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V mIdm ir fcMltrtttfaBM irf IMA 
A 1E| įpRdoa iMtiprinfaM bn« ma- 

kMMmb Mevui te Balny- 
te imonima naudingmit, 

neftr pirkimas bažnytinių indų ir 
net naga bažnytines apeigos. Pa- 

. kol to nesupras visi katalikai, men 
negalime tfkžtis sulaukti spaudos 
kuri St&tiktų Katalikų Bažnyčios , 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
yadal, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti (ai savo didžiausiu nl- 
daviniC

' VyskupasKfflMi.
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. darbininkas
M* Broadiray, Boston 27, Mmb.
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KETVIRTADIENIS,

SERŽIASIPBIE VALDŽIOS,
- ' ' y ■' /■

' ■ . **- Anglijos Dar*
bu apartija veržiasi prie vaL 
džto Parlamente Darbo 
Partija padire inešimų reik 
§ti-yal®aį^Jiepaskteceįimų. 
Šitų mMstoiįų kabinetų nu- 
vertus spėjama karalius ne 
Mtų>ų.Jp^Wesįdaryti ka- 
bmctų> -iaip tik Darbo Parr 
ti jos vadų McDonaldų. Jisai 
Mbėdamas apie dabartines 
valdžios darbus jr apie Dar
bo Partijos plekus be kitko 
.pasakė, kad dabartinė Ang
lijos valdžik netiuėjo nusi
statymo Europos reikaluose 
.ir per ištisus metus Anglijos 
Įntaka tiirėjo mažiau vertes, 

....-•negu rezultatai pastarųjų 
rinkimų į parlamentų.. Da
bartinę Europos padėtį Mc- 

c Donalcl sulygino su padėtimi 
1912 m. kada tautos lenkty- 
niavo ginldavimūose. Dabar- 
gi*'dar biauriau su gmklavi- 
musi, nes dabar Europoj 

,r ginkluotų kareivių yra 1,-
' OGOįOOO daugiau, negu buvo 

prieš kava, nors Vokietijos 
didžiulės anni jos nėra likę.
jTttrbūt visai netolimoje 

j&Anp
rytas ministeriu kabinetus įš 
Darbo Partijos veikėjų.
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INDIJONVUŽDARBIAI.
' IVASmN^OT^Taipva- 
dinamloji Novajo indijonai pe
reitais inetaig uždirbo $150,000 
savo garsiomis antklodėmis. 
Tų indi jonu padėtis gėrėja. Per 
pastaruosius penius metus avių 
auginimas pagerėjo 100 nuoš.
r

MIRĖ SENIAUSIAS 
' STUDENTAS.

LA5VREYCE, Šansas. — 
Frank AVeaver, Kansas univer
siteto seniausias studentas, mi
rė. Jis buvo civilio karo vete
ranas. Pereitų vasarų jis turė
damas 81 metus amžiaus Kan-. 
sas universitete baigė teisių 
skyrių. - "

,<

Kultūros Vajus — š^nesos 
kelionė. 1

Sausio 20 d. vakare kun. Re- 
ręišio par. Detroit, Mielu

Sausio 20 d. po sumos kun. 
Johaivio par. Detroit, Mieli.

Sausio 20;d. vakare Town of 
Lake Chįęa&uto * j %

Sotim ą 
par. Detroit, Mielu

Sausio 2 4ir 25 d. Niagra 
FallsTN.Y. '

Sausio 26-27' dd. Ro'chester, 
N. Y.

Sausio 28-29 dd. Binghamp-

APVOGĖ BANKĄ.

ST. LOUlOto. — Šeši gto 
kluoti vyrai iš Mest End Trust ton, N. Y.

/ & Savings Bank atėmė $26,850. Sausio 30 d. Forest City, Pa. 
Bankas' randasi vidutmiestyje. Vasario 3 d. Seranton, Pa. 

i Apiplėšimas tęsėsi tik vienų kun. Lupatos par. po sumos.
; tonutų ‘ .

» • . I MII • |

SULAIKĖ VIENUOLES.*
NEM YORKto- Ant BUis-

Salos.tapo sulaikytos 8 vienuo- 
lėš’dominikietės Jos atvyko iš 
Italijos. Sulaikytos dėlto, kad 
Italijos kvota išbaigta. Vienuo
lės vyko į Nmv Jersey valsti-

4>v 9

s

. LAWRENCE,MAS

Sekmadienio vakare, sausio 
4 20 d. 7 vai. 30 m., parapijos sa- 
. Įėję, L. D. K. S. Centro pirmi
ninkas Dr. K Pakštas sako pra-

Vasario 3 d Scranton, Pa. 
kun. Kuro par. vakare.

Vasario 10 d. Pittston, Pa. 
kun. J: Kasakaičio par.

Kolonijos, kurios gavote 
laiškus prakalbų reikalu ir dar 
neatsakė, malonėkite pasisku
binti atsakyti. Jei reikėtų pla
katų, praneškite. Kalbėtojai 
bus nesenai atvykę iš Lietuvos. 
Kolonijos yra prašomos rūpes
tingai prie tų prakalbų prisi
dengti, sumošiant programų ir 
sutraukiant žmonių kuo dau
giausiai. • ■

Už darbų atlygins - Dievas, 
Tauta pasakys ačiū, patys pa* 
sidžiaugsime gražiomis pasek
mėmis.

IŠPLAUKĖ LIETUVOS 
REIKALAIS.

laivu “Daris” išplaukė įčto 
nevų, Šveicarijoj, Amerikos 
diplomatas Norman H. Ba
ris pimLimiikaiiti komisijai 
Klaipėdos Mausnuui išrišti- 
Jį pakvietė ton vieton Tau
tų toga. ‘ Norman H. Davis 
yra buvęs Suv. Valstijų Wil- 
sono kabinete Valstybės De- 
partmento pasekretorius ir 
finansinis patarėjas prię tai
kos konferencijos Versaliuo
se. Jis išvažiuodamas Štai 
kų pareiškė:

° Tautų Lygos Taryba 
kreipėsi į mane *. prašydama 
apsiimti piiinininkauti ko
misijai iš trijų narių, kurie 
paskirti Klaipėdos ■ krašto 
Mausimai išrišti. Remiantis 
Versaliu taikos sutartimi vo
kiečiai to' krašto atsižadėjo 
visokių'teisių ir pretenzijų 
į Klaipėdos kraštų. To kraš
to padėtis neišspręsta ikšiol, 

įį į
ji turi tame klausime gyva 
interesų, nes tas’ uostas*yra 
jai vienint ele išeiga į jūres. 
Lenkija stato pretenzijų prie 
Klaipėdos, nes ji guli Nemu
no gale,, o ta ūpe yra plau- 
ltiojama.? . ' t *
(Bostoiijleraldutarninke 

tame reikale turėjo editoria- 
lų te pasmerkė Lenkijos, gob
šumų, kuri gavusi1 Dancigu 
ir neteisėtai, pagrobusi. Vil
nių dar kišasi prie Klaipė
dos). ’ ’

AMERIKĄ 
VEIK

tovai reparaeijt 
jau pradėjo veik | -AmeiT 
konas tapo tos ko rrisijos pir
mininku. ‘ Juo yi g jBi 
Charles Ct. Daw... ’ 
meškenas/ ineii aį& korulto 
jon, yra Young. j<fj ' ‘ .

. ĄmerikoiiUs y 
męs vietų, paši 
Aiškiai pasakė 
Vokietijos srnandtoių.' 

, Toji 'alijųteįų^ęparaeijų 
komisija tuiu. nu|ffi tj įdek 
Vokietija išgali: 
valo mokėti į m-cijos. 
Tai amerikonas Jft^es nuro’ 
:4e, kad ręiida i 
rijai atsistoti ant 
kui žiūrėti’kų ji: 
keri; Reikia, 
Dawės leisti Ve 
statyti savo mar 
lansuoti biudžetų.

‘ T ■

"komisijoj

Big.-Gen.
. Antras a-

į kalbų apie darbininkų klaust
1 .*___ 1.’ J^y. ’¥y-i 

Į 

t

/
mų ir įspūdžius iš Lietuvos 

Visi prašomi atsilankyti.

Fed. Sekretoriatas
2201 W. 22-nd St., 
Chicago, Illinois. ( .

r. 4

i-i

“Darbininko ” Kalendorius
* 1924 metams jau gatavas. 

Sekančių savaitę bus iŠsiun- 
tmėtas £• Dc K. & kuopoms, 
kuopų sekretoriams. L. D. 
K. g. užsimokėjusieji nariai 
turi teisės^ reikalauti kalėte 
doriaus pds5kjiop‘os sekreto 

; rių, Kurie sekretoriai kalen
dorių negautų, tai lai pranp- 
Ša Centro raštinen ir tuojaus 

. bus pasiųsta. Neužsimokėję 
/ nariai, lai pasiskubina užsi- 
-- mokėti ir tuojaus mes pasių- 

hnt jo krietelariii kuopos 
f rnltnteilwi<

Di’eniimmtoriams, lame
J

IAGKURUGTOSLIKTUV0&\4w^ išdritetoo reztotaM^ūakui kun. ^akinavičto ir j 
■**"' “* Paskaitę vieni verkia, Įriti važiavus jo papedininkui kw<3

[pyksta, ū tokių, kurie dėkotų,Gwauskni,; darbininkų orgaiU j 
žarija dar labiau 
nes kun.'Gurauskas, ■■įridauaftM 
L. D, Fed. skyriaus 
raštingai' veiika darbininkų or- • 
ganizaęijbje. Pažymėtito 
riauSš^tetbre'dr.

J (Eltos pranešimai) .
7 *

. VnJOT&SH—22. Benita niaža tfra, neis jiams ir geri 
savanores. Koi]> praneša jtitsniaj teko. Man žemGs ■visai 
“Dziainik Wilenski,” atvyk? sįjaSmį nes aš neprašiau, 
iš Minsko tamaistai Vilnimis, to(J^ ag ,r nepvlstu. Bet ina- 
krašte renką gudu knrimmu-nri f ijįa, kuriems ga-
iaišmioiftis, llanis n»if eerkwskfeikiiTaniš"

Pagiežos ašaros. ■'‘ Dziemiik jPl,Kkil t'1 Wi ektarpi si-, JįpH nuolat judina skyriaus 
TOensl-i’ * rašo turis žanin M°> Basu Jurbarke .buvo, g«- vaikinui atlikdama visus rity- 

kovęs švon^tokoti™^  ̂ ' “
nas kun. Petronis Misiąs bM***^*^ 

įkirtas Ašmenon. Dienraštis., 
labtoapgailestau ja, kad dėl f o- 
kio paskyrimo visa Ašmenos 
apskr. būsianti lietuvių gudų j- 
Jaltoj, nes ir dabar jau ton es^ 
perdaug lietuvių te gudų kiuri- 
gU- • ; ; ' ■ J ' ■ : ' i

^ūtsiįneja’Stačiatikįui. Kai 
kuriuose Vilniaus miesto rajo
nuose Vilrriaufe. pplieija uoliai 
šųtašinėja stačiatikius gyven
tojas, Surašinėjimo priežas- teBimua yra Taikos Teisėjui* 
^nežinoma. ; J. . kaipo tokiam, 'galasparko, so-

■ *■-.’ i
Mokinių koncertas. Gruo-(

reikalams statyta^ bet jie gy
ventojams, nes irprieš karų jų 
(rusų) čia nebuvo. Tuo tarpu 
gimnazijos plėtimuisl tos. certo 
■ vės paliktinas būtų didėle kliū
timi. Ypačiai, jei bus stato
mi. nauji rūmai. Taigi šį Ra
seinių apskrities žemės komisi
jos sprendimų. reikia būtinai 
atitaisyti. ‘
., TolMi,’ guriems galams su-

į’iatis susirašinėjimo ir kitus 
darbus.

Dieve padėk ! • • ■ ;Jsl

--M,

įSc. 1$ & Vytauto Didžiojo mas nuolat trukdytų .<Tgaiž§s?’
k/«i I. .• r' ♦'» r ■ » « * < *-*, į » j  ta ■ -- **

: r

1 Vokie-

lės mo-
ita das, lankutė "ir Keli namai. 

Toks sodo (parito) paskirsty-
>

.VJ,

jį^i laikyti tvarkoj® P®ū
gimnazijų8

reparacijų^komisijoj 
hierikono dalyvavimas .Klai
pėdos klausimo rišimd komi
sijoj yra neoficialūs. Teeiau 
jų žoriis turės didelės inta- 
kos, sudarys tokių opinijų, 
kuriai vargu kas galės drįsti 
priešintis. ' . * ' ’

VeL ŽEMES DREBĖJIMAS.

Tofcto Po iš&usio bai
saus žemės drebėjimo Japo
nijos sostinėj; Tokioj ir jos 
uoste Jokohamoj *' pereitų 
rugsėjo mėnesį, vis' atsitik- 

, jdavo mažesnių žemes drebė-
Franci jos vai- jūmi- Bet sausio 15 d. ištiko 

■ * vėl toks žemės drebėjimas, 
kad žuvo -apie 50 žmonių, 
dapg sužeista ir keletas liku
sių nuo pereito žemės di’ebe- 
jimo namų griuvo, teip-gi 
trūko vandens dūdos. .

FRANKAS TEBESMUNKA.

Paryžius;
džia ir visuomenė yigaa ne
smagiai jaučiasi dėl nuolati
nio frankų puolimo. Laik
raštis “La Libertė” rašyda- 
mas apie Franci jos finan
sus vartoja žodį ‘^panikų.” 
Francūzams ypač pikta ir 
skaudu, kad Italijos liros, 
Belgijos frankas, Ispanijos 
pezeta, ^Holaiulijos florinas 
kilstelėjo, kuomet Franci jos 
frankas smuktelėjo. Be to 
Prancūzai daug kalbų 'opto 
Anglijos Darbo Partijos ine- 
jimų valdžion, o toji partija 
yra labai priešinga francūzų 
militarizmui. '

...*
■ ■ i-

t

/■

jai te vienas kitas mokinių tė
vų. Šio koncerto ypatybė buvo 
ta, kad. jame pirmų kartų pla
čiau pasirodė mokinių orkes*. 
tras, muzikos . mokytojo p. 
Grinkevičiaus vedamas. Tas 
prliestras patraukė daugumų 
svečių, nes kiekvienam rūpėjo 
patirti sMvo gimnazijoj moki- 
nių pasidarbavimas šioje srity.

atnaujino savo metines pre
numeratas už UD.° gruodžio 
te sųųsta menesyje atnaujįs, 
duosime kolendorių dovanai. 
Apart kalendoriaus, sausio 
men. užsirašiusiems “Darbi
ninką” duosime dar tas pa
čias dovanas, kokiai gavo už
sirašiusieji gruodžio men., 
1923, t y. knygų iš mūsų ka
talogo UŽ $1.50.

Agentams už kalendoriaus 
pardavinėjimų duosime 25%. 
Kurie jų mano parduoti, lai 
Atbukta. į

*<n A»enfTwrrĄg»»
366 B’way, So. Ibeton, Mam.

J

? PAGALIOS IŠRIŠO.

LONDON. —Gai'suris Fni- 
me klausimas tapo pagalios" to 
rištas. - DeĮ šito, miešto tųsynėš 
ėjo tarp Jugo-Sl&vijos ir Itali
jos. Abi žali savinos! tų mies
to Kad vilkas būtų sotus ar 
avis čięla, tai pats miestas pa
liekama Italijai, o jo uostos 
įeaka Jugo-Slavijai. /Šituo pa
dalinimu turbūt baigsis ginčai 
taip tų šalių. . ■ ,

FRIBAiiNO
ATĖNAI —. Anglijos- val

džia pripažinonaujai įri«trigu- 
šių Graikijos valdžia.

syti šį netikslumų te visų Sod
nų (parkų) pavesti “Saulės” 
Draugijai. * .
♦ ■ ’ . - >

Norėčiau dar kų parašyti a- 
ptoFedeTacijoš skyrių, bet to 
ra Iio, nes apie jė veikimų eta 
niekas negirdi. Gal ponai fe- 
deramai gana prakaituoto bet 
nei aš, nei mano pati, nei vai
kai apie tai nieko nežinom. Ne
senai cM buvo atvažiavęs vals
tiečių liaudininkų, agitatorius; 
pavardės, jo gerai nežinau# to 
dosj Meivė ar i§lėivys.f ..: jau to 
gerai nepas^l^siu. Atsimenu 
tik kad visas apžėlęs, atrodo 
lyg te nesiprausęs; Žydeliai jį 
maloniai ‘sutiko ir davė Tal- 
-mud-tąro mokykloj pranešimų 
daryti. Klausytojų dauguma 
buvo-žydeliai; žmonės nėja, sa
ko, dar kokio brud,.. gali gau
ti. - * l *

M

. v 
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SKAUDVILE. Taurages ap. .'1 
skrities. Socialistai labai mėg- * -ji 
sta monopolizuoti žmonijos 
kultūrinimo darbų, bet. gyv^- .^a 
nuno praktikoj, užuot 
skleidę, jftrukdo. T<nėtw "8 
ža rodo (iliustruoja) soėiaKfcti* 1 
nes Skaudvilės valsčiaus saite. J 
valdvbės visuomenės “darbui 
toto : ■ ■ .7 • J

' Kada kitų valsčų savivaldy* <3 
bes, kaip girdėti,, jau nebe nup fl 
šiandien rūpinasi žmonių bldL 
vinimu, tuo tikslu, pasinau4i> ** 
ję tamJjkrais įstatymais- arba* 
visai uždaro svaigiųjų gėralų 
^^as^arba 

bes dėka, turime “ant kiek
vieno žingsnio ” įvairios rūšiėe 
svaigiųjų gėralų įstaigų—trak
tierių, išnešamų krautuvių, alL 
nių,: net pilstytuvę.“ - f 

Buvo tikėtasi, kad ateinan
tiemsmetamš žymiai bus- su- 'J 
mažintas svaig. gėralų įstaigų j 
'įkaičius, bet, ■ deja, apsirikai ’ •’j 
(Jei nebūtų smuklių, tai kUT <sj 
“ptitigiaustii” mato poute- ?a 
valse, viršaitis, kurs, kžp - j 
žmonės plačiai šneka, nelfejįįs a 
pro burnų “gojaus skvstiiįį J 
n”). ‘ -.-i

Paimkim mokyklas.
darosi &. m. gruodžio m. 3J€ 
trikomplektines (trijų moky* ’JJ 
tojų) mokyklos, kurion yra sjb- ^Jg 
sibūro visos Skaudvilės apyljįi- 3 
kės vaikai, vedėjas paleisto. ’ 
vaikus “atostogoms,:’* nes įto, ų| 
kūrinamoj šaltoj mokykloj ufe*r3 
gi galima jųokyti.vaikuše'

Tiesar ilgiau mokytojui jfib* 
prašius valseiųua t<ponnsį^^fl 
medžių atWta, bet tokių drūtų"M 
(“storif’li^iūn^yklbh sįfto 
gas* (moteris) negali nei jų 
piaustyti; nei sukapoti; tįįk 
darbui galėtų pasisami 
žmogų, bet judama' 25 li®įį^ 
mėnėsuų Idgos, Wgl gali taLJpŠl 
.vykdyti?! .

Tuo tarpu vaisė, rašt 
traukėm švėkšniškiai dar ūgaį (męilįkėlis) gauna n 
- - * - 7 18ū KĮų> tiud dar 4 pagelbta

Mv - Valdžiai‘HS
Mtous dar jaunam, bet nenu- ^mažinti “etai

f (raštininkų skaičių), kurie 
pat 'gerai gauna. Tai bent 
cialistų lygybė! * .

Dar yra daugiau trūkum 
pie kuriuos šiuo* atveju 
minėsiu.’

- B to aiški išvada: labai 
kini pasielgė krikšč. orgaū 
eijų konferencijos, reikalan 
mos iš; Seimo susiaurintP “ ' 
“kulturtregėriama^^ (** 
ros nešėjams”)’ veikimą 

(Kauno “DfrtbiB&kift

V.

Redaktoriaus bylos. Gruo
džio 18 d.-taikos teismas turė
jo nagrinėti! i4Ziemia Ojczys- 
ta” redaktoriaus Tado Jasaus 
bylų,. kuris Įritinamas te 2d3 
B*K.straipsųto _ '

Tas pats rėdalitoriūs šiomis 
dienomiš yra gavęs kattinamų- 
jį aktų naujoj byloj.. Šiuo žy
giu kaltinama iš 532 ir 533 B. 
K. straipsnių už išspausdinimų 
“Zieinia Ojezysta” Nr. 23 
straipsnio 4f Robotą Judaszoiv/ 
kur randama valdininkų įžeidi-

• Suomis tyrinėja, lietuvių or- 
itonentikų, Šiomis dienomis 
apsilankė Lietuvių Mokslo 
Draugijoj suomis filosofijos 
d-ras I. Manninen, jgaunių tau
tos muziejaus Dorpate direkto 
riusv kurs buvo čion atvykęs 
tyrinėti lietuvių tautos drabu
žius te jų ornamentikų jai pa
lyginti su igaumų drabužiais. 
Jam labai patiko turimųjų 
Mokslo Draugijoj lietuvių juos
tų te prijuosčių ornamentika: 
jis negalėjo, kaip pats išeįreiš- 
kė, ta ornan^ntika atsfgerėtL 
Tokių gražių juostų ir prijuos
čių, ‘jis mano, niekur kitur ne
galima esu , rasti; jos esu savo 
ornamentika ir spalvų suderi
nimu tikrų dailininkų darbas. 
Moteriškų sijonų, marškinių, 
prijuosčių daugelio juostų te

Lietuva0)

ŠVĖKŠNA Prieš porų me
tų Švėkšnos parapija savo krL 
kščibniškomis organizacijomis 
buvo' garsi ne tik Žemaičiuose, 
bet ir visojeLieturoje, Beveik 
visHuoinai (išskyrus gr, Rlio- 
terį ir kelius jo pataikūnus)? ti 
y darbininkai, ūkininkai ir ki
tų buvo susispietę į-kr.- dėto 
partijos skyrių, i kurį a;> ktuu 
Šarka savote 
mandagumu visus įtraukto

Ugaį jo vardų su pagarba mi
nėjo i/ pamiršti negalės... 
■to toto'to 
Hstamam Dievo ir Tėvynės di
dvyriui, a. a. kuų Šarkai, sy
kiu ir -švėkšniškiai’, it bitelės 
be bitinėlio likusios, pradėjo 
krikti, ypačiai.atvažiavus kun. 
Dakinueiui ir užplūdus pažun- 
gininku, bangai, organizacija 
visai pakriko* . Tikt darbinin
kai, stodami skersai kelio tai 
p Angininkų bangai, susispie
tė L. D. Feder. aky rinte kuria-

ČEKIJA AIŠKINSIS 
ANGLIJAI.

LONDON. — Čekijos užsie
nio reikalų ministeris Benešąs 
šia savaitę vyks Londonan pa
siaiškinti Anglijai. Matysis su 
dabartinių Anglį jos užsienio 
reikalų ministeriu Curzonu ir 
su Darbo Partijos vadu MeDo* 
nald. "

Anglijoj pasidarė neaišku- 
mas-del Čekijos; sutarčių ,sū 
Franeto Dragoj, Čekijos so
stinėj, atsirado * daug Franci- 
jos karininkų* Čekijos genera- 
lis štabas atsidūrė francūzų 
kontrolėn, Čekijos ginklų dirb
tuves teįp-gi atsidūrOrancū&ų 
kontrolėm ».

Benešąs aiškins Anglijai, 
Icttd Čekija ne narys Centralės 
Europos bloko po Praneijęs to 
gemohijįb ■ . ., kt jis nutraukė fotografijas.

Angli.psDarboPartijanepa- z v Lietuva0) *
kenčia FrancijoBitogemonijos '
EurojfeJ toji ‘ S|u& vuldiiduį JĮJBBABKAS. •>Gwd»bendromis pnjig^aU kovų 
daiysŽygiusprie “ “ ’
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Barbariškas lenkų elgesys su 
lietuvių mokslo įstrigote ir [prisidėjo dar “Aušros” gto- 
prieglaudoinis sukėlė visos vi
suomenės ir moksleivijos griež
tų protestų. Nors moksleiviams 
nerupi politika, bet dėl skau
daus taute įžeidimo jie neiš
tvėrė ir ryžosi, viriai išreikšti 
savo pasipiktinimų.

Mitingo-demonstraeijos ini
ciatyvų pasiėmė studentai. 
Gruodžio 16 d. 11:30 vai. stu
dentai gausingai susirinko ties 
Universitetu, Šios dienos de-^ 
monstram jai pasirinkta ir išra- 
syta plakatuose toki obrisirii 
“Protestnojam prieš juodų len
kų darbu — Švenčionių gimna
zijos uždarymų—gelbekim mu- 
sųbroliusužgrobt^ Lietuvoj,” 
“Gana, lenkus riosiyt! Brika- tataučiaie, o ypaktagan sumū- 
iaūjame uždaryti lenkų -gtefe ’ 
zijasl” ir “Tautiečiai greičiau 
į Vilnių.”' . ’4 ' ' ;

7 12 vai. studentai tvarkingo-

HBBv 1HBBMII& ■mUlOHĮD*
l » e— ..^rL ~tožA_f _ ‘
kokių wratoteFMtoiWw.

esame giiiai įritikinę, jogLen- 
klįft wnn® iMįįtftfliuW0ĮttiB pftc*
IMMBHM0 MW iMMMr MMBivfMų 
vieton nutautinimo ji sukria 
dar karštami MtotaMrfS? tok* 
nit! ir inmvi^ 7^fw9b* jrįkh 

■ pratimų, nra teartų nutautėjimo 
>mm£ jm dingo — mes 

g^WMW šiandientautų atgi- 
'mimogadynėj*

:.. LktovfoTtata. fttoatete- 
vėsžinoma yrakripųtMkinga, 
'teisinga, sugyvtra»»atauta,tQ-

K

Tautų Bųjungos, kad > raitai 
tautų ir ta lenkų to put taiky- 

jį vykdyt abi puses. Lenkams 
gi neritaikant, reikia daryt iš
vadų, kad mes neturim taip 
pat tos sutarties laikytis* Jei 
męs ligi šiol kai kurioms lenkų 
mokykloms teikėm iš bendro 
vaisytos iždo pašalpų, tai tu
rim reikalauti, kad ir lenkai tų 
patį darytų- Bet lenkai to Be
vykdė ir net privatinėmis lėto
mis laikomų gtamszį jų uždaro. 
Tokiu būdu sulaužė papras* 
šiaušių gyvenimo taisyld^. Šio-' 
mis dienomis paaiškėję gyven* 
tojų surašymo , daviniai rodo, 
kad Kaune lenkų gyventojų y- 
ra tik <1 nuoš.t o Kaune Mies
to Valdyba taiko? leMtų mokyk
lų 22 nuoš; Tatai priešinga vi
sokiai teisybei. Iš kur gali su- 
teikti 4-nuoš. tokiam mokyklų 
skaičiui mokinių ?—Aišku, kad 
jose^vedamas lietuvių ištautiui- 
mo darbas* Dėl gimnazijų ga
lima tų pair^asakyti ką ir dėl 
pradžios mokyklų. Be lenkiŠ* 
kų gimnazijų turim keletą vo
kiečių ir vieną rusų. Voldečių 
gimnazijose vokiškai kalban- 
iMųfe yra 40 nuoš., o kiti aria 
lietuvialarba kitų tautą* .Bte» 
sų gimnazijoj yra tik J5 auto# 
įtikrųrusų, Kai kurie mūsų 
valtemkai, leidžia j jas savo 
vaikus. Čia yra daug ir mū
sų tarpe apsileidimų, Esantis 
dabar nefceismgaš santykiari- " 
mas tarp gyventojų ir mokyk* 
lų skaičiaus bus įstatytas -į ata- 
tinkamas vėžes* LaikFp M* 
nisterio kalbos buvo girdėti 
šauksmai “ulždaryt lenkų gim- 
nūrijų/”“atimt pašalpas. ” 

. Baigiant mitingu stud* Nek- 
vedavičius prašė jokių ekscesų. 
nedaryt, kol' nebus gautas iš 
Vyriausytos atsakymas, Bagm* 
Jojus himnų, pakeltu ūpu mi
tingas 3:3Q vai. baigamas. _ 

Niekad Kauno mitinguose 
demonstracijose nėra buvusi 
taip griežtai nusistačiusi mi
nia, kaip.šį kartą.

Demonstrantų iškeltieji pla-. 
katai nunešti į Karo Muziejų, 
kad jie amžinai liudytų mūsų 
kovas dėl tautybės ir lenkų 
skriaudas darytas lietuviams* 

(“Lietuva”)

; palinkėti ' 
irištventos 
pakelti,*par 

imcirilizuo* 
og Vilniaus 

tatoaAų Bbarite Larite bri'U^te^ putoje yra teisė ir 
te ir ji

... . .. .^ ' Mno'ResptiblikoB Prezidento
*miy«ir<iaijo« dalyviai -eina 

Romi, »eiV<W<Sm. ist m*f*» Fk *’™#11*' Ministerijos.

OmbiiMo kalba.

Čia studentų vardu kalba 
čfesm|ClL terite atėjom jus 
P^sve&faii atotetų Vardu ir 
pkeiskųst dėl įžeidimo, kurį 
pftdatoraamtaAaą. Štai šita 
baltoji plakatų teto reiškia 
ntūsų ae&aįta* sielas o parašai 
g£te$. Siamfian lenkai, atė
ję MjRmrite fr'Gritrijos, ple- 
^arbrt^^ taptyfe^i^niūšų 
bįri&ų^ IteriSfom reikalauti 

vyktate- tai gril atsitikti, kad 
Įmes riįrita^KĮ^^ūŽgari- 

sazijas. Gana glosiy t lenkus ! 
pradėjo1 net..mūsų 

įtto^aute4^ftaskytil Šiandieu 
Mūriai j?a> 

sistAtų Lietuvoje gimnazijas 
bufetųtefe$' jį»ė. mofetis.

. ' JfertrtertUft. Bistrt kalfaa.

į Kaltojo dar stud. Kauza, 
feteČldžii^ brašfp atstovas, 
itgimite fcr
jtokyį^Jų-Sliicšgdz atstovas? ir 
riiųl. Nekvedavičius.. Kalboms 

Čia 
kelių kalbėtoji< pateki jaus
mai nėrasyetimine vienam lie- 
turitti.Ėsaįt jafefyljęs vairo 
priešaky tenka skaitytis ne su 
ritefe Valstybe
jStovėdląte $«įi ridkanį turi i 
įube ISūfi&i. Aš manau, kad 
šiandien ateina laikas mažumų 
Veikimų. įstatyt į išritamas vė- 
ies, Nriėistte^ kad lietuviai

Čių žmonių saujalei.. Vyriausy- 
.v/. ?: ‘\y*

sJjesenąį., Tautų Sųgungįai spi- 
iaiif, LiėfūVos Šeimas turėjo 

priimti mažumų Mausimu dek- 
bet ri noręčlaū, pasa

kyt; š&vii ftemonų (kuri manau

unija, ir visi drauge nuėję į 
Rotušės aikštę. Čia jan ImM 
“Saules” mokytojų aeminato 
ja, Auhšteanicųi Tratento: 
Mokykla ir kekes žydų rariteto 
įstaigos.

Atidaro ir
tingo tikslų demonstracijos mi
tingo orgaiusačhiča kaminuos 
pirmininkas stud. Vileišis. "

SVARBESNES KALBOB.

RjaririMto kritok
Ponas Respublikas Preziden-____

tas atsakydamas maždaug toMfaitai 
kalbėjo: f

Žiaurus Lenkų valdžios elgta 
maris okupuotose srityse suki- 
» i V* * . . * .... . +i

sų viengenČto*—lietuviais, 
STl^lTk^LlUO "VįMMSf _- - . . - • 1 ■■ Į Į* y —w— —-w——w. _
mfenę? sukėlė Lfetuvės mokyk- nebus į-
lų, nffikytogifc jtomm^nės

mis eilėmis pradėjo eisenų-nuo [griežtą pretorių
' auišr \ W '

tautų,.-----------  —— ......... .......———r—----- k_ . mopatysuž$^^
dupetan, trečias nauda nešas. Dabar, Mtoritoįe ravoitarito 
verdant, Jungtinių Vafetybdų fabrikantai rugaitofo psrinaū^r- 
ti: parduoti tėti ginklų ir amunieijos. Jų laivai jau buvo be
plaukią, tik p; CooHdge^uždėjo jiems embargo, t y neleido 
ginklų vežti. Matyti, jog p. 
čių partijų remti ir Wall BtreeUas dar iie^^toaititavo kuriųpra^ 
gale būtų jam pelningesnė. žinoma, norint nriktekmiųiškri^ 
įtį: geriausia neduoti ginklų m<vteiiai, ari kitai putoi, * Etato. 
Kucija mekrikractons nėra, jau toto/laisto žtatefaų- toilpritatof 
grii rodyties* Mat WW^j^<mtoberevtoudjVtog  ̂
bodautų* Jiems tas būtų kaipitoteura he mri^finta* Juk ato 
padoru atimti žmtepu^jta^ ir totogtt- 3W

gaylfų.užpakaly savęs palikdavo, Gi Čia — Jungtinėse Vai- (’ 
‘ Į . _ SOVIETAMS PRIPAŽINIMO.

\ Kruvinieji Sovietai ftemį^ visas tovp'piaags* kadį tik ga- 
vuk sau de jure pripažinimų nuo didžiausto kapitatfeto ^Dedės 
Samib 1taž vis te nepririrea^a (ir tur W uepririrengsj Šio 
mielaširdystes darbu atlikti. Ir taip nabagėliai Sovietai ir pa
silieka3avo .“sarmatlyvoje7poaaje, kaip baidykle, nuo kurios 
kiekrier^sžmo^ į šsdį suka. >

O juk rodos reikštų susitarti. Juk abi Žalys — Kurija ir 
Jungtinį Valstybes — yra mirionimų imtos. Abi ravo misi
joms iąlridria daug milienų dolerių. Bet jau taip pasauks su 
redyt&s>;kad dviejų ridrtingųrūšių nrisi<^ūeriamsestįkuoflun- 
Kiauria susikalbėti. J) čia skirtumų esama, ir dargi neariu 
Taip, Amerikos mirimneriai ra V, M C. A; eina pasaulin su 
Biblija, tokotodw ir stnedimių gi raudonieji Statei msioura- 
riai vieton sviedžia parite bombų, riete Biblijos ųgteb: 
jos brošiūrų, o vieton šokolado — vabaliukių už kalnieriaus. 
Tai rodos, kad Šios dvi mirionięrių rūsys v^gj^ Įte riena 
kitų pripažins* Joms geriausiuir

.' v ? . • ’ ’ •
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l . *“ Besižvalgydami Šio krašto politikos, išknistuose dirvonuo- 
pastebime keturis labiausia išsikišusius kupstus, kurie dar 

savęsp margumynais įvargintą a^; ta^taokesami nuo 
, Boko planas, ginklai Meksikon ir pripažinimas Sovie-

M6KESSIAE HŪO |®&Ų.

B^gyvai^svarstorii sąryšyje su bėsiartinančiais Tterijlento 
“ ta AMparite—respubliktmaitademok^tatJ-skeL 

Btevų projektų, kuriW ntalona taip; kad rinldkamš kuota- 
patiktų. LenMynės eina ątaaritips, hekrieną partija 

proįa ąpte kuiJgražiausius pažadėjimus, kad tik riršųgavus. 
^|teteię**^taip£rindų puošnumukomunistaLvisus už ke-

- tokių “drąsių” vyrų febai nedaug: komunistų bal-1 
negirdima —• jie vos tik išcypia. Mkt prasti prohi- 

Iįtaikai—nėra gero “stoto** gerklei patepti. Gžtežu- 
pilkių pažadai — tai tik padažai — ne pate kotletas, 

“rojaus” nepasidarysi
į^4ta:kad ra bespurtetieji demokratėj kų jie žąda3 ».«,

tota su pp. Cotodge ir Mellon, dęmęktetai mokes- 
įegų žadamažtati tifeĮi tetoramum4OnuoŠBnčių,pa- 

MxpWriekįų Mm^ų (mdivitel enemptiou^ gi
MĮ|: Mhmnį .'meteyti tik 2 nuošimčių* - Be to, jie siūlo 

i&įrgW¥ M? užd&toų ir neuždirbtų |eigų: nuo šių 
įjų bus imama trečdaliu daugiau; Toks prmmpas*ne* 
, tik jta labai menkoje dpzbje vykinamasr.tik trečdaliu* 
ylid tta^ritaųjųmokėsnių skyriųną Jte mte priskirti far- 

Įąs ta smttifeiuotius biznierius.. - Gera ir gttdral Juk smid- 
Igįhrra daugiau balsų sumeta negu stambieji. Tai kuriuos-gi 

jergpdrusėsr?

y,.;- BGKfG PLANAS, ?
pritepto' suttouktas, reiškia sąlygini Jm^tinrų‘Valstybių įsto-: 
3 jilką Tanių Sąjungon kad praša^us k&rus, įgyvendinus taika 
į ®utoi^« Abetaa4 mums rodos jog geriOu būtų jei Jungtinės 

ytos dalyvautų Tautų Sąjungoje.. Europoje dabar tau
ta barškinama. Jei Dėdė Šamas užbarškintų ten do- 

į tai pssMąryių ten dattgįsm garsų “harmonijos,” kas 
įKų rtetenciai Veikti t pąs^aūšusius Europos bokserius* 

toteio jtakų visur nemaža. Juk Amerika galėtų stačiai 
^Europos peštukus* Nemažas da^kaą būtų jau rien 

-įsi Deda Karnas pasakytų: užsilaikyk ramiai — tai gausi 
iri ne — tai spigų .. ‘* Gal ne vienas peštukas už- 

styiį^ muštieSiar dolerį čiupti?
„i* - ‘ .

anant, pažvrigMm į tas sąlygas, kurtas 
plaųasi kad įtraukus.&- V:4 T* Šąjungą* Ameri- 

teMtolte ^. Sąjungon nesiimdama sauųpkių pareigų (obliga- ■ 
J ktatiesį svetimų valstybių vidaus reikalus. Ji neaplei-; 
Mtoroe doktrinos, sulig kuria niekas netur teises kišties 

tte viso kontinento rrifcdus. *Jį nesiima' jokių parei* 
Šančių iš Versalio sutarties. įteigi mano vartoti kokios. 

taievartos, kurią ifumato T* S; kaikurie punktai prieš su- 
te bužauMus ar karą pradedančius narte Ji pasiūlo pa- 
iri T. S* pirmą punktą, kad visos vaistytos g^etų jon įsto- 
tetom trečdaliam narių pritariant Ji numato naują Są- 

kemisija tarptautinei teisei peržiūrėti ir plėtoti.
te teks Boko ptanas. ... ’

iKtote jĮųgęras, »ta pažangioji Amerkos spaudą jam 
te pataria. Stambesnė jo silpnybė gal tik viena ta tėra: 

ramumato jokios prievartos prieš prievartą. Dabartį- 
T. S* statutą* numato nors eketariunę^blokmtar kurios 
J<nitetea, ’e vartoti jeigu stambiesiems ponams tai nesti 

1* Bet esant tokiai prievąrai, kad ir tik ant popieros, 
Rto tet-mažieji gaidriukMmufoki^ą, « ’ \ t

„ įįtoitittotefemo ^ ate
mk' patoįū štiplūorius smąugti* Tad-Įtiko plaaras to* 

vtetok Šių taikų sųlygpw jis var^i ’tįegaM gerea*'

^INKMI MEKŠIKOW*\ 

esti Centrahnėje AI»erikoj•“prof•mių, 
’ė Šamas paprastai vis randa progos ten įs
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tJCT IfMCzSBMMJO® ĮI#SHskJW|By tt2t5ę 
ji 1H šioj torigrieto prietoa- 
rių prieš vieton fetoūs,-. Rtitau 
būta gtotee griebtis, Itad bri- 
-ertnfc MrijM v*HK* Harftfe 
peMekfett »ie*?CTŽr«».
LdeftEVW VjTOKimn!l® 1DĘXWĮCT> 
tento Sįjfeį

'gos domę j tortor^^iyyfeų^ 
okupuotuose VMatolltoWi&’ į 
se tikėjosi Tautų Sąjungai 
pinžnk^ųįtot mfĮigūbti 
valdžios darbto* mė
toti j<% . Vyriausybes Ištari- 
gos teįgferiaų tetofedų tiriJM 
nedavė. . Akyyaradb^e paskuti
niųjų VtimjojHvyfcių įtettoto 
Vjri&toįtoviM 
kartų mterpsliuds Tateų Jįk 
jungas Į^rybųirųeradto fenai 
teisybes iritote būdį
skriand^eitoeura btaftams VR- 
muje judėti* Ir jrigu trirtų,

Mų žmonių sauį&ltiL Vynausy- 
bejb, -ira foto, Wl i^yfe.ąrto storisatatmkamųpriemonių 

i^tiečfus, bet tamziaį privert 
fes įięnkų. Vyriauąybų mtototi 
;persekioji& inūsų vibteteŠūs: 

į ^įšitodiepk Eiitašiaį -raAl&M; 
rtės^nię&pmvalotaepareikštigL 
fui iriniž'.i iy*<i ! ■ įfatatažiltfitei• - > ..
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tarmo,,ki^neridėBiB;prie^į^^ajite>riWru»^‘ n}fptotins narius prie bendro aprftomimosavo 

V \ . reikalų, ypač suvartojimo srytyje; ypatingą.dųmę
I * c J kurs vakarinius kuršus tašimokMdmi sąvo ktėįpM kooperacijos veildmų (Roehdalatip principų
prigrmte kalbm tetetok terioMl tuo tikslu rūpinsis; kumtik te galima,
aritmetikos, taip-pat ir šios šalies kalbos, pietys- steigmuteperatyvių krautuvių, kepyklų ir 

. (g pratins ir padės nariams taupyti savo uždar-
<4. bį; tufe steigs paskolos — taupymo bendtoves?.- 

* £ p^ rūpinsis, kad^daridaviai tiSamsi apdraus* <
utųtežuntako sveikatą ir gyvybę j atsitikus helmmei 

darbo (sužeidimui aria mirčiai) parūpins na- 
* ’ *rimynmnsjuridiškų pagelbąjriprie-

ĮžtūrųjųJ^o^^/ _ f ■ ■ , .-■ -v ■
q) pįįal išgalės rems yisus .svarbiuosius riešus 

darbus ir sumanymus, kaip tėvynės Lietuvos, taip ir 
amerikiečių lietuvių; rems katalikų parapijas ir me- 

rems blaivybes judėjimą* katalikišką jau
nuomenę “Vyeius>” katalikišką moksIcĮviją? mote- 
įrųskataMrių judėjimą^ L;Sw$v? Am*;

r>prigįte kaipo oyganizacija prie “Amerikos 
•Lietuvių Bymė-Katalikų Ęederaoijds,” mokėdama 
kas met, po 6 centus nuo kiekvieno nario’;

ė) darbininkų teikėjais eis išvien su kitų tautų 
teMdnkų organržiaeijotej tečiau tik šit tomis, ku
rios laikosi krikščionybės pamatų, v

J& Nariai. .

i'r "••§s;! t-D'K-& nai>iais viabmrntaį tax®e; d) įjaaetidarbHunkamspat^bpir-Į*^. . t . . », . turimieji nemažiau kaip 16 m. amžiaus, Pisi-
įjtei0^įįhž^taoju ąv protiškuoju dtfrim, taip-pafe 

d^uinvte* ofisuose ir tt.: be lyties kir- . 
tųte by* tik jta būtų Mūriai Jį*KdtalĮkab prakti* 
;^j^^jFsawlBtybų ir nšjaučiuntieji darbo žmo- * -

imami tie, kurie verčiasi lietuviams kenksmingu 
iSteM ta“a^ ąpgaulingij'Šerų pardavinėtojai, riap* 
^pardavėjai avaigajų ir t. p, rlaip-pat negali bū
ti. priimami risi tie, kurie yra viešai žinomi savo 
blogu, piktimmčiu gyveniniu.

agrijoa nariu tik tas gulį pastoti, 
^l|^Įąmas bent driėjų^L/ 

••; įftb d»u«8|»)f

Organizacijos Vaite

§1. Pilnas .BAL’bhiinkų Sąjungos vardas bus 
“ Amerikos Lietuvių Rymo-Katalikų šv. Juozapo 
Ijarbmrri^ų Kaiptetyrii Sųjunga*” Sutrumpintas 
vardas bus: “Lietuvių Uarbininkų Kooperatyvė-Sų- 
junga,” arba “I>3U:hinteįuWjw^,” Or^mteci- 

■ jos inicijalams bus vartojamos raidės £» IX M &
§2. Šv. Juozapo Globos diena 3 nedėk po Vely

kų yra metito Sąjungos švente , Ta diena turiJbūti 
Sąjungos apvaikščiojama su ypatingomis iškilmė
mis. .... _ , ~

4 ' ... -

■ i**.j j-r -t-j^rįįj

tėsirtt.’ h
į ‘ ’ *

d) QEganizUoS val^riHfes anmtųmokyklas> 
ragins; nariusJtatoyti panašias amerikonų 
tas; l- .•*

“im:

. f) dar^s dačnatatorių .snBKriteiumtt,./kuriuose 
auklės narių ritoometo^ teasi^ ptatins viešai 
reikšti nuonurar ra. ;

g) daiy^čtažnm prakalbas tadfainto, ti- 
teratūros, muzticos ir pa^rių šoidį ta žatatų vaka- 
rus, tečiauvisuomet be ^ifąų^teriffi!tos=*

ni&in sūs^«tintoui..ta g^reemmfe dčaųgišfcimui už- 
mėgsti, ■tejysšavytoą vtoJmšWto^-^ą^®to^ 5Šva- 

■>r žiavnntistat.<t "-J'/ >.v
i> kurs prie toto orgamztojjto 

vairius nąūūiųgųs fondus* k*, broliškos paselpos 
fondą, gerik^ fo^
tarijosrfond^ fondųstipeMHto

•»’’< 4 . .» •.-A- **• - . ; *■ < * *♦ ••■».--. ....

. *

<

E* Tikslas ir Veikimas.
§3. L. ,X K* S* tikslas yra: a) stiprintu torių 

tikybą ir derą prisilaikant visiškos vienybės su Ka
talikų Bažnyčia; b) kelti narių apŠvįetą ir gerbūvį 
ir auklėti draugiškumo jausmus; e)^ platinti -konp$'' 
racijos judėjimą (Bočdeliopamatais) lietuvių dar-

nateisiais ir naudingais Šia krašto piliečiais;, e) rišti 
darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ta pa
gal. faikšeiemškoste demokratijos nurodymų; . * 
‘ j §4* 'Kad pažymėtąjį tikslą atsĮekne, O fc M* 

a) inkurs savo, spaustuvų ir leis darbininkišką laik
raštį kooperatyviu, lietuviškai-katūlikičku krypsniu. 
Ingys visokios kitokios nuosavybės^ kaip’ judomofc, 
taip nejudamos tr sayo tikslams siekti j.

b )steigs knygynėBm ir skaityklas j rengs dis
kusijas; raštų 'parinkimo ir diskusąvime ypatingą 
domę kreips į raštus sočijalio fetrinio (aito vim tetos 
nės ūkio sutvarkymą) ir ypatingai darbnjmkų k auri- 
mą; Hocūjalį klausimą stengsis ntiŠriefcti teisioje 

tlittrijų, krikščionių-demokratų mokyklos; savo knygyn lhio- 
l ir tad su neprilaikys raštų prieštikybinio ir prieštaųtinio

idus;<; : . '• : • '-■■■■■■ '. V .. ,
j) rnptoto'pRtototowfe- 

sąlygų, 
landų, pakštom ntototoite’ •ifvritąte^’

’ semttes ir^gyvyto^ 
ta ftJb. taipJygĮtotaStarai 
sve&tonittetai^v^^ >' •'/

; ,k> steigs iterato 
šttpttanštemkMtoW^tūtoiB; \. * J

1) ragins savo įimiųs-prigulėti prie rimtų darbu 
‘unijų, -taeštot tenairad- 
katavimus: ,- .... <•

tijrem.ite 
iškilę tel taftai s 
rūpestingai prir

■*
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fe Gerbiuniie ji ir brangus SHaiviai
L1 Kieliūgalieeiai, lAukagsleliečiai, 
iJ&jrigimeČiai, Užubaliečiai, Kar- 
| tamežtoi, Briedžv&lkisriri, Sode- 
^Gde^ .Aditmonieėiai, Justįna- 
|prteiiai ir risi kiti paeinantis iš Si- 
iįų'apylinkes g^ėnauty? AmeriM- 
[> y

Dekavojant jūsų nemažai aukai, 
r. tapo pastatyta šiluose j^aži mtlri- 
p' nė bažnyčia. Buvo grąžu® varpai 
, ir vargonai, trūko rikiai altorių ir 
r bažnyčios iš vidatri tepliojimo 

(malevojimo). Karo laike varpai 
tepu , išvežti Rusijon, kur jie ir

* Žuvo. Užėję nuožmūs vokiečiai iŠ* 
draike vargonus* ir juos išvežė.

. Visa paguoda mūsų žmogelio lie
tuvio kataliko atėjus i bažnyčią 
pasimelsti. Bet čia nuraminimo 
vieton Čirškia vienas suiręs vargo
nų balselis, kurs žmogaus Širdį 
dar labjaus suspaudžia ir drasko.’ 

; Neturint laikrodžio sunku ne 
vienam pataikinti į pamaldas. Nes 
esąs mažutis Varpelis girdėtis tik 
susįrinkusiems japie šventorių. Pa
kasynų laike, kada žmogus prie 
varpų skambėjimo lig nurimsta, 
dafyir ir'tos paguodos Šilaivis ne
gauna neturint varpų.

Lietuvoje gyvenantys lietimai 
lig nuo gaisro yra du kartu nuken
tėję, Nes žuvo žmonelių šutau- 
-pyti rusiški rubliai.- Paskui gi 
žuvo ir vokiškos Ost Markės, ku
rių Lietuvoje jau buvo gan prisi
rinkę. Dabartinių Lietiivks išleis
tų litų gan greit nėra pas žmones. 
Ūkininkų išdirbiniai ( visi pigūs. 
Krautuvėse viskas brandu, o. dirb
tuvių (pabrikų) nėra kur žmogus 
galėtų užsidirbti litų.

Šilų parapijoje iš viso sykiu su 
mažais vaikais tėra tiktai apie 1,- 
500 asmenų. Prie tokios žmonių 
saujalės ir prie piniginio visų ■ v .
skurdo' sunku mums šilaivams sa- 

lėšomis Ištaisyti varpus. O 
variai mums labiausia yra reika-

- Taigi kreipiamės prie jūsų ge
ros Širdies, Gerbiamieji ir bran
gūs šilairiai gyvenantys Ameriko
je ir /meldžiam jusiį kad jūs s avo

kurių 
tam, 7

1 Jūsų aukos bus perskaitytos ii 
sakyklos bažnyčiose ir užrašytos į 
ank^panqHjix*ts knygas- te «ut vi
sados pasiliks Silsiviųatmintyje.

Rinkimui >ukų d& varpų M M- 
laivių Amerikoje pilnai itaBojaksi 
Joftas’Z&lkgfeias, Kunigižkių, gy- 
venaūtis I447 S. JKMh Ato.į Ctce* 
to, lūi, Mikola* JmSuas, KnnigH- 
Hų,. B.
Cicero, BĮ. te Antanas šveiikaa, -ta, kiek aukauta te taip tolteraa. 
Kunigiškių, gyvenantis ’1409 & 
:5Lst Ct*> .(Mcertylllri * J 
f Me^M^kbW^rapiiteči*i 
pilnai jame ndnčtus to* 
mente, tikrijritoli savo ranka pa* 
jmraŠbm:; ;BWrtoi^ūėt®to, Jūstb 
uayoą kdmų, Įfomuldm Wttoa^ 
Kartanų kairno, Jonas Vaieitoas, 
jKatimtų kaim^z Ignais .Mariuk 
^KjfiHųgateiauao-. - 
! ; ' . f ri •
; Parašų tikrenybę savo 'pama 
ir hažnytteeinspaūdk^liUdĮjri’ 

■ ■ ■ . * . •. ■. - t ./■ ■ '

L.
& IkiptataMSt 
jų metų MftMgus tytage bUTpįjto 
daromas darbas. Baro eita pu 
kUmauriiM tames, pas savus

Bankiniu Čekiu nbr Money Orde
riu mt Varto ir toto*: Ma l*. 
la**to«, LMS" S. SU-tk Aise, IW ir tfvvimtaB&M, buto rinktos 
re, Hl. (toff MftąpritoHhfcc po. 
kritovhR ir Į*įtwtoahn*Itokra- 
itato, a gahpatoftSt m varpto 
pcmtato ptotajtetato kur 
ta virtai ii sakykim balnyčiaje 
pagatata raidai, pavartei, kai,

>iw AurteL--*i untopjO* u upnM, 
laisto# 

• toki junk l®kto- 
tftiuao totean kvitų knygelių 
b itoĮrak*Kh- Svukite pa
tys dartaiąįų* »Padalykite t 
M: jf*#**- K*d‘ kuomet j 
•įvyks kalbėtojas, kad jau į 
būtainėt pradžių pade rę ir be-f 
įtikėtų jų apvainikuoti., šitaip 
dfcrant, ? <&ttoąx& garbėj nes di- 
dėsnį susipratimų rodo.

■ vatoėjagęr-
bitoas ktm. Juozas Daknys, 
•atvykęs iš Lietuvos prieš pat
Nanjes Wtw.
‘ Vtori mūsų ^uem^ėisftm- 
čiame BteŠijtoį kad pasisek
tų tasai mūsų darbas. ‘ Kės jo 
pasisekimas, mūsųvisrtoiueiiės- 
iaiinfcjžmas. Su karšta Tautos 
te ’Bėvyries meile, Dievo vardan 
prMėkime tuojau, užbaigi“ 
me iki gale! Visi sustokime, 
viriptieiOtaf

FecL Setatpri^taa1

į-

060, phrigafe, ar-bonals. Ir 
knyga ta Miekviatam atskirai 
spataĮaatha, aeMta
spauidmte dedikacija*

auku jnnnųam* umnatov.

Tiems, kurie iki pavasario 
pagelbės rinkti auta mūsų 
tautos apšviestai, tiems kil
niems ir brangiems žmonėms 
bus duodamos irgi Žymios do
vanos;

. Aukų rinkėjams dovanų yra 
50. Pirmoji dovana yra $500.00. 
Ir gaus jų tas, kas daugiausia 
surinks aukų tekantieji gaus 
mažesnes dovanas. O iš viso 
tų dovanų yra už $1,450.00 
Mis pinigais.

Gali atsitikti, kad aukų rin
kėjas ir surinka daugiausia teį 
visus te dar paaukojęs $2.00 
laimės didžiausių dovaną, ski
riamųaukojusiems.- Tuomet 
jam gali pasidaryti.iš viso lai
mės u^$2,500.00. Į

SnpraUtamas^ dalykas, kadį 
laimėjusieji dovanas aukotojai t 
ir surinkusieji daugčausiaĮ au- f ■] 
kų rinkėjai, gali savo laimėtas Į 
dovanas pavesti, kam jie nares. į 
Federacijos Kongreso laikė jos Į 
bus paskirrtytbg. gairiėjimųf 
įtetoBmų ir skyrimų prižinresf 
atskirk, komisija. Viskas būsi) 
atlikta taip, kaip čia skelbte-į 
ma. Ir Vajaw Užbaiga nebus į 
jokiu bfidte atidėliojama. . • | 

■ - Iki Liepos 1 dienos.dirbsime F i 
risi išsijuosę. Per vasarų tvar- r| 
kyšteri rezultatus. DKongre- f ! 
se bus rezultatai paskelbti ir t ; 
dovanos išsiuntinėtos kiėktie- r! 
nam kam bus skii-ta ar tai pa- į 
gal laimes,, ar. tai pagal darbo. į

K&s Rtikia Daryti? t 

> Reikia štai ta daryti, į; 
, Kur janbnvd Kultūros Va-1 

jaus prakalbos,reikia rinkti į 
aukųs, kur tik galan#/ O gali-1

«tetee» pe atokirus žnMaeH, ne 
viešose prakalbose (jtfu ne rnok- 
sleiviam^, ne Kultūrai,, bet ap- 
tytotoe rėmėjam* dovanos b^- 
vo anrinktotj. ’ •

Tos dovanos, kurios Kultū
ros Vajaus aukotojams ir dar
buotojams yra pažadėtos, tor 
d<maw» jąn yya įtrinkto*. O 
visos aukos, kurias gerašir
džiai suaukos arba trinks rite 
tik tam taaM__kwn jos ski
riamo*: apkrietei, neturtingų
jų moksleivių p&tolpai.

į Kokios Dov&noa? — Aukoto-
■ jjto3®*’.

. , . * e

j Apšvietai per‘Šių-metų Kuls 
tūps Vajų galėsime dvejopu 
būdu pasidarbuoti: aukas duot 
darni, aukas rinkdami 

Aštkū& -duodantiejirgatikšdo^ 
$anų, ir aukas * Senkantieji 
įgausdovanų. ~
į Aukotojams yra skmrna iš^ 
viso dovanų.' Pirmoji do
vana yra $2,000.00 dolerių ver
tes. Kiekvienas, kas paauko- 
tų heniažiau $2, gali laimėti L. 
Liberty.boiių. už!$1,300,000, kas 
sunudSimMs sutes>m.$Ž,. 
000 į kišenę. Yra dar 99 do
vanos, už 750, 500, 300, 200, 
100, po 50, fOir 5/dbIėrijis. Vi* 
so dovanų bus kkitta aukoto* 
jams už 4,500.00 dolerių ver
tes. ■ ■

i To’s milžiniškos dovanos bus 
suteiktos šį rudenį per Federa
cijos Kongresų. ..

; Beto dar,/ jau nebe laime 
traukiant, bet kiekvienam da
vusiam' nemažiau $6.00 bus su
teikta atmintis, ar tai knyga, 
iar kitokia dovana. . 
i Kas bus šiame Vajuje apšvie- 
tai aukojęs vnema^aų$50.00, ar 
štai gyvais pinigais, ar tai Lie
tuvos Bonais, gaus garbės di
plomų, Jkurs jam pačiam bus ma vistu. darbų dirba* |
iątmintis gražaus darbo, vai-, me* Kiti, t atsilankius prakaĮ* f 
kams tėvų kilnumo' pavyzdys; boms, " apsiimkime darbų no- 
lųis tąi-liūdyipas,- kad mūsų riai, karštai pasiryždami iš 
Metuvių Tauta yra dėkinga su- tverti ir laimėti. * \ 

Tinktųpų aųkų per Kultūros l^atusįems ąviėsos, svarbumų^ O kur dar Kultūros Vajaus

. . • ->- *

Su pagarba įgaliotiniai:
Jota ŽalagtoM, 
MĖtatto Jartno,

. JunąnM, Wto|®lto,
- i. .1, -

h

■BllSą CfHTBO
KULTUROSVAJUS.

Prad&Ttote. /

Šių metų pi-adtiofe atsisa- 
kius sutartam žmonai mums 

taip svarbiam dmbm? Federa.- 
ęijbš Centras deja vimas pastan
gas, kad pasekmingai darbų at 
natįntį^bet reikėjo atnaujinti 
jį pasekmingiUū.. Nes laiko 
daug sutigtišmo te reikėjo jį 
pavyti. Nes nutrūkus mūsų, 
darbui, mūsų priešai, viėlį te 
tiųptįi drauges!:61 jau. dabar, 
$įke, ^ėderadjai bus galas P*.. 
Reikėjo parodyti, kad katali- 
kų-vienybė, katalikų visuome
nėsdarbas riegal prabūti dėl 
vieno žmogaus pasišalinimą,, 
Uorsir mėgintų kas- tų progų iš- 
naudot mūsų nelaime. Reikė
jo tad pasirūpinti navomis jė- 
goinisišvestišventų darbą, jei- 

jsiškiai griaudu liūdesį kenčia; nes gū B Btįr atėjusioji, pagelba 
“ ' - - - 4 [paspiūlto,.

Katlapšvietai gauti iš gera- 
sjrdžių žmonių paramos, reikė
jo taip tos paržbnos prašyti, 
kad duodantieji kųnors gantų, 
kad tedarantieji kų nors gan- 

jtąip 8U» 
tvarkyti, kad; te aukojamieji 

‘ganių dovanų, ir aukas ran
kantieji. . J J < k - • ;, 
' Bet rinkti iš vienų ir duoti 
kitiems batų negražu. Reikėjo 
doytiioms tiirasti Mų ne iš su?

f Šilti Klebonas -' •. '

(bažnytine antspaudą)- • >• •.

ĮGJKUOTnaęVaiKKMAS ,

i Gerinamieji ŠOairiaif
\ Šiame atsisaukimemes girdžiau 
me balsąsaukiaiitį į mus. Balsą 
nuskriaustųjų mūsų tėvelių sene
lių, broleliu,_seselių te gjųmielių. 
Balsą iš to paties kampelio, kuria
me mek pštys augome ir lankėme 
tą vietelę, kuri išan'dien yra Tė
vynės priešų išplėšta.-. ■ Neminint 
kitų dalukų, atimta vienatiniai 
dailesnei paguodos pabūklai var
pai, be kurių beimti metefiai mū-

jie negirdi varpų balsesnei saulu
tei tekant, nei nusileidžiant, nei 
prie pamaldų, nei prie laidojimo 

■ numirusio. O kstfp jiOiiis skurdu 
yra gyventi esant tekiojpadėtyje. 

Delto-mūsų pareiga -yra'- iŠkląu- 
i teyti sąvųjų baisojJ Suteikti jiems 
tą kį jųjų Mr0fe didžiai’ trokšta. 
Visi te kiekvienas aukokime pagal 
savo išgalės. Nuliesime jiems di
delius ir garsius varpus. Lai jie 
skambės garsiai jiems rytą-vaka- 
rėlį. Lai guos juos nuliūdusius, 

aukomis jtaisytumet mums varpus, O laikui bėgant gal aplteĮsyVių
■................... Į "

> _SKYRIUS XVII.
Don Kišotas Darcelonoį,

_ Don Kišotas ir Sančo .Pauža viešėjo pas gal
važudžių vadų tris dienas ir tris naktis. Ypatin
gas ir įstabus galvažudžių gyvenimas rodėsi Don 
Kišotui. Jų gyvenimas yra amžinas budėjimas. 
Kuolatai siuntinėja šnipus,nuolatai tirti būti sar
gyba, nuolatai turi būti apsiginklavę. Rokas gu- 

. Įėjo visai nuo kitų atskirai ir niekas į jo kvatiė- 
ras nebuvo leidžiamas. Barcelonos vice-karalius 
buvo išleidęs prieš jį proklemaeijų ir pažadėjęs 
didžių sumų už jo galvų. Todėl bijojo- ir savų
jų išdavystes.

Galvažudžių vadas turėjo gerų pažįstamų 
Barcelonoj. Vienas buvo ypae žymūs ir turtinr 
gas, tas vadinosi Don^Ioreno. Tai Rokas

• tų pasiuntė jam laiškų, pranešdamas, kad pas jį
vješi garsusis Don Kišotas ir jo sodininkas Sas^ 
<•0 Panza. Liepė rengtis pasitikti. f'

Tuo tarpu Rota su šešiab savo palydovas 
persirengė ir aplinltiniaiš keliais vedė Don Kišo*

• tų Ir Saneo Pmų į Barcelonų. Rokas pataiką
kad ties Darcelona būti vakarė prieš Šventų Jo-, 
nų. Rokas atsisveikino su Don Kišotu prašy
damas jo via būti iki auštant. Saneo Panza&Ro-; 
kas davė Šimtų auksinų. Don Kišotas ir Rokas' 
atsisveikino su sugriaudiutmiiis Širdimis* kaipo 
seni prieteliai. Y . s ’

* ėmė aušti, kaip iš ©arceldnos mieto 
■pasimatė minių minios Žmonių ‘su^žvangučiais 
barškuėiuiSj būgnais. Saulei patekėjus vaizdas 
dar pagrožėjo. It ant delno pamate Don Kaso
tas puikų miestų h* begalinę, gražių jurę* Ant 
jūrės pamate laivų laivus. IŠ jų girdėjosi muzi
ka, dainos’te Hnksmios kalbos.? IŠ didesniųjų 
laivų- lafe nuo laiko buvo iŠŠaujamū iŠ armotbs.

* Jiemdviem besisf ' " 1 
lėkė vyrus te sušuko:

--- .- . ... . ■ -•< ■ .

Y. VSvmkta garsų didvyrį atvykusį mūšų? 
miestan!- Sveikinu La Mąncos Don Kilotų, kar
žygių žiedų!” X -

‘ Tai buvo Don Moreno, kuriam .Rokas bu- 
vo rašęs te pranešęs apie atvykimų ir pasitikimų 
Don Kišdto. Su juo buvo atvykę dar būrys rai
tų vyrų. ■ .. .. ; :;ry

' Don Morena pasisakė, esųs Roko prietelius 
te kvietė Don Kisotų jį sektis Don Moreno par
sivedė Don Kilotų į puikų savo palečių. • Netru
kus pro tų palocįų ėjo pirikt paroda, • Don KiŠe- 
laš stovėjo ant balkono ir žiūrėjo į paroduojan* 
cius’/ Nors tai buvo paprotys per šventą Jonų 
turėti, tokias parodas, bet Don Morena pasakė, 
kad* miestas Don Kišotui pagerbti surengę Šitų 
parodų. Žmonės praeidami pažvelgė į ant balko
no štotintį Don KiŠptų šit tokiu įdomumu, kaip 
kad į beždžionę kad žiūri.

Don Kišotas viešėjo pas. Don Morena taip; 
kaip kad pas kunigaikštį. Visi didikai mėgti 
juomi ir Saneo Panza pasiboVytr Buvo Don Kr 
lotas priimtas te pas Barcelonos vice-karalių.

Vienų rytų DonKišotas pilnai apsiginklavęs 
Išjoja ant Rozinanto už miesto pajūriu manieb- 
rų daryti. Bejodamas jis visai netikėtai išvydo 
prieš save raitų apsiginklavusį karžygį su. spin
dinčiu menuliu ant skydo. . Kai nežinomas kar- 
žygiš prie Don Kišoto, tai smarkiu, tyte-
ttl. *■
' ' Garsusis karžygį' La Manuos Don Kilote,
aš esu Baltojo Men&o karžygiu apie kurio gar- 
;b| te darbusbe abejonės girdėjai. KŠ atjojau sūt 
siimtįsu; jjasųmalonybe te išbandyti spėkas, kad1 
tamstų priversti pripažinti; kad mano panų daug 
sykiiį gi^i^neUŽ^b^ Jętptipų*
žįsi tųttęisybę,’ tai išliksi gyv«^,. o jei nef tai čia 
paguldysi Jm'aŠtemstųįveiksiūkaU’
tysėję, tai turėti gr^ti namo bė įsivėlimo i 4°- 
kias avantiūras ir neišeiti iš namų per ištisus me
tus. Jei-gi tamsta mane įveiksi, tai mano žirgas 
irvisiginklaibmtainstM;’’ ' ■ .

/< Dėii Kilotas *nustebo; vMimMtoaisūte 
kęs karžygį taipįžeidžiajĮČiai praMbiisį1 Kovon 
palaukim* jis negalėjo atmesti.' Ta>* jarii šitaip

Mėųiilio karžygį apie kurio darbus as nie-

T

NUML 
ANT 

gminę brimawj

E
fcP darbininkei teW Čirb- 
tuvSie luta Šiuo bedarė 

Ura darbo, nutnuMm 
15 nu<gim(!iąpto visų gtoinių 
reikmenų kainos, kurios yru 
uKetkytofl pasiusti sausy. .

Gorintai Petitai * I 

»iWyto)al

Garažų 4p$ll(lliiojai 
stalini te Grindą Zrripoa 
ftta* KatariU įeMMi 
Ir kitokia 4wal Rakandai

Išmokti naujo darbo, laiko • te 
gužo tauplntmą su šitais Įran
kiais, Jus galite gauti pigiau 
tiktai sausy. Eik i bliu, vieną 
musij cftečį kuriuos rasi tėte* 
fonu knygoj.

.vtKMj* AIIUjiWW<a MĮfKItrjfa Jj

■ k f
' bostor ’ coNsouDATęn cą«

kuomet itegirdėjau* labai įžeidei znanp panų DuL J 
taejų/ Sveikas jos liesi matęs, kad taip sakai. į 
Stodamas už jos garbų priimiLtamstos mesta Į 
pirštinę-. Dasirink kovai vietų.” - Į

Gandas, apie įvyksiąnil susirėmimų dviejų Į 
karžygių žaibo greitumu pasklido potoiesto didi- Į 
kus. Pagirdo apie tai ir vicė-karalius. Kauly- j 
niųlaukan suėjo minių, minios žmonių, %d atvy-į 
kęs viee-karalids klausė a-r čia naujas koks pas*" į 
bovijimas su Don Kišotu. Don -Moreno atsakė^ į i 
pats nežinodamas, kad tai nauja pramoga. Tai Į

1921 m, pradėjo eiti dumėnesinis

KARO MOKSLO IR ISTORIJOS ŽURNALAS

MUSŲ ŽINYNAS
. ’ > • •

Žurnalėbendradarbiauja kain mokslininkai, > 
istorikai ir visuomenininkai: pūlk.leiten. Betche^ 
ys, majoras docentas Vacį. Biršisfia, pulkin. iii- 
žiu. 4. DMaskąs, Gen. gt. pulk, jfc Boleckis^ ; 
majoras puikiu. M’ofGem 1
Št. pulk.-leit. Uernineckis, Gen. Ši. piilkin. T;. į 

.(jūrininta), Kar. Dineika, kapiti 
(raĮ^r menininkas P. \ Galaunė, karo vald.- 

vyr. Įeit. 'Uinentalis, prof* -d. 7 
Mukite,, karo vald. inžin. j'Mrgkfa, A. B, Kįai* 

[į pediškis, gen. Įeit. Kubilius^ Gen. Šti pulk. Ld* 
diįga, majoras j. M. Laurinaitis,. Gen, Št. gene-? , 
rolas Radus?#enkavičius, gydyt, pulk. Rdčtevie <

Į centas A JŽtmlttUVapiti P. Ruseckas, įaiaįOT&š ’ j 
^Rnšancovas^ j

L Šilinę, prof. J. &tkus,, pulkin. Įeit ••*
į pulkin. Šniukšta,fleitenantas Šalcas, kap;TaW»/ 
L Kelpša, majoras Tarasenka, kanausinkas docen- 
f tas Tumas, - docentas Ydbatas-Ūudaitįs, pulkin., 

pulkin-^ukas&Mti- .... ■
Žurnale plačiai-pastaiytas kritikos ir otelio??

į grafijos skyrius. •
• “MŪSt ŽINYNU redaguoja V/ S te*, 

į p o n a i t s ; Atidžia Karo Mokslo Skyrius, ta*. 
\ nalas yra kartu ir Karo Mokslo Draugijos orga- 
T nas. ’ ' ■ ’. ■

š

>■*

f

p

i

> -

l

i

KAINA /
Lietuvoj, Latvijoj iy 

Estijoj 
Metams . H . < 
Pusei mėtų / * 
Atskira numerio >

MtW ŽINYNO” komplektai:'- 
1921 m.—• 18 lt. l;"
1^22 m. — 36 lt.

Adresas: “MŪSŲ ŽINYNAS” Karo Mokslo Skyrius, 
Laisvės Alėja, 12 Kr. Kaunas..

* «■'*«» * ėt .fcįiį af* » m. » ^į^>. » «į»i i * » <■ W

/
Kitur užsienyje

Metams . . • . . 60 
Pusei metą , . . . 30 
Atskiro numerio . . 12

«

vice-karaliusir leido kautis, ' L
’ ■* I •

Karžygių - niekas nekoniandavojo, niekas Į1 
jiems nepatriūbijo^ kad pradėti. Abu Jiedu pa
tys susitarei Don Kišotas iš pradžios B&vedė sa- r 
ve Dievo apveizdaį paskiri savą panai DAine-^ 
įjal Baltojo Metate karzygis buvo .aut kmar- 
kta & gieite žirgo. Taijįisriavęs rundų, pa- 
matė, kad Don Kišotas iiei pusiaukėlio nežada- 

*4 W Nefeotetas karižfgįs lėkė iškėlęs Jotį. Te-1 JT 
ėiąą Jis netaikė Jeta drožti priešininkui, o žM- J 
Ėėjo, kad.jo-tirta/tvotųšonan. Tast 
gerai pąvykoir Rozinantas sų savoTaiteliusmai’' f •
kiai efebo žemėn.. Tada Baltojo Mėnulio karšy-1 _ 
gis prišokęs priėjo suriko: “ • .į.

if Karžygį,^tamsta įveiktas, &i nesutiksi išri ’ 
pildyti prižado, tai Čiai pat pribaigsiu.” .

v* Don Kišotas prikištas, it iš grabo 'Šitaip Į .> 
tarė; ' r . v - Į
* ^‘Dulcinejūyra Gražiausia pasauleje, o aš J, 
;nelaimtegiapsiastorįygįs. . toh savo Jėtį ir pųiH į ‘ - 
ve^k niane.** ■ j \. . ■ ■ ■ J ir
; “Taip negali būti/tote Baltojo Metais L 
karžygis.1 ^Tegyvuoja jtoęmeia? bet Mi dėl r 
^įtoteaBj^os,'. tiji jų iįiri išpildyti.^ f
; $ų karžygių įtatolbojimų girdėjo ir rice- į 
karaliuspatarė Don įdėtai taktų Iten Mo* į 
reiip ii* kiti Dori KiŠotiti žinomi toonės tapgiį 
patarė laikytis priža^0 sutikti grįsti natoj 
Don Kišotas pagalios sutiko^ Nežmpmato ta* į 
ŽJįgiį risčia nujojo į miestą, Don Kišotas buvo j 
;prikritas ir buvo nūbogentas į Don Moreno pa* [ 
teeitu
' . Visiems labai aripėj o, kas tas do nežinoma- Į 
sis karžygis, kurs įveikė Don Kilotų. Indoma-1 
lo imta ir vice-karalius.

*" > tnhus vaikus išdykavo, tddel jo
“ bJ motina pareiškė, kad jis negaus nė 

^.trupučio. • ■ .

Iregr. S. V. Pat Biure<v 
Matai ką jis darot 
Palauk, kuomet jj sugaus motinai 

Motinos, nebauskite savo valktį pcturGji- 
mn Bambino po ranka, kttoniet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dali savo maisto, 

* . turi vidurių diegimą, išpūtimą, vidurki“ - 
rimą—duokite jiems Baubino be jolcicy 

atidėliojimo,.Tie nemalonus simptomai pranyks, -- 
taip greitai,, kaip greitai ją sistemą perims situs pe- 
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuouęuotojas.

KŪDIKIAI MSGSTA JĮI JIE NET PRAŠO DAUGIAUSI ,
R AP. RĮCHTEŪ & W, WW» tatato, N. T,j
u' ^ii W'l‘t J" -P1'IIIRJIII 'iiHMii ■ ■ Iiiįni.1 iniiiūiuhiįini Ii,j I, jwi IJCIĮII1 ■■■ . - ,--rrr , »tij

^M'j!AMįįS!:?l ■"/ ~ f.A jW,^!»;,!gB,,l-<,gR4Ųįt,,H ‘.'JiUJ U'iĮBM' r Į!ig.i4l~W ĮJ*BĮ.Wtf l "'.'U
SERGANČIOS MOTĖMVS

• ■ e ’ „ • - jusV ATYDAI ' -
* Dr. OimVtLOS gyduolės eugrąlino sveikatą Mintoms n 

terų, kuj.’io* buvo nelainilngoi 1M prleioetlee tūlų moterU 
’ MOTERŲ TONIKAS—Sustiprina kraują, nertos lt vi
toaą Ir reguliuoja loja veikimą. 'KAINA.*- -...

ANTIonriKON—Svelkatoe MUtelhil pwtaaxgojlmul, reikalingi 1
„ VKlueiat iąotoei. KAMA —-Z—-.—n v »■■■■■ -BOį.

v GW^®S. ' WXIRIUS—stebuklingas vaistas nuo
, Ir^MHssnšSjiUo teįdo del vyru Ir moterų., KAINA-*-*

?, ŽOLINIS UiUM»ms-Gem triniau uimtIiW
KAINA »♦<£**•■•*--** •*•*■* .»*!»«♦.» *■*.»• »*■♦■»!,*»

Viri valiui prisiunčiami oir p*ltą to apteikymul monsyorderito. M1Ū: 
sq aptlelrite uMalkoma dideli įvairybe Ky<taollq, UetlrtiM tolią Ir LĮKTUViaKA TBBJANKA-SO OMtą paMk ” <

GWto* Aw Dmoli

. ./ ■
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BROOKLYN, N, Y,
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Gabiu lietuvys.

H/

>■

J

“LIETUVA1.’
> ■. raščių, ir t. t,

UDĖL APRŪPINIMO
^l»bK)TINyiR

>
j* 7 

i • '*

“LIETUVOS”

4

■ \

.*■ .

“LIETUVA”

’■ I

Linksmute
3 I

V

‘V

•Jį 
Vi

“LIETUVA”

k

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS < 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGISSTUKAS
453 WEST BROADWAY,

■ SouthBoston, Mass.
Padaromudidelius paveikslus. ūž- 

lalkom visokios rūšies rūmus, 
Teleplionas: South Boston 4Gri-J.

E
 H Metų South Bostota . I

OR. H, S .STONE

AKIU SPECIALISTAS | 
■00a W. BR0ADWAT | 

BALANDOS:Nao9r.lkl7v.vk, Į

KULTŪROS VAJUS
. .. , - , Jm., ,■_ . ;;

Dešimtukų Vajaus Užbaiga,

^LIETUVA”'

Yv i
i

■UIETŪVA”
“ A ■? . ' •> . . -

|\^LIETUVA”
' Xr /'

■ V
-.1:

' Tik#<LIETUVOJE’ ’ dedama valdžios įsakymai, pra-

ŠTAI K{ MUMS RAŠOj
Sergu Jau G metai Ir niekas negel- 

gelbėjo. Gavau progą bandyti jusli ‘ 
sutaisytų žolių No. 303, tai. jos inan 
labai gelbsti, čion prisiunčia pinigų 
vėl ant vieno pakelio No, 303. . ‘

. AntJiony Jlarr&oik
Simpson, Pa. •

*, .. .  '
. • V

1 > - _ =, #•<» Boanrn jr»

IJ.MACDONHL.M.n.
i OiMovauirooar _
Į*XtaIi iki 0 raL Bo -.imSML i

J Vakarą!* n«ą 6 ild 0. 
f oM Broadway, M BmIM

, ......._„jr,. . ..' •

f EnfrOVTB HKNTI8TA8 li DR. M. V. GASPER
| J
a Laikinai perkala ofisą na mt

**5 b«0AIWATt
$ FalaMos.*
® Sia lO lkl l2:80 ryte ir nro I:||0 ■ 
g . iii 0 Ir nuo fl :8o iki O v, vafc 
£ Ofisą* aldarytaa rabato* tajciisaU 
® , ir nedčlloinls. . S

Tokių ir kitokią laiškų gauname gim
tus kad žmones geriait pusiganėdiria su 
Žolėmis, negu šit specląKstalš. Męs už
nikome viri 600 rusių žolių ir sutaiso
me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. o 
gausi žolių katalogų. Treikalaujarae a- 
gontų visose apygardose. .

Mušą žoles yra ^yaųVliettiviškoš sk 
letuvišlmls ir angliškais nurodymais. -

f M. ZUKAITI8, ' ' •

449 Hndson Av«.. Eodieator, g,» 

gSasvargonininkas 
žinantis savo amatą nuo A iki Z. Kn*. 
riam i Čgėrb. kleboną bučiau relknlin- 
gas teiksitės atsišaukti ptis «JParbini&ą 
kas’* “ž.r Z.” 86G Bromhvfty^go. boston, 
Mass. \

I
Tėl. So. Boston 4000 ] “

DR. J. G. LANDŽIUS i 
, imrrūviB GYDxTOJAi m 11 

0HpąW9£s« * u 
W«BBOADWAT, J 

BOŪTHBėSTONMiLli n 
(Kaupu G Bt lt Broadvajl t

VALANDOSi* Q—tl, 2—4, 7 0 s

h. P. LANDERS Gū,
j J . Plumbing, Heąting and Gas jį 
J | Yfel nžsakynaaLiSpįldoinl greitai ik^- 

® prielnainą kaliia.
jį 86S jįotySoiii Street, . .
I i J£ėetinff H&ti&e Jlill, Darcliester 
j į TeL Dor. 3364. Res. Granite 2G31-M S

fr

c riVDIKlb 
:sskYR1

V,, pasiturintis žmogus ture- 
gerą darbą ir uzcUrbdamąs 

trai rtumislijo savo, gabumus 
ūdot greitesniam pralobimui. 
laiko atgal' išgrajino ant ba* 

II $tOrbet pasirodė ir kitas 
tas toks pat. bet pinigai ūž

ėti o kame klaida nebuvo sut 
t. , Kiek laiko vėliau išgraji- 
00.00. Ve| pasirodę du tikėk 
Jdtt; Pradėjo tirinėti tikietą. 
sirode numeriai sudėti ir vos 
tą įžiūrėt prieš saulę. Tadą 

■MĮięią.. ir pirmiau išgrajintas 
ant' tokio paties tikieto. Ži- 

noriA turi pinigus atiduot kam 
.prigult, o pačiam likosi tik geda. 

U bandė ir toliau savo gabumus 
sūgavo senus unijos žen- 

bloSus lipinant ant mokamų kny- 
<dMų. Tai dabar žmogų sausio 4 
:d.’4^24m. unija suspendavo. Baus- 

Uždėjo $50.00 o už suspenda- 
ą apie $17.00 ir galės unijoj 

tik tada kai užsimokės visą 
į. b&uumę.

A

kp. Jtajimgietūfi užkvietė delegates . ristams-ėms kurie graiiai tiri su* 
i 2 ant vakarienė* kur turėjo jau pri- Įsiktauso ir darbuojasi iš vienu, 

Į gaminusiai visokių akanianrių vab Įtaip-gį ip klebonui su pirm. J, Za- 
Tai-gi daug benorėdamas, jeigu įgių- Tik vienas tai negera* papro- Į buliomti reižkė dėkingumo už 

norės sugrįžt į uniją, užsimokės a-jtys vakarienes rengti svetainės ko. Į užuojautą ir paramą „ ir ateityje 
piė &l doleriuK ir gerą darbą pra* |ridoriuje labai prastai atrodo iž| pasižadėjo darbuotis dri parapijos 
laimėjo. Kai dabar kitos lieju klosi šalies žiūrint, Man rodo* kad yra j ir tėvynės labu kiek jis pa jiegų 
menkai dirba, ‘ tai pačiam neliko net 5-kios didelės salės ir nevisus J turės ir prie to darbo tisus prašė 
meko daryti,, tik uždėjo ant lietu- l ųžbntos mokyklai. Ar negalima i prisidėti’ Ant galo kalbėjo gerb* 
vių juodą tąŠką., ' I vienų iš jųpa vesti, tokioms pramo-Iklcb. kun.J. Česna net iki Naujų

- fMetų kolei pradėjo dirbtuvių syil-
‘ ' Sau* WL. & K. S. J®;' turg. fW*« * ™H>«» stambinti,

CAMBRIDOE, BM88. jd mefinį Husirinkfej. sveikino _«■.
. • Saiislo (!-ta. huvo apvaikffllioji’b^'jo valdyba. Į valdybą pateko 
mos ši-. Vuįo ųm.gijos; Wip vfsi »«TOd«- CamMdgs’io kuopa 
tariant, vįešw kataliku porodavl- dabartės prad&r dar smagiau veik- 
mas. Tas bthia košių mrt«. Šiais ta “«s “>'! raet,l faldyba nuo A iki 
melais lietuviai katalikai giųa p yra good. Susirinkime buvo.su- 
skaitlmgai pasirodė miiršavime. rinkta$10išnarhj.ir$10iikasos, 
Anvaikšfioio tilt lietuviai ir aiur (padaryta $20 dėl kun. F. KomėšioV’ r^0; . tąm ' 81 •. *t- ’8”l°
AĮivauist ojo tilt k e twm r . <-į. ... - m|„5l1 f linksmai taki prateidg ir sulaukė
laUMai katalikai, kitu tautį ne-P’“ Jis pasimelstij ns savo priešus . • **• .« s.

Išimate. Sueita buvo į švė. Sakra^meižita ir tĮStu aitai savo

Valgąs ir tferįą.

Metais linkėdamas visiem^ nuo 
[ Viešpaties malonių ir, laimingų 
[Nauju Metų, po tam ir visi pra
dėjo sveikintis, ir reikšti kiekvie- 
nani širdingus linkėjimus, ant ga

lio visi Žaidė ir linksminosi iki 2:00 V ’ • hrv. i . - • i • * JS • ’ .. .. Į

mento bažnyčią, kur huTO išldl* ptiilMantį darbą dirbęs. . 
mindos pamaldos ir įstatymas pa- į L.’Iferia
laiminimas Švč. Sakramentu. Pa- • . ’•.... '■vv;"....... 1
mokslą labai gražų; pasako viena J . . LAWRBN0E, MASS, ’
pralotas. . T '——*• ?- v

Taip-gi sausio 64ą būva suva-T. L-^^kuopar^a^gaTc-' 
žiavimas Moterų Sąjungos 
ųpskr. Delegačių \bttvo virš’ 30. narių & padarė nemažai
Labai tvarkiai ir rinitai vedė susi-1 įtarių nutarimų. Tarp Įeitų pa
rinkimą. Pabaigoje Cambridge kad L. Y., kuopa rim*

.. . .. j.;-,,1.,.. .y:..!'.įjgEii ąs. įtail mano iy darys visas pastangas, | - 
--——---------- ———. ';•■,■................. ■?.■ ■■■ ■' taad įsigyjus ‘‘Palangoj” savo va-
------ —— -------------------------------- -—- sarnami ir žmonėms reikalaujant I

I
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JAU METAS UŽSISAKYTI 19 24 METAMS
t- ' ’

didžiausias ir pigiausias visuomenes ir politikos
. <

L L

nepartinis 8 puslapių dienraštis, ski
riamas Lietuvos nepriklausomybes 
gynimo, jos stiprėjimo ir visuome
nes kultūrinio brendimo reikalams.

seka ir nagrinėja Lietuvos vidaus ir 
užsienio, taip pat ir kitų valstybių 
politiką.

duoda rimtų straipsnių iš visų gyve
nimo sričių. ’ i - ’

deda daugiausia žinių iš Lietuvos, 
. iš visų lietuvių išeivių lįolonijų ir iš 

užsienių gyvenimo, ir telegramų iš 
yiso pasaulio.

nešimai, kuriuos būtinai privalo ži-. 
noti valdžios ir privatines įstaigos ir 
visi piliečiai. Taip pat spausdina vi
sų draugijų ir organizacijų trumpus 
pranešimus. •

spausdina apysakų, feljetonų, eilė- 
' skiria savo skiltyse 

vietos muzikos ir teatro reikalams.

prenumeratą j Lietuvoj metams kai
nuoja 36 litai, pusei metų — 18 li
tų, 3 jnėn; — 9 litai, 1 mėn; — 3 
litai. Atskiro n-rio kaina 20 centų. 
Užsieny metams 72 litai, pusei m.’ 
—36' lt, 3 mėn. 18- litų. (10 litų z=: 
ldol.)

“LIETUVOS” prenumerata ir privatiniai. skelbi
mai apmokama iš kalno. Petito ei
lute prieš tekstą Ir lt. 60 centų, po 
teksto — 80 centų ir tekste *— 2 li
tu 40 centų.

Atskirų pardavinėtojų domei. “Lie
tuvą” galima užsisakyti didesnį eg
zempliorių skaičių ir pardavinetį: 
atskirais, n-riais-, pasiliekant uždar
biui, susitarus,, nuošimtį. Atskirų' 
n-rių pardavinėtojai atsiskaito su 
Administraci ja' kas du mėnesiai, 

labiausiai išsiplatinęs dienraštis Lie
tuvoje ir užsieniuose; turi daugiau
sia įvairiausių skelbimų.

'Laikraščiui užsalnTnus ir skelbimus drauge su 
pinigais siųskite šiuo adresu:

KAUNAS, KANTO G-VĖ NR. 14, °LIETUVOS’9 
ADMINISTRACIJAI.

Prašome gerbiamuosius prenumeratorius, agentus 
1Š a n k s t b užsisakyti arba panaujinti užsaky
mus 1924 metams, kad neapsunkinus Administr. 'ir 
kad tuoj po Naujųjų Metų be pertritukbs gavus 

dienraštį

.. dayton, omą .

; LDKŠ. 6 kp. susirinkimas į- 
įvyks sausio 2r d. ž*Tą valandą po 
IpfetV’’ Šri. K^žiaus parapijos Re- 
tuvių svetainėj. Nariai dalyvau- 
kit ir naujų atsiveskit.

Į Pirm.
fr

SUVAŽIAVIMAS
f[gavėnioje bus atkartotas? veikalus Į ĮJXKS> New Ydrkd ir .Neur 

scenoje “Piloto Duktė.” I Jersey-apskričiometinis šuva-
r Pasaldomų dvasiškai! luomini Ižiavimas įvykssausm 20 d., 

[Įskaitlius dauginas. Sausio 13 d..11924 m, 1-mą vai. p0ptotij,- šv. 
išvažiavo į šv. Kazimiero Seserų | Jurgio dr-jos svetainėje, ,180 
Vienuolvna Juozapina Lukauskiu- New York Avė., Nmvark, N. J.

Ii *■ * f , >fr*v . V* • <• T’
Vienuolvna duozapma EnkaąsKiu- įx,^w j-v-mk v .

įtė, palikdama LawreAce gražų ari F
įminimą: Nors jauna mergelė; bet įS* ris virsminetas suvažiavi- 
įir prie jaunųjų, choro ir. prie Ma-| mas yra ĮpČtinis,;‘kiąr Ims rėn- 
prijos Dukterų Draugijos daug dari rk,aniAnąują apsljri^cį.yalijybaj 
bavos ir visur buvo pavyzdžiu rbus daromi hauji pienai 1924- 
tiems. tiems metams ir namo reikalai

L . Sausio .20 cl. ruošiamos žymios Pus apkalbami. Taipgi gerb- 
prakalbbs.* Kalbės Dr. Kazys Įkuopų prašom© 'prausti atsto- 
Pakštas, “Darbininku” redakto- vų kodaugiąusia su goriausiais 

Irius. Jis baigė augštūs mokslus Katios kuopos
garsiuose Europos universitetuose rs svarbios priežasties negale- 
ir jo ptafailbos įdomios'ii> tteMn. Iffimete atetovų prisieti; tai 
gosi Tikintai gėrį pašetait nėsMšlįSkai pieškite savo 
garinis kalbėtojas at tik> gir- 'sumanymus. Meldžiame nesi-;

Į Į įkas, sykis atlankys mūsų koloui-l šluoti. . , --
įfa . . . Pirm. P. J. Nyrius,
H ‘4 Rašt. J. Sereika.

« f .  ■ - •

j Pradėti naują darbą, nepa
baigus senojo; yra negerai. Fe- 
deracija praeitą pavasarį buvo 
surengusi “Dešimtukų Vajų?- 
Vasaros laike slinku buvo kas 
nors žymaus padaryti. Tad Fe
deracijos Kongresas atidėjo 
Dešimtukų Vajaus užbaigą iki 
Naujų Metų. >

Jau buvo Federacijps Centro 
skelbiamos to Vajaus' pasek
mes.' Buvo skelbta, kad su se
naisiais metais tas darbas pa- 
baigiamas. Paskelbus, kad ko
lonijos^ atsiskaitytų iš surink
tų aukų, Federacijos Centras 
gauna laišką su .^rašyniąis. 
kad dar palaukt, nes įgaliotieji 
kolonijose veikėjai nesuskun> 
ba surinkti išdalytas knygeles. 
Nesurinkus, negalimą^ daryti 
laimėjimų traukimo.'
- --Tad-Fefcaeįos Sekretoria
tas šiuonu skelbia visoms koto-, 
hijoms, Fed. skyiiaius, ‘drau
gijoms ir atskiriems veikėjams 
paskutinį kartą štai ką.’ ■ 

; Šu-Naujais Metais Dešimtu
kų Vajus, kaip buvo skelbta, 
jau yra pabaigtas. Visiems pa- 
emusiems kvitas, duodama yrą 
laikastiki JjfŠšario 1924 metų, 
kad ilti to laiko pristatytų pi
nigus ir kvitų galus Federaci
jos - Sekretoriatui (2201 AVest 
22-nd Street, Chicago, UL). Ne- 
prisiuntusieji iki 1 vasario die
nos į. laimėjimų traukimą ir lai
mėjusių kontestą skaičių 'ne
įeis. Ne gi galima laukti dar 
iki kito pavasario. ‘

Tad; sų dešimtukų vajum 
prašom atsiminti: jau jis už
baigtas; iki 1 vas. reikia viską 
pristatyti Sekretoriatui. Viens 
kitą paraginkite. Ateina kitas 
darbas,, 'tai jani piiliub'suoltite 
vietos. -- ■ ’ •
;. -Visiems tame- vajuje įasidar- 
(bavusiems nųoširdp ąčįų taria’ 
įme. O' kieno kus laimė, tam ir 
dovanos. •

Naujas Didelis Darbas.
’ . Federacijos Kongresas įsake 
Valdybai moksleivių ir Tautos 
apštieta rūpintis per visus me
tus; Kultūros Vajus turėjo tęs
tis pėr visus metus.. Tuo jaus 
po Kongreso buvo- pradėtas 
darbas. Sudaryti tapo planai, 
surengtas maršrutas, važinėjo 
kalbėtojas.

? Bet pradėtas ir gražiai epięs 
vystytis darbas nutrūko, ne dėl 
‘Federacijos Centro kaltės. Vie
nas žmogus, svečias iš Lietu
vos, savo sutarties 'neišpildė, 
nuo apsiimto darbo atsisakė,. 
Mūsų darbas rėmėsi ant jo duo
tojo, žodžio. Jam pasišalinus, 
visas darbas kuotik nesugriu
vo. Prisėjo ieškoti Įritu būdų, 
daryti naujus planus. Per tai 
susigaišino laiko mažne pusė 
žiemos. Ir dabar su Naujais 
Metais jtas darbas tapo atnau
jintas.’

y >
Pirmieji. Atnaujinto Kultūros 

Vajaus žingsniai parodė dide
lį pasisekimą. Per tris dienas 
trijose kolonijose, padaryta 
trys tūkstančiai dolerių.’ Jeigu 
visur su tokiu pasišventimu ir 
suprįtimu veikėjai pasitiks tą 
reikalą, jeigu kiekviena koto-, 
nija padarytų po' 1,000 doL, 
tuomet iš 120 kolonijų susida
rytų $120,000.00; Arba kitaip 
sakant mūsų apšvietus reikalai 
taptų aprūpinti kokiems 5 me
tams. Jei tiek nebus, bus įha- 
žiau, bet bus.' Nes reikalas > 
ra didelis, ašarotas vargas mu
mis verčia Kultūros reikalais 
susirūpinti. ;

’ * Fed. Sekretorijatas.

i*v
I

H a

«
I 
i 

aį

KURdyapri,UBM>®«.
yra. ifctykM nrra« 

«rarta» ifr«yiuU fc- tiltai 

•ir MM jaaauM,. kai tai

iitat akyriaje aa MĮout. 
<Mw U» CTMaMbM: rei-

' », kMJki^s .

■rim nrdtaUkait Mik*. 
tarplaJa «MmĮ■, ir. labui'

. trirKrilr 'i . -

k ■ X

STRAIPSNIS JJO. 

VXlK.šTĮNRJDiAS.

J Šv. Cecilijos choras Naujų Motų 
Į‘ belaukiant, gruodžio 31 d. vąka-J 
! Lre tarę jo. Balių par. svetainėje,-ku- į / 
ri’is prasidėjo 7:00 v. Susirinkus 
I visiems ehoristams-ėms. vieni žai- 

I dė visokius žaislus ir dainavo yi- 
sokias daineles, o kitos šeimyuin.-Į 

H kės nukaitą darbavosi virtuvėje, [ 
vienos virė ir kepė, o kitos stalus 
puošė ir ant stalų nčšė. Kada jau 

I viskas buvo prirengta, stalai pa-i 
puošti ir apkrauti visokiais vai-Į 

ĮI giais, tada jaunos šeimininkės* pa- Į 
įprašė visus eiti vakarieniauti, ta-Į. 

į da visi sėdome prie gardžiai iri ( 
skaniai kvepiančių nukrautų sta-| 

l įlų visokiais valgiai^ ir vaisiais ir Į 
I apstatytais gvvomis gėlėmis-kviet-T _Nėra paskirto taiko, kada kūdikis. tu

i kais,’ kurie pridavė daug gardėsiųhmo jo abelno- augimo, o.ypač sąnarių.- 
I kvirtsni ni-ie staln Vtaiprn<-soms IAbelnai kalbant, kūdikis turėtą pradū- i Į m apsių prie stalo, v isiems-soms|ti eltt apie >metus ral}£t) _ lĄ.t 
f susėdus choro vedejaa varg... gerbfpmdeda dar vėliam į
lito J „v- .t. -uTku l šiame dalyke svarbiausia,ytą atmin-|Į E. Šlapelis paprašo . gej-b. kleb. ta iratĮ nereikia laginti kucpki varpoti 
I kun. J. Cesną . atkalbėti maldą. h^’° Imtais >1 tie nėra perstiprųs.
I L, , . , \ ĮNera jokios, naudos jer kūdikis pradės
į| Klebonui .atkalbėjus maldą3, praši-įvaikščioti anteti, -ir ankstumas nerodok 
I clėin sfeam vakarip^ė Vakarieti^ ta'ėttako išslvystytab; Nfikuplos WO* Įiatjo. skani vakariene. , vaKarie taftos verCia kūdikius anksti vaikščioti, 
I niaujant, visi gražiai riiekueiavosi įhes joms sinagū arba gali, pa^girtl* kal- 
I . , . v. ' v. - . 1 mynėms. Bet tokis papratimas yra la*
ji ir daug buvo įsrejįsta. gražių Įnm-lbat neišmintingas ir galt pažeisti kudi - 
l i čiu fkį. .'
į . ... [ Gamta pati gali geriausia nuspręsti,
į Pabaigus vakarieniauti progra* įkaita kūdikiui reikia vaikščioti, Kada 
I ..... Ikudikis pajunta užtėktlnul spėkos, jisI nio vedeju vist vienbalsiai išrinko|pats bandys eiti, bet pli^u to nereikia 
] p*’ A. Juodelį kuris kiekvieno S ęi- p° raginti. .Jei po dvylikto menesio jis 
l t v- v* . » .. »_ nemano bandyti, tai. pasitark su gydy-| les paprašo si-tą pasakyti. Visi ir toju.
I vtan<slrnin ooUta taift irknlkP-iri ir i TllVO kūdikis g?T:ti* gyvuos It nUota- visos kaip gan JO taip n kalbėjo ir u aag<irtlia.v£ ir jei duosi
į visi išreiškė, ęąyo. pimtiš. AntJgeriaiistapriežiūrą ir mnistąv Vikrl ir 
I galo kaip programo vedėjas aiški- 
| | no palikęs kalbėti pačius ’prastuo- 
IĮsius (suprask geruosius). Maksi. 
Į Į J. Zabulionį, varg. E, šlapelį, ir 
Į gerb. kleboną, po tani perstatė kai* 
Į Lėti J. Zabulionį kuris gražiai mt- 
ji piešė mūsų parapijos choro istori* 

ją ir darbuotę gerb. varg. E.' Šla
pelio kuris padarė didelę pažangų, 
taip-gi visus prašė laikytis vieny- 

įhės iv dirbtijšrieno kaip dėl baž- 
|rnyčios taip ir dėl savo tėvynė la* 
, |ho. Po jo kalbėjo gerb. varą. B. 
Į’ Šlapelis, jis reiškė dėkingumo cha-
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(Kampns Broad Streėt)'
705 Mala St, Montello, Mm.

L. Vyčių 17 kuopos pareng
tas vakaras, sausto 13* d. pobaž- 
nyrinę j svetainėj iš visų atžvib 
gili puikiai nusisekė. Tapė su
vaidintą F, Vaičiūno 8-jų 
veiksmų pjesa, “Bražydė Nu
vytosios Uetos.s> Tas veikalas, 
bene pirmu kartu tapo vaidin
tas Amerikoje, nes yrą naujai 
išleistos. Jį iš Lietuvos parve
žė kuopos narys K Milius. Vai- 
dinime dalyvavo5 šie asmenys: 
Vainoro, gydytojo rolėj© VV 
Medonfe, Yatootienės, jo mori- 
nos—-C. Sadauskaite, Jono Pu- 
itino, inžinieriaus *— K, pųtilai? 
ris, * Stasės BeržinskaiteS) gy« 
dytojė sužiedotinės — M. Žu
kauskaitė,' Vilkienės, jos tetų- 
tųlės M. Grilevičmtė, Jonės 
Norkaitės,. agronomes — St 
Moriėjūnaitė, Ievutės, Beržins- 
kąitčs, tarnaites — Z. Zukaus-y 
kalte, Jokūbo Pilvtokio, gydy
tojo tarno — T. Savickas.

‘ Veikalėlis gražus, 'pilnas šva
raus humoro, gi dar gabiai ir 
gyvai suvaidintas, padarė gra
žaus įspūclžių ir gardžiai publi
ką prijuokino. Nors*vaidinto
jams nei vienam nėra ko pri
kišti, bet reikia pažymėti, jog 
Z. Žukauskaitė ir V. T, Savic
kas savo tarnaites ir tarno ro
lėmis ypatingai mokėjo publi
ką prijuokinti. Užteko tik 
jiems pasirodyti scenoje, kaip 
publika prukštavo iš juoko;

Vakarą vedė Petras Milius. 
Įžanginę prakalbą pasakė gerb. 
klebonas K. Urbonavičius, api
budindamas Vyčių oiganizaci-. 
jos reikšmę Amerikos lietuvių 
gyvenime.. Pertraukose akom
panuojant varg. M. Karbaus- 
kuį po keletą dainelių sudaina
vo St. Motiejūnaitė, ‘A. .Raude- 
liūnaite, St Paura, ir Magdė 
Grybaitė, pianu pritariant jos 
sesutei Onute*. Publikai dai
navimas, taip patiko, kad visi 
dainininkai turėjo, “ekstra” 
dainelę pridėti. P-le O. Raudė- 
Iiūnaite iš Briglitono pirmą sy
kį! ant mūsų estrados dainavo 
ir daugelį nustebiso savo gana 
gražiu, nors dar nedaug lavin
tu balsam. - - .

Gale, Stasys Paura pasakė 
moterims monologą apie ame
rikoniškas madas, kurio iš žin
geidumo ir visi vyrai klausė, 
na, žinoma, ir kvatojbi

.Publikos buvo pilna, svetai
ne. Skirstėsi linksmame ūpe. 
Kuopai beabe.jo ir pelno liks.

Vyčių Draugas.

PRAMOGA
Ateinančią nedėlią sausio 20 

d. pobažnytinėj salėj vakare į- 
vyks pramoga rengiama Pil. 
Blaivininkų 49 lęp. Programą 
išpildys Marijos Vaikeliai'iš 
Nonvood’o. Programas nepa
prastai indomuš, lodei visi at
silankykite. Įžanga 30c. ir 25c.

Rengėjai.
,_ -... - --
A T Y D A

Lietuvės moterys,- yra dabar 
labai; gera proga išmokti ang- 
liškofe kalbos. Lekcijos yra 
duodamos kas^panedelį ir sere- 
dą*nuo i:3Q iik 3:30 po pfetij 
Havres Hali mokykloje ant' 
Broattirąy tarp F ir Dorches- 
ter gatvhj. Kaip atsiranda 
daug moterų tarp mūsų lietu- 
ylų'kurios nemoka angliškai 
įtai kaip tik ir yra dabar gera 
progą prastaokinti ir pašvęsti 
tas želiąs valandas ant to tiks
lo ir ne per kuri laiką pamaty
sit^ Įtiek jums daug naudos at
neš. . • .

‘stipri sveikata įait dajjfc daūgęnd tuks-; 
tąnčių.- vaiky, jjftriė buvo Išauklėti aįit 
Eftgte I’ieno, kaipjf?kirtgos motinom W 
dija. Šioms motinoms nerti geresnio 
maisto ir pasekmiųkaip Engta Pienas. 
Šansu sakyti, kad, danginu vaikų topo 
IRauklPtn ant Engta Pieno, negu ant 
visų kitų dirbtinų maistų krūvon, sudė
tų. . •

Neeksperiinentuok «u kūdikiu (tavi* 
įtajant abejotinų maistų. Borden’s 
Eagle Pienus yra sveikas kūdikių mais
tas, nes jame nieko kito nfra apavnt 
gjų’ita pienp ū,gryno cukraus. Nėra 
jokių, abejonių\ apie tajtfjnttuną arba 
puikias pasekmes. <J.vdyt<ąal rekomen
davę Engta I’ienų tntastaūf tams ir; tuk* 
mntiems kūdikių., kurie luvu.iMiiimf 
jį ir menki. Enjte Pienai- 
suririkmnaK ir patLltotlunk kūdikių pe> 
nejlnm. • , ............ , . .„.. ___ __ ,
Ma/tyfc iHt»t».MĮrąipnui«*kKft* atmata <r Uta Boston, Ptame Bench
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass, 
Pirmininkas Autahas Mastelis.

W Bowen So. Boston, Mm. 
Vlce-Birin. — Martinas Kfitstautns, 

Masldngton. St., Rosllndata, 
Protokolų Rftgt — Antanas Macejunaa, 

,430 & Seventh St, South BoJto*. 
Fln. UaStinlnfeaa—Juo*as VInkevlČIsi^ 

i 006 E, Broiuhvay, Smitu Boato*. 
Kasierlus *• Andriejus Zatteckaa, I, 

; c 307 B. Nimh St.t So. Boston, W 
MarSaiRn Afekmimlra Jaln^kan,

i iri Granito gę, So. Boston; Mįm, 
Dramytti D. -L. K. KiMSto 

ffiiMll&tni Mus <
SSėtaU kįakrittįO 10
TVatftoątou St.. MM
valandą ptahi. Atganai a 
sn savim naują nm'hnu‘1* muaą <lra*»* 
ątjut vrlraifM.
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