. komisijos balsai. Išren
kami penki gavę daugiausia bal- 
sąY-**—— 

f *

1. Gerb. Kun. Valantiejus
2. P-nas Tareila
3. Gerb. Kun. Pankus
4. P-nas Mikalauskas
5. P-nas Aleksis

Komisijai paliekama teisė tarp 
savęs pasiskirstyti pareigomis.

.Gerb. kun. Pankus kalba apie 
Vytauto paminklą, kuris būtą fon
do pavidale. Iš to fondo būtij 
skiramos stipendijos lietuvių vieti
niams moksleiviams eiti mokslus 
Lietuvos universitete. Kiti gi į- 
neša, jog skirtų nuo šventės pelną, 
jei būti), Vilniaus vadavimui. Bu
vo Įnešimą ir orkestros klausimu. 
Nubalsuota Vilniui vaduoti. To
liau kalba p-nia. Zailskienė, apie 
nupirkimą ūkio senėliams, nega
lintiems dirbti. Mikalauskas už 
tai Waterbur’iui primeta. Šiuo 
klausimu kalba gerb. kun. Valan
tiejus. P-nia Zailskienė savo pa
siūlymą atsiima. Balsuojama ant
ru kartu ir nutariama Vilniaus va
davimui. ‘ :/ ■
j Devintas punktas. Pavedama

»> j-- g»• i i-a. -t BM 
fflrižtylrite ir platinkite mėnesinį 

'■ niokslo, blaivybės ir sveikatos 
b ladcraštį .

' “SARGYBĄ

68
63
52
47-
46

..., Ar. žinote kas jp&ij įąs eilutės pasakė ? 'Tai mano myii- 
pas tėvelis. Jis sakė, kad jo senai močiutė jį mažą išmokt-- 
no ir liepė, savo vaikeliiis-išm^kyti. . Arne' geras mario, tė- 
įvelis ? Aš žinatij krfd jiš trokšth mrine užaugamą matyti tik-

' ' ■ ’ ... ' H • ’ ’ ’ .-.-ijMr 'Ai:; -- ’ - r .

/ l > 3—. * 5 ž r - - s ' "

> •' *5* • t : Marijona Soboliąuskaitė
' ■ . ’ " ’*'• ‘. ’ • *♦ ‘w _ .
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. i*' ./ - .•' ~ -** -* ■ i --v ' '

-■ r-»i žlii__ — ’ -r--, .v .. •'>- • • ■: .

Žiūrėk į Lietuvį vaikiną, 
Kaip pasekmingai kelią skina * * 
Šioj svetimtaučių šalyje! ’
Mokytis neblogai sugebia > i,

; v'±s jo gabumudaangias 
Amerikiečio tūri gymį, 
Ir sportuose jis atsižymi,; 
Ir moka žaisti svaidiniu.

—"v T *

Jis yr’ puikiu tėvynainiui 
Mūs vardą pakelia į viršų, 
Bet-kąjĮ lietuviškai užmiršo.

Žiūrėkie į vaikučių būrį: 
Kokie žavėjanti, linksmi!.. X .. 
Tarp svetimtaučių augdami, 
Kaip drąsiai jie į žmogų žiūri! 
Triukšmingai tarp savęs jie žaidžia. 
Neužkabinę nepraleidžia 
Ir mušasi, net dulkės rūksta 1 
Tūi niekis! Jie tautos viltis! 
Jie mūsų tėvynę atstatys! 
Tik vieno mažmožio jiems trūksta: 
Nuo savo užgimtos dienos 
JIE NEVARTOJA MŪS KALBOS.

»
ra lietuvaite.

r

/

ĮHr
Į*'

t
Į

/

/

I
... <p -
• ' r

z

I
r

f

L

I
i

»

V

VALIO LIETUVA! '
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Kas šakė, kad mes Amerikonukai neturime širdyje pa
siryšima prie Lietuvos. Pereitą antradieny mūsų Sesutėj. 

‘ ____________ , .‘ę -
» M . ——■ ■ M ■!■»■■■! M ■ ■ ■ I I I ——
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;_____

į Mūsų gerb. klebonas 'savaitę, prieš Lietuvos Nepriklau
somybes apkvaikščiojimo šventę prašė mūsų-parašyti 
trumpą rasinį temoje: ‘‘KODŪL AŠEŠU LIETUVIS?” 
Mėginome., Žinoma, ką galima daug norėti iš mūsų Ame
rikonukų. Vieni sako,-kad mes nieko nesuprantame apie 
Lietuvą. Kiti kalba: “ką jiems čia rūpi Lietuva ? Treti 
Užtvirtina, kad iš mūsų išaugs “berneliai.” /Ketvirti jau 
priskyrimus prie “airišių.”/ Ką padarysi, kad. žmonės 
begalo keistai į mūsų gyvenimo stovį žiūri- Mes nepasi
duosime. Jeigu mes esame vaikai lietuviu tėvu, tai ir mes 
norime būti tokiais kokie mūsų tėveRalT v :
j Čionai paduosiu keletą ištraukų iš savo rašinėlio.

Kodėl aš esu lietuvis? " ' ' ' ■ ’ 1 '
. ■ "   * . • - * * ' . , . o

1. Jeigu mano, tėveliai gimė ir augo Lietuvoje, kodėl
aš negaliu būti tokiu kaip ir jie. - ’’ \ ’ ' ■ ' ų

2. Jeigu kiti nori iš mano širdies išplėšti tėvij šalies 
meilę kodėl aš turėčiau jiems pasiduoti. .

3. Lietuvos istorija begalo graži.
4. Lietuvos praeitis garbinga.
5. Mūsų klebonas sakė: “Gėda ant gėdos, nemokėti tos 

kalbos, kuria kalbėdavo tėvai mūsų tautos.”7 '
< *• Vincentas Sabutis

■r ' ’ • ' • v X. -
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ZIMBTAI ZIMBTAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENB IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

“KARĮ”
PIGU, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAATĮ.

• • ’ ■ "f \ ,

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto* 
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tfc K i ek v i eii i - 
m e “KARIO” iir. ^Talinksmas skyrius “Kup- ■ 
h'rtėjpabiros.” * . ' j •’'C

fiietoet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: i/ietavoje 8 litai; Amerikoje"! dole
ris 6b amerikoniškų ccfitų. y
, v Redaguoja kpt., Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdybą./ -

AdrMM: Bvropa—Lithuania, Kūmas, NepriktaMO* 
mybfc tikšti “tARW.°* •

l

■ i

v
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“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos 
skyrius: 1) Mokslo populiarlzacijos ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybes, 3) 
nkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų. 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasauli^ fr 16) Įvairenybės.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkauą- 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Ranlinaitis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. t). Juš
ka ir kiti.^

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už
sienyje 12 litų* itfetanfSr-pusel metų 6 
litai. ■

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
“Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie
tu. ■ .

Skaitytoju skilčiai padidėjus iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bus 
padidinta tris kartus. <

■ Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” ka8 
nepritruktų pirmųjų numerių

Adresas: Kaunas, Liaudies namai,1 
“SARGYBOS” adm.

• z - ~V

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
'/ •

■ * -> '
■ f : ' 

f
/

/

,VS

—

. 5 *

Su gilių pagarba,

B
. *

, ‘ . v
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P. S. Begalo linksma pranešti 'kad į šį leidinį raštus 
prisiuntė susipratęs jaunimas. Ijėgalejau, dėlei stokos vie
tos laikraštyje visus jų raštelius sutalpinti*. IŠ viso pasi
rodo, kad Lietuvos Nepriklausomybės sveniės apVaikšcio- 
jimas padarė į musri jaunimą didį’įspįuįį:/ y/AHA k'.V'1

Antra? iš raštelių matysime,, ypatingai kokia begalo 
malonią ir patriotinę dvasią jaunimui suteikia Seserys 
Mokytojos, įvairių mūsų lietuvių parapijų mokyklose. Štai 
pasirodo vienas iš gražiausių apsireiškimų, kad užlaikys 
mūsų augančioje kartoje Lietuvybės principus. Norėčiau 
kad ypatingai tie kurie nuolatos turi griežti nusistatymą 
prieš katalikiškas parapijines mokyklas pamatytų įu ko
kia dvasia vaikeliai* yra auklėjami.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytu Jumyse Brollai-Užjnrl& 

3al meilę ir prisirisimu < prie gimto* 
įlos Saleles Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytu patriotizmu ir kurstytu kata
likiškojo idealizmo ugnff..

— Tai dar prieS Didįjį Karu PĮ» 
Sal, kinomae ir visu mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraStte 
»• Šaltinis." Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai" visuomenei.

"Šaltinis" eina Marljampolfije (Lie
tuvoj) tkas savaite 20 dideliu pusla
piu. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
“Šaltinis" nori tapti dvasiniu tiltu, 
kuris jungtu visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautieSals Amerikoje.

t JM dar neesi susipažinus su “Šalti
niu," paralyk išliko Hno adresu: 
"Šaltinis” Marijampole, Llthuanla, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinus daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

’** AdSMafefroeilo Jirta.

l

Jūsų 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 irz į 
risą papasakos. * . _

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri- | 
kos lietuvių -katalikių moterų žurnalas, leidžia- į 
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipstrių ak- į 
tu aliai s moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- r. 
šaulio moterų gyveninio, nuolatos eina Šie sky
riai : Ų Vaikų auklėjimas,-&) Sveikata; 3) Na? ?

'f 
__ _________ r T • ’ ■ * . -" . 

MOTERŲ DERVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidažyti daili : 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau Į 
i> ""MOTERŲ DIRVA” prad&| eiti Liotuvon*.*

Užsakymus siųskite Šiuo adresu: J

9332 W. 24 Struty
~ '■ * Ti

' <<
‘ • rius ir kiti*

n

: 1) Vaikų auklėjimas,-*) sveikata; 3) JNa^ 
tikis, 4) Mandagumas, 5) Litųta ti^rossky-

5
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Pakelių metų, mirus seniui Stulgaičiuį Mu- atnftti.
' L 4' ’ * L š *»■ , Jį. . v'Lį'1

.• į.-.-.v-.j. ’','i ' * 7*'ŽV'"iv- !>■*•‘■VjpJk-

Lietuvos tautininkų' vy 

riausybė taip nusipolitikavo 

kad nė nebežino ko griebtis 

Norėtų šaukti seimų,$

vės šėrininko. “Siur,” kad 
ten p. Račkauskas jniS' ra
mus. .

Pri
šilko apie jų, kad Stulgaitis, norom nenorom tu

rėjo atiduoti dukterį ŪŽ “netikėlio.”
■ l

musydami. • * - \ *
Patyręs, kad ūkininkai grūdus malk nami

nėmis girnomis, tuoj apie tai pranešė vokiečiams^ 

o šie pasiškubino visų namus iškrėsti it girnas 

f • • . ’*A ’*■’ y'- i

,.■ ■■•, ■■ *^r4įažįJ

no, kad rinkimus pralaimės. 
PraĖimefe: rtakiįms 

durti] opozicijoje. Kai kam 
ięktij atsidurti fVajnibs.

’ Dienraštis “Draugas? ga
vęs laiškų is Lietuvoj kuria
me rašo apie tautininkų uu- 
šipolitikavimų šiaip:

“Tačiau reikia šia proga 
pasakyti, kad užsienio poli
tika tokia susidariusi, kad 
keisti vidaus politikų ir įįe- 
mokratybę grųžinti su Sei
mu būtinai reikės. Kalbama 
esu anglų diplomatai visur 
boikotuoja mus dėl vidaus 
politikos. Žinant šitų, buvo 
aišku, kad tautininkai tuo 
straipsniu (“Politinės lini
jos taida” — Dr. Red.) no
rėjo nuraminti kiek užsie
nius ir viduje visuomenę pa- 
gtfosti, tačiau Seimo rinki
mų nie bijo.aršiau nei vel
nias kryžiaus.”

motas po'kovo 6 d. priklau
sys nuo. to, kiek jis parodys 
energijos prieš tų dienų.
Jeigu jam pavyktų streikų 
suorganizuoti nors Jurgio 
raūdoridvarv ir tdi jis'gali 
tikėtis iŠ Maskvos didesnės 
porcijos su pažymėjimu 
“zurųck.”

Jau. buvo rašyta, kad ame
rikiečiams žinomų laisvama
nį V.x K.. Radauskų Lietu
vos tautininkų vyriausybė

■ * . . i • ' ... .-y^' r-:

buvo paskyrusi, į Maskvų, 
bet jam dar neišvažiavus at
šaukė jį ir paskyrė kokiu ten 
“pomočninku” į Kapštatų, 
Pietų Afrįkon. Dabar pa
aiškėjo ii* dėlko tas padarv- 
ta. Sako, kad Amerikos At
statymo Bendrovės šėrinin- 
kai smarkiai pradėję atakuo
ti p. Račkauskų Lietuvoje ir 
net teismu grąsinę už kokiu 
tai būdu tos bendroves kapi
talo “ su tirpimą.” Tautinin
kų vyriausybe p. Račkauską 
atšaukė iš Londono ir siunčia 
į Pietų Afrika, kur turi bū
ti, nėra nei vieno tos feėndro-

DEŠIMT DIKTATORIAUS 
ĮSAKYMU \7

Kauno “Rytas” paduoda 
10 xdiktatoriaus įsakymų. 
Štai jie: ' - . ’ -

“1. Neturėk teisęs prieš 
mano valių. < ’■»
’ “2. Neimk darbo be mano 
aprobatos. - ‘ J ’

Francas Muleris mūsų apylinkėje buvo tur
tingiausias žmogus. Jo didelis malūnas ant Še
šupės kranto malė dienų ir naktį, 6 pats Muleris, 
ne blogiau kaip malūnas grūdus, malė j storas ir 
dideles savo pinigines žmonių pinigus.

Muleris buvo didelis, raudono, kaip plyta vei-. 
do vyras. Šviesių plaukų jo galvų nuolat dengė 
mėlyna, drobiniu matiku kepurė, riebų kūną 
pirktiniai rūbai, o pilvo platybėse pro neužsegtą 
švarką matėsi storas aukso laikrodžio retežis. 

; a Ūkininkai Mulerį vadino ponu, iš tolo lenkė 
.jam kepures ir gerokai džiaugėsi, jei malūno sa- 
tvininkas prašnekindavo kartais malonesniu žo
džiu. Apylinkės dvarininkai Mulerį vadino 
priėteliu^ buvo su juo labai mandagūs, nuošir
dūs: ir jie stengėsi .užsitarnauti Mulerio malo
nės. ♦ ■ • ' -’ ,

«. • • • » w<

Muleris turėjo daug pinigų. Jis, reikalui iš
tikus, galėjo paskolinti, galėjo ir nepaskolinti 
O pasiskolinti, gyvenant žemės ūkiu, retai kam 

[nereikia, kad ir kažin kokį dvarą turėtum. Be 
[to, Mulerio malūnas visoj apylinkėj malė geriau- 
Isiai, kreditas čia buvo plačiausias ir darbas pi- 
Įgiausias. ‘ t—
Į Senesni žmonės pasakojo, kad Muleris, atsi-1 
[radęs Lietuvoje, buvo visai vargšas žmogus. At- 
Įsibastęs iŠ Vokietijos gelmių, jis ilgai trankėsi be 
(darbo, kol įstojo gizeliu į senio Stūlgaičio malū- 
Į rių. Stiprus, vikrus, jis gattik metus dirbo suįi- 
jkųjį gizelio darbų: kitiems metams Stulgaitis 
[pasisamdė kitų gizelį, o 'Mulerį padare malūno 
[savininku. ' x ' • ?

^Darbo” nebuvo naudingas. 

Siuvėjų visų nesugebėjo pa

daryti bolševikais. Bet jis 
visgi Maskvai buvb reikalin

gas. Kada jo bendradarbiai 

į§ “Naujienų” ir “Keleivio** 
pradėjo Prūseiką plūsti, jis 
atkreipė į tai Maskvos akį ir 
pareiškė: “Žiųjekite, prieš 
manę ir smaląviriai sukilo. 
Aš užsitarnavau geresnės 
vietos negu būti siuvėjų pi-

dese ir miškuose slepia. Apie tai būtinai vokie- 

Turėjo mat Stulgaitis dukterį, juodbruvų lyg čiams pranešdavo, o šie žmones teriojo kaip iš- 

kad žydė merginų, negražių, nerangių, kiek ku- 

Vikrus vokietukas taip pati

nantiems į malūną 
šauly gyventi.

Tylėjo ūkininkai. Muleris buvo vokietis, su 
vokiečių žandarais bičiuliavo^ dažnai juos savo 
malūne vaišino ir jautėsi su jais kaip lygus su 
lygiais. Negi papusi prieš vėjų. _ :

Okupantai išleido įsakymų, kad visi malūnai 
' ūkininkams rugius duonai maltų tik sumaišytus 
per pus su miežiais. Kiti malūnai to įsakymo 
menkai žiūrėjo, bet Muleris savo malūne grynų 
rugių nuo to laiką už jokius pinigus nemalė. Ir 
ne tik kad nemalė, bet nurodydavo vokiečiam^, 
kurie ūkininkai labiausiai spyrėsi sumalti duo
nai grynų rugių ir apie tuos malūnus, kurie, ne
bodami draudimo, grynus rugius malė.

Daug žmonių nuo to nukentėjo. Vokiečiai 
konfiskavo daugelį vagonų rugių, kelis ūkinin
kus į kalėjimų įkišo, lietuvių laikomus malūnus 
uždarė. Viską malti įsakė pas Mulerį. . Muleris 
tik trynė patenkintas raudonus savo rankų del
nus ir vis į didesuiuę krežius kimšo žmonių ne
šamus jam pinigus. ;

Tačiau tuo Muleris nepasitenkino. Jis šni
pinėjo kaimuose, kas kiek kiaulių, avių, vištų ir

* A * * A •' * ar- a ~ * '■*» * •

lęfiš ^0 K^ymmi

pafbbuhnęs ir padidinęs malūną, * tvarkingas, 
mandagus, greit įsigijo simpatijų apylinkes ūki- 
ninku tarpe ir apsikrovė darbais. ' . • ■

Tokia tai Franco Mulerio pasisekimo pa
slaptis. .

1915 metais vokiečiams įsiviešpatavus Lietu
voje, ligi tol su visais mandagus ir teisingas Mu- 
\eris kitokiu virto.

i— Dabar mes jūs, mulkius, prispausime — iš
didžiai kalbėjo ūkininkams, su reikalais atvyks- 

dabar išmoksite, kaip pa-

Kiek laiko atgal L. Pru- 

seika Ąmal-

gameitų unijos organo * ‘Įter- 

bo” redagavimo. Dėlto spau

doje kilo visokių kalbų. Vie
ni rašė, kad Prūseiktv-.ko- 

į mandiruojamą* į Maskvų, o 
kiti, kad $8 yažiuojų8 į C^i- 

i cagų kelti ^revoliucijų sanda- 

riečinose. Mums nesvarbu, 
kur tas bolševikelių diktato-*
rius atsidurs. Pažymėsime 
tik: tų, ką jis pats apie savo 
komandiravimų rašo:

L “ ‘Darbo’ redagavimas bu- 
Įvo Šalutinė (priverstina. 
-Red.) mano veikimo linija. 
[Platesnio veikimd.linija ėjo 
kitokia (komunistine Red.) 

' t. - f

vaga, ką visi žino. Kuomet 
interesai to platesnio judėji
mo (Riaušių organizavimo 
[kolonijose po priedanga be- 
[ darbių. Red.) pareikalavo 
[mano energijos kur kitur, 
[tai aišku, kad ši ^raujanti 
[priežastis turėjo privesti 
[prie pasitraukimo iš darfyo, 
[kur mano pozicija buvo dvi- 
Įlvpė—kaipo vertėjo ir kaipo 
(pusiau autonomiško '(komu- 
Inistiško Red.) redaktoriaus. 

Į “Kuomet gruodžio mėn. 
[jie (Suprask visi prieško- 
[muni stirnai laikraščiai. R.) 
(sukėlė, prieš mane, asmeniš- 
Ikaį, kačių koncertų, man tas 
(atvirai'kalbant, labai pati- 
Iko ’’

^Darbininkas” nėra paša- t 
■kęs, kad yytautas buvęs toks i 
vpats- nenaudėlis kaip ir Sme- s 
tjpna; tai ‘ ‘ Laisvė’ ’ taip skel- Į 
hia, ir “Darbininkas” tik t 

^jos žodžius paduoda. “Lais- 1 
•;ve” taip sakydama bolševi- r 
įnikai bei kvailai pamelavo; 1 
Juk užtenka tik atsiskleisti j 
“Darbininką” ir pamatyti, ( 
kad jis taip apie Vytautą ne- i 

įkalbą Meluoti — nedora, i 
į-etkur galima būti sugautu, h 
gff -.-.j y 1 

if^ii ir kvaila, tačiau tiedvi h 
^livūlybi tai jau “Laisvės”j] 
Amatas. Kas jos tai'jos, mes h 
^"nėužginčyjaine, bet Štai]] 
Nojševikipdiktatorių organasl; 
griebiasi dar vieno amato — Į $ 
darbininkų klasei užtarti. Ir Įi 
$čtf savo netinkamoj sau ro-J; 
iėjštai ką ji kalbai .p: I.

^^«fcos social-fašistai nori r 
^garbinti Vytautų, -lai jie r 
igi^Į|ą_kiek drūti: koąnu-Į 
^šiams dėlto galvos nesopą | 
į&et tegul jie nelenda į darbi- 
įtinku organizacijas, bandy-J 
įami įtraukti ir jas į tąjį bu-1 

įjaų. Jei kunigai su fašistais į 
Rūksta, gali... aukauti pas-1 
šautinius savo marškinius iri 
tjhes jiems nieko nesakysimu 

.visiems aišku, kad nė [ 
fcltunigai, nė fašistai iš savo [ 
Hfcišeniaus neduoda nė cento, 

nori prisikaulvti pinige-1 
& darbininkų. Prieš tai 

‘ komunistai kovojo ir kovos. 1
-Komunistai tai kaip tie 

py ežiai: vis eina atbuli. Kas 
^visiems neaišku, tai jiems 
laišku, kas visiems aišku, tai 
Fą^įems neaišku. Visiems aiš- 

kad kunigai ir fašistai 
įjjei tik norės, tai ir duos Vy- 
reRUto apvaikščiojimui ir dar- 
įpfeninkų gal visai nė neragįs, 
Kad duotu. Bet visiems štai 
BrJfcas neaišku: jei kunigai ir 
Kįašistai-pradėtų gausiai au- 
KgRotij sakysime, naujai Vy- 
BUiito bažnyčiai, ar gi komu-: 
grasiai istikrujij nieko jiems 
gSesakytiį, ne juos užtai nepa-

• Of tas tai neaiš-Į 
■hp arba geriau sakant perU 
wug aišku, kad komunistai 
■Biškęstij savotiškai neišsi- 
Jįimoję. Bet imame juos už 
gOdžio ir žiūrėsime, ar jie tyr 

/Kb matydami kaip doleriai 
maukia Vytauto pagerbi- 

■ ■" "C? .’-ę-i:HuU v-1 •*- 
t?-Taipogi visiems aišku, kad 
■krieji komunistai niekam 
feduos: nė Vytautui nė ko
munistams, dėl tos priežas-

įr, pirmai progai pasitaikius, stengėsi jam Atker- 
syti. Netoli Mulerio malūno buvo startibus Mo
tiejaus Giraičio ūkis. Šiam, prie pat Mulerio 
gyvenant, nuo vokiečių nukentėti teko labiausiai. 
Jam ne tik arklius, karves, avis ir kitus gyvu
lius ir paukščius vokiečiai išteriojo, bet net ir 
paskutinį sviesto gugžnelį, sūrpalaikį, rugių pū
relį atimdavo. Kaip budrus šuva Muleris nuo- 
lat slampinėjo apie Giraičio namus, ir visa, ką 
tik ten okupantu įsakymams priešingo pastebė
davo, tuoj apie tai pranešdavo kam reikia.

Kartą į rudenį Giraitis pasiskerdė. sau .^įe; 
mai nedidokų penėtų paršą. Naktį tvarte vares
nysis jo sūnus Jokūbas nudūrė paršų; į;parytį, 
saulei tekantį už klojimo slaptingam klonely ap
svilino, o mėsinėjo vakare, gryčioje, langus dro- 

^. butemis uždengus. Tačiau Mūleris ir apie tai 
suuostė. Mėsinėjimui įpusėjus, jis ūmai pasi
beldė į Giraičių duris. Šeimyna dar šoko mėsą 
slėpti, tačiau žvalios Mulerio akys tuoj suprato, 
kur šuva pakastas.

Įsileido tadsuGiraitis jį į gryčią ir prisipaži
no paršų, paskerdus.

' —- Kų jau kaimyne darysi. Paskerdėm par
šiukų bent kiek mėsa atsigauti... žindei, kad 
pats su vokiečiais bendrauji ir apie tai jiems pra
neši. • Tat ir nestebėtina — pats irgi vokietis esi. 
Susimildamas tik nesakyk nieko jiems apie tų 
paršų.. Vienas jis liko mums tisai žiemai, ,o šei
myna mūsų nemaža, žinai gerai. v 7

Pakraipė Muleris galvų, papapsęno ilgą sayo 
bavariška farforine pypke ir isėja. . K

Nesakj’s... Juk kaimypas — apsidžiau

gė (liraitienė. —- Juk irgi žmogus ir ;

— O mėsų vis dėlto paslėpti nė į>fo Šalį 

bejingai pridėjo Jokūbas. ’ry . ‘ i

Įr mėsų pąslėpė. ' .
Dar tų pačių naktį vokiečiai įtivttiB į 

šio namus. Ilgai krėtė, visuB kampos ir fflMU 
vis dėlto rado po klėtimi duobėje

U, i : 1 f' * V

^5. Neužmušk silpna valių 

if karjeristų dvasiėš.

“6. Nesvetimžodžiauk pse
udonimais, leiski Sūtėršt tavo 
gerų vardų.

“7. Nevok vietos laikra
ščiuose apginti save ar vi; 
suomenės Interesus.

“8. Nekalbėk netiesų, nes 
ji priklauso man.

' r- '• :■
“9. Negeisk užimti jnano 

artimo atsakingų vietų.
* • ‘ it • • • ? • . . ',

“10. Negeisk nei valgyt, 
nei gert, nei mąstyt,: nei skai
tyt, nei rašyt, nei girdėt, nei 
yegėt, nei vaikščiot, iiei eg- 

.zistubt kitaip, negu man pa
tikli.”

“3. Atmink, jog apskelb
siu valstybės išdaviku jei n$-. 

l^  ̂inąnęs. t ;: V ?

^ Dpdbį kad ir šlyk-

siam žmogui siimu, jau ne-1 
kalbant.. ajw? komunistus, 
kurie iš prigimties yra bai-| 
liąi ir moka sėkmingai kovo-1 
ti tik prieš ponus ir bobas,] 
kaip Rusijos raūdonarjnie- [ 
[čiai labai vaizdžiai parodo.] 
Sušaudyti nuginkluotus be- Į 
laisvius nė jokiai kariuome-į 
nei garbės nedaro. X Į

Iš visko matosi, kad dar] 
vienas daiktas vre aiškus:[ 
kad komunistai ' nekovos] 
prieš tikruosius darbininkų L 
išnaudotojus, kuriais yra jie] 

į patys, bet labai narsiai ko-] 
I vos prieš tuos, kurie gaus pi- [ 
Įnigų Vytauto apvaikščioji-1 
]mui, nežiūrint iŠ kur tie pi-| 
Įnigai būtų suplaukę, ar iš ku- Į 
[nigų ir fašistų, ar iš darbi-] 
Įninku kišenių. Ir jiems ne 
Ine tik galva, bet ir širdis so- 
pės, kuomet už tuos pinigus 

[ bus pastatyta Vytauto baž
nyčia. O pagalios ir iš pro- 
[tejĮšsikrąustys —.tas tai bus 
Jengviapųias jų uždavinys — 
sužinoję, kad ir. darbininkai ’ 
Jįųųsu po^.^rie' t(^ prisidės. 
Tuomet įneš, viską tin
kamai užbaigus,, pasakysim 
— amen. . nė to sakyti 
nereikia, neš ir be amen tas 
viskas įVyks.

I
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Pereitame numery pdža- 
iėjome ‘ paskelbti: Lietuvių 
kakarinių Valstijų 7 konfe
rencijos,- planą, Vytauto 500 
n. mirties: sukaktuvėms...mįi 
lėti. Štai jis;
—4, . : j.; "j i ; į ; •

y “1. Iškilpiįngos pamaldos 
su atatinkamais pamokslais 
visose lietuvių katalikų baž
nyčiose.

“2. Paimti didelę salę, į 
kurią sutilptų bent 15,000 
žmonių (Kolizeumą, ar jai 
panašią). v—

“3. VistĮ kolonijų draugi
jos suruošia bendrą paroda- 
vimą gatvėmis. - -

“4. Kviečiama žymūs kal
bėtojai, kaip tai, senatoriai 
ir kiti.
I i(5. Organizuojama Dainų 
Šventė, žinoma, tą pačią die
ną ir toje pačioje vietoje. 
Kviečiami visi Chicagos ir a- 
pvlirkių chorai (o gal net' ir 
iš Ohio ir Michigan valsty
bių). Bendras storas leng
vai galėtų susidaryti iš tūks
tančio ar daugiau dahiinin- 
ku- • >. .. < ■'

“6.' Atspausdinti 25,000 ?
Vytauto Jubiliejinių Meda
liu su Vvtauto atvaizdu vie- 
iioje pusėje, o su Vyties — 
antroje. Medalius pardavi
nėti iš anksto po 25 centus. 
Kas neturės Vytauto jubilie
jinio medalio, taį* iškilmių

p.. * • ’

•dienoje negalės įeiti į salę, 
šie medaliai turėtų padeng
ti' paminėjimo išlaidas, jei 
užtektinai didelį skaičių iš- 
ahfcsto ją išparduotumėme.

“7.1 Dieną ar poi*ą dienų 
prieš iškilmingąjį paminėji- 
mą pūsaindyti Radio Statą 
(d * jei į galima ir Chain 
system), paleisti po plačiąją 
Ameriką gražų lietuvių liau
dies dainų programą ir pa
statyti gerą kalbėtoją anglų 
kalboje apie Vytautą.

“8. Prieš jubiliejaus iškil
mingąjį paminėjimą, spalio 
&...JČL. (Vilniaus užgrobimo 
dieną) visose kolonijose su
rengti paskaitas iš Vytauto 
gyvenimo ir jo darbų.

“9. Visose lietuvių pra
džios ir aukštesnėse mokyk
lose ir-gi surengti tinkami 
programai su jauniems pri
einamomis paskaitėlėmis.

“10. Skirti dovanas lietu
vių mokyklų mokiniams už 
geriausius jų "parašytus 
straipsnius apiė Vytautą.

11. Mūsų laikraščiai iš
kilmingąja! .jubiliejaus .mi
nėj imo dienai leidžia specia
li ai Vytautui pašvęstas lai
das. j T '>-^2

“12. Plačiai išgarsinti Vy
tauto vardą ir Amerikos 
spaudoje^ išankštb’ pagami-

*. ?• /I.5

t? anglu kalboje. ‘i,; 
7 “18. Vytauto Didžiojo ju- 
bįĮįejįaus paminėjimo atini- 
nimui pastatyti paminklą — 
Amerikos Lietuvių Kolegiją, 
kuri Lietuvos išeivijai auk
lėtų Vytauto dvasios vadus, 
k^Vojaiįčįus, 
lietuvybę. '

į įim

“14. Likęs iš, paminėjimu 
pelams t įyr pukps skiriamos, 
Vy^tlto JpnduL Jpiris grei: 
tins Lietįiyių Kolegijos rū
mus pastatyti. V

,<415. Prie Lietuvių Kole
gijos iš to paties - Vytauto 
fondo pastatyti atatinkamą 
Vytauto, stovylą 
19- . : : .

“Šiam Vytauto jubiliejaus 
paminėjimo darbui komite
tą sudaro: .

“1. Parapijos organizaci
jų apskričiai, dr-jos kliubai, 
chorai.

“2. Kiekvieną kolonija su
daro Komiteto skyrių šų rei- 
kalingomis komisijom^.

“3. Kiekvienas skvrius 
siunčia į Centralinį KomiM- 
fą po penkis atstovus.

“4. Apskričių atstovai įei
na į centralinį komitetą.

“5/ Bažnytinių iškĮlnųū 
suruošimu rūpinasi gerb. ku- 
nigai klebonai.

“6. Šioje Lietuvių Kata
likų Vakarinių Valstybių 
Konferencijoj nustatoma ir 
uzgiriami planai^ sukuria
mas (žinoma, tik vakari
nėms valstybėms) centrąli-

1 i* 'j.'1-> «"<.'•>?• m s komitetas. :
L. - . > jr f < 'i- \'t 1

ir? - = .s^j-s-ssr*^*!- -=:

pamink

. ' .f KATALIKŲ SPAUDOS

S2 (Kei^.V|awriu lS^uįaetąis, 
Woive8ter, Ma8s. šv.(^azi- 
miero salėj katalikų spau
dos klausimu priėmė sekan
čią rezoliuciją— -• .

“Kadangi Amerikos lietu
viai mažai tevertina knygų 
ir laikraščių skaitymą;

“Kadangi, tokiu būdu, lie
tuvių apšvietąir jų tikybinis 
bei tautnrissttapratimas Sto
vi labai žemai; ir r -~

“Kadangi mūsų jaunimas, 
'neturėdamas tinkamo pavyz
džio iš savo tęvi}, neskaito 
lietuviško spausdinto žodžio 
ir, tokiu būdu,-greitai ištau- 
tėja— _ . i.?/.'

'___ • ■ «, <

Todėl Naujosios Anglijos 
Lietuvių , Katalikų Seimas 
ragina 1) mūsų visuomenės 
veikėjus platinti Amerikos 
lietuvių- katalikiškus laikra
ščius, renkant jieins preuį- 
merątas; ir 2į remti. Kauno 
Šv. Kazimįero Draugijos j-

galiotinį kun. - Stąnislovą 
Stpnį jojo misijoje Ameriko-
J w • * '2w > > ■ > - * • • i ,

•>• j-. ;•. _______ ■ • ~ ’

VYTAUTO JUBILIEJAUS

Naujosios Angnjoe Lietu
vių Katalikų Brimas* įvykęs 
22 dieną vasario 1930 metais, 
Wortester, £ Mass. šv. Kwv 

sąlf# Itąųfcs

iiri. Šioje konferencijoje 
taipgi sudaromas ir ęehtra- 
Jinis komitetai.”

Šį planą galima būtų pri
taikinti ’įr kitose valstijose, 
kai ka pakeičiant 'ar pridte- 
dant. . v, 3 r /-- J1

‘ z . / * <• * 4 ?2«k / '• * . r '• i ' ‘"i

Naujosios AAghjoS Lietui 
vių Katalikų Seimas įvykęs 
22 dieną Vasario 1930 metais, 
Worcęster, Mass. * šv. Kazį 
miero salėje didžiojo kuni
gaikščio Vytauto jubiliejaus 
klausimu išnešė šitokią*rezo- 
liuciją>— , 
“ “Kadangi Vytautas buvo 
žymiausis Lietuvių valstybės 
valdovas, aukščiausia iškėlęs 
mūsų tautos vardą;
- “Kadangi Vytautas yra 
daugiausia prisidėjęs prie 
krikščionybės išplėtimo Lie
tuvoje;-ir /

KadangpVytautas yra lie
tuvių tautos genijaus reiški
nys, . * , •

Todėl Naujosios Anglijos 
Lietuvių Katalikų Seimas 
nutaria: 1) šiais metais iš- 
kilmingai švęsti Vytauto ju
biliejų ; 2) tas iškilmes ruo
šia -vieni lietuviai katalikai, 
nepriimdami į savo komite
tus svetimų žmonių; 3) au
kas, kurios bus surinktos iš- 
kilmių metu, kiekviena kolo
nija ar apskritys, paskirs ku
riai nors mūsij švietimo ka- 
falikiŠkai lietuviškai įstaigai 

: Amerikoje ar Lietuvoje; '* ?

t .1^- ė i -f ? *>. t . ?

“Kadangi Amerikos Jung
ti nėse ; *Vąlst^b^ę 
prohibicija visiškai suardė 
žmonių bląįvuųip jįaųsmą ;

“Kadangi mūsų žmoąės y- 
ra plačiai užsikrėtę šita >gir
tybės.liga; ir
. “Kadangi lietuviškam jau
nimui gręsia girtybės pavo
jus — ; = :

“Todėl Naujosios Angli
jos Lietuvių Katalikų Sei
mas nutaria:!) pagerbti di-’ 
džiojo mūsų tautos blaivinin
ko kunigaikščio Vytauto as
menį ir ragina visuomenės 
darbuotojus daugiau dėme
sio kreipti į blaivybę, ku
riant Naivybės draugijas — 
Blaivininkų Susivienijimo 
kuopas 
platinti blaivybes idėją per 
spaudą. .

kur jų dar nėra ir

vių Kalikų Seimas

Woreester, Maw. w 
pjiero salėje švietimo kw 
mu išneše sekančią rė$8 
ciją — • '

“Kadangi Amerikoaft 
Viaį.neturi sayo ,auk#^į 

.. . ;?,??:£ 
“Kadangi tokia mokj 

mums yra būtinai tuojau: 
kaliriga;ir-

“Kadangi Tėvai Mat 
nai jau ruošia mumą tS 
mokyklą — Amerikos ĮJm 
vių Kolegiją bernaičiai^ 
' ‘ ‘ Todėl ’ Naujosios:’ ‘ 
jos Lietuvių Kataliką 
mas ragina: 1) visus Ą 
Tikos liėtiivius aukoti t 
tikslui vienos “Dienos 
darbį; 3) kurti Kolegijom 
mėjų skyrius ir juos, įsi^i 
ti; ir 3) prašo įvairių Ūr 

* gijų suruošti šiam tikslui 
kią nors pramogą, 
pelną skirtų Kolegijos į 

:dui.,v-'':'?

/ IV. * 
LIETUVOS VALDŽIOS 

< ’ KLAUSIMŲ • "

Naujosios Anglijos Lietu
vių Kataliku Seimas įvykęs 
22 dieną vasario 1930 metais, 
AVorėester, Mass. šv. Kazi
miero salėje, svarstė dabar
tinę Lietuvos Bažnyčios-ir 
katalikiškos Akcijos, padėtį, 
vienbalsiai * išnešė sekančią

Tėvynės likimas, jos laimė ji niafičįit 
laimės, jos sielvartai ir JNH& 
šiems, be abejojimo, ru^ 
pat rupi, kad Tėvynėje tasMįn.l 
klestėtu, teisėtumas ir. feŠsvA 
pat niekinat prtespiiudos nevaMį^top 
ribota sauvaliavimu ra <1 SiiFiMIMBį 
žmonių teisėmis Ir taffre. '-r.MMiraį 
kad ir toli.būdami, kad ir Plt&jMaM 
»iq atskirti, pažinti Tėvynės braSi 
jis tikrumoj yra. —SltAis 
žvilgiais jums labai yra pravgRM M 
8irašJ,tf : / T7 -

■ ■ “DaririninkiA” -

.-DĄįBįNINĮąS'- ra llįjM 
žiu dienų Lietuvos gyvratau vfflM 
< “DĄW*ttNKAS” -'IMM

šų krašte, gyveni, 
miems tarnauji..

• Muleris plačiai atidarė savo namų duris ir iš-; 
prašė Giraitį lauk. . _ . ' J-

— Iš tikrųjų gal negerai darai, Francai, —■ 
atsiliepė Mulerio žmona Giraičiui išėjus., ; = ■ 

Neesikišk ne į savo reikalus, boba, — šokp; 
jai į akiįMuleris. — Tuos latrus reikia suspaus^ 
ti taip, kad? jie čypti neįstėngtų. Dabar čia am-, 
žiams liks Vokietija ir tų suskių vargo nėra ko

■ . bijoti. - ' ;
Po kiek laiko Mulerio namuose netikėtai pa

gedo pečiai. Užkurs ugnį — dūmai kamuoliais- 
taip ir veržiasi į gryčią. Pažiūrėjo Muleris į 

i kaminą pro mėsos rūkyklą, — dangus matosi.- 
Vadinasi, užgriuvo kur nors dūmtraukiai.

Pasišaukė Muleris geriausią apylinkėje piū-i 
rininką ir pečių naujai perstatė. Tačiau, yos 

užkure ugnį, dūmai vėl kaip niekur nieko į' 
gryčią ėmė veržtis. Iškoliojęs tą mųrininką ir 
•neužmokėjęs už darbą^ Muleris pasišaukė kitą.

* Gerai užmokėjo iš anksto, pavaišino, pasiderino, 
tačiau ir to pastatytas pečius nė trupučiuką dū
mų pro kaminą netraukė. , .

— Turbūt kas nors su kaminu atsitiko.^—Nu
sprendė mūrininkas.

Pastatė kopėčias, abu jie su Muleriu užlipo 
ant stogo pažiūrėti kamino. Buvo jau pričva-• *• 
karis. ‘Tamsa visa,aplinkui buvo apdengusi, to
dėl malūnininkas, belipdamas į iš vienos 
pusės namų, nė nepamatė, kad iš kitbs pusės ty
liais nuo stogo: nulipo jaunesnysis Giraičio sūnus 
Petriukas, kažkokį plokštų daiktą- rankoje net 

-kinas? '•? ?. į
Apžiūrėjo malūnininkas su mūrininkuilcamiį- 

įią ir radę jį tvarkoj — vėl žemėn, nulipo.
» Tačiau pakurtas pečius tėl ne trupučiuko ne

traukė dūmų pro kaminą. . T r ,. |
Muleris ir tą mūriįįnkąiškoliojęs iš namų iš

varė. Nežinojo ^ropguspo^to, ką ir daryti. Čia 
/ jau vėlyvas ruduo, gryčioje mažų vaikų pilna, 
į* šalta, nejauku, o pečiaus pakurti negalima. 
' Nuėjo jis pasiskųsti savo bedą paė Giraitį. '1 į* * '* -■
k , ;a , *9 * • ° "* ’ ’ ‘y < ’ rr . • » . 4 *s*<

■ ■ •U.

mūsų duonų valgai, o svetį-: pasakę tas. rimtąįMuieriuį, — Blogas esi žmo- 
. • ' - ? : gus, kam įsipvkinai... . ", '. ./ į}

— Niekai.-.. . .Negi gali kas pečių užkerėti!
— nusijuokė vokietis. . ,•

— Tu nesijuok, (juoko čia maža, — toliau 
įimtai tęsė Giraitis.. — Dabar aviža girdėtis lū
kiu įvykių, o Lai aš jaunas bu vau /Jie veik tiSŲrl ' 
piktų žmonių kaminai neveikė.

— Tai kaip iš tos bėdos atsikratyti ? Jei ži
nai, kad pečius užkerėtas, tai turi žinot, kaip to

---- ' . . ' • ■ ■ ' 4 * ” 

užkerėjiifao atsikratyti. ~ •. \.
— Labai paprastai: turi pasižadėti niekam 

pikto nedaryti. Pamatysi,'kaminas trauks pui
kiausiai; įs- ' -

Muleris tik susijuokė.
— O kaip tu, seni, piktą supranti. O gal aš 

tau piktą darydamas tūkstančiams kitų žmonių 
gerą padarau.

— Tūkstančių žmonių laimė, vieno žmogaus 
atsa-

pa 
bet kaminas vis tiek dūmu netrau

nelaime nupirkta, vis tiek ncis į gerą 
kė jam Giraitis. • ę

Kitą dieną Muleris vėl pas Giraitį atkiūtino.
— Pasižadėjau niekam blogo nedaryti 

'siskundė. 
kia. -

— Blogai pasižadėjai. Reikia pasižadėti prieš 
šventąjį kryžių arba bibliją. Taip pat tai turi 
girdėti bent keJi kaimynai. . ’ . ..

? — Tai einam pas mane. Pasižadėsiu iš naujo. 
/. Visa Girąięio š^ppmą nuėjo pas Mųlerį žiū
rėti, kaip šis prieš, bibliją žadės niekam blogo ne
daryti. Nuėjo (ir jaunesnysis Girąįčio^ sūnus 
Petriukas. , x /• q .

Pakūrė pečiu. Dfuiiai. kaip paprastai ėmė 
skleistis kambarvu. *’ ’ . '

• * * * .» ’ f * ’• A ’ . 4 V!. '*1 IK k

Giraičio pamokytas, Muleris, jo žmona ir du. 
vyresnieji vaikai atsiklaupė ir, iškėlę du pirštus, 
iškilmingai pasižądėjo ateity- niekafn pikto ne? 
daryti, o už p^įto laikd nusidėjimus prašė Die
vą dovanoti. ; , t ,

1 Ir įvyko stebūklai. Voš spėjo Sluleriąi baig
ti satoi pasižadėjimą, pečiaus kaminas pradėjo
» • •. • ■ . . • ■ a .*• ■■'r2- • ’ •••'• M •

* - 1 - :: r >-

vas teu patikėjo ir,ateity ląiinins visus tavo ge
rus darbus. : i..- z

Muleriai, stebuklus matydami, dievobaimin
gai persižegnojo. ‘

~ Beeinant Giraičių šeimai.į namus, senis Qi- 
raitis pastebėjo,'kad sūnus Petriukas -rankoje 
neŠAsi keturkampį dūmais surūkusį stiklą.

;—lP čia kas? — P.aklausė. , '
— Kamino burtai — atsakė-tas juokdamasis.
— Kaip tai burtai ? J^o pliauški niekus, Die

vo stebūklą savo akimis matęs, 
supyko senukas.. (

juokiuos, kad tuos burtus aš .irpadariau. 
Kaip, kada, kur?—- šoko visi klausti Peb 

-riuko.._ ■
—- Labai paprastai: — atsakė šis: — išsirin-. *• ■-. ** . z..

kę^tamšesnę naktį, užsilipauxint Mulerio namų 
Stogo ir šituo štai stiklu uždengiau jo kaminą. 
Kaminas po to ir netraukė, nors ir geriausi mū
rininkai pečius^statė. - Muleris, be abejo^pro mė
sos rūkyklą žiūrėjo į kaminą, bet jis jam atrodė 
neuždengtaspro stiklą kūmine dangus puikiai 
švietė. :

— O kaip buvojai Muleris su mūrininku bu- 
fo užlipę ant stogo kamino tikrinti ?

— Aš to laukiau ir pasiskubinau laiku stiklą 
atsiimti. Nė veltui juk nuolat sėdėjau ties Mu- 
lerio namais, Ivg jo Elzę dabodamas. Mulęriui 
nuo stogo nulipus, aš stiklu vėl kaminą užden
giau ir atėmiau jį iš ten tik šiandieną, po Mule-

... .A r-’-L '• , ' : 7 »
no

nustebo ir

• •' , • - 1 »• , t . ■ ■ ’
dėjimo... . # i.
erėlcai pasjkvątojo iš to nuotykio ir 
gudrumo, tačiau niekam apylinkėje, to 
jo. ' Paaiškėjo kaminų burtai tik vokie- 
aetuvos kraustantis.?.

Petriuko-
nepasako 
čianįis’j
' - Beje, reikia dar pridurti, kad po savo iškil- 

įopasižadė jimo Muleris buvo geriausias lies 
ųdraugas ir kaip galėdamas gynė jų reika-

V' .v •><
r -

M •

ini

tsr
lūs pneTSkupantus vokiečius.

v .

..V.

AdomM ii Suvalkų

į 
tuvofe vįRiąūsybe įeriėkioją 
katalikiškas mokyklas—vie
nas uždarinėja, .kitoms at
ima pašalpas, į vairais ap- 
inkrasčiais neduoda galimy- 
)ėš joms gyvuoti, tuo pačiu 
laiku visose mokyklose yra 
gidežtai draudžiamas bent 
koks katalikiškos moksleivi
jos religinis lavinimosi kuo
lelių veikimas;
“Kadangi katalikiškoji ak

cija, konkordatu garantuota, 
yra persekiojama, neduodant 
katalikiškoms draugi jonis
leidimų susirinkti/apsunki
nant visokiais biurokrati
niais formalumais leidimų 
gavimą, terorizuojant valdi
ninkus katalikus bei visuo
menės veikėjus, atleidžiantį 
nuo vietų it juois ištremiant; 
ir ’ *

“Kadangi katalikiškoji 
spaudą yra suvaržyta rusiš
ka cenzūra, nelėidžiant kar
tais grynai kataljkiškų ideo
loginių'straipsniu talpinti ir 
nuolat baudžiant katalikiškų 
laikraščių ^redaktorius —

“Todėl Naujosios Angli
jos Lįetuvių Katalikų Sei
mas, atsižvelgdamas, kad 
mes visomis išgalėmis mora
liniai ir medžiaginiai prišir 
dėjome prie Lietuvos nepri- 
klausomybės ir laisvės ntga^ y4’ 
vimo, griežtai protestuojame ’ 
prieS Liętuvos Dabartinė^ 
Vyriausybes katalikiškų iho- 
kyklų, organizaciją ir spau
dos persekiojimus ir reika-' 
Mujame grąžinti' Lietuvoje 
bažnyčios pilną laiivę ii* vi-, 
sai mūsų tautai demokratinę

i.
'a ’V *■■***??-&- • A '* a'' **' * *-a «■ * - ~ -N
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Aš Alfonšas Vinslavas pateiks 
Š. Amerikos Suv. Valštijdfe ksi ' * ' ’ ? T*
brolio Dominiko Vingiavo, iti 
kurio jau nuo 1922 m. negattfc 
jokios žinios. Iš neaSkią šaltini 
sužinojau, kad brolis yra rvMjffi; 
tas ar miręs savo mirtimi 
m orės mieste apie 1922 m. Bm 
inas visai beturtis ir gyvendink 
skurde, norėčiau išieškoti 
brolio palikimą, jeigu jis tiu 
yra miręs. »

Būsiu nuoširdžiai dčkiogilfeĮi 
kas žinodamas ką nors aįfclaii 
brolį arba jo turtą, kur tas tc 
tas raudasi ir kaip jįaH 
praneš per lietuvfekug 
laikraščius arba tiesiog M&jM 
adresu: Lietuva, Pane vSite^ 
^Rozalimo paštas, Birjagatoe 
ras, Alfonsas Vinslavas. J į

JEIGU JtmtUDOTllA 
šmW^i

Praradimu svarumo ar 8fe 
tas apetitas, virškinimo pa 
inkstu nr pusike įdegimą* 
mirtys, susUpneJualoa narvu ,

M«flU nuodtj. ghudaočlt la 
lrtax linas Ir ival|4aU PMMfe 
muiluoja visu* organas » «M 
d<w Ju vaikiau! Ir jaa vM M 
tuma ir gyvenimo dHaugM*

Alų, kurie pusgyviai tfrt <FN 
nra J* tano itipal, jMf 
Mipnfcję. Nuga4>»e pageri^ 
katu. *«•«* <«*W<
klauj^lAMtę totali 
verte >«U ’

Jus galite Vrati $ug*-Trai

' A’, •’ .1
V4'-V ’ ’
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MAK. j
5^‘idetuvj^is esame męs girnę^ I 

Lietuviais norime ir būt.
garbę gavome užgimę.” 

§t»i. kaip po visą pasaulį, skani- 
Į^Hėtuvio širdis Vasario J6^tą 

Kiekvienas ištikimas ’tėvy-
. kjA - \.'7 .•‘y*

Cmią- tą. dieną;.’ pribudino savo 
riMtmėjė prigesusias žarijas. Į 
iri^'-pąkilo tėvynės meilės lieps- 

atsinaujinimas. Pasaulis išgir- 
yra viena garbinga tauta j 

įuri pilniausiai apkainuoja lais- 
vertę, kuri būdama prispaus

iu per ilgiausius laikus neprašali- 
O.Ssavo krūtinės ta ilgesį būti 
psvais. . .

;Laisvė, . brangus šalies turtas.' 
4isvą gaunama tik per vargą ir. 
inkiaūsiai per kraujo praliejimą, 
d&ųvos sūnūs nesigailėjo padėti- 
ątd gyvybę ant tautinio aukuro. 
Įaadieną daugelis jų ilsisi šaltoje 
emelėje, bet jie paliko progą ša
ltį broliams' vienminčiams laisvai A. ” ’.T- V f . -

ivėpuoti nepriklausomybės oru.

VLoivelliečiai, irgi nesiskiria nuo 
ąūtinįp. susipratimo ir. veikimo, 
težiūrint, kad ši kolonija yra maz 
a, vienok jos veikimas yra bega- 
6 didelis. Nors iš visų pusių sve- 
Khtaučiai stengiasi lietuvius nu- 
lopinti, ldwelliečiai, kaip tos -bite- 
ės, giną savo- šeimynėles, kad a-, 
eity jaunoji karta negalėtų pasa- 
tyt^kąd lowelliečiai užmigdė sa- 
H>Lt$yynės meilės supratimą pa- 
aiįtipžkunkuliuojančiame puode. 
vj^>welly daugiausia lietuvių yra 
^iyflniąus krašto. Kuriam iš jų 

trupi Lietuvos laisvė?
Vasario 16-tą iškilmingai ap- 

Žčiojome. Kas uždegė ųiūsų 
yse didesnį pasitenkinimą, kad 
®ttrijoš Vaikelių Sodalieija sa- 
rcčidinimu. Jos parodė tėvams, 
^ jų vaikeliai gražiai moka^tė-

'.3.'

>

< i

‘r r

.»•

„z .*•
*“ Humorešąue. ” Po muzikai, 

kalbėjo gerb. Antanas Breklis, ne
seniai iš* Lietuvos atvažiavęs, ten 
huvęs įžymus kooperatorius, .vei
kėjas ir gerb. Jonas Gasiūnas, stu
dentas čionykščio Temple univer
siteto. Po jų •—

į etas -“-' 
visė Bujūtė.

U ? ‘ iF 
į I -

maža^ darbo pridėjo kolei vaike- 
Hųsjtinkamai prirengė prie vaidi- 
riw?ų... .... k aį
; Diologaš: ‘ ‘ Dvi/ Kūpiutės * ’—A.- 
nelė TųbiriJutė ir Liudvisė Bujūtėl 

atidengimo operetė^^To- 
pilės bausmė už vagystę.” Veika
las begalo .tinkamas vaikams sta
tyti'./ Didį ’Įspūdį padarė gražiai 
priren gta 'seena ir yaidininę^r_riL 
bai, kuriuos išgalvojo ir-pasiuvo 
P-lė <ĮftirijoBa Kučinskaitė, modis
tė. Kiekvieno vaikelio rūbas pa
statė medį, kiekvieno, lapai ir ša
kos kitaip prirengtos. .

Štai vaidintojai:
Karalius: Antanina Vilkišiijiėr— 
Karalienė: Ieva Paulauskiutė./' 
Alksnis: Bronislava Januliutė. 
Beržas: Ona Rameskiutė. - 
Kadugis: Juoz: Kavaliauskiutė, 
Pušis: Ver. Andriuškevičiutė, 
Gluosnis:’ Elena Zaleškiūtė . ' 
Ąžuolas; Ėl. Andriuškevičiutė. 
Klevas: Olympia Dulkiutė. 
Topelis: Marij. Vvnšiauskiutė. - 

Visos mergaitės gražiai atliko 
savo roles. Ypatingai’ reikia pa
sakyti kad tikrai artistiškai atliko 
Antanina Vilkišiutė ir Ieva Pau
lauskiutė. Žiūrint į jų vaidinimą 
negalima ' atsistebėti, kad tokios 
jaunos mergaitės galėjo tiek at
mintinai išmokti. Ypatingai»Ieva 
Paulauskiutė, karalienės rolę atli
ko taipy kad rodos- ji tenai^tikrai 
gyveno ir buvo'tikrai karalienė.
• Jaunos dvasios: Antanina Bujū-

t -■ \

tė, Adelė Pečiukoniutė, Elena No- 
rinkaitė, Elena Vilkišiutė^ Elenos 
Didikiutė, t Veronika Vilkišiutė, 
gražiai papuošė scenos vaizdus sa
vo šokimais ir linksmomis dainelė
mis. ;

Solo: “ Ko taip liūdna panelė ’ ’ 
padainavo Jurana Bečiukoniutė. < 

•Eilės: “Mūnšainukas”
Kučinskaitė. _

.. ■ Vieno veiksmo komedija. “Pašė
lęs Dantys.” Ištikrųjų; čia turė- 
ijoiūe džtektinal ;

enkdami juol

N

<

■ \ v ' --■ < - • y.--- ’į- r J
‘^Knr banguoja Nemunėlis” — <■ T« 

choras. . -• /
“Tięys sesutės,” duetas — Vero- 

nika.;|įLndriuškevičiutė ir Antani
na Vilkišiutė.

“Malda po kryžium,” eilės —
Ieva Paulauskiutė. ■

“Pučia vėjas” — dibras.
“Lietuvių mokykla,”/eilėfc—

—__— —'*
Lietuva Tėvynė Mūsų”—*ho-

■ y. 7' '"— ■ ? u.4ij^aiktqs-pa§ jį.

* VV ■
•X ■

ę LDG. 5 as įvy
ko 2Š <L ^ nko narių
įhemažai.- Prisirašė vienas naujas 
narys -Ignas Rakauskas. - Jis yrą 
biznierius. Turi duonos kepyklą. 
Patariu viąiems pąs jppirkti duo
ną ir visokius “keikus.” ' ‘

- Ona
-Z v .

Į^^tle'bonas kun. F. W. Stra- 
Ha&is nCpiešė nelaimę būti ver< 
jcotL Nurodė kokia buvo liūd- j". N ’
£ padėtis Amerikos juodukų 
jĖfjįLbraomo Lineolno laikų. Ra- 
no jėvus auklėti vaikelius lietu
tį. dvasioje, nesekti airių biaurų 

jimo pavyzdį, Toliaus, ska
tino tėvelius namuose kalbėti lie- 
įiviškai, saugotis žargonizmų 'ir: 
lenkų kalbos.
^■AnSka dalis programo buvo mu- 
rikališka. Šią dalį programo vai
teliai'gražiai atliko. Reikia pasa
kyti Vad vietos vargonininkas ne- 

“f 7* * *- ■ ■ __ .

OĮE^ tik išėjo iš spaudos!
Artisto P v STASIO PILKOS 

Niauja Knyga 
į "JAUNA KŪRYBA”
HRtg r v ' «■

B1 ■■$£ su paveikslais
Pš&Š rimtą, ir-juokingų pasi- 
■Uotymų, dainelių, deklėmaci-

Verta kiekvienam turėti na- 
įąraofte tą gražią knygutę. 

Kaina tik 25c.

RE- Jiersiūntimą prisiųskit 
K. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”

įBtt tt’way, So. Boston, Mass.

Z .

Veronika AndriuškevičiutA 

ras.

• Štai kaip linksmai- praleidome 
Vasario ld-tą dieną Ilgai nepa- 
^niriŠme- dienos huotikius. Trokš- 
tame kas metų sulaukę linksimos 
tautos šventės su didesum pasiry- 
žgnu apvaikščioti tą garbingą lais
vės atgimimo dieną. Negąjima už
miršti jausmingų eilių kurias kal
bėjo viena mergaitė.

LIETUVOS LAISVES. 
PRADŽIA

Močiutė, jis nekaltas,. 
Kad manę kviečia ten. 
Kur siaučia kardas šaltas, 
Keliauju ton ’kąrėn.
Žiūrėkfe, ant tėvynės 
.Užplaukė debesys, .
Tai reiškia nuo skerdynės 
Nebus liuosa šalis.
Aš bėgsiu prablaivinsiu 
Juoduosius debesius 
Ir- priešus aš nuvysiu. •.
Į tolimas šalis. - - ■ 
Šis kardas yra kietas. 
O ranka yr* tvirta. 
Nustebęs net visas pasaulis 
Kaip priešas kris auka. 
Sudiev motulę, laikaą <v 
Keliaut iš čia žalyn,’ 
Matai, ugnis it žaibas * 

. Aęįyn,' artyn, artyn.
Sudiev I sudiev tėvytie, 
Močiute mylima. 
Statysiu štai krūtinę 
Ne baisi mari kova!

r
. >ė :

r- -x

•-<

/

irgi narys 
■rę. Pirki- 
" kitokius

s # ri; -
; « • ? . '

r, „Susirinkime, buvo pakeltas klau
simas kaip daugiau gauti “Dar
bininkui” skaitytojų ir LDS. na
rių. IšriAkpm keturis narius eiti 
per, stubas. Penktą, sakė, patys 
parims ir pasižadėjo pereiti visas 
stubas ir apylinkės armas. Išrink
ta šie: Ignas Rakauskas, Vincas 
Baltrušaitis, Juozas Bemetąs, Juo
zas Angys, P. Tutoraitis.

P. J.

PARGRĮŠIU AŠ DIDVYRIU 
JEI DIEVAS MAN PADfiS.

Štai kaip tas jaunikaitis atsida
vęs tėvynės meile gali mumyse pa
likti atsigaivinimo meilę prie tė
vynės.
• , ,1 
; i i' r, .

Jonas PapAž^AriSus

' " ' -- J--'' - ..

r •

tas mėgina moteriškei ištraukti 
^Raudantį dantį. Gerai atliko dan
tistas tHypolitas -Valentinas,'“ Pu
nia Pakabarzdienė 
Liūtė, - Polieištas Murphinskis - 
Elena Aluburdaitė. į

Seka dialogas .“Dvi Sesutės^’ 
Perstatė dviejų rūšių • merginos, 
■kurios puošia šią ašarų pakalnę. 
Viena išmintinga, kukli, pavyz
dinga ; kita vėjavaikė, šiek-tie^c 

padvkus, kitais žodžiais tariant, 
dabartinių laikų “flapperka^’ 
Vaidina Jurana Pefiukoniutč ir 
Marijona-Švenčioniutė ,abi geriu 
atliko savo roles, vietomis prijuo
kino žmones.

Mažesnis choras dabar tu/ėjo 
progą parodyti ką gali.

“Lietuva Brangi Šalelė.”
“Augina Močiutė” — solo Ju- 

rana PečiukorSutė. . .
“Leiskit Į Tėvynę,” duetas — 

Vera Andriuškevičiui ė, Antanina 
Vilkišiutė. A

Ant ežerėlio” citras. 
Kada noriu verkiu”

Ona Žapniė>
_ - 'i. ■

—

•*
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5 d. numery■ %< •■Š. m. vasarįo 5 d. numery Bos-' 
tono Maikio gazietoj tilpo kore»< 
pondencija iš Hamilton, Canada^' 
kur pasirąžo tuIas “Matęs. ’r GaCf 
ir mat ė, t bet, ką t tik ne tą^pįe. ką« .f i 
rašo. Šmeižia šv. Jono ,draugiją’ 
n jos narį buvusį vestuvėse: To-į 
Juos draugijos Hamiltone nėra? 
Tokiu.vardu draugija yra Toron-*

Nejaugi Toronto draugija kate 
ta, kad* Hanffttone' bfejiartyviškii 
vestuvininkai sau antausius skal^r ' 
dėt Taip jalųffšyti tik nepilu • • 
no proto korespondentai, kokiųo^ 
matyt, ir yra Maikio“‘Matęs.” i : A

Be to, jei^u kada ir pasitaikytų" 

draugijos nariui susipešti, tai ar; 
galima už tai kaltinti draugija? 
Protingas žmogus pasąkys, kad neį— 
“Matęs,” matyt, sulig socializmo; 
mokslo buvo labai “busy” su ant? 
ausjais ir velnio skistymėliu ir iš* 
siblaivęs suprato kaip žema yra to
kiais darbais užsiimti. Tad, ta že^ 
ma ir nekultjlringa darbą bander 
primesti draugijai, kokios visai nė
ra tame mieste. Tikrai soeialis- 
tiškai: meluok, meluok, o vis kas 
nors pasiliks. ’ *

- Draugijos Korespondentas

- Vasario 16 dieną minėta 12 me-’ 
tų Liėtuyos nepriklausomybės su
kaktuvės. Šv. Jurgio, parapijos 
svetainėje įvyko prak'albbs su dai- 

nomis. Surengė^ A L. R. K. Fe- 
dęracijos skyrius. Pirmiauąįą ąkj--, 
riąus pirmininkė p. J. Tvasldenė, 
paaiškino įikslą ir pakvietė kai-' 
bėti kleboną kun. 'K. Urbonavi
čių, kuris plačiai paaiškino Lie
tuvos istoriją, Mjndaųgia,. Kęstos 
%io ir iiki .Vytautę įlankų. Jis . sa
ko, tada Iaeetuvą..buv<Q galinga 
tauta, prieš ją drehėjo JdĮjos-.vieš
patijos. Nors liko pavergtą ąvątj-

> Tempte umver- 
p-Į§JKosė Tva’ra- 

navieiutė šoko' klasiškus šokius. 
Tuliau, pianu akompanuojant p-lei 
VrVaivadaiteų pdė Elena Kon- 
drataitė, sudainavo dvi gražias 
j^petės,' viena iš jų A. Vanagai- 

“Godelė/* Po to, kalbėjo 
/.fonas Grinius, buvusio Lie- 

"prezidento~'brolis. Tūlas M. 
meta, smuikavo, o jam pianu a- 

Žompanavo signor A“ht6nio Parisi, 
italas, menininkas. Prieš užbaigą, 
p-lė V.' Vaivadaitė vėl skambino 
pianu..
advokatas Šlikas. Beje, kalbėjo buvo nemirus ir vėl liko nepri-. 
dar daktaras Stankus ir senas Vat-4klausoma Valstybė.

piąp1 
advo

DETROIT, MICH.
• - -f

LDS. 72 kp. veikūnas.

Sausio mėn. (! Red.) d. įvyko 
metinis susirinkimas LDS. 72 kuo
pos. Buvo išklausyti; raportai Ir 
apyskaita valdybos ir komisijų už 
1929 metus ir apsvarstyta keletas 
svarbių įnešimų organizacijos rei
kalais. Iš raportų valdybos patė- 
myta, kad ji, drauge su veikles
niais nariais, rūpestingai darbavo
si praeitais metais^ ir daug "nuvei
kė organizacijos ir jos narių la
bui Taip, ji buvo surengus lek
ciją, laikyta per Dr. Jonikaitį, 
tikslu apsisaugoti nuo influęnzos, 
apsireiškusios Detroite, su prakal
bomis ir žaislais; įsteigtas Kliubos 
apšvietoš ir materialės pagelbos 
reikalais, ir atlikta daug kitokių 
naudingų darbų.“

Abelnai patėmyta, kad 72 kuo
pa besiranda geroje padėtyje; tu
ri virš 100 narių ir nuosavo tur
to vertės 19889 doL ( ? Red.). Iš- 
klausę raportus ir apsvarstę įneš
tus klausimus. Susirinkimas nu
tarė: 1) Užtvirtinti minėtus 'ra
portus -fi“ apyskaitą ir isreikšti val- 

ly ^s pirmininko P. 
'bendradarbį padė-r

-.11

U

’ ’ ■ t • X < ’ .z

Šiomis dienomis iškilmingai pa
laidota a. a. Ona Butkienė. Trys 
kunigai laikė šv. mišias. Klelj., 
kun. J. Kaulakis pasakė grąžų pa
mokslą. Laike šv. mišių giedojo 
choras, gabaus muziko - vedamjasr 

•Ilsėkis ramybėje.. (
• Parapijonas

Programą užbaigė kalba mų grobikų, bet kaipp tąutą' ji

kauskas, Lietuvių Muzikalio Na
mo Bendrovės sekretorius.

Dabar kas-link recėnzos — ap- 
kainavimo to-visko, tai aplaidai 
imant viskas buvo, ne . tik gerai, 
bet labai gerai. Dalyvių apvaik- 
šičojime buvo labai xdau g, nors ir 
buvo labai'šalta diena1... Svetai

nė buvo puikiai išpuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis, per" vi
durį, „buvo paveikslas Vytauto, 
kaip jis nuo kryžeivio priima kar
dą; <f iš kairės, buvo paveikslas 
vien tik Vytauto', specialiai padirb
tas 500 metų jo mirties sukaktu
vėms : parvežtas iš Kauno per 
gerb. J. Nivinskį. Dešinėj pusėj 
— paveikslas daktaro Basanavi
čiaus, savastis gerb.'Paulio Biržio. 
Beje, gerb. Dominikas Turskis, di
desnei garbei Basanavičiaus, par-

«

Antras kalbėjo A. F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius,' "apie 
pirmuosius Lietuvos nepriklauso
mybės- vargus. Jis perskaitė Lie-
tuvOs patrijotų Nepriklausomy
bės aktą vasario 16 d. 1918 m. ir 
priminė Lietuvos jaunimo ir va
dų pasiaukavimą kovoje už ne
priklausomybę. Priminė ir dabari 
linę tautininkų diktatūrą ir kaip 
katalikai yra persekiojami ir jų 
mokyklos uždarinėjamos. Sako, 
Lietuvoj didelė didžiuma sudaro 
katalikai ir jie to nepakęs. Lie
tuva vėl liks demokratinga yal- 

’stybė. Priminė Lietuvos patri- 
jarką a. a. dr. J. Basanavičių ir 
jo darbus. ,

4 ' ■ . ■ i . ■

... Šv. Cecilijos choras po vado
vyste vargonininko p. V. Stase-

darinėjo atvirutes '"su Basanavi- vičiaus sudainavo “Užgeso Aus- 
čiaus atvaizdu. Gi j). Lėpa, pre- ra’’ ir “Lietuva tėvynė.” Žmonių 
ridentas Bendrovės Muzikalio Na- buvo neperdaugiausia, o ypatin- 

. —- - . .. . biznierių. Rodos turėjo kož-
r>as lietuvis, kurio gįslose teka lie-

'čiaus atvaizdu. Gi p. Lėpa, pre-
, I

mo, buvo to apvaikšičojimo vadu. 
Apvaikščiojime viešpatavo vien
tik tyra meilė link tėvynės Lietu- tuviškas kraujas ateiti ir pagerb-
vos.

HARTFORD, CONN.
Grinorių Vakaras

Vasario 15 d. įvyko taip vadina
mas grinorių vakaras. Vaidinta du 
veikaliukai: “Laisvės Atgavimas 
Vasario 16” ir “Žemės ar Mote
ries. ’ ’ Vįsi vaidintojai savo roles 
gerai atliko. Dėl blogo oro žmo
nių buvo neperdaugiausia. Pelno 
liko $30.00, kuriuos rengėjai pa
siuntė Lietuvos našlaičiams.

J. S. Ten Buvęsti tuos žmones, kurie kovojo už 

bę. Ne visi tokie, yra ir gerų 
Lietuvos patrijotų, kuriems rūpi 
Lietuvos gerovė ir jos vargai. Pir
mininkė paskyrė 0. Pazniokiutę 
it J; Tvaską parinkti aukų Vil
niaus našlaičfatnS". "'■Aukojo šie:

? K: Urbonavičius $5.00; po 
'į’ 1A Stašai-

F * f

Lietuvos Patrijotas Lietuvos laisvę ir nepriklausomy-

>
CLEVELAND, OHIO

lG-ta Vasario.

LietuVoš Nepriklausomybės kp-’
i . • ’* i

J. Tvaska; po 50e.: K. Baraus^ 
kas, J. Aiclukonis, J. Versiacka-s, 
P. . Guzevičius, P, Kudirka, IC 
Akstinas, V. J. Kudirka, G. Tvaš-_ 
ka 80c. Smulkių surinkta $2.7Qf 
Viso > aukų Vilniaus našlaičiams- 
^rin&a J^ dolą^. už.ką huo®^ 

aeitLįy7 ■ ; ’yiį i -1-*
■ ./ fi ' ' > • • Kaimieti

Akstinas, V. J. Kudirka, G. TvaS-
r

A;

vaikščiojiifjks į Vyko-Lietuviui Sve-;
į T-TR T, * *•**>*«o, M*

kirtis, j. ČervokaSį G. Pažaiokasj L.-f t
-J 1

17

C.'!L; K.' D» Sąryšis arba 'centras; 
Programas prasidėjo 6-tą valandą 
vakare. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė dar prieš laiką. t

C - ” 5 J f X ‘ < i ",

Estradą puošė žalios palmos, 
Lietuvos ir Amerikos yėliavos ir 
Dr. J. Basanavičiaus paveikslas.

Sąryšio pirmininką? ir to vaka
ro vedėjas atidarė programą pa-, 
kviesdamas L. Vyčių 25 kuopos 
chorą, kuris sudainavo tris daine
les, bedamas naujo chorvedžio 
J. Ciėzos. . .

___Sekė kalbos. Pirmiausia ^adv. 
P. Česnulis nušvietė šio vakaro 
tikslą ir ragino lietuvius spiestis 
prie'naudingų organizacijų, bei į- 
staigų, kad tokiu būdu kelti lietu
vių vardą. ’ . ’ •

Antras kalbėjo inž. Žiuris lietu
vių ir anglų kalba, patardamas vi
siems šviestis ir siekti augštesnio 
tikslo.

Mikas Ruseckas perskaitė rezo
liucijas. v

Trečias kalbėjo! kun. A. Karužiš- 
kis, M. M. Neperstojančios Pagel
bos lietuvių parapijos klebonas. 
Jis kvietė visus prie bendro veiki/' 
mo ir vienybės.

Programo apvainikavimui pa
kviesti artistai: St. Greičienė ir 
Julius Kranis. Juliui Krasnis su
dainavo porą dainelių solo, muz. 
Greičiaus. Trukšmingai publikos 
buvo atšauktas. Iš eilės sekė art. 
S. Greičienės solo, kurios žmonės 
nuo estrados ir paleisti nenorėjo.

Po to, abu dainininkai padaina
vo duetą. ■ 'bi./rr-.

Ketvirtas iš eflės< kalbėjo Lietu

vos konsulas Kalvaitis iš Chicago, 
III, Gražiai ir įdomiai perbėgo 

Lietuvos 12-kos metų gyvavimo. 
darbuotę ir ateities uždavinius. Pa-! 

tarė nepamiršti savo (prigimtos 
kalbos ir remti savuosius Lietuvo
je pinigiškai.

Programas baigtas Lietuvos; 
himnu. Pianu lydėjo p-lė R. Orei- ‘ 
Čintė. Ji akompanavo ir solistams.

Aukų surinkta 60 dolerių, kurie' 
paskirti, pusiath Vilniaus našlai
čiams ir mūsų naujai parapijai. . | ■

• t

kos žodi už gerą pasidarbavimą 
1929 me&;T^-Wtu^iahibui, 

apart 50 pirriiauš duotų pašalpos 
reikalais, ir dar — $25.00 padidi
nimui knygyno ir užprenumeravi- 
mui laikraščių šiems metams. 3) 
Palaikyti kliubą su jo parengi
mais. 4) Pasinaudoti vajaus lai
ku ir imtis prirašinėjimu naujų 
narių. -5) Pasiūlyti naujai valdy
bai stoti į organizatyvį darbą ir 
toliaus stengtis dar daugiaus nu- 
veikti.___ l ... . . y

Naujoji valdyba išrihkta šiems 
,metams: pirmininku P. Gustaitis, 
viee-pirmininku K. Petrokas, fin. 
raštininku V. Romanskis, proto
kolų raštininku S. Abromavičius, 
iždininku -Usaris ir iždo globėjais 
Urnikis ir Jį_Straukis, priėmė, pa
siūlymą susirinkimo ir pasižadėjo 
energingai veikti reikalais savo 
kuopos ir jos narių, ir krietė vi
sus narius prisidėti |>rie bendro 
darbo, nes tik tada Iras galima tu
rėti geras pasekmes ir užganėdin
ti savo reikalus. - ~

Į

Senai mes. kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime, kelias, 'organizacijas, kurios tūpmhsi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su- 

- laukėme'' ./ ' .

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi-.labiau susirūpinusias organizacijas.

/“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ,ap- v* 1 • v .*••

WESTFIELD, MASS.
asario 16 d. šv. Kažfiriiėro dr- 

-jos svetainėj vietos lietuviai minė
jo Lietuvos 12 metų, nepriklauso
mybės sukaktuves. Šv.^K^zirau- 
gijos pirmininkas. Ant. Radžiuš 
pradėjo programą ir paprašė visų 
sudainuoti Lietuvos himną. Ro to,^ 
paaiškino šio vakaro tikslą ir pa
sakė trumpą prakalbą. Ragino 
jaunimą, kad laikytasi lietuvystės 
ir visur lietuviais vadintųsi. Vie
tinis choras padainavo keletą la- 
bąi gražių dainelių. Musų vieti
nis klebonas kun. S. J. Vembrė pa
sakė prakalbą apie Lietuvos’ išta
ri ją iš senovės Vytauto laikų.

. Vasario 14 d. staiga mirė J. Me-- 
reškevičienė, 55 metų. -Vasario 16 
d. šv. Kfeimiero bažnyčioj buvo 
atlaikytos šv_miši<B už jos vėlę ir 
kitos pamaldos. Laikė klebonas S. 
J. Vembrė. Palaidota šv. Marijos 
kapinėse. ‘Paliko išauginus nema
žą šeimynėlę, 17 gyvena, 0 5 mirė. 
Lai būna lengva šios šalies žeme- 

t ... - • • 1 •t
ivalgaa

rašo vargus, kovas ir laimėjimus.
. “MŪiŠŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų. pa

rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki

tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 

ir nerašo jokiais politiniais kausimais išskyrus 

Vilniaus klausimą.

, “MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- ■ 

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū

sų pavergta sostinė. • -

“MŪSŲ 'VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 

darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 

studentai, moksleiviai ir visi' kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra

darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku

rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartų į mėnesį 

gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliu&ntb- 

- tas.

.< c

“Kada noriu verkiu” — kvar
tetas — Bronislava Januliūtė, O. 

Ona -Kučinskaitė, Ona

į

o

■:—S Dulkiu
Žapniskiutė.

“Šiaurus ve jas .baisiai ūžia” 
choras.

“Ruduo,” eilės'— J. Pečiuko-
* 

niutė. ’ • »
“Kaip aš buvau mažutėlė,” dil-

11| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 

MALDAKNYttf
| |Ufo1pUNKINniIS, baltais viršeliais-

f AUŽDUf RlNKINfiLIS, baltais viršeliais—
RINKINfiUS, juodais viršeliam—

už

—w

• •
Korespondentas

, *

* t
«

•V '■ V
-41.75

-------—’ -- ------- jh----------------------į^25
felHjUMAUS, juodais viAfaM * $17K .

itALDŲ RINKINfiLIS, juodais .viršeliais----------------- $1.25
aftid MAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais prus- ’

"‘j tais viršeliais...............   *
■ū^tsakymv, —__ ______ „______

“DARBUrritKO” ADMUnSTRAO^A r
tt Wert Broadsray į z > ' South Bocton, BEau.
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PHILADELPHIA, PA.
Puikus ApvaikščiojĖmas 

1 Ato Vasario

Sekmadieny, po piet Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj įvyko apvaik- 
ščiojimas 16-to Vasario ir trijų me
tų mirties sukaktuvių daktaro Jo
no Basanavičiaus. Programa, 
daug-maž, buvo tokia: Choras — 
“Daina,” po vadovyste gerb. J. 
Jurčikonio, iš pat pradžios, sudai- 
Havoc Lietuvos himną, “Lietuva* 
tėvyne mūsų,““Važiavau Dieną’’; 

ir f ‘ Jaunimo Dainą? j Po to, kal
bėjo adv. M. M. šlikas. Po jo, p-lė 
Stakniutė, nesenai atvažiavus iš 
Klaipėdos skahibino pianu. Po 
jos, p-lė Gelžiniutė, pritariant sty
giniam kvartetui sudainavo “Tem
sta dienelė” ir 4<Aš bijau pasaky
ti,” — A. Vanagaičio. Po to, po 
vadovyste gerb. Jurčiukonio tas 
pat«x styginis kvartetas sugrojo 
Mozarto: “Serenadą” ir Dvorako

' 9V* * 'X

4

ir«” > ■ * — *• ’jSį
“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 2 

doleris, už vieną dolerį ^urSsdte gale metų paikiai 

iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

« r * ' I * J » %
' Už yįęną dolerį gausite dar ir daug priedų 

^knygelėmis Vilniaus klausimu.1, ' * ‘ '

“MŪSŲ VILNIAUS” adresis: Kaunas, Lais-
■ vės Al. 61 Lithuania. fc‘

■■-•«'• u- '-.j

t



RENGĖJAI

Girdėjęs

psfcidarbavimu'lr atąįlan

stalus 8Uslrink4mu8’“£aS^aSW 
[dlenj kiekvieno mėnesioJJą 
etainėj kampas E Ir Sllyer

Susirinko didelis bfii 
- ----’-v ir dalyvauja!

Pasirinkit, ką '"norit? Ih*Gr»jaę-f6ntoninę 
plunksna. 2) nepaptast* •paiAeij: m^o ir už
dega, •ąMaftilų'<J5t6,'4) trejanka.

• Virietos^dAlyvavusierfis *?'
karo programoje ir kokiu nori bū
du prisidėjudefim dkrbu; kaip tai,

WF0N
- 9«ė Kur

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
■' DEJOS valdybe

. PAMALDOS '
Antradieny, pirm vaidinimo o-

LIETUVOS 
ŽENKLAI

IŠVYKO PAS TĖVUS . 
MARIJONUS

Pirmadienio'ryte išvyko iš South 
Statiorio traukiniu Petras Rakaus
kas, visu žinomas ir mylimas jau
nikaitis. Jįs buvo darbštus vaiki
nas', pilnas nuolankumo' ir labai 
linksmo būdo; Jisai- vyksta j

jeigu iegislhtSra atmes jnei- &
a "indi .-bE ./f>n oi M<

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
POGLOBAMOWOSSVd 

\ VALDYBA

frSWkAj?iiWi?H
Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems tAip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

; Pamokos aiškinamos lietuviu 
/: ,• kalboje, i- < 7

149 Boston Street, Dorchester 
X Tel. So. Boston 1348-W.?

o’f*- ■ » ’.if -4į>- 
Įkąliškas scenos, veikalas.

plrmątjienj kiekvienoj mėnesio 7:3Q 
vai. vakare, pobažnytinej svetainei 
Fifth St* So. Boąton, Mass. • ■'

Pirmininkas — Motiejus Žloba,
, 538 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Telephone South Boston 3552-R.
Vice-PirnfĮninkąs — J. L. Petrauskas, 

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — jonas. Glineckls, 

5 Thomas Palto, So. Boston, Mass.
Fią. Raštininkas— Matas Seikis, > 

25d RNlųth St, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 

885 E. Broadvay, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

. t Winfield St, So. Boston, Mass. , 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

ųedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rg 
vai. po pietį}, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

P® S svarbu 
kalbėtojųbųvo svečias prof. Pra
hai Galinis, nariai varg. M- Kar- 
bauskas, kuopos pirm. A. Neviera 
ir daugelis Jč&ą, kuHų<&uJšVaidy-

kelių bažnytinių draugijų; Vyčių 
ir bažnytinio choro. , ..

Petras yra jau baigęs kątalikišr 
ką mokyklą—Boston College High 
ScHool. Petrai, mes tavęs pasiilg- 
sime tavo linksmų, kalbų ir rimto 
būdo. Mes sveikinam tave ir pra
šysime Dievo, kad tau suteiktų 
gausių malonių, kad garbingai pa
siektum tikslą. Sudiev, ir laimin
gos kelionės, Petrai!

Sincey & Mart

y Pasninkas liečia žmones nuo 21 
iki* 60 "metų, amžiaus? * ’ ''

AbštniencijŠ tisus virs 7 metų.'’

pakflt68.Cįeriauirią ir. Dievui dau- 
giausia patindama, atgaila ,tai ,su- 
sivaldymas. Tqdėl tą prisiturėji- 
mo laiką — GAVĖNIĄ — gerai 
pradek, "pasišventęs~ją praleisk. 
Atmink! Gavėnia .tai laikas atgai
los iKmaldos.
•^“Atmink, žmogau, kad dulkė e- 
si lr į dulkę pavirsi. ”

prašome kreiptis dėl visų informa 
ei jų “Darbininko” Administraci 
jon. •

Ifi PASUONISTŲ ^AŠLAIČIŲ ! 
RĖMĖJŲ VAKARO' 

kuris įvy^j 5Š.d. vSsario, yra di
delė nauda našlaičiams. Progra
mas buvo Įvairus kalbomis, daino
mis, teatrėlru ir juokeliais. Kleb. 
kun. F. Viririauskis apibudino na
šlaičių padėtį ir ragino visada 
remti juosius. Po to pakviestas 
programą vesti kun. F. Norbutas. 
Jis niekados neatsisako, neatsisa
kė nei šį kartą. Programą paįvai
rino juokeliais. - *

Našlaičių rėmėjai iš Seranton, 
Pa. Ponia ’P. Baltrušaitienė, • p. 
Ignas Noreika ir Petras Tatirskas 
atvyko savo* lėšomis ir paaiškino 
našlaičių būklę. Dainavo panelės 
A. PovilaiSukė ir A. Šešiukė.Vai
dintas veikaliukas '‘-‘Svarbi prie
žastis.” Vaidino ponia M. Valat
kienė, G. Zaujutę ir Stasys Griga- 
navieius, neseniai iš Lietuvos at
vykęs. Dar ponaičiai, Juozas Na- 
nartavičius v ir Juozas Lukoševi
čius padainavo, o jifeins pianu pri
tarė Jonas Tamulionis. Dialogą 
“Du žinovai” vaidino ponia M. 
Valatkienė ir G. Zaupytė. Artis
tišką šokį pašoko panelė M. Am- 
brozifltė, pianu paskambino pane
lė FKHrimuskart?.'* Vnkarad pao ® 
Ją kd !‘Klebtmhk išraŠė čekį'-nuA- Y 

i čiams sumoje 400 d4f.‘Gera pa *"

ŠV. KAZIMIERAS
Mūsų kunigai ragino žmones pa

žymėti kuom nors, malda ar ge
ru darbu kovo 4 d., Šv. Kazimiero 
dieną. Kadangi jis x/a lietuvių 
Šventasis ir patronas, lietuviai pri
valėti! jį pagerbti taip, kaip airiai 
gerbia šv. Patriką. Atlankymas tą 
dieną bažnyčios yra kaipo tinka
mas garbės ženklas šv. Kazimie
rui. Sugiedojimas jo giesmės ar a- 
pie jj pasiskaitymas, pamąstymas 
irgi yra geri darbai.

CHORAS. i’

_ . ’ • • £i ** - - • ■ t '•

Kunigai bažnyčioje pranešė, 
kažnytinis choras dabar rengiasi 
prie dideelių^programų. Jie pri
minė, kad, kaip tik dabar y ra lai
kas prisirąšyti prię parapijos cho
ro, visiems, turintiems muzikalių 
talentų — tinkamą balsą. jie 
ragino jaunimą neaticįėiipjant eiti 
prie choro ir dirbti tautos ir mal
dos darbą.- ??

ŠV. PETRO PENAI
Bostono laikraščiai praneša, kad 

Bostono Diocezijos katalikų baž
nyčios kitame sekmadieny darys 
metinę popiežinę rinkliavą. Kardi
nolas savo laiške ir kunigai baž
nyčiose aiškino katalikams progą 
paremti toje rinkliavoje dalyvau
jant.

PASILINKSMINIMO 
VAKARAS

L. Vyčių ■Ir kuopos privatinis 
paritinkfehiriimb Dakaras įvyko ko:

2 d. 7 vai. vakare, parapijos sa- 
rys 17 
; mūsų 

tAr kleb. ^P.

APIE LEGAL STAMPS
Kun. Virmauskis kalbėdamas 

blaivininkų vakare, prisiminė apie 
Legal arba Trading Stamps. Pa
sakojo, kad yra tų pirkliavimo 
ženklų kontestas. Jis baigsis ko
vo 31 d. Žmonės pirkdami pre
kes gauna nuo savo krautuvninko 
tų ženklelių (štampų). Jie pri
lipdo knygutę ir gražina krautuv- 
ninkui. Už kiekvieną grąžinamą 
knygutę. Gauta dovanų. Apart 
dovanų sau, jie gali parašyti ant 
kortelės bite keno vardą. Kas 
daugiau gaus ne Korčiukių,'tos lai
mės štampų konteste ekstra dova
ną. Kun. Virmauskio ragino pa-, 
rapiečius balsuoti už šv. Peiro pa
rapiją. Tai būsianti nebe pirma 
jai tokia dovana. Ant kortelių pa
rašyti “St. Peters’ Lithuanian 
Parish.”

Girdėjęs

“RAULĄ* r ji" vaidino Mon tolioje tris kartus prieš gau
sią Audienciją.,

“RAULAS” Menteliųje gavo didžiausias pasekmes.

“RAULĄ” monteliiečiai vaidins So. Bostone, pobažnvti- 
nėje atnaujintoje salėje, parapijos naudai, kovo 4 d. 7 ;30 vai. 
vakare. . .

SPECUALIS • POPIEŽIAUS 
AMERIKOS DARBININ

KAMS INDULTAS
Katalikų Bažnyčia davė Ameri

kos Vyskupams specijalį indultą 
arba pavelijimą, kuriuomi jie, 
kiekvienas savo dioeezijoje,' pa- 
liuosuoja darbininkus, jų pačią ir 
vaikus nuo užlaikymo abstinenci
jos (pe pasninko) šėreddihiš.* iš- 
ėmus Pelenų dieną. Reiškia Sere- 
domis darbininkai, is priežasties 
tbjo specijalio1 Popiežiaus Indulto, 
gali vieną karti Valgtii mėsos. >

Krautviriibkji, a^ėnUr, profeci- 
jonalai ir bedirbantieji' darbinin
kai nėra skaitomi dšrbininkų in- 
dultos kWfi$.*n|-j.

Mūsų Mdtina Bažnyčia šventa 
ragiba, < lad katalikai stengtųsi 
užlaikyti ’ šias taip palengvintas 

(. i- b - , *

IŠ
< • ų < J i

Pirmininku — J. Grnbinakaat
?4 Prescott Šių Readvllle, Manu 

Vtoe-PirmiirinkM -> J. - Įtfartoflayfc?
J40 Bowen St., So. Boston, Ifaaa

Pęąt, Raitininkas—Vlneaa PaplaukĮtaA 'JS-sOs
116 Bowen SL,_So. Boston, Maąą,'N'

Fin. Raštininkas — M. Seikiu į
256 E. Nnth SL, So. Boston, MaS| 

Kasierias —Ė. Grėndelis;
237 W. Fifth St., So. Boston. Masa 

Maršalka — J. Zaikis, ’ ,,
: 7 Winfield St, So. Boston, Masa V 
Draugija- laiko susirinkimus kas^atiK

rą nedSldienJ kiekvieno mėnesio, jc .3 
num. 492 E. Seventh St, parapijOt - 
salėj, 7th St, South Boston,: MąM>> -.bį*

VIENAS NUMERIS 10c. ]Fpb||įlwi£xŠ W. BR0AI 
‘ A ADRESAS: < * ».hl IRfnBOSTON.

Pm mus taipgi galima gauti raSomotioe masinsite sn liecnvUi 
■M* fr kitoltlti muJei>kblą»>lg^^irtKlMlkn, Įtedant 2c. At

Kalbame ir Lietuviikai

882 Broadway, South Boston 
•k..- '

TeL South Boston 2870 ’

BLAIVININKŲ VAKARAS
Sekmadieny,’ pobažnytinėje sa

lėje balivinlnkai turėjo programą. 
Jaunieji blaivininkai VaĮdiho ke
letą blaivininkiškų 'veikaliukų. 
Graži programos dalis buvo tai 
kun. Stonio prakalba. Kun. sve
čias kalbėjo apie blaivybę ir ge
rus skaitymus.

.' / ---------- r
Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, 

^4 Thomas Park So. Bostoii, Mąss. 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, 

92 Sawjer Ave.į Dorchester, Mass. 
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 
- 446 E. 6th ŠU So. Boston; Mass. - 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzeyičlus, 

27 Tampa St, Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kališius, —

67 0 Street, South'Boston, Mass. 
Tvarkdarls — Petras Geležinis,

14 Vlnton St, South Boston, Mass. 
Draugijos susirinkimai bun* kas pir 

mą nedėkHeai kiekvieno mėneeio 2 
vai. po pietą, parapijos SfilSJ, 482 
E. Seventh St,, So. .Boston, Mana.

pirmininkas»— Antahas Mimb|| 
! ;45O B Seventh St,, Se. Barta 
Vlce-pirm. t- PovIIaB žlrolls, 
Protokolų Rašt?į

< 274 Bdton St, So. Bosten^J 
Finansų Rašt. — Juozapa* Vinį

' i BALIUS PASEKMINGAS 
yw<H<W;
pirmihifakas parapijos veikimų ko
misijos ir p. A. Naudžiūnas, kasi
ninkas perdavė kun. Virmauskui 
parapijas baliaus Uždarbį $224.86. 
kun. V. dėkojo abiėin iiž gražų 
parapijos naudai veikimą ir per 
juodu' dėkojo visiems ir visoms jų 
radėjėjams-joms.

Baliaus rezultatas buvo paskelb
tas ir bažnyčioj sekmadieny.

Rep.

kią puikią taferfėnę’irarfehgti ne
apsemta be gaspadinių. ^ą taip 
svarbų pasotinhno:: darbą, atlikb 
anbt'klebono žodžių, "mūsų štėd*;; 
vos šeimininkės,” kurioms pri- 
klj&usb* didis garbės v j>adėk<js žo
dis kaip tjd ponioms Mižgirdienėi, 
Markš&nei, Siaųrienei, Aukštikal- 
niėnėi, p-lėms Staniuliutei, Kavo- 
liutei ir Razvadsuskaitei. Jeigu 
iįe jų pasidarbavimas tai vakarie
nė būtų. įvykus be valgių. Pasibai
gus vakarienei ir programui toliau 
sekė žaislai. Paįvairino orkestras 
iš Montello’s. Tankiai nusiskun
džiama, kad Čia augęs jaunimas 
nemoka lietuviškai žaisti, bet Čia 
pasirodė visai atbulai, bes jie žai 
dė, “first class.” Gal neklysiu pa
sakęs, kad Jonas Zulonas tai lietu
viškų žaislų “karalius,” nes jis 
žaidė dar geriau negu atvažiavę 
iš Lietuvoj

Beje, pamiršau vieną iš svar
biausių asmenų, tai asmenyje mū
sų nario Petro Račkauske; kuris 
pirmadienį, kovb 3 d., apleidžia 
So. Boston’ą ir važiuoja į Chicagą 
pas Tėvus Marijonus. Visi nariai 
atsistojimu jam palinkėjo laimin
gai atsiekti užsibriežtąjį tikslą.

' . . -------------„ Putpelė

Fio.7RdŠtinihkg--- OBrt'Markboiutė,
664 E,-Eighth SLŽ ŠA .Boston, Mass. 

Iždininkė -—Ona Staniūttutė, • •
105 West 6-th St.; So. Boston, Masa 

Tvarkdarš —- Ona Mizgirdfenė,
^512 Columbla Rd^ S<l- Boston, Mass. 

Kasos Globėja — E. Jhūttšonlenčr --
1426 Columbia Rd., So. Boston; Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 

vaL -vakare, pobažaytinėj sve
tainėj. , Į, .

Visais draugijos reikalais ' kreipki tte 
j;pas protokolą raštininkę. « • ■

~ ■ X. , , ■ ■ ■ * - ■. ■ — -1 ■ —

IšfiMIMAI BENDROS \
5 ; GAVŽltlOS TAISYKLES

Katalikų Bažnyčia * paliųosuoja 
nuo pasninko (.NE nuo Abstinen
cijos) tuos, kurie sunkiai serga, 
sveiksta iš ligos, kurie yra men
kos sveikatos, kurių sveikatai pas
ninkas ant tiek kenkia, kad nega- 
lima bedirbti savo darbo Y kurių 
darbas yra per sunkus, ir labai 
nuvarginąs; moterys silpnos svei

katos.

GAVĖNIOS TAISYKLAS
Gavėniojb (kaip fnetų bertainy- 

je *ir vilijomis) įpuola pasninkas 
ir abstinencija. ’ >

s. ! 1- Pasninkas tepavelina tik vie
ną kartą dienoje iki soties valgy
ti Tasai vienas pilnas valgys ga
li būti per pietus ar vakarienę.Tik 
tame valgyje pasninko dėsniai te

įleidžia valgyti mėsos. Užkandis 
turi būti be mėsos ir ue daugiau 
8 uncijų bei vienas ketvirtdalis 
paprasto valgio. Sulig įsigyvenu
sių įpročių leistina pasninką ryte 

.išgerti kavos ar arbatos puodelį ir 
suvalgyti riekutę duonos.

2. Abstinencija yra prisilaiky
mas nuo valgymo mėsos (kaip pėt- 
nyčiomis per ištisus metus) Absti
nencijos dienomis negalima valgy
ti mėsos nei sykio, bet kitų valgių 
galima valgyti kada ir kiek tik 
nori. Tik Gavėnioje, Abstinenci
jos dienomis, nevalia daugiau kaip 
kartą sočiai pavalgyti nes podraug 
yra ir pasninkas.
— Visos Gavėnios dienos, neskai
tant šventadienių, yra pasninko 

*/ • » 1
\ dienos. '

.Abstinencija Gavėnioje įpuola 
visomis * Sėredoniis, Pėtnyčiomis, 
metų ber&biib Subatoję ir Didžio
je Subatoje iki pietų. Tomis die
nomis’ Gavėnios yra pasninkas ir 
abstinencija. f ; t.

y / NedėbOT

“RAULAS” KOVOJA D. 
b°ST9?®

Kaip jau garsinama per savai
tę ir bažnyčioje kunigai skelbė, 
kad Užgavėnių vakarė 7:30 vai., 
pobažnytinėje salėje bus vaidina
ma graži operetė vardu “Raulas.”

Kunigai žmonėms minėjo, kad 
operetę monteliiečiai labai gėrai 
vaidina. Užtat yra verta visiems 
bostoniečiams atsilankyti. Pelnas 
šio vakaro eisiąs sales atnaujini
mui. Įžanga 50ė.

vo 
Įėj 

kuopos narių ir dal 
dvasroš'fadknfc kai 
.Virmauskiųi ir' kun. F. Norbufui 
vakarienė pradėta mAldij kurią 

dideli ii? žviesūal8^1^0 kun- Tfohauė- 
... < - Ipš. Visiems pasisotinus įvairių 

įvafriitišUiis valgiais vakaro vedė
jęs p. V. Tamuliūnas pakvietė kal
bėti dvasios vadų fctfn. P. Vur- 
mauskį, kuris savo gražioj kalboj 
įdavė Vyčiam^daug gražių pamo
kinimų ir apgailestaudamas htM- 
prašė, k'ad nėgalįs flgai'jNibbti, nes 
dar turįs atlikti ‘kelias pareigas.

“ RAULAS” yripa^ę^'

1 “ RAŲL4 ’ ’ parašė ir pėiriSėj lašėjas Tarvydas.. <: i. n o;

, “RAUDĄS’’ imponuoją, dąrojdįdelį “Uit.” "b 11 '

“RAULĄ” gabiai vaidina 50 talentingų MontelĮp .cho- 
ristų. - - ■ • -i/.;: .

AV. KAZIMIERO B K. D4®| 3 

VALDYBOS ANTRABAJ

jdtio - pašneko wret§^‘ Raulas ”>žxyeipj įvykg 
Užbaiga, šv; T«pe§ Novenosr Pa
maldos prasid^7. vai. .vakare ir 

baigsis 7 ;30 vaL
> Gavėnios metu, trečiadienių ^va
karais bus pamokslas ir palaimini^, 
mas Švenčiausiu. Penktadieniais 
4:30 vai. vaikams, 7:3t) vai. suau- 
gusiems bus stacijos. c -,

Kvieslys

' J . IAPAŽINTYB į
Kętvirtadiėny1 bįįZ 'mėnesinis 

klausymas išpažjnčių/Vaikiis klatL- 
šys 4:30, suaugusius 7:30 vai. va-

į’4
•• - i r ; v -

< 4-f;:*znT.y. /. į

GARNYS DARBININKO f

žurnalą “TARPININKĄ.” Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštls.Tik <1.00 
metams. Kae tuojau užsirašys gaus dovaną.

Jvtkočarfienė, M; Babraušklerfė/P. 
Vaivada, S*. Jaškunaš,' Z. Jagelevi- 
eins; P.' Suriekūš; iš Woreešter-, 
Ūršulė Manasaitienė;. iš Hart’fordį 
Corin.: Jiiozas Povilonis, Antanas 
Plekaitis; Stasys Čepulis, -Juozas 
Bitinas, Apolonija Kėdienė. ' >”■ 

Širdingai sveikinu su Įsirašymu 
į ŠV. Kazimiero draugijos narius ir 
linkėju gausiausių Dievo malonių 
už • taip kilnų dąrb^-Į

Malohiaf 'kviečių rašytis - ristis 
lietuvius katalikus į šv. Kazimiero 
draugiją. Įsirašęs į narius gausi 
veltui gražią katalikišką knygą 
pasiskaityti ir galėsi naudotis gau
siomis Dvasinėmis Malonėmis, ku
riomis šv. Tėvas Pius X tos drau
gijos narius apdovanojo. Įsirašyti 
galima laišku ar asmeniai šiuo ad
resu: 41 Providence Si, Worces- 
ter, Mass.

i - Kun. S. Stonis,
ŠV. Kazimiero Draugijos Įgalio

tinis Amerikoje.

r W * e • * • W 4

/ / /. ---- “7“Darbininko’^ name 5 arbt 

7 gražūs i 

kambariai^ Yra elektra/gx 

šaš, maudynes, skalbynųs, 

duodama šiftima it janiio- 

riua patarnauja, Dfl plafes- 
niižinfoi^feijų į

“barbininko” Admmistra-

. .... .i...., ■« Įi n.

Stf “-Rinitą”ikbvo 4 d., atvažiuoją abu Montello gerbia
mu kunigu ir daug mo liteli iečių dar sykį jo pamatyti. 'Be i’o, 

bus Cambridgė klebonas ii-kiti. ' . •
a ■ ’ ‘ i J •<»’?• N * •/j. K ' > * . • ’ < ’ '■

“Raulą”.Sp. Bostone pamątę lOO montelliečių ei^.į Vyčių 
Užgavėnių šokius, 492 E. 7-th St., So. Boston’e. /

- Ateikite visi i pobažnytinę svetainę, Fifth St., So. Boston,' 
Mass. ;

<3avėiiios taisyklės. Rę&ia datč- 
giih ineĮstis, 'lankyti bažnyčias,’ 
tlirijas apvaikščioti, skaityti ge- 
luš tikybinius raštus:
'• Velykinė Išpažintįs prasideda'su 
pirma Nedėlia Gavėnios ir baigia
mi Šv. Trejybės šventėje.

TARfiSI APIE POŽEMINĮ 
PERĖJIMI ’ ’ -

Pereitą savaitę'įvyko Bostono 
majoro Curley sušaukta konferen
cija dėl p8&tarhho apie pastaty
tą prie North Station požeminio 
perėjimo. Majoras CurieV p&refi- 
kė:“<” _ 
ta bilių ir valstija nepaskirš 'tam- 
reikalui pinigų’ Iki b'uė galima sn-i 
da’ryti 'apie $150.000 iš miesto ka- 
8os?* Majbras pats nešinai ėjo 
skersai Čktibe^ay jgatVe ir Inai? 
toks yra sūsikhhšimas. Toks pe+fe- . 
jinias būtinai reikalingas, kad k iu šiem s tariame nnoišrdų ačiū 
žmonės skubėdami paimti traukinį Vardu ‘ r <’z , r- , t 
galėtų be jdkfo trukdymo pereiti P^jnnistų'Bitt^hrEkyTitu Ir 
gatvę. l '*. Ifatta* Eomirija
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SUVEĘGIJA .

rastai daugelis žmonių 
kadvergrjo^-jąu nebe- 

pasiulyje. Tačiau* 5§ 
ii Sąjungos pranęšimų 

, kad vergija ir mūsų 
ais nėra išnykus. Apskai- 

ojama, kad visam pasau- 
’ ir yrą’4—^ milijonai 

Daugiausia jiį yra 
monų ir šiaip stabmel- 

šatyse: Arabijoj, Suda- 
& kai kiiirose Indijos val- 
tybėlėse ir Kinijoj, nors y- 

la jų ir krikščionių šalyje, 
įdnsinisoj (Afrikoj). Pas- 

-tyrojoj valstybėje kasmet 
parduodama apie 2000 ^ver
gų. Pasirodo, kad vergai nė- 

- Įčą labai brangūs: vienam 
Vergui moka nuo $80.00 iki 
$200.00, destis koks vergo 
amžius, darbingumas ar gra
žumas.

; Vergų gyvenimas tebėra 
pat, kaip ir senovėje. 

Savininkas juos apkrauna 
darbais, gali juos mušti, kan-

savo pinigus?
u Ach,* gerbiamasis, kaip 

fioirai viską grąžinčiau, bet, 
nors maiZlabai skaudu, nėr 
galiu—žūstu, sėdžiu be ska
tiko.. .
- “Manau, kad jei kas ne
išgali sumokėti savo skolas,

k be;

- at-

-Kaip 
lenkai priėi 
kječių. Tite

p
•i

PROVIDRNCE, R. L

L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 16-tą d., tuoj pp siundą, baž
nytinėj svetainėj. Svarbi; kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.

► ’ '

NASHUA.N.H.

• LDSL65 kjt mėnesinis susirinki- 
te* / įvyks kovo 6 d. tuoj po
ITattno? vienybe įįitrą mišią pobažnytinėj svetai-

• ________ ’______Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbu; ? sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios uganizaeijoa 

Valdyba

>- -v v, -v" /rinksią iš vo-, 
fiė ir .pasisko

lino iš y^kiečių kalbos seg
nen, perdirbę jo ištarimą į 
savo žagnač się. Vėliau 
(XIV am.), kada lietuviai 
krikš&jas,. lenkiškas žodis 
ĮegnąįsięJjpTO suJktuvintąą 
įžėgribtiš.
įf-vj.r

WESTVnXE, ILL.
LDS. 75' kp. mėnesiniai susirin- 

kįmai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
Sekmadieny, po 15 d., §v. Petro 
ir Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba 
l *■ ■' " ’ A

8AINT CLAIR, PA.** ‘ 7
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin-

! - --- .-V
Prof. Dr. V. Ikykolaičio-Putlnd 
amas literatūros, mokslo, 
r akadęmlškojo gyvenimo ilii 
mėnėsffift' tarnalas yra di 
rlm£lauslas,4d$n)iausiaš IrJdąkv

lietu
te užsisakyti “židinį.” .? > /-
.“Židinio” kaina Lietuvį: met 351^~ 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4(50, 
pusmečiui $2.50.

Adr. /.“Židinys,” Kaunas, Laisvės AL 
a ■ - •
- ---------- ---- :---- --ytA -------- r; -; .

kinti, dargi ir užmušti, ir už 
tai prieš teismą neatsako.

* 3r *

Dabar prie Tautą Są jun- 
gos yra įsikūrusi1' kbmisijį£ 
vęrgįjai panaikinti. Tos vaL 
„ęty&ės, kurios įeina į Tautą 
Sąjungą, o kuriose tebesą 
vergipasižada /kovoti įa 
ver^u įitkliais^ draušdamos 
jiems verstis žmonių preky
ba, taip ją?„deSa* pastangų 
paleisti vergus. Kadangi verr’ 
gu savininkai nenori jų vel- 
tui paleisti,, tai valdžia turi 
jiems atlyginti už paleistuo
sius vergus. Taip pasielgė 
1924 metais Nepalo (IndiV 
joj) maharadža (karalius)^ 
paleisdamas iš vergijos dauF 
giau nei 50,000 vergų. SavV- 
n inkams buvo sumokėta vfe 
dutiniškai po 25 dol. už kiek; 
vieną vergą. . Kaip matytį 
vergijos panaikinimas yra 
susijęs su pinigais, o mūsų 
laikii žmonės nėra Imkę'^džl 
artimo labo atsižadėti ir ke
lių dolerių. Todėl netenka 
stebėtis,' kad vergų išlaisvi
nimas eina labai lėtu tempu- 
kasmet praleidžiama iš ver
gijos tik, gal, kokie 5,000 
žmonių. . . . y

Kauno ee Vienybė

tas tuo labiau neišgalėtu
gyti žąsų!*
; J/Mieliausias pone, 
šalsEfc <iiUlwukdamas staltie^ j 
sžs kanapų gailią ašarą, sko- 

aš nebegalėjauIftink^^
• * -V > “jos,išmaitinti...

t'"
Lietuvą matysi skaitydamas Ka

taliką Veikimo Oatftro leidžiamą 
savaitraštį

>

kimas įvyks kovo 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj; Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne- 
dneš mokestis ir?naują narią7 at
švęsti prirašyti.' .. py; r Vaidyba

i -

EASTON, PA.

■ < LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
yyks kovo 6-ią d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

’ M. Songaila

TfiL.&o. Boston 08aJ,~ ..
^TAVJOJE VIETOJM -£ 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

51i Brodaway, 8c. Boston

- Oftio valandot: 
uoo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:30 Iki B 
Ir nuo 0 iki 8 vaL, vakare. Ofisai' 
uždarytai subatos vakarais Ir no- 
dfilditoiala, talp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

t
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Kviečia Valdyba
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Zlonu. 11^ skaito Kas 10 “Varpelio”aorty* jfrėmėją, gana ,1930 metais “Var- 

spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje^ .* Tik'paabndyk —; mūsą nerūgos.

■

k a .

NE TURTAS

*
/ .

■ •

sirjis^rdva^ir gana 
-f nei su ponais ne

’ • 4

rėmėją, gaus ,1930 metais “Var-fra įįTOga darbininkams prisirašyti 

prie vienintelės darbininką orga
nizacijos; .4 13i.i. > i

. ' • • t \ Valdyba

L0WELL,MA88.
LDS. 3 97 kuopos ; susirinkimas, 

įvyks sekmadieny, kovo 9-tą-d.J 
■tuoj 0o sumos. Ateikite visi. Ge-

ŽĄSIS

Kreditorius užklumpa saį 
vo skolininką besėdintį ųž 
stalo ir bevąlgantį žąsį.

VAIKAI NEMYLBS TĖVU
i,:- ■ ■ ■ , J* • i «»-* _-.i< . j”’/* '

i - «■ - v ' ; JU

dgu Jie nepasistėngs išagkRti Juį

Adresas: Lietuva, Kaunas, ^Vbent Ipo vieną
vės Alėja 31 Nr. “Mūsą Laikraš- 

kuris yra sąvo skambėjimu tis.

t

OLEVELAND, OHIO
.Kovo 12-tą d., 8-tą vai. vakare. 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kji 
m&tesinia susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi msiriaktl Rašt.

J

I

A ■«

I

BALSAS Iš LIETUVOS

I

IŠ KUR KILĘS ŽODIS
- ŽEGNOTIS?

Žodis žegnotis nėra lietu
viškas. Lotynų kalboje yra 
žodis signore, kas mūsiškai 
reiškia žymėti, ženklinti, o 
žegnotis ' lotyniškai bus 
“Crucem se signare” (kry
žium save paženklinti). Vo
kiečiai turi žodį segnen,

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje;

“Mūsą laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metą du 
litai. £> \

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

1930 METAIS
'Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
/mokslo, blaivybės ir sveikatos .

W ■
Kr- -■

//‘SARGYBA” duoda populiarią 
^straipsniu iš įvairią mokslo sričią, 

supažindina skaitytojus su naujai
siais' mokslo laimėjimais ir isradi-

ARGYBA” plačiai rašo svei- 
klausimais, pataria, kaip ap-

laikraštį

SARGYBĄ’
<

nenormalumais, k. a. bedie- 
iį girtavimu, ištvirkimu ir tt.

” SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas (ran- 
■iriu žinią ir apžvalgą iš 
>, meno, politikos ir visuo- 
gyvenimo.

“SARGYBOS” kaina: metams 
. 6 litai, pusei metą — 3 litai, 1
numeris—75 centai. Užsiėnyj dvi- 

į_brangiau.
Metiniams skaitytojams duoda 
riedą “Laimės” kalendorius ir 

loterijos bilietas.

/Adresas; “Sargybos” Adminis
tracija, Kaunas, Liaudies namai.

J“ -- -

Romias nusišypso ir pakviečia 
bernus. Išsivedė abudu į kiemą.KOJIMŲ

Kada dar Lietuvos pakelėse bu
vo smuklės, keliu ėjo gudrus smui
kininkas Jonas. Priėjęs ežerą žiū
ri, kad į atėjusios žuvauti lapės 
uodegą įsikirtusi lydeka. Lyedeka 
neištraukia dantą ir traukia į eže
rą, lapė veržiasi į krantą. Jokiu 
būdu nei šen nei ten. - , ■

• Jonas ramiai pasiima susikibu
sią porą, ir neša ją dvaro ponui. 
Pakeliui užeina į smuklę išgerti 
‘ ‘ snapsą. ’ / s Čia prie Joną prikįm-

įsvoJus. PavojiBgiausl žmonių prie 
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavoju yra 
miestuose besimokinančiai^ 
rei. Gartavsi 
mo draugas ii ___
ra jau dvideiimts metų leidiiamas 
talikų moksleivių mėnesinis žurna40£ 

“Ateitis.” Ž'

mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji 
mo naštą. ~

Tėvai ir motinos, nepagailėkite 103t 
metams (5 lt. pusmečiui ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems vįijS 
kam s. Tuo sutelksite jiems džiaugi

“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams. --. 
Prenumeratos kaina: metams 

pusmečiai $1.00;. moksieiviams- niet 
• tams $1.00, pusmečiui 50c.

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AE'A-
---

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
kią, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo^ sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

v Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

v<
> .1
vC

kiatj^i/'
sake,

moki apsieiti, įiei ką. Pasidalysim 
pinigus pusiau. O be manęs, ąįeko, 
girdi, nelaimėsi.

— Na, ką čia^ derė-
sies. < Einam, jau kad taip nori. 
Tik nesigraądink... Atėjo į dvarą. 
Žydas vis lenda pirma.

— Atnešėm ponui “fein„-daly
ką! *

— Na gerai, tai kiek jums už 
tai duot ? — klausia apžiūrėjęs po
nas.

— Užmokesčio tai jau aš papra
šysiu — sako, nustumdamas į šalį 
žydą, Jonas ir nupasakodamas, 
kaip jis rado lapę, kaip prikibo žy
das ir t. t.

— Na, prašyk, prašyk tik daug!
— nieko nenuvokdamas vis plepa 
žydas.

— Gerai, gerai! Duosi mums po
nas, 200 rykščią... f

— Ui vei, ar tu pasiutai? — ne
riasi iš kailio žydas.

Z - ’ s * ’

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be .
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

‘ .j'i i ..f

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii-

pusę metų, už 50 litų-4visus metus. Užsienio 
lankymas '(išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonė- 
lkičio gat Nr/24. Kaunas, Lifetuva.

Aš til^teisybę rašau
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- 

i “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-

' DETROIT, MICH.

L, D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
tovo 16 d^ tuoj po pamaldą, Šv. 

Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai'yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, kovo 16-tą d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei- 

- "v, .- J
naują narį atsivestą prirašyti prie 
mūsą-brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. Rusirinkimas įvyks 

kovo 16 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. . . Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokeščią kny-> 
gučią tai gausite susirinkifne. ■.

Valdyba

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai!

ašydinkite Jūsą 
b r a n g i e m>s 

vaikams

“SAULUTĘ!”
“Saulutė” daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsą rašytojai ir dailinin- 
kai. ' »-bu • ♦?-■ . ' • • -> JI

Nepagailėkite vaikams džiaugsi 
moJr naudot!dl-f 

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusi, didelio formato sd

Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metą 61 It., 
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit,epušei me
tą 8 lt
'■ Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

WORCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 6 d., Aušros Vartą 
parapijos žalėj, tuojaus po su-, 
mos. Visi nariai meldžiami pri 
būti, nes turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

BRIGHTON, MASS.
’ • •

L. D. S. 22 kuopos mėnesini* 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
kov;o 7, 7:30 vai. <vakj., Lincoln 
Svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
■ LDS^^kp. mėnesinis susirinki- 

mas įtfyks trečiadieny, kovo 5-tą 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje?' Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta’žmogaus dvasia, 1 
jeigu ji negauna maisto skaitymą 

galvojimą.—Vovenargas.
x J . ’

TeL So. Boston 0506-"W.
Lietuvya^Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

' (“Keleivio” name) •
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6 :30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki '6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šveūtą dieną 

pagal susitarimą
•'.

DAKTARASBALABAN
(gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So. Boston. 
Tel. C B. 4788

♦ .♦ ’• f, -

Rezidencija ir kitas ofisas • 
1234 Biue Hill Avė., Mattapan 

: Tel. Mllton 2952.

— Jis labiau trokšta atlygio, tai 
galit jam duoti pirmiau. Man vis- 
tiek, prašo berną Jonas.

Rėkiančiafn^gvolta” žydui at
skaityta 100.:

Apsigalvojau,
Jonas, — ką jau aš čia varysiuos 
ant tos likusios pusės. Atiduokit 
jam.Viską!;

Ko žydas nedarė, kiek neprašė, 
GaVo dar 100 rykščm ir keikda
mas išėjo išdv&ro^-------- - _

ponas pa-

-------- ------------. •----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amerika ne Lietuva ;-jos kiekviena 
turi ypatingų sąvybių, kurias pasilai
kys visados. ■

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis^ kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitrašti

“Mūsą Laikraštį”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 

visiems giminėms Ir pažjstamiems Lie
tuvoje. - „ .
, “Musą Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metą — du litai 

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina: 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir: 
Amerikoj) trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo. . -
Kaina Angelo Sargo Vaiką Są

jungos? nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai, pusei metą^ „

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. 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 sviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nelę 1 užsakyk jiems “Žvaigždu
tę, >1 kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domią skaitymėlią, įvairią žinią, 
mįslią, galvosukią. Bus ir Tatž

Gįi-dėėr^kartįžmo- 

nesj oypač tretininkus, Kad ne
gali sulaukti Pranciškoną su pa
mokslais. ' \ '■ j’ '

• Sakykit, Brangieji, delko - Jūs 
taip laukiate f Arde dėlto, kad 
išgirsti iš ją pamokslą, pamoki
nimą, pasiklausti įvairais klausi
mais—kad atgaivinti savy dva
sinį gyvenimą?! x

Nenusiminkite, Brangieji, jei-’ 
gu tik panorėsite, galėsite kiek
vieną mėnesį išgirsti tą laukiamą, 
pamokinimą, gražią paskatini
mą... Tik užsisakykite “VARPE
LĮ.” Jį leidžia Tėvai Pranciško
ną.!/ ^Varpelis” kainuoja 1930 m. 
vos tik 5 litai, gi pusei metą — 
2 lit. 50 et. Amerikoje vienas do
leris. “Varpelis” žada būti 1930 
m. daug gražesnis, daug įdomes
nis, negu 1929 metais^

Kas tik gyvas, kas tik gali, 
Užsisakykite “VARPELĮ.” 
“Varpelis” žada 1930 metais 

platintojams dovanas: -,
1. Kiekvienas, kurs suras tris 

naujus 1930 met. “Varpelio”

___
•LD8.nai^a?feri rodyti ge:

vyzdį visiems. 'Visūornėt lankytis
- ------------ ------------- ipoa Ki-

‘ MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 4-tą d., , šv. Roko svetainė- 
ję. Viri nariąi prašomi ateiti į šj 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas ; mėnesines duokles.

į Valdyba\ 
j "■

. , . gerą P*-
‘ 1____ R___

į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas, susirinkimas įvyks penktadie
ny, kovo 7-tą J., 7 ;30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo- 
kles. Valdyba

WORUEŠTER, MASS.
. . LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks kovo 9-tą d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele; 
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
skaitę, gaus sekančias knygas do- 
vanų: >

a) “Dievo stebuklai šv. mišio
se” ir

b) “Jauni Didvyriai” (Gaus 
tie, kurie mokslus eina).

2. Kas surinks 7 arba 8 naujus 
“Varpelio*’ metinius skaitytojus, 
kurie nėra 1929 met. buvę, gaus 
šias knygas;

a) “NuolankumS%’’> Kun. Pet
rausko versta. i •-«/>? f $->r

b) “Kristaus [Istorija-” u(moks-
jeivai). ■ i . as- s..cy 4:

- — ■ . . - -- — —

Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams. • x

Priedą duodama loterijos bilie
tas.

A d r ė s ą r r “žvaigždntfti” 
Administraciją Kaimas, Liaudies 

I’““1 A.iąį>;
Y.**5

I"

peįį” dovanai. •
Viri į darbą 1 

^“Varpelio” kaina 1930 metams 
5 litai, pusmečiui 2 lit 50 cent. 
Amerikoje 1 doleris, Latvijoj ir 
Estijoj tiek pat kaip Lietuvoje, 

Adresas: Kaunas, Daugirdo gt 
Nr. 2, “Varpelio” Administraci
jai : Telefonas Nr. .3038.

' 'K>-.v

MERVŲ O 
iv LIGO^

Vyrai, Moterys, ir Vaikai
kurie kenčia nuo išgąsčio, 

sį isterios- nemiegojimo, nuo
vargio arba šiaip silpną 
nervą arba nesiaučia kaip 
reikia turėtų kreiptis pas 
gerą specialistą.

Dr.Grady, 327
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai. z 

HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas j 
vyks kovo 9-tą d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite -visi nariai ateiti 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. ĮJOS. 6 kp. rašt.

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 
rinkimas ' atąibus , sekmadieny 
kąvo 9 d., tuoppo sumos; Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsrmo 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BALHMOBL, MD.
„ Kovo 9.-tą dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS.'30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi 
si

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston1 4488 -
Mirus Šeimynos nartui, 11 kasiems 
našlaičiams arta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiau '

v/*.


