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Popiežius FIUSIX sako: 

“Kiekvieno kataliko yra 
Mventa priedermė paremti ka-H ■ 
t&likHĮkąfe spaudi 1* h 

plačiausiai paskleįsti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau« 

dingiauriu daiktu ir verti di- 

džiausto užmokesnio? *
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KALĖJIMAM IKI GYVOS 
’GALVOS.

?• Chicago, — Teisėjas Jobu 
R. -Caverlv kurio rankose buvo F

' likimas dviejų milijonierių 
Žmogžudžių Loebo ir Leopoldo 
pagalios seredos ryte išdavė 
.savo ištarmę, žmogžudžiai, už 
pavogimą ir nužudymą Frank- 
s’o, 14 metų berniuko gavo ka
lėjimų iki gvvot galvon, Sakė 
teisėjas, kad Ižmogžudžiai jo 
žvilgsniu pasigailėjimo užsi- 

/ pelnė tuo, kad prisipažino prie 
kaltės ir kad tebėra jauni,

* . • r

BILIJONAS FRANKŲ 
DEFICITO.

. Paryžius. — Francijos pre
mjeras Herriot sugrįžęs iš (Že
nevos pradėjo įžiūrėti į valsty
bės finansus^__ Jis buvo prieš
rinkimus prižadėjęs numušti 
mokesčius ant 20 nuoš. Bet ru
du, kad šiemet valdžia defici
to turės tarp vieno ir dviejų bi
lijonų frankų. Jei laikysis pa
žado, tai turės rasti, kitus .šal
tinius įplaukų.

Čia neimama domėn Pranei- 
jos skola Anglijai ir Amerikai,

4— •

SVETIMOS JĖGOS.

Nuo svetinių valstybių laivų 
išsodinta išanhajuje 1,100* jū
reivių gynimui svetimtaučių 
nuosavybių. Suv. Valstijų jū
reivių pastatyta 250, Japoni
jos 400,. Anglijos 360, Italijos 
100,

Kyiiijoj namfuį karą sulaikė 
potviniiiij

iro 11 D„ 1924
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UŽ NUSIGINKLAVIMĄ. į Pirmasis lietuvių tautininku 
«Gęn« t, Š^tariju. - Tau- ktr

tų šųjų! igos plunumo mmn-m-1 } f) yal uj^tazijoi,” sa- 
kimaa, cuname atstovaujama lfJe OTglmi!iarilli0
apie ę ItoaaiteM.it auvimuni kįniteto imi ; L. Soi-eUm 
valstybij, su didąaumu mitu- į jį LietovUj Taa.
ziazmti tienbalsiai pneuig. Ąn- Ufafaj Kongresu. Daivvavo 

paSl? 3.? IJ0S U, prof. Tamošaitis laikė pū
ro Herrtoto paremtų rezobuei-..ValsW ir 
ją, kuries pamatine ide,ja yra: gy,. ' ■
.1 M _ 1*1... . *V r» * * I *
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PATS VES KARĄ SU 
MAURAIS.

Ispanijos diktatorius gene
rolas,Primo de Riv-era karo lai
vu Extremadura išplaukė į 
Morokką, kame jisai pats im
sis vadovauti .ispanų jėgoms 
prieš maurus. Kartu.su de Ri- 
vera keliauja du kitu karinio 
di rektoriato nariai.

rrfot
iries

taikos kpR išspręsti visus gin- P įSrinMa pl.ezidi„mas.
pis, kurie gali kilti tarp pašau- P pirmiDiBku p. A. Smetona, 
tai valstybių. , ■ • pirmininku — -prof.’ Tamošai-

Bezoiieua pareiškia kad L, vi inlt; Sraetonienė 
atsižvelg .ant j tai, kad Tautų

f .j w* * *- < I

SUKILIMAS NEPAVYKO.
Rusijos valdžia skelbia,- kad 

. Gruzjos Neprigulmybės komi
tetas prisipažinęs, jog sukili- 

. mas nepavykęs. Tame dalyke 
išleista dekleracija, kurių pasi
rašė to komiteto nariai.

V

' NUŽUDĖ 24 VADUS.
Rusijos bolševikų Čeką su- 

’ėriiė Gruzijoj 24 gruzinų vadūs 
' ir sušaudė, už maišto kėlimą.

Rusijos valdžia Gruzijoj pa
skelbė karo stovį ir daug ka
riuomenės prigabeno.

ATSIDARO PAMOKOS.
.—— .

Cambridge, Mass. — Nuo 
rugsėjo. 11 d. atsidaro piliety
bės pamokos . po num; 820 
Massaeliusetts Avė. Pamokos 
bus utarninkais ir ketvergais 
.nuo 7:45'vai. vak. Prigelbsta- 
ma teipgi išgauti popieras.

1,000,009 MOKINIŲ.

New Yorke šiemet pradeda
mose mokyklose užsiregistravo 
apie 1,000,000 bernaičių ir mer
gaičių. Atsidarė šį rudenį ?0

KETINA STREIKUOTI.

Austrijos metalo darbinin
kų uniją turinti. 100,000 narių 
nubalsavo streikuoti, • jei darb
daviai nepakels algas ant 15 
nuoš. Darbdaviai ant to nesu
tinka ir prižada tik leisti po il
giau dirbti, kad po daugiau 
gautų mokėti.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ.
Washington.-—Persija ir-Ru

sija pasirašė prekybinę sutar
tį. . •

Bostono pradedamose mo- 
naujų molcyklų ir dvi liigh kyklose užsiregistravo 126,000 

bernaičių ir mergaičių.scliooles.
•<

%

MATO SAU GERŲ PASEK
MIŲ.

Washington. — Maine vals
tijos rinkimuose laimėjo res
publikonų ■partija. Iš to res
publikonai .be galo* nudžiugo ir 
iš to daro išvadas, kadir pre
zidentiniuose rinkimuose jiems 
seksis. Sako, kad ikšiol jie la
bai abejoję apie savo markės 
kursą. Bet Maine valstijos rin- 

” kimai rodą, kad respublikonų 
markė gerai stovi.

Maine valstijoj ypač senato
rius Femald yra. respublikom 

'. nains geru ženklu. Jisai 1918 
J m. gavo 67,431 balsą, o jo prie

šininkas 54,289. Dabar jis ga
vo 147,222 balsų, o jo oponen
tas tegavo 97,059.

Iš to daroma išvada, kac 
Coolidge dar daugiau gaus bal
sų, negu Ilarding.

M—er'l ' IIIB8—MĮį

„Organas Amerikos Lietuvį,.
Rymo Katalikų Šv. Jnosapo .
Darbininkų Kooperatyvas 

Sąjungos

DARBININKĄ
< ----- -Eina.------
UTARNlNKAIS. KETVERGAIS IB 

SUKATOMIS \* , %
Mkdaais ,. < »*.,•>,. , ąąjso..
Ulrubety Ir Bostono apleltnkfaa 

metams

“įSarbininkas**
366 Broadtvay, So. Boston, Mm 

Tel. Soutli Boston 020,
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Z
samdyti. Kelius taip pat ma
žai kas taiso.

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.

*
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prisirinko didelė minia, t 
Šventadienio diena siitr_ 
apylinkės kaimiečius^ Prial 
po paskaitos griežė dūdų <n* 
tras ir buvo dalinama kopą] 
ei jos literatūra.. Pagaliam.' 
sos koperaeijos organųsaol; 
nusifotografavo bendroj grŪĮ __ 
irldekviena atskirai prie ssv. 
įstaigos,

Šventė užsibaigė drauglto4 
mįs vaišėmis Kėdainių Žemė# 
Ūkio Draugijos parke, kame 
Buvo pasakyta, daugkarštų 

I dižų ir linkėjimų geros klotier

Institutas.
Klaipėda, Rugpjūčio 15 d. 

Krašto Direktorijoj buvo pasi- 
ta-riinas deKpIano-stntyfHies 
Klaipėda vieną socialiams rei- ~
kaiams institutą, panašiai kaip I klestėjimo koperaeijos dar- 
Rytprūsuose. Piimininkaujant 
Krašto Prezidentui’p. Gailiui (“Talka”)
pasitarime dalyvavo dar kiti] __ ,
Direktorijos nariai, be to, d-ras Komaro būstinė. •
Oželys, nied. pat. d-ras HiiveJ Gelgaudiškis (Ąakių apskr.). 
statybos patarėjas Gober, <l-ras Ig^Ouni buv. M. Komaro rezi- 
•Geliiliaar, vis ij trijų apskričių dcn<.ij0!< dvaras. Prieš karų 
viršininkai ir vienas ,iaaipėl|os (ieleand.iSkis afa.ad? -j koU# 
magistrato atstovas-. ■ [niūiių ministerija, buvo su-

Po to, kai pereitųjų mėtų jungtas daugiau kaip «u dviem 
TugpiiK-io mSn. ..revizuota su- dešimtim kitų . Komarui pri
tartos su . Kasino4>endi’ove” dvarų telefonais,
(losimo klubu),iždm6j_susirin-|patf( dvarasi buv0 ,]yg kokift 
kodam tikras fondas, js lipioj šventovelaikomas. Valstiečiai 
80,000 litų, kuriais būtų gali- negalėdavo per daug arti apie 
ma pradėti pirmuosius stoty-k sui<in6ti!Ij pats Komaras 
bos darbus Institutui hus pa- 1MlklJ patl.i(?tas ^itos bfi- 
statyas-didelisnamas, kurio davo, Ivg 'dievaitis, -garbina- 
viena dalis prieš pradėsiant lalas į,. “Daidzica” vadinamas, 
salti bus po stogu. los dalies Įyjga įaį atrodydavo ir keista ii 
pastatymas kainuos ;apre 1M,- jaokialga( h-graudu. Kazatf 
OOO.htų. Vieta li^umataiiftft-Ljįgj .jj^g^^ 
liečiu kolonijoj arba Paupiuose L ten vteg0
-(Bae.hniann) -netoli Klaipėdos. Į uiaįęs^ Lietuvon jau vir 
Visoms smulkmenoms išdu bti įgaj prasįU žmogumi, (lelgau- 
n- statybos darbams .yesti m-Wek atsig.all(;,, jSvažia- 
unkta Komisija iš p. p. Boi-|vo, kartu su kitais lenkais <lva- 
eheito, d-ro . Geidimai-, 4-ro rfnWc#il, ts >sa^kiuĮi | Var. 
Huve, Gober ir d-ro heu. Pu-L^ ^ėdamasis * netrukus 
masis komisijos posėdis 4uvo1^^^ lipiuosius.: Bet, 
piimadieni,- rugpiucio 18 d. Įvargšas, apsivylė. Jam pasi- 
Kitame’ Direktorijos ';posėdy, LaRnu valdSa nusavin0 risna 
rugp. 2I_d. bus daromi galuti-L dvan[s- ir w įa .
m nutarimai. Tame institute tįk kad naujakuriai> 

. ras Vietos t. Įc tie ligonys, ku- niekta. os>
ne pirmiau turėdavo važiuoti R .siKwti ir didžiausi dva- 
.iRjdprusių, institutus kurie m )lotai dilTonuoja.
tuo isvezdavo is krašto dideles PafĮ! GeigaudiSkis kaž kodėl 
pinigų sumas. ■ haikoma dar pačiam Komarui

v , Iii- laukiama jo grįžtant, lieik-
Klaipėdos Krašto Direktori-Į^j yisi1 jo turtai konfiskuoti, ii 

jos narys Borehertaš nesenai ne laakt grįžtant. KomttM 
lankėsi Kaune gauti iš Virian-Jpilvje įkttrta vaikų priegjaud*-' 
sylies sutildmui riesti naujam! į atsikėlė iš Kauno ir1 gero-' 
geležinkeliui iš Palangos Klai-h<aj pili aptrynė. ‘ 
pėilon 16 kil. Mgumo. Šiuo iri- Kjti ‘dvaro‘ trobesiai, k. a j»* 
kalu Viriausybė nusistačiusi L indėliai ir naujas — ne,^ 
palankiai. [vartotas mūro tvilrtas, bnV^

(“Lietuva ) [neva iš varžytinių iw kelia s
__ — tūkstimčius besinimkančių

KOPERACIJA LIETUVOJE. inarj;jišparduoti. Reiktų 
Kėdainiai Tvn Kėdainiai atatinkamoins įstaigoms pri^ 

Šventė antrą Koperaeijos ineti- piūriM:i, kad valstybiniai tun-: 
nę šventę. Vietinės Koperaci- nebūtų už niekus pard&vi* 
jos organizacijos — L. K. B.^pūjaiūi’. ?
Kėdainių skyrius, Kėdainių Že- ”
niės ūkio Draugija, Žydų Liau- Sparčiai statosi.
dės Bankas ir dvi Vartotojų šunkariai (§akių apskr.)* 
B-vės --- “Nevėžis” ir “Bitė” Dveji metai atgal, čia .įsiĮd“ 
papuošė savo įstaigų nannis vė- nauja parapija. Vietiniai , 
navomis, žaliuniynais, plaka-[ventojai šviestis ir turtii 
tais. Vilniaus Ankštoje pas tad pradėtam' darbui neleb 
“Vilniaus Ąžuolą” įvyko mi- stovėt vietoje. Vadovai^ 
dingas paskaita. L. K. BJ^mnaniam šeimininkui — j 

■ . tKedainių. slvyriaus vedėjas p.’Grvhinui trobos, lyg gry
Šavo praeitim mūsų pavapi- Tamošiūnas savo kalboje nupa- 

ja yra garsi. .
žmonės dar laikosi senų pa

pročiu. Mokslo nebrangina. 
Mėgsta bylinėtis po teismus dėl 
menkniekio, neišskirdaiui „ir 
dvasiškių.' Net neteisingus liu
dininkus kai kas mėgsta pasi-

s: gar-

_ . . . . ir kun, - l omas Žilius, sekreto-
turės įmanomai grei- < . v. r mv * , L * ruitan-r-K. Marčiulionis, h.sumuldi taiptautaę L ir E. Jakubiliait5. 
avimo konfereneiM, iminioto A.
avimo komisija pri- L, , ,.v . feinetona plačiai referavo apie nm laikui išnagrinėti \ .5., .... • T ,r, v. . . prganizacijos'ideiąir psicliolo-

ginklavimo. klan?nn?, tarp foRSSi Kongreso- dar- 
sangmnoF garantųij - sutarti ir U { gfnmazi>.
Sąjungoj konv<m«,jos Ktaupą-I Su<Wos t KoBli.
mus bešmetu arbitrams »m, bfltent r.-
ginldaviAos apubojimę. Kp; dakciJosir orgimizaeijos!> 
midija * taipjau umagmeti Uau.svarstyta programom punk- 
galimybę! padaryti tarptauti-L 
nio teisingumo? teismo prbtoko-Į- ■ * , _______
lo privalomąjį posmą, grieščiąu Į 
apribotą Jodant hm būdu jį ^i-į Ukmerge. Po kuro Ukmėr- 
sos valstybes' lengviau galėtų gėš-mieste pažangos beveik ne
priimti. I -y ■ ‘ sirnato. Daugely vietų pašte-

Tautų Sąjungos suvažiavi- bima įvairiausių šiukšlių ir. 
mas Genevoj nutarė šaukti nu- jaučiamas dvokimas. Šaly-* 
siginklavima ^konferenciją už gatvini vietomis gerai aplūžę, 
metų. ! . ' * Gerą įspūdį daro nesenai paso-

’ dinti ir aptverti Vytauto g-vėj 
■Įiš abiejų* pusių liepų medeliai

- .‘RUSUOS ŽIBALAS. ir Ramygalos g-ves kebo nu- 
’iVąshiiigton.-^—Is Rusijos vis I sausinimas.

daugiau gabenama žibalo į ya- 
karinę Europą. -Netrukus Ru-I ...x-.
sijos žibalas eis konkurenetjon T„ Vaickmmas, 
su Amerikos ir kitu Mhj žibri Btan^ge. Rugpiūeio m. 14 
:lu. Per pirmuosius šešis mė- » Kauno i Lkmergtf
nesiūs Siu K Rusijos išga^ P B^uleyeiaus arbstij • gru-
bėnta TSSjOOO tonu žibalo. Tai pS Karų klube suvaidino M. 
jau daug daugiau, negu prieš 
karą buvo išgabenama.

Sąjunga 
tu laiku 
nusigink 
nusigink 
valo iki 
visus dalykus liečiančius misi- Į

’j. ?!

METĖ BOMBĄ.
Lvovas, Galicija. — Lenkų 

respublikos prezidentui ' Voj- 
eiechovskiui grįžtant automo'- 
Iriiin iš eeyęnioni jų parodos ati
darymo, į jį buvo paleista 
Bomba,. .pripildyta smirdan
čiais gazais.

Bomba tėčiau nepataikė, nu
kritus žemėn ji sprogo kai pre
zidento automobilis buvo tolo
kai pavažiavęs. '

Bombai nukritus, susirinku
sios žiūrėtojų minios . išsigan
dusios ėmė bėgti šalin. Pas
kui, kiek atsipeikėję žmonės 
bą, ir policija turėjo nemaža 
sugavo vieną nietiĄiųjų bom- 
dąrbo, ligratėmė jį iš minios, 
kuri norėjo čia pat nudaigoti. 
Antras jo sėbras,, naudodamos 
žmonių šumišimu, paspruko.

TEISĖ KIŠTIS Į POLITIKĄ.
Rymas. — Popiežius priėmė 

audiencijOn būrį universiteto 
studentų, kurie grįžo iš Poter
iuos, iŠ eukaristinio kongreso. 
Šventasis Tėvas kalbėjo apie 
religiją ir politiką. Jisai sa
kė:

• “Kuomet politika prisiarti
na prie altoriaus, tada religija, 
Bažnyčia ir Popiežius ne tik 
turi teisę, bet turi pareigų duo
ti nurodymus ir patarimus, 

ro išvadą, kad jų pusėje bal-jp^ katalikui turi vaduotis, 
suotojų didžiuma. Ypač Gilk-..Didžiausias nurodymas yra tai 
tto laimėjimas esąs geru ženk-' duota 
tu, ries jis gavo 54,239 balsus. 
Niekas tiek balsų negavo,

Michigan valstijos garsusis 
senatorius Couzėns pralaimėjo 
nominaciją.

I

r

vų buto vedėjas (spykeris) lai
mėjo nominaciją. ■

Į gubernatorius tapo niuno- 
nuotas teipgi respublikonas — 
?uller didesniu balsų skaičiu

mi, negu jo oponentai. Demo
kratų kandidatas į. gubernato
rius- yra dabartinis Bostono 
majoras Curley.
' Iš .Massaclinsetts valstijos 
rinkimų respublikonai ir-gi da- »O -« -a. • •

RINKIMAI MASS. VALS
TIJOJ.

Pereitą iltarninką Massacliu-. 
. sotis valstijoj rinkimai ir-gi

NUSIŠOVĖ SŲLTANAS.

Haaga.—Iš Batavijos gauta 
(žinia, kad Butano sultonas 
čiupinėjo revolverį ir nežinojo, 
kad užprovytas. Netikėtai re
volveris iššovė ir nušovė'savo 
augštą valdininką. Sultanas

rodo respublikonų viršų, Res- taip susinegeravo iš to, kad 
puhlikonų kandidatas į sena- tuo pat revolveriu pats nusi- 
torius Gillett, dabartinis atsto-Jšove.

.1

» >•

-♦

is Išganytojo, būtent: 
‘ ‘ Atiduokite ciesoriui, kas 'yra 
ciesoriaus, ,o Dievui kas yra 
Dievo.”

■ Toliau šventasis Tėvas nu
rodė, kad katalikai neprivalo 
veikti su, srovėmis, kurios ne
skirsto priemonių. Sakė, kad 
tik tada taip galima elgtis, ka
da reikia skirtis tarp didesnio 
ir mažesnio pikto, šventasis 
Tėvas apgailestavo, kad kata
likai politikoj skaidosi -ir net 
dedasi prie tų partijų, kurios 
atvirai stoja prieš tikybą.

KOMUNISTAI PLANAVO 
PADARYT PERVERTĄ

Talinas, Estija. —- Iškelta į 
aikštę, kad komunistai plana
vo šiomis dienomis padaryti 
revoliuciją Estijoj.. Visai su
kilimo organizacijai vadovavo 
komitetas, kurio priešaky bu
vo pašalinti iš Estijos kariuo
menės karininkai, taipjau po
licijos viršininkas Hold. Ko
mitetas vadinos gražiai skam
bančiu vardu: “valstybes gel
bėjimo organizacija.”

z Įvykus pervartai sąmoksli
ninkai turėjo tuojau sukišti ka- 
lūjiman . visus esamosios val
džios narius ir paskelbti tary
bų respubliką.

Dabar fie pervarta sąmoks
lininkai tapo* vyriausybes su
imti* ir daroma/tardymas dėl 
to, kokių, tas revoliucinis ko
mitetas turėjo santykių su ru
sų sovietų misija Taline.

Į Petrausko operetę “Ir mane 
| apvezdinkit.” Publika paten
kinta. Rugp.t9 d. miesto sode 
įvyko pakartojimas su koricer- 
tinės dalies priedu. -

Istorinė vieta.
Girdiškė. — Tauragės apskr. 

tarp Kaltinėnų ir Skaudvilės 
miesteliui rytus, Stulgių pusėn, 
apie 4 kini, prie Pelos-upes y- 
ra “Baublvs” Dionizo Poškos

- *f ' . ■

buvusis muziejus’. Važiuojant 
į Kaltinėnus už poros varstų 
netoli ežero’, kairėj kelio pusėj 
matosi aukšta pušis ir apie me
di žemės volas, lyg koksai ap
kasas. Tą vietą seni žmonės 
vadina “Milžinkapiais?1 Bau
džiavos laikais Čia numirėlius 
laidoję be bažnyčios apeigų... 
Taip Girdiškes* ir Varsėdžių 
bažnytkiemių Požerio kaimo 
laukuose seniau' buvo keletą 
kryžių ir daug akmenų, vadi
namų “Karnaga.”. ‘ Seneliai 
pasakoja, įiad čia buvusi ka
daise bažnyčia.

■■ *

ė.

Patersono šilko pramoniniu 
kai sutarė .kovoti prieš unijas,

DIDELI TABOKOS UŽSA
KYMAI.

1
Ant salos Kubos Amerikos 

tabokos firmos užsakė daug ta
bokos. * *

■»

i

šakojo koperaeijos veikimą ir 
nupiešė gražiais- ateities per-, 
spoktyvas, kuomet koperaeijos 
dėka bus užmiršti luomų ir par
tijų vaidai, tarpusavio kovų ir 
engimas, o užšvis vienybės ir 
meilės saulutė. Klausytojų

vie.ua po kitos dygsta, ir ne 
kus, jeigu taip darbas bui 
romą, Šunkariai išaugs į ti 
miestelį. •

Netrukus šunkariuose ma 
ma įsteigti dviejų kotnplek 
liaudies mokykla,
(Šiaulių “Respublikos Garovi”)

ItoaaiteM.it
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d< šAmė Lietuvą, vokiečiai, 
vifctą, ką tik ado atėmė, o nie-1 
B M s<va krašto nedtvežė iri 
iiafffnaiičm gėrimų taipogi 
nebuVb. 191$ m. šiek tiek vo
kiečių kareiviai atgabendavo 
spirito ir darydavo su lietu- 
ymls prekybų. Kada baisioji 
karo aiUtra nutilo, kada žmo- 
MUS apkasų, miškų ir griu- 
ipfalų vėl susirinko į savo gy- 
vehamas vietas, tada prasidė
jo rūpinties savo tikiu ir kitais 
darbais. Pradėjo iš rugių vir
ti sau tų “prakeiktą skystimė
li.” Kaikurie norėdami stip
resnę išvirti degtinę dėdavo 
taiii tikro aknibris, kuri varto
ja muilui dirbti; samagonkos 
su tuo akmeniu dirbtos įsikau- 
šę daugelis nuvažiavo pas Ab
raomą. Ūkininkų dtrtiguma 
vokiečių okupacijas metais 
1917 m. ir 1S18 in. išsivirdavo 
visokioms pramogoms samb- 
gbnkds. Mtestelerim įrieš ka
rą paprastai daugiau girtuok-

■ ..................... .—-------
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liavo, karo gi metu jie liko blai
vesni negu sodiečiai-ūkininkki. 
Vokiečiai paskyrė tik po pusę 
svaro duonos kiekvienam žmo
gui ,tai miestelėnams nebuvo 
iš ko išsivirti to prakeikto 
skystimo. Po vokiečių jungu 
visi iš prievartos tapo blaives
ni. '

Nepriklausomoj Tėvynėj.

Pirmais Nepriklausomybės 
metais Kat. Blaivybės veiki
mas kai it kitos draugijos vi
sai buvo užstbpttsibs. Visas 
gyvenimas musą, tautiečių ka
ro audros liko užslopintas. Ke
li šimtai tūkstančių buvo už
slopintas. keli šimtai tūkstan
čių buvo ištremti. ir pabėgę į 
Rusiją; kėlės dešimts tūkstan
čių žiųąnių buvo išgabenti į 
Vokietijos nelaisvę. Nepri
klausomybes. pirmais metais, 
kiti skruzdės priešą įšardytos- 
išbaškytos rinkosi į savo na
mus ir tvarkė savo lizdą.

a
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*8fc “M Prk- tų
įlinką Švinu* Wi>nm*tnv Miw; 
Rtigsčjo 1 divllį, llttl iii.)

’ Visų šios žetues gyvūnų tar
pe žmogus yra protingumsls 
Dievo tvarinys. _ Žmogus savo 
sielos (dūšios) privalumais: 
•protu, išmintimi, liuesą valia 
ir turtinga kalba užvaldė visą 
gamtą, pergalėjo didžiausius 
liūtus ir baisiausius žvėris. J- 
įsigalėjo žmogus netik* ant že
mes, bet vandenynuose, po 
vandenų nardo su žuvimis; uV 
vatdv orą ir skrajoja erdvose su 
mukštėliais. Dievo psalmys- 
tas teisingai pastebi: “Kas yra 
žmogus Viešpatie kad jį links
mini ir aplankai7 Po jo koją 
pavedei jam valdyti visus že
mes tvarinius” (Ps. llov.).

Žmogus tas tos žemes vieš
pats, užvaldys visą gamtą, da
ro sau iš Dievo suteiktų gaiu- 
Jaj-iktlykų-lyaĮrius-patogttinus^ 
patobulinimus; išgalvojo gelž; 
relius, automobilius, telefonus, 
telegrafus, radi o ir kitus viso- 
kius gerus dalykus. Žniogus 
įsavo gudrumu išgalvojo ir bitė 
gą sau nenaudingą bei kenks

*
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| - t( Sandarą” rašo Dievo vardą iŠ rfiąžbš raidės. Pąprąštai
r Dievo vardą pagerbia net ir laisvatfrūitiUi, kad ir jie iiėtikėtų 
r- i fe nes žino, kad papfasiiiąnsias maUAž^^s tęiMlaUjMW. 
| iftmt Dievų pagerbti- kad 3q• vūrįų & itide^š tjžhfeš .fcaijU 
r Aplamai imant, visi svetitntanSiai, ar jie butų krikščionys, ar 

ateistai, Dievo vardą vis gi tašo iš didelės raides. Priešingai 
daro tik Urba nUsišmeižę dešperatai, ar neatšakoimnįi idijo
tai/ *

Kokiu tikslu “Sandara” taip daro, tai jai Žinoti; Mums 
katalikams tik terūpi atkreipti domesio Į tokį bedievišką “San
daros” nusistatymą, kad žinotume prie kokios rūšies raštpalai- 
fcių ją priskaitytĮ. '

Praktirigai imant, toks Dievo vardo pažeminimas vargiai 
išeis “Sandarai” į sveikatą ir labai gali būti, kad netolimoj 
ateity ji, spiriama padotėsiiiujų narių, bus priversta savo tak 
tiku pakeisti. Nes Čia kaip tiktai tūno pavojus, kurio “ba- 

■ ftfilus” redaktorelis tuf būt neįstengia permatyti. Ma% gud- 
'* rėsnieji laisvamaniai stato vižas pastangas, kad priviliojus ką- 
p talikus štai kokia taktika, Mes, girdi, Dievą gerbiąm ir JU i- 
<■ Statymus, ir nieko neturime prieš religiją. 'Mes tik kovojami 

prieš politikinę kunigų darbuotę, arba klerikalizmą. 1 *
Tuo būdu vienš-kits katalikas lieką suldaidytaš,, ir^sanda- 

tiečiai būdavo trina delnus iŠ džiaugsmo. Bet dabar, kūomėl 
“Sandara” parodo* visą savo bedievystės nuogumą rašydama 
Dievo vardą iš mažos raides, ir stodama ant vienodos papėdes 
su komunistą laikraščiu, vargiai jai bepasiseks patraukti ta
kius katalikus, kurie Dievo vardą dar tebegerbia. Tuo būdu 
dabartine ‘‘Sandaros’ ’ taktika nepasižymi- gudrumu,

. Čia veržte veržiasi mintm senoji patarlė: ”J*ei ką Dievas 
nori pabausti, visų pirma jam protą atima?’ — jeigu dar iikc 
kas beatimti. . D. P.
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ITkmergūy miestelis 
Gražiai brukavotas, 

, Tai mūsą seselių 
^Ašaroms mazgotas...

Rapita drilia, lilia, 
Oi, litm lilia,. • :rn - .7 t/ U 1 '. l ai musją ^ęselią 

' . . Ašąronis niazgot^s.

t
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H 
rit * i- v ■> i'g- Skriaudė žiaurus rusas, 
Lenkas persėkibjdL 
Karo Mtėf prūsas1'''* * *’»• « 

* Naikino, teriojo... 
Ilamta drilia lilia ir t. t. 
:Raiift|i dtilįa lįbiųių i/t- i 

Nedėlios ryteli 
Žiūriu piro langelį,? 
Kinkė man broliukas

« t 4

.' Juodbėrį žirgelį^. 
Ramta drilia lilia ir 11.

* t,

Veža man t pulką, 
‘ Veža į giaimtynes, 
Vyti mūsą priešą 
Laukan iš tėvynės... 

Ramta dillja lilia ir t. t.
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mingą dalyką įiriklauso afttb-
lmlis (visokie 
gėrimai). Visais žMfMis |- 
vai riiį Jalkoli ifl In ią žnio-
niju turėjo ir vis savė pųmlijo. 
Apart * alkoholio žmonės išrado 
ir kitų daugybe# nuodą, bet, 
alkoholio nuodus daugiausia 
vartoja ir palengva nuodijasi. 
Iki 1S airiž, žmonės klaidingai 
apie jrlkoliolį mane ir alkoholį 
vadino “gyvybes vandeniu?* 
Nuo 18 amžiaus visą garsiau
sių gydytoją alkoholis tapo 
pavadintas “mirties vunde- 
ūĮu. ” Aš gt nmnali visai tei
singai tinka alkoholiui pavaltl- 
nirnas: “prakeiktas vandtid,” 
Bv. gi Bernardas suko: “Gir
tuoklis nėra kas kilai kai tik 
viekas ir atviras velnias.f ’ Šv. 
Lukas' fevang. perspėja: *46 
sergėkitės, kad jūsų šifilys nė- 
jiūtit apsunltiiit<)s apsirijhnu Ir 
gjrtyKe. (fiv. Lukas Ev. 21, $i). 
Šv. pdvilas sako; “Nei paleis
tuviai, rtei vagys, nei girtuok
liai dangaus karalystės neapth- 
rės. (1 karia. G, 9-10) Žmo
gus savo protu ir liuosa valia 
Aukščiausio suteiktas žėiiiės 
dovanas gali sunaudoti ge
riems tikslams ir blogiems sa
vo vargui, nehiimėįnš; š'unhe 
gyvenime ir amžinai' pražūčiai 
aname; gyvenime po mirties. 
Pas visas tautas yrą blaivių, 
dorų,’ prakilnią žmonių ir ■gir
tuoklių;’ ištvirkusių ir nedorų. 
Lietuvių taiįe taipogi yrablai- 
vių-dorų ir priuoldių nbgėi-ų 
žmonių. ’ Lietpvą gfflhna pri- 
skaiivti prie vidutiniai ”Wi-

- 1 y, ■ ■ ■ * i M •vios tautos;
kalbant ąpie blaivybę Lietu

voj, laiko žvilgsnių,* . gairina 
padalinti F3 dalis: T? Blaivybe 
'Lietuvoj prieš Eui»ęį» Jkai-ąf;. 
2, Rato' ’tftįtu irj^^įvyhė 
Nepr iklai^olMf j-r 1L * *

dte'.Si :• ‘-7 
1. Prieš K^įį.Įv

Lietuva įlidžiųjįįKuB^^m. 
čių.lkdimmo; Iv'eist^ėą^Vy-" 
tauto lpikais 13,' Iip 'fųūžž/ir 
ankščiau.stiprhj. aikųlįolihtų 
gėrimą nevartojo. IVbffieMie-- 
f aviui tikėjo daug medaus, inb-: 
terys pdgaihfaddvo Jš .medaus 
apystiprį gėrimą — įijrdip Nito 
to midaus retai pasigerdavo ir 
todėl Lietuva tuoihet buvo 
blaiva ir gal ittga. Kuomet Liė- 
tuva nuo 14 aniž. padedant 
pradėjo bieiuliauties su lenkais 
ir vėliaus visai papuolė po len
kų įtaka, tada lėnką»‘:|prktirid 
lietuvius alkoholinius gėrimds 
vartoti.' Npar 17 ir? ųmž.* 
Lietuvoj daug buvot * smukliu 
(karčiamij) kurių |jTiavėsiąi 

. prie kryžkelių ir šiiiip pakė- 
liaįs, iki mūšų laikų -užsilipi). 
Bravūrų 'tiek beihaž buvo kiek 
dvarų: “kttr' dvarelią bra-
vaąėlis/’ • Kaflttjrie įtakai ku
nigai klebonai rr-gi JturČdavo 
nuosavus bravarus. Lenkai į- 
sigalėję Lietuvoj alkbhdlinials 
gėrimais mūsą tėvynės siimis 

■ nuodijo ir ■ į didesnį skurdą 
stūmė. • '

* . ; ' <.

Suprantama, patys* lėiikui 
bravaininkai irgi buyo nusigė
rę.- Lietuva 18 Uinž. pabaigoj 
papųohiši po RųsijoVį įvtddžia 
uephlllhivėjo. Rusai vlldimii- 

’kai btlvo bemaž visi girtuok
liai iį jie daug liėtiri’ią įpint 1- 
ho girtiidktiauti-. •

Šv. Tėvas Pius VII apgarsi
no piUngihimą visiems katuli-. 
kimiĄ nusloti svitigimničius gė
rimus vartoti ir dėties į blai
vybės draųgijttš’ >šv, Tėvo pa
raginti. pirmieji .lietuviai su
valkiečiai 185h m. • pradėjo 
spiesties’ į Katalikų Blaivybės 
Dr-jas. 18t»6 m. Žemaičių 
Vysk^Mot. Valančiu# kuosnmr- 
kiausiai žodžiu h* raštu platinu ir maistą į žemę įeikasti.

*VS 

f .

>i,

J

v

*

t \

I

1 1

Sr

f

i

»

i'

i

i

I

U . t '

I 

.Prezidentas Gaivia Čoul|dge,MFb kalboje tori/mliai pasi-i

f t- 
VMttfb laikafe ipft 

to il&& žtofhMą priguiijb pri$ 
blaivyhfis ir tmv3 pBM* 
i&ffhG. MėftittiČiŪ gi vyskūpys- 
fej 9k nuol. buvo ptlųi absti- 
ŪFftial. V/flldtaM M. Vfiian- 
Rus šIttStm! Š$>ttt4as Lfetti- 
vos lfttIljtoS Apaštalai. Jo

W., #t«fttetMUiistor a.) e 
ypač iSfc hi. Iii rtt. 
spaudos užflrihidmij laikais, 
blaivybės gyvenimas, kai ir ki
tas tautinis ir' visuomeninis 
veikimas, liko užslopintas. 
Nuo 1904 m. nuo spaudos at
gavimo risite tkuilhis R kultū 
rifus gyvenifhlts Ut$jd< 1908 
m. Blaivybes Dr-ja irgi atgijb. 
Pasekmihgai veikė kuli. Mar
ina, uoliausiis blaivybes platih- 
tdjnš. Tuo’ Miktt blaivybės 
skyrių buvo ūpiė 200. Pušniu 
tftiiitMfką škititėsi apie 20,- 
000. # Abstinentą ptiė Blaivy
bės Dr-j(fš priklausė, apie 1000 
Sšhieną.

Alkolioiinių gėrimų vartoji- 
ilias LtHttvbj ptiėš kibų jUų
buv<-zynnai^-įstgat^jęsr~Nėr 
krikštynos, nei pakasynos, nei 
vestuvės, iiei kitos praftiogbs 
be svaigiitfirtčią gėrimų neap
sieidavo. Inbttiviai, kaipo vai
šingi žmonės, labai mėgsta į- 
vatriais būdais įkalbėti gerti 
svaiginančius gėrimus. “Svei
kas” —- “dėkui” ir geria nud
ilus. Tai už vieno sveikatą, 
lūl už k?, b, tai ant vienos tai 
a r. t antros kojos it 1.1, kol gh- 
UiLiiti tas svetelis visai ant kb- 
itį f;‘o|)bpaStovk Visokios pra
mogos, futgai ir jotearkdi. lįte 
tankiai pa^iįaiko, todėl nifižįi 
turėdavo progos pasigėrli 
Lietuvoj tikrą alkoliolikų-ligoL 
nių, kurių nosys nuo girtuot - 
liaviiitb hutiį- Sūrifi<usiots\ kū 
^džiovintos?' ,'šlyvds,-, labai rethi 
'p’asliaiiib. &ąl iš lĄlkfo jžjpb- 
hiij imsitaikb tik, vienas alkb- 
iįolifcas. Ir,vidutiniai gęrdh- 

tinęs |šriapšo) ptagėrdavo į 
metus labai daug, ^iivalkie- 
*eiai iii. degtines išgėlė už 
IJ h’iilibno rublių, kauniškiai 
už kėturitiš imliomis tris širii- 
jhis' trisdešimts asttioiiis tftis- 
įknehis ttls šiiiitūs sėp'tyni&s 
Rėšihits tilt rubliu. Vilniečiai 
xr gi apie ketiirius milibhus 
rttblių. Prūsą lietuviai apie 
A ieną iiulio'mį fūblių. Visoj 
Lietuvoj *kas melą degtines iš
gerdavo inažddUg ūž^dėšhnts 
'iiiiiMtį rttblijp D gi, koniii- 
Po. vyko1, didūs ir kitų gėri- 
tiių už aritrit tiėk išgerdavo. 
Jei Lietuvoj prieš karą pra- 
gėftiūvd į inetūs apib 20 ihilio- 
nų rublių bei 10 milionų dole
rių, blaivybes stovis buvo ne- 
kbkšdi. Daugybes mokyklų 
ir kitų kultūririgų įstangų būtą 
galėję už tuos pragertds pifii- 
gus įsteigti.te ,

2t Karo Metu.
Rusų Larittomenęs vyriausis 

vadas Nikalojus Nikalajevic, 
kad'apsaugoti kariuomenę nuo 
girtuokliavimo, 1915 iii. pra
džioj išleido įsakymą mūšių zo
noj panaikinti visas įstaigas stt 
svaiginančiais gėrimais. Lie
tuva skaitėsi mūšių zona; vi
sus monopolius pradėta naikin
ti; kai kur daužė butelius ir 
pylė degtipę į gatvę. Girtuok
liai žavars gatvėmis bėgančią 
degtinę parkritę ant žemės gė
rė. Pasidarė Lietuvoj privers
tina. blaivybe. ‘ ‘ Saiuagonkos,” 
arba “naminės,’’ 1915;in. nie
kas negamino. Anuotų dundės 
jimas, tarsi perkūną trenki
mai ir kulką po Lietuvą švil
pimai tiek baimės ir nusimini
mo žmonėms įvarė, kad niekas 
nei negalvojo kaip reikia tą 
prakeiktą skystimą pasigatnhL 
ti» Per visus 1915 m. Lietuva 
buvo visai blaivi. Kiekvienas 
žmogus per tuos metus ieškojo 
tik urvo nuo kulką pasislėpti 
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ihl lietuviai kaš metą Tien deg- sako-priimąs kandidatūrą,į *tiihgtiiiią X ūlšiybią prezidentus.
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Svarbu Teatro Mėgėjams
Chtvoniėįlriiiįf siuntinį iš Lietuvos visokių teatrališkų vėi-

Kųsktie užssiyitiSš tuojaus, nes vėliau gali.pritrūkti 
gavtiiė ncperditlžiansį skaitlių. ..Vasara jau baigiasi, 

-s ruvšf s prie rudeninio ir žieminio veikimo. •.
L*k gauti iš Lietuvos šie. veikalai: ‘
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Bėgo bolševikai, 
Vokiečiai nutilo, 
Kai mūsų kanuolės 
Sugundė už-.šilo^.

• llamta drilia lilia ir t., t.

Gąlfią turi 1 įfest D. b. K. Gedimino 
kuprini, p. UUdavlrius.
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Bet ateis tas laikas, 
Kai ir juos išvysim, * 
Sostapilį — Vilnių 

' Laisvą pamatysim,..
Ramia drilia lilia ir 1.1. .

Narsiai mes kovo jonų 
Kovoje laimėjom, 
Visi užu vieną, 
Viens už. visus ėjom...

Ramia drilia lilia ir 1.1.
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Lenkas nevydonas 
Nenusiramino, 
Mūsų širdį, Vilnių; 
Kietai surakino...

Ramta drilia lilia ir 11.
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Gaila erzinti seną žmogų, ypač jei jį kankina komunizmas, 
reumatizmas, fanatizmas ir idiotizmas. Jis, anot jo paties 
“gražių” išdėlių, dar galėtų ko nors prisprogti ir — nusprogs 
ti. ,0 gaila būtų netekus tokio komedijanto, kurs pats burno- 
damas, kitus įtaria keiksmologijoj) iden tik“ dėlto, lų&d jis tin
kamu vardu pavadintas..

Bet—gaila žento, gaila ir varškes. Gaila “Laisvės” re
daktoriaus, bet reikia pasakyti teisybe. Jis, mat, baisiai į- 
totide ant “Darbininko” ir paleido iš savo koiadmstines bui- 
nalės tokį burnojimą prieš Dievą, kad jo negalinia spaudoj at
kartoti. :

Bž ką gi toks įtūžimas?. Ugi užtai, kad aš jambbūk pri
kišęs idiotizmą už šitokį jo pasakymą:

“Drg. Pruseika paraše “Laisvėje,” kad komunistų orga- 
į nizacijų viršūnėse didžiumą sudaro paprasti darbininkai ir kad 

: didžiiimakitounistųinteligentų patyšprašilavino, taip sakant 
prasitrynę, špitolninkų organas cituoja tatai ir kad jau rė- 

[ Idą taififkia, rodosi, pakvaišęs. Nieko daugiau jis tame 
• ifiemato, kaip tik “idiotus” ir- ;

(Toliau seka nespauzdintinas būritojimas, kurio Čia nega
uti atkartoti. žiūr. “Lfiišvėš” No. 212).

Drodo, kad už tbkį pasakymą keista būtų prikišti idlo- 
titanas, bet tame dalykas,, kad 4 ‘auksaburnis ” redaktorėlis čia 
Apleido vienų savo sakinį, kurs visiškai pakeičia jo žodžių 
|Mnę< H jis praleido: r‘Iš komunistų inMgentų nė* 
A nei vieno baigusio Univęfsitelą. Tas ir gerai.”

Už tą sakinį jis ir gavo idiotizmo priekaištą Ištiesų, neig- 
l ti universitetinio mokslo reikalingumą gali tik tamsūnas bei 

Idiotas. Jei tai peraštrus žodis, tai susitarkime, kaip tok 
fcmogų vadinti, b aš mielu noru panaudosiu kitokį terminą. 
Sveiko proto žmogui sunku suprasti, kaip galima neigti augš; 
trnrnio mokslo reikalingumas, lūk ir praktika parodo, kac 
komunizmui daugiausia kenkia “ J.aisvčs” storžieviškumas.

Faktai duria į akis. Tai kam Čia koliotis ir burnoti?
i D. V.

Gedimino kapą,
Gražįai pmlpbitisim, 

" Baltąjį alelį
Vilijoj skandinsimu. 

Ramta drilia lilia ir 1.1.*

Mūsą brangūs Vytis, 
Papuoš visą miestą, 
Karžygiai laimėję, ’ 

. Smagiai pnilsestė... 
Ramta drilia lilia ir 1.1.

.i„ 
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Im.kuiyj 
tad la*’

• . s ; «1'.r f|.
Esamas 
Knarkia Paliepus

Dddiilcj^l^ įnyšieiija 
Nieko be prfįfeisftėš/komedija vieno aklo 
^niegaf, dramą 4-se.veiksniuose .. .... 
Vergai-ir Dyįaai, ketiiną veiksmą gyvenimo vaizdelis 
Vienuolio Dispųtį su Rabinu .....______
Žiemos Ledai' 3-jų veiksmą drama ... >;.. 
Kovk po , &MridČiais ................. — 
Pirmieji KrikŠČ ioMys, drama -5-kią veiksmų 
Amerika Pirtįję, trijų dūlių komedija \ 

trijų veiksmų drama .
dtiyeįksmė -komedija 

J^va^irlŠi veikalai . 
tiirgiš 
Ottį R. fcribMČ
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Ant viekų įečių 
. 3) Siiiiaš' o&tįrihs

Dangis

į. v.

girčiausiai jprisluntusieji užsakymus gali būti tikri, jog gaus 
by kurį vėikatą iš viršmineto' surašo* gix_yelians—gali ir pri
trukti, Tad kam tas rūpi, neatideliokite, bet užsakymus kar
tųjų pinigus siųskite šiuo adresu:
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Kuriant naują valstybę,mŠ 
vihnos pttaės reikėjo sundiktatą 
tėvynę tvarkyti, o iš kitos nuo
lat kovoti su priešai/; bolševi
kais, lenkais, bermontininkais 
ir su sukileiiais-išgamoniis len
kais. Prasidėjus 1920 iii. rin- 
kirmtais atstavų į Seimą, draug 
prasidėjo smarkiausi kova taip 
Katalikų ir bedievių. Visi di
džiausias pajėgas įtempė į par
tijų kovą. Niekas tuo laiku ne 
sirūpino vesti kovos su vierni 
didžiausiu musų tautos ir tėvy
nės vidujinių priešų alkoholta.

iMvybėl miegant tas prie
šas hemažęsriis kai ir tankai Al
koholis, kas kart smarkiau lei
do savo pragariškus nagus Į 
tėvynės kūną. Kada smarkiau
sias jėgos buvo įtemtos kovai 
su priešais, tvarkyti valstybę, 
ta ekonominiai ją stiprinti, tada 
girtybė kas kart, smarkiau plė
tėsi hebi’iklauso'mbj tėvyįčj. 
Brūvtaitųnkai ir karčiainiita- 
kai steigė brĄvaiUs, brąvaih- 
liūs ir šriiūktas. ' Kdd labiau 
Žmones patraukti prie girtybes, 
bravarninkai panaudojo' tilo 
liūtai karštį tautinį ūpą. Jie 
ant tnitęlių uždėjo užrašus: 
“Lietuviška degtinė”, Suval
kiečių raudhftoji”, Žemaičių 
ktačibji ta lt. Žhioiiės 1920 ir 
1921 iii. turėjo užtektinai mar
kių 0 jos dar vertę tarėjo gerą, 
tai ir niaukė tuos tautiškus 

. • t

svaiginančius nuodus. Nėi vie
nas bravaraą Lietuvoj ne tik 

; nesubankruti jo, bet visi kuogė-
riausiai gyvuoja. Sulig val
džios stafistimų davinių 1921 
m. Lietuvoj svaiginančių gėri
mų daugiau pragerta, negu iš
leista Valstybės biudžetai,/tai 
yra: ktaūoiMės ^iųkyhlūį 

, giiiklarhs įliĮri} lį«kiętaj, gęL 
Žkėliams ta»viriams, ftitiemš 
musų VūlstybęritdikMArtiŠ. 1

Nuo žnio’nitį ^tatd^F(Sęiitįq 
nariui) ypdč Įklįjfežįyį 
ųtė bidivybeš reikalą Lietuvoj! 
Smarkios Seimo narės katali
kės moterys Gūldikięne ir Gvil- 
dienė karštai Lietuvos parla- 
ihėfite‘ įrifttaėjo visuotinosblai
vybės įvedimą rLietavoj, kai 
Amerikoji ta: Fidlaiidijoj, Jų 
reikalavimams pritarė krikš
čionis deiųbkratai, kurių sdide 
biivo daugmhą įta Vhedievukai 
nesipriešino. Gerai* ir šaltai 
Lietuvos parlamentas, apsvar
stęs kokios gėli b’dti pasekmės 
iš. priverstinos Blaivybės-pro* 
hibicijos, hiitarė ^Blaivybės su
pratimą žmbnyse platinti per 
fetaivybes Draugijas ir mokyk
las o ne prievarta-proliibicija. 
Tuo’ reikalu išleido įstatus, su
lig kurių: 1.—^Kiekvienas vai
šėms, miestas ar apskritys turi 
teisę visų Smbhių balsų daugu
ma nubalsuoti ir visas alkoho- 
Jinių gėrimų įstaigas pas save 
^dhaikinti. 2.— Šintiklių-res- 
tarantų leista atidaryti viend 
Bni odOO žmohiį. Ttiš įstatas 
Utatiiika vūistihių (aptiekų) 

! skaičiui, tokiu bildu kiek resta- 
Tantų Lietuvoj tibk ir vaisti
nių. 3. — Vietos Blaivybių 
ilr-johis suteikiama teisę 
irisas gtatfbčš įštŪigMs p'aihiti į 
savo rankas. Šiuo pastaruoju 
įstatu Lietuvoj valdžia norėjo 
khd Blaivybės br-jos, kai Šve- 

. *dijo j laikftų sniūklės ir žmonės 
ptdtinti įš įifįlėrigvb prib blfii* 
yybeš. Tų Blaivybes smuklų 
tarnautojai privalo įkalbinėti 
žmones gerti arbatą, kavą, li- 
ininadą, ta kitus nesvaiginan- 
čitiš’ gėralus; ktiris tdrhattlojaš 
Bžiiigitįtt parduos nesvaiginan- 

gerihiiį gitas didesnę dlgį ta 
Hdvtaittš. Vienut kitta kat, 
blaivybės Dr-ja smukles pa* 

- ėifiėį sdvb tankas j Bet apskri
tai ta projekto įvesti gyveni- 
tįdn iiėįjžisiSeke. Mat, žnio- 
Jtės aĮpšutlke Blaivybės Dr-jų 
kad ji smukles laiko, girtybę 
plMiifa Ir iŠ to tik įėĮiią daro,

Kai. Blaivybes Dr-ja 1922 
m. ir 1923 m. smarkiau pradė-

yybės savaites; toj savaitėj fi
goj Lietuvoj ruošia demonstra
cijas, sako prakalbas, paskdi- 
:as; kinuose rodo paveikslds, 

: Todinėjančius alkoholio kenks
mingumą. Mokyklose vaikaitis 
.rodą paveikslus nupieštus ar
ia “slides” (slaids} nekruta

mus pavfeikslus ir mokytb- 
jai(jos) aiškiifa alkoholio nub- 
dų kenksmingumą žmogaus ori 
ganizmui. Ne visose mokyk
lose ir parapijose taip uoliai 
dirba Blaivybės idėjai. Daitg 
mokytojų pdtys ■ mėgsta įsi-. »■ 
mušti; ypač bedieviškos prb- 

x‘esinčs mokytojų sąjungos na
riai, Negailinti tiesos nepasa
kyti kad ir dvasiški tėvai vie
nas kitas pasitaiko, kurie alko- 
11 o dievaičiui, o ne blaivybei 
tarnauja.

Ditag sUnkių laikų pergyve
no ffiftsų ievyne. Išgauta ne- 
piiktauso'iiiybė, daug dalykų 
paderino, patobulinu, naujils 
gelžkelius pravedė, orlaivius į* 
sigijo.__ Daug priešųLjyStrių
pergalėjo, išvijo^ dar priešą^ 
lėrikasGuiko phgt'obęs mūsų tė
vynės sostitię — Vilnių, d ant
ras mūsų baisus priešas yra 
Lietuvos viduj, tai alkoholis, 
Šis pastarasis priešas kaskart 
auga stiprėja; jis yla pavojin
gesnis negu lenkai, hfegu kiti 
priešai todėl Jtad jis* yt:a vidų* 
jinis plėšąs,' jis yii; mumyse. 
Sdve pergalėti tankiai yra surt- 
kiau,. negu pasaulį ‘užvaldyti. 
Vienok drąsiai turime pasaky
ti: “šalin nūshntataiasj bai
lus.^ Kaš’bijlijle^^llešg* 
ltas temątbį tas Jliėvdittisybėš 
tiktai jįėshįjrąM - /T^Sj-iąAktiš 
visų^Į, sąiĮd/ įiūsų

Mes lietuviai iaįahkaį^^į 
Šarvavę Dievo mMohU 
įgytas

■kaš* trk'galnne 'bfaltimi "hiūsų 
tėVytari ifiūsų' tatttą; »* Mūsų-te* 
vyne skaitosi didvyrių žeme, 
kai Lietuvos liiume pasakyta:

“Lietuva' tėvynė; ^tftflke Uita fealsavitnb

. didvyrių žemė/

Iš .praeities tavo sūnūs ten 
' stiprybę semia? V , #

„ Jei tą stiprybę senlsime is 
Gedimino, Vytauto, ar Valan
čiaus blaivių laikų, tai ir lik- 
šinib didvyrių žeme. Jel .“ stip* 
rybę” seinsime iš svaiginančiij 
gėrimų, tai būsime ne didvy
rių, bet nykštukų žemė.

Tad broliai ta seserys iš mei
les dėl Dievo, dėl mūsų tautię. 
čių ir tėvynės Lietuvos prisidė
kime darbu, pavyzdžiu ir cen
tu kovoti su tuo baisiu priešu, 
alkoholiu. Jei, Aūksčiausiam 
padėdakt, pajėgsime Lietitvių 
tautą padaryti taip blaiva kai 
kad Gedulinio ta Vytauto ar 
vysk. Valančiaus laikais, tai 
tikrai taįla blaiva , mūsų tėyy- 

. nė ir tauta bus galinga, svei
ka, turtinga ir visi priešai jai 
bus per nieką. Kai‘ mes būsi
me blaivūs ir dori, tai lenkiii 
trūkčiagalviais iš' Vilniaus iš
lėks.

“Apliiikuri jati žydžiu vista 
atgimimas,

Išpančtaotas tautos gyvuoja 
plačiai,

Ir Lietuvai lemtas ne kitas 
likimas

Ir Lietuvai išaušo laisvės 
rytmečiai

Petys tad į petį, na, vytai 
kas gali1

Blaivinkime mūsų mylimą 
šalį.” .

KOJA.
Ak, daktare, liaij) man šian

die koją skaudai
—- Ar nepadarei ponia pa

inu pastarom dienom klaidingo 
(žingsnio.

■— Bėt
jo veikti. Kas metą tįtao Blai- su kojai

1.
rią vajų, kovo ir balandžio me* 
nesiųoHC. Vtaų pienų isdirbi- 
mas palikta centro valdybai.

2. Atskirti raštininką nuo 
spaustuves vedėjo; raštinin
kas yra seimų renkamos, oi 
.spaustuves vedėjas centro val
dybos samdomas ir didžiuma 
balsų, prašalinamas, Abiejų 
tų darbininkų algas nustato 
centro valdyba ir revizijos ko
misija. Apyskaitų vedimą ir 
sukoncentravimą, visų fondų 
bei skyrių palikta naująjai 
centro valdybai sutvarkyti — 
užvesti sulig moderniškos biž- 
hipes sistemos.; t. 1 *

4.. Mokestis palikta ta pati, 
bet centrui’ įeigos iiuo kuopų 
sųmažinos: dabar kuopa už 
kiekvieną savo narį centran 
'siųs tik du doleriu j pietus, o‘ 
įstojimo mokestis ta likusį do
lerį galės pasilaikyti savo iž- 
deį t. y. tttos pinigus galės su
naudoti savo reikalams: kny
gynėliams/sportui ir įvairiems' 
kitiems naudingiems reikalams 
kuopos klestėjime. '

5. Turėti vieną 'gerai paty
rusį centralinį sporto organi
zatorių.

’ų. Dėti daugiau pastangų 
organizavime' jauhameeių. 
. 57. JaunainėČhls sulaukusius 
14 metų amžiaus perkelti į 

; suaugusiųjų skjįrių.
■8. Tinkamai1 sūklesifikuoti 

nartas sulig p'rbTesijų bfei Užsi
ėmimų. ’ •1 '■/ ' r *

Ą*9. Baįčtaitati * liaują ‘ 'rele-1 
kandumą vardo’ mainymui! ’Šis 
Iklausimas ' jau ' senas nito 
•praeitų 'mėtų.'1 Praeithis ma
tais referendumas taivbperlėis1 
tąs i apie astuoni šimtai balsa
vo už naująjį vardą,’1 apie dii 
Šimtai priešir keli' Šmitai vifeki. .. . . ;

:q, tas referendumas buvo per
leistai prieš vajų, d pėr' vajų 
organizacija padidėjo netoli 
pįprė^ tūkstančių narių, tad 
šėįmaį muiiatydamas balsavi
mo netikslumą ir organizaci- 
jos paaugejntio rezultatus, nū- 
<ąrė vardo klausimą plačiau iš- 
diskusuoti ir išnaujo perbal- 
suoti. • . ’

10. Centras . sulig nužiūrė
jimo, turi teisę paltaosuoti ne
turtingus ir darbščius mokslei
vius nuo mokesčių.

’ ’ - **. -f / ’ *

11. Rengti ekskursiją Lie* 
tutota. Finansine puse rūpin
sis K 'Savickas, o pačios kelio
nės vedimu Tūptasis kun- Dr. 
Ig. Česaitis.

12. ‘ Organą leisti punktua
liai ir įvairiu turiniu.. ‘

13*. Centro valdyba^ ypa
tingai raštininkas tmtt*stoW£ 
arčiausiam kontakte su.kuopo* 
•mis — rgi kuopos privalo dirb
ti tamprioje santarvėje su cen
tru — turi padėti centrui reali
zuoti visus * organizaeijinius 
klausimus. x

Be viršminėtų nutarimų bu
vo daug kitų svarbių rezoliuci
jų išnešta. Jos neužilgo tilps 
‘4 Vyty'” \ ;

14. Centro valdyba: dvas. 
vadas kun. Dr. Ig. česaitis ; 
pirm. M. Bagdonas, chicagiC- 
tis, vice-pirmimhkai: P. P. 
Daulžvardis, Bogtonietis, O. PL 
kūčtafė, Homestaadietė (iš- 
rinkti per aklamaciją); rašti
ninkas Pr. Savickas, chicagie- 
tis; ižd. Vatams (senasai); iž
do globėjai: J. Grebliūnas, A. 
kūbliariskaite.

15. Būsiantis seimas — 
Bostone.

....JH-I— ■■■'V—s 
tlnė Vilnius yra pagrobta 'gro- 
bonių Iehkų; kad ataerikdnai 
nežūto Lietuvos istorijos (pa
tarė majorui pastudijuoti Lie
tuvos istoriją); kad Lietuvos 
Vyčiai yra Amerikos piliečiai, 
bet jie myli savo tėvų šalį Lie
tuvą ir ją mylėti niekus jiems 
negali užginti ir tt.

Muzlkalę dalį program# atli
ko muzikas J. Čižauskas, p-nia 
M. ČlŽauskienė, M Petraitis, 
įi-Iės A. Lelioniute, Petraitė, 
A. Aučiufė ir talentingą šmui- 
kihihkė A. PuodžiUfe.

Abelni įspūdžiai.
Seimas buvo labai gyvas, 

rimtas ir inteligentiškaš. Ryš
kiai pasirodė, kad Vyčiai jau 
moka branginti savo organiza
ciją: pamatiniuose klausimuo
se draugas prieš draugą kovo
jo atkakliausiai, rodėsi, kad jie 
jau susipyks, vienok organiza
cija paliko organizacija, o aš
meniniai sdntikiai asmeniniais 

nors, susirinkime dėl orglt* 
hlžaci još buvo stiprių susirėmi
mų, Bet po susirinkimo vėl 'vi
si kalbėjosi draugiškiausiai.

Surengtuose -vakaruose žmo
nių Buvo nemaišai. Visų vei- 
duose matėsi stipri žyme tėvy
nės meilės ir gyvumo., Bbme- 
steadiečiai. imponavo- delegą-. 
tas savo' judrumu, entuziastiš- 
kuinti — noru daug dirbti ir 
kofoti. ** . '

Be to, Horhesteadas yra la
bai lietuviškas kampelis. Tu
rėjo apie Šimtą ’detagdtų ta vi- 
šds sūtaipiilcj privąčittbs& ha* 
inuoše. Delegatai begaliniai 
džiaugėsi hotaėsteadieeių' sve* 
tibguitai, ataifumu, inalonu- 
ątttf. Horiiesteadas, thi ita lie- 
tafiškoji kolonija, •kurioje kun. 
Š! j. Čėpandhis pradėjo orga- 
nizatyvį dalbą, .suorganizavo

dfahik ta
Po įdėtų, ketvirtą valandą, 

Hbihesteado boliūinkai susire
ntė su Chicžgos bolininkaisd 
ktaiė buvo itvdžiąv^ netoli 
įlenktų Šimtų mylių ta vien tik 
dėl tb Hikalo. Tat piritais į- 
vyiis kfnėrihiečių lietuvių isto
rijoje, kad lietuviai sportiriin- 
kita TOafitifų į iuhgtynes tiek 
toli ir ddrytų tokias didelės iš
laidas (apie 1600).

IŠ tikrųjų, tiaujanybe! Bet... 
trati jailybė ir lietuvių sportinih- 
kįj špėktfeb. Šittbdu tymu ė- 
riiisi tikrai čainpijoniškai, 
abiejose grupėse matėsi auksi
nių talentų ta labai daug kul- 
tūribgunib. Nors ehicd$ečiki 
dpgtaČjb parvažiavo su kh- 
jtūta, ftaiiok tas da herffltiti, 
ktid $0 yraįltlintesht, nes žai+ 
dyihas ėjb lite kdordiiUiliai ta 
Ižiflrėtbjai Ubai kreipė tikį į 
ibinstakctieČių veikithus ta šti- 
gebėjimus.

Vakarė buvo iškilminga vh- 
karienA fe delegątų ta dati- 
gybės svečių joje dalyvavo ir 
ifiiėsto gtišpaSorius Cavanah 
ūti teoha. '<ffe parake karšią 
prakalbą, dehuheijavo Ku 
Klilkstiš ir kitus šovinistus. 
Ponią Cav&nfeh parodė labai 
dideiiO simpąlingtafid, nors bū
to apsikarsčius brangiausiais 
brilijautais, vienok nesidrovė
jo su paprastorii vytem susika
binti ta bučiuotis.

jtf&mė vakare hę skaniųjų 
valgių ir mandagiųjų lietuvai
čių patarnavimų buvo labai 
įvžtiftis progftanas, kuris sdsi- 
dėjo iš karštų prakalbų, dainų 
ir muzikos. Kalbėtojų buvo' la
bi! datig ir visi geri, bet pažy7 
taėtiiiiątisia thi p-le Gedriiinai- 
tė iš Spl’ingįieldo, 111. jr kal
bėjo .anglų kalboje ii* visį savd 
kalbą vainikavo tautiniais nio- v ~ 
tyvtiiš: pareiškė, kad Lietuva jaunuolius dar pirm Vyčių or-

i

tūs, iškilmingoje vietoje, HigM- 
land sodo svetainėje. Gar- 
džiamais * Valgiais, saldytai
siais gėrimais ir maloniaisiais 
lietuvaičių sesučių patarnavi
mais delegatai negalėj# atsi- 
džtaugti ir atsigerėti *- jautie
si “cecoriškai.’ ’ .

Pirmos dienos vakare buvo 
prakalbos ir koncertas. Vaka
rą vedė V,, feukŠtalis, bdvęs 
centro raštininkas* L, Vyčių 
choras, vedamas vargonininko 
S, Kinųičio, sudainavo keletą 
gražių dainių už kurias gavd 
nuo svečių ir delegatų griaus
mingus delnų plojimus. Homė- 
stėado Cotusb P. Petraitis jta- 
dainavo solo, šiuo jaunu, dai
nininku didžiavosi kiekvienas 
vytis. Taipgi dainavo ir Pitts- 
Bnrghiėčiai: A. Lelioniute ir 
vargonininkas Medonis, _ Abu 
jaunu ir abu turi labai gražius 
balsus. Jis galėtų savo daino
mis prikelti Pittsb'urgli’o ap
snūdusią padangę.
. . Prakalbą sakė} Matas Zujus, 
“Vyčio” redaktorius. Jis api
budino Vyčių idealus, darbuo
tę taipgi vaizdžiai atvaizdavo 
Lietuvos padėties stiprėjimą ir 
svetimų kultūrų šlavimą, lau
kan. . ' I ' • ,

'Atvaidinta ’ “Pražydo Su
vytusios Gėlės.” 1 Visi, vaidi
los savo’roles atūkė gerai, o 
kaikųrię tikrai' artistiškai, Hū- 
tpnt A. AuČiutė, J. Bulevi'čiuš, 
}V, Kraūžlis,’ Ą.įOnaitįš ( ir.. - 
Po yai<Žmmui dainavo garsie
ji dainininkai pp.' čižauskai lš 
Člėvelando. ~ Apie juos komėri- 
t^oti.iiūra reikalo. Jų vardo _____ , _______ _ „ __ . „
pamihėjiiiias pdshkd viską. ” ytft hįpriguimiiiga, bei jos sos- ganižacijbs atširadihiįf' atidai

M-.i

OTINLrIR.

K

ANT RA KALBA Į 

LIETUVES MOTINAS 

SlOJfe ŠALY

Į Mū/a Amerikonai rhąstoapiė 
pitną, jie riejitčiorhis mąsto

[ -Per tris tierttahtiis Šittttihčfib Pbrdėifs Ėitgle Pienas bu- 
į vo vardšš ItoHntiŠ tiž viską, kas yrh fefeiHatisih ir gry- 
f rtiatisio f ffioierų, Štatas Štartdien yri t sene-
; lės, pačios Šttfo iOfiklėttjŠ K££lė Pienu. Jbš savu keliu iš

augino skvft 4®Hs pW«inU Pffl: K taip flėjcBi 
gentfcartŠ <8 ittiBafe -

Borden’s Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūkstan
čius littayfą vūikįį, kaip čia? taip fctifdpoje, į štlpriife vjt- 

F rife bei indteriū. Mės kasdiėn gauname laišįta ta tatčgtafL' 
į jį fe įjėtūvią iftotihų iŠ visos šaliėš Įfidi$hčiiį| vcFl| 

. Eagle Piėno Metikių niaitihiinui. ■ * •

. Ėaglfe Pilnai yta vaHojairiąs i&kstančių jušį
! draugų ta tautiėČią. Jėi negali Žindyti sąko kudifeib, jei

_ maistas rietinka jaiti, jei jis piktas; pabandyk Eagle Pieną

Idant žinbtttmete; kaip vartoti Eagta Pilniį M4
vo kudikibM^Jftie;&ŽM katimje
pamokintai^ i rišf aidžią. Jėl fiorl
gauti šitfi jCftofcte?,

;. ta jį mums šiąn$R&; feŠĮlė PfcM b&duoda ytaeg
f j^osernes ir delikatesų krautita&

Z 1 ■ -A - X

NY
jfcfrtat
T“

KMMtMri'Utateitrp*-'

'totfafrlitayrtfr lutai Ik4 tai l intiL.ta'faitej 

iteclHlMtalMMtollMh.]

’ e
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Mitą viilghj Hiaienm atatlku relkutoa 
nomiuliat Nvefkij kūdikių. JI uenklrUk 
įiia kudiiktum su labai opia sveikiliu 
l’okle atvėjal yru nepaprasti ir reikt* i 
linija gydytoja apžiūros.

♦ 1S Iki lžį inčiictiv — Icclurlg Ą
’ sykius dienoje.

,7 ryte. — Outmeiik imttiavy, eorn- 
me«l, kiekviena kruopų kofelft turi bū
ti virta tris tiilmuUis dienu, pirm pene- 
Jliub'. pabaigus virimų, košele turi bū
ti kaip skystas kisielius. Jlį perkelia 
per koStuvų. o atviras ji pasidaro kai 
kisielius, šito duok du ixr tris lanks
tus su pienu. Duok dar S—10 uncijų 
Iiieno- atslgertI.--Skrudhitos-<luono».

O ryto. — Sunka vieno oraačlaus.
11 ryte. — Minkštai Išvirtas kiauli

nis sumaišytu^ su pasenusios duonoa 
trupiniais, arba vienas šaukštas jau- 
tlenos sunka, Pieno atsigerti. Coko
lius ar sBilnų biskvitas, arba pasenu
si duomt .su sviestu . •

3 po pietų. — Avienos, vištos ar jau- M 
tlepps buljonus, su ryžemls ar mėsga
liais, arba pasenusios ■ dtiono s trupl- 
niais. KiuuŠihiene, krukntoiiene, ryžių 

.pudingas, virtos slyvos, keptas obuolla, 
arba nbttoliėrie, : . , , •

O vak. — Maliavų, ar kvietini k6še- 
TP, (vlrtiudvl 'yiilgiidl). Duok du' 
tris Sauklrus šit pienu, Pieno dar a 
slgertl, .čukoriuus ar pilseiiusl duona 
su sviestu.

Mergaites brendimo periodas yra lai
kas ,kiekvleniil motinai būti atsargiai. 
'Pai'laikas, kada jos visos pažltiros ran- ’ 
dąsl keistame, statymo,si laipsny, ku
rio pamatas yra kūno persilaiidliiius, 
Tai laikaH.kadtt jos sveikata labai svar
bi. Tu.svelkutti yra motino sproblema. 
Kiekviena motina tūri jų Išrišti. Ji <■ \ 
turi. Išauklėti mergaitės .sveikatų ir 
stiprybę, kad ‘pervedus jų laimingai 
pefc $. periodų., ;

Be ‘užtektinai gero maisto bi’estan- 
iclf/s' mergaitės kurias negali' ataIlulky-< 
tl gamtos reikalavimams to laikotar
pio,. ’ ^’okle Milkui turi gauti du sykiu : 
;Eaglė i’iPiio 1 diena,,apart kitų, valgių- 
A,tmlešk.'du šaiikštu Eaglę Piėno'i trur 
čvęrtls puoduku šalty vandens. Neku- _ 
rie ldbldii» fii£U su gfnger ale, Vaistą1 » 
sunkai arba -kiaušiniu. galimu var
toti ,sū nauda: Ir nekuriuoųe virtuose 
vitYgMoke. 1 ’ ’ .'

■ .s ' ;

*

t

STilAIPSNIS 84A.
Žindaučiog Mfftinbi turi Ijuti utsuryios. •'

žlndyiiio laikotiirptu motina neturO- 
tų persidirbu. Dažnai motinos^ kurios į 
iŠ pradžią turi užtektinai pieno* ran- / 
du, kad Jis mažta, kuomet Jos sugryžo 
prie numiĮ .durbiK Kitos motinos tu
ri sunkiui dirbti žindyino hilkotaiglu* 
bet dal-bas. turėtų būti laipsniškai sun
kinamas. Didžiuma motinų tik; po lę
šių savaičių tegali būti pilnai .stiprios 
užslijiĮti darbjj. .Su šuo laiku pieno 
tekėjimas pilnai nusistatė. -

Reikia vengti nuovargių nuo perai- 
dirbimo, pasilsint laike darbų. Dažnai 
pagulint penkias mlnutas kas valanda, 
duos, motinai progos daugiau darbo at
likti negu- kitaip, kad. saugiau galėtų 
atlikti Kad giĮvus daugiau., pasilsi*, 
gerai yra motinai penėti valkų atsilo
šus arba pusiau gulint. Tas duos JM 
15 ar ilO minutų pasilsėjimo kas kele
tu valandų. Nei motina nei kūdikis 
neturėtų užsnūsti pirm negu* penėjimas 
visai pabaigtas.

. Ptzsi&oi'igjuas.
Kuri nors forma pašilo vijimo, pąsi* 

linksminimo .arba pasismaginimo yra 
ielkūllnga kiekvienam. Per sąžiningų 
motinų, kuri būna šluboje nuolatos ser
gėdama savo kūdikį nedaro geriausia 
dčl sava kūdikio. Buvimas ant oro ir 
smagus pasibovijlmas, kuris nenuvar- 
gina. bet palaiko motinų su kūdikiu ; 
linksmame upe, yra abiems labai nau
dingi. Keikia vengti rūpesčio, pykčio, 
ir stiprių susijaudinimų, kadangi jio j 
Itakuoja pienų. . Motina turi pramoto* 
tt save sukontroliuoti ir nuregullųotl ’j 
savo gyveninių dėl geroves savo kūdi
kio.'

jšaule yra diiteTi/f gydytojas..
• ’ > •

i - Nesunkus mankStinlmai ore Ir ant 1 
saules,, ypatingai ėjimas, reikalingi ge
rai motinos sveįkatai Ir jos nervų ra
mybei. jei motinu' turi daug darbe 
atlikti siūboje, ji neturės daug spltooū 1 
pasivaikštinėjimams, bet visgi ji tūrė
tų tnisistatyti praleisti tūlų dienoa da
li ant oro. lotinos, kurioms patinka 
smagus ėjimtis, ras pash'alkšUnėjtme 
gerų nuinkštinbnip Tik neveiklu nu
vargti, Daržų prižiūrėjimas labai ge* 
ras jei ne pervirš,

Siūboje ii* gi Mlndinga šviežias oraa 
lygiui motinai, lygiai kūdikiui, tad mito* 

: garnį ii‘ gyvenami kambariai turi būti 
gerai išvėdinami. ■ «

jokiam kūdikiui nėra reikalo bkn 1 
uukit taip viuUnmnų kūdikystės Utoti 
Jei jo kūnas yra pirmos Mėsos pauto 
ty, jis jau gamtos yra aprūpinta* ąti 
ginklu. Tik tada tauta, jo kūnų 
iiodnponėjlnuis jis lengvu! Ilgų pagtito • 
btahmš; Bet kiekvienus kūdikis JtaM 
pilnut atsigauti jei aprūpintas «n tlto-''.' 
kūmomis sveikatos sųlygoims. Ap«w 
galus maistas yra geriausia aargaa, 
1’rldėdunt B<mleti‘s Ėagle Pienų ugi* 
jūsų kūdikio kasdieninio valgio, gadiak 
to Imti tikri kad jo tarnas gauna , 
kalaujmmį kloki sotumo. .Tusų kmllkta 
turittŲ^Rim'ti 'dutšaultaiu'MMte' Vtatoe 
knsdiemiupgrtękttų'TvdĮžlų.djiAtmHik 
du šaukštu KugloMUeno au’trliMa tato- 
vh'ludidlaiš pūstelta šalto vaudefca. «• 
tl valkai labiau ji mėgsta su glmrar 
alo, vaisių sunkomis, avim auptakt* 
kluušlnlu ir škųsKmdu. "
įkaityk Šiuos atruip.miaa kus mnitt ir 

nttičiai. ’ V;
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į skersai streeto nuo Back Bay stoties 
į 130 Dortmoutli S t., kreipkite ant antri] 
] tabu. Taip-gi namas, turi.- 50 kamba
rių.
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16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Bmdway, So. Boston
VALANDOS; NūO 9 r. iki 7 v. ąįfc

Tat So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Galtma tusikalbttl ir HetavUkal 

omo VAtATtoos: Rytai* Iki 9 vat
Po pietą nuo 1—8

PATERSON, N. J.

Streikas tęsiasi.

Brighton, Mass.

i--

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

PB. A. J. GORMAN 
(GUMAUSKAS)

705 Mala St, Montello, Man. 
, (Kampa* Broąd Street) x '

I

LIETUVIŠKŲ TOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus galite gauti visokių tolią, 
šaknių ir žiedų nuo visokią ligų. Mes 
Užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randami Ir geriausios trejunkoa 
60c. su prislunttmu. Atsiųsk 10c. o 
gausį visokių tolią Ir knygą katalogą. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerą 
pelną ant musą visokią valstiollą Ir 
knygų.

M. ZUKAITIS,
449 Hutteott Avė. Rochester, N, T»,

Su pagarba,
Kum P. Raščiukas.

Tet.,So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvzay, Soųtb Boston 
Ofisą valandos: 

nuo 9 iki 12:00 ryte-ir nuo 1:30 
Iki 5 Ir nuo 6;00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subntos vakarai* < 
ir nedSldlenials.

LABAI PIGIAI 
| PARSIDUOV V vėliavų, kųka^dų, 
parpi),’ dhtsphįidif iSdlrbystė tik už tris Į tūkstančius flptev'.’u Parsiduoda labai 
įgėrpinls, iSlygoml.-, IScbrbyštė verta 
I ęiė,000.00-, pfthg visokių mašinų,-kaip 
J tai i presai spduzdiniimil su auksuotais 
j Ir sidabruotai slapais,, daug; ma^audi- 
inių klišių? dapgt įrankių ’ dėl darymo 
I guzikučliį draugijoms? TlnKamaf ypn- 
1 tai labai geras biznis o išsi mokiu imtis

t ':.F

. Vakarais lnio3—' I
ČM1. Broadway, So. Boaton Į

Tel. Šo. Boston 0464-J,-

JURGISSTUKAS
F OI O G B A E A 8- -

458 WEST BR0ADWAY, 
.South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. Vešellla* 
.traukiam vakaralp. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.

1924
Needham, Mass.

•* ■ _ •
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ant Old Codman Parmos
- #

, * * A

Ashmont, Mass.
. 1 r ' i \

perstatoma Jono Tarvydo 3-jų Į +

t

rH
- * -*- I ■ » A * 4 1M > T V W S? * »» V J

:. kalba parašyta: apie naujausius išradimus, įvairiausius 
: nuotikius įvairių tautų ir žym.esjiiųjų žmonių įvairiose e- 
: pochpseį, gražiaūsčų ipaveik^lų |iek iš lietuvių; diek »ir< l<i- | taip;gl yra aukStos vertes. Dėl plates- 

1 juo sužinojimo kreipkitės ypatiškai ar- 
Iba laišku sekančiu antrašu: “DABBI-

> «• . j v i v . . . « - ĮNINKĄS,” 366 Broadvvay, So. Boston,Į klausimais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir Į Mass.
i kitų. tauto/ašyfofe įdomiausių įv^n^baų, fuoB, po- |

... ii•. . .. . ..t 41 ANTrendosLUNCH
„ ” yienas riirtįn^ąusių pigiąumų^ Jįetuyią^l RUMIS’
T laikrjaščįiįj. Eina kas^savaitė. ketvirtadieniais Jaivgos for- a HVliiiv
P mato, 32-48 puslapių. . ■ 7 l Su visais įtaisais labai geroje vietoje,

Į Prenumeratos kaina š. m. antram pusm. Lietuvoje 6 litai,.
: užsieniuose, $1.50. .
A * |.
i “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 46 Nr. I PARSIDUODA FARMA SI 

.lw. SUĖSIU IR DVI MAŽESNĖS
Į Tik 25 mallčs nuo vidurio Philadel 
Į phijos.’ Arti stoties, gatvekarių ir stęl-

• I to kelio, mokykla prie namų. Miškai- 
į yra, ir upelis teka pro namus. Laukai 
[ aptverti ir ganyklos. Budlnkal geri 
I šiltas ir. šaltas vanduo, elektros šviesa. 
[Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ukčs 

į Į įrankiais. Dėl platesnių informacijv 
. | kreipkitės pas savininkų
/ C. J. MAJAUSKAS|R. D. Nos1, Collegeville, Pa

H lietuvišką mokyklą ir per il
gus metus pats ją vedė. Tasa- 

J vo tyrai katalikiška širdimi ir 
Jį. nenuilstančiu darbu prisiaugi

no daug* karštų Lietuvos sūne
lių ir dukrelių, kurie dabar 
gražiai kalba lietuviškai ir Lie
tuvą daug geriau myli negu sa
vo gimtine šalį.

Tas tautos ir organizacijos 
apaštalas (kun. Čepanonis) iš 
didelio nusidirbimo pastaruoju 
laiku bunegalėjo. Negalėjo da
lyvauti nė Vyčių seime. Visi 
parapijonys ir prieteliai labai 
jo gailisi ir linki jam kuogrei- 
čiausiai pasveikti.

Daugiau tokių apaštalų!
Reporteris.

GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIGNUOSE.
A

WORCESTER, MASS,
- —* 

Naujos giesmės.

Sekmadieny 14 rugsėjo pa
rapijos bažnyčioj pJū J. Metri
kais pagiedos dvi naujas 
A. Vanagaičio kompozicijas: 
“Marija Marija1’ ir “Sveika 
Marija.” Pats kompozitorius 
palydės vargonais. VVorees- 
terio lietuviams katalikams bus 
proga pirmiems išgirsti Lietu
viškų bažnytinių giesmių solo, 
Sėkančiuis šventadieniais bus 
išpildoma ir kitos giesmės pa
rašytos chorui kurias žada ne
užilgo A. Vanagaitis išleisti. 
-------- -------- ----------------- —Korr

pas Skvireckas. Šv. Kazimie
ro 'Dr-jos leidinys., 991 pusla
pis, Kaina 20 litų. Meldžiu 
reikalauti tiesiai Šv. Kazimie
ro Draugija, Kaunas, Lithua- 
nia.

APSIGYV^S BOSTONE.

Stasys Stankevičius, gyve-; 
męs ikšiol Cambridge’taj dabar 
persikelia į So. Bostono, 64 Te- 
Iegrapli St. trečias ąugštis. Ji
sai yra. elektrikininkas, turij 
valdišką laisnį. Tai vienintė- Į 
lis S. Bostone lietuvis turįs to-j 
kį laisnį. Jisai So. Bostone į- Į 
vedė elektrą į Jono Glineckio, | 
Gabriūno ir kitų pamuš. {

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Linksmus vakarai.
Rengia L. V. 17 kp. šiais su- 

batvakariais: Rugsėjo 27 d., 
Spalio 4,18, ir 25, Lapkričio^ 
15, 22 ir 29 d., parapijas salėje,
492 East Sevėntli St., So. _ Bos
ton, Ąlass. Pradžia 8-ta vai. 
vakare. Visais tais vakarais 
bus linksmus lietuviški Šokiai.

1

WORCESTER, MASS.

. Įdomi paskaita.

Gerb, artistai iš Lietuvos ža
da suruošti ketvirtadieny 11 
rugsėjo labai įdomią paskaitą.

aibės apie Lietuvą įr Lietu
vių meną. Tai pirmoji tos rū
šies paskaita. Paskaita atsi
bus šv. Kazimiero salėj, 
Providence St.

. r
T

MONTREAL, CANADA.

LDKSl 92 kp. turės susirinkimą 
nedėlioj rugsėjo* 14 d. po num. 
720 Parthenais St. tuoj po mišių. 
Visi nariai prašomi susirinkti. •

Valdyba.
1 ' ' » i ■ . .4

HARTFORD, CONN.

LDKS. 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks Rugsėjo-Sept. 14 d., 
tuojaus. po sumai, parapijos sve
tainėj. Yra pageidaujama visų 
narių atsilankymas, kurių yra už
vilkti mokesčiai malonėldt e ateiti j 
įr atsilyginti. ' .

Aš nemanau, kad nors vienas at
sirastų kuris norėtų, persiskirti su 
“Darbininku,” kuris kas kart da
rosi geresniu ir geresniu. Ko. to
liau vis daugiau duoda svarbių ir 
įdomių raštų, ypač dabar pradė- 

* jus tilpti Uosio laiškam iŠ Lietu
vos.

Jau trečia savaitė kaip šilko au- : 
dėjai streikuoja. Daug dar dar
bininkų nori vergauti darbdavių 
letenai, nes atsirado “skebų, ” ku
rie padeda darbdaviams laužyti ir 
demoralizuoti streiką. Jau dau
gelis gerai gavo apmušti, nors ir 
policijos pilni gatvių kampai.

Vietiniai laikraščiai visokius 
burbulus pučia savo organuose, 
bet darbininkai turi prieš save 
aiškiai nurodytą tikslą.

Lietuvių skyrius,
* Lietuviai be maža visi audėjai 
prisirašę prie unijos iv laiko savo 
susirinkimus atskirai sykį savai
tėj. Turi delegaciją kuri visas in
formacijas suteikia iš unijos cent
ro.

s

t

TEATRAS 

“DZIMDZI-DRIMDZI”

Bostone, parapijos —• šv. 
Petro salėj bus du spektakliai 
Pirmas — 21 rugsėjo. Artistai 
atvykę iš Lietuvos suvaidins la
bai linksmą vodevilių Jovalas, 
pasakys Prakalbą ir suvaidins 
gražią patriotinę .misteriją 
‘ ‘ Laisva Lietuva, ’ ’ , kuri labai 
gražiai papuošta A. Vanagai
čio muzika ir Rainomis. Ta 
misterija primeną mums Vilnių 
ir kviečią vi^ųs. Kerimus jova-r 
duoti...

... Antras spektaklis , bus; .23 
rugąėjo ir suvaidins premjera 
“Mūnšainas.” . Bus priedas 
“Lietuvos Ubagai” t— labai 
juokingas. “Mūnšaanas’’ pa
rašytas čia pat Amerikoj ir pa
imtas iš. čionykščio gvvenimo. 
Abu veikaliukai lydi muzika, 

j dainos ir baletas. Ubagai su 
[krepšiais, skripka ii\ armonika. 
Viskas kaip Lietuvoj per jo- 
marką arba “atpuskus.”

Abu vaidinimai labai. įdo
mūs ir galima juose gauti juo
ko įveliąs ir pasimokinti. Svar
bu kad viskas sava — lietuviš
ka. Galėsime pasigėrėti savo 
artistų vaidinimu ir pasigirti' 
prieš svetimtaučius su lietuvių 
Drama.

Kas norės įsigyti bilietus is- 
anksto tai galite užsisakyti 
“Darbininko” redakcijoj pas 
p. V. SEREIKĄ.

Skubėkite išanksto užsisaky
ti, nes vėliau galit negauti. 
Kainos bilietų: 50c., 75c. tr 1 
dol.

ŠV, KAZIMIERO DR-JOS 
SKYRIUS UOLIAI 

VEIKIA.

Valdybas narė gerb. M. Sta- 
šiulienė prisiuntė 11 metinių 
narhj. Nariams ir užrašytojai 
tariu širdingos padėkos ir pa
garbos žodžius.

Kun. P.. Raščiukas,
214 Ripley PL, 
Elizabeth, N. J.

lt
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Mirė Šie metiniai nariai šv. 
Kaz. Dr-jos: X) Salomėja Va- 
ratinskiene, 2) Antanas Vara- 
tinskasn 3) Marijona Adomie
nė ir 4) Leooora Leoniene.
, Visų narių meldžiu pasi
melsti. Amžiną atilsį duok 
Viešpatie, jų vėlėms, o amžino-

TeL Unlvenrity <111

TOMUS Iš 
ŠAKHIŲIR 

_ _  _ ŽOLYNŲ 
Labai priimami gertiį įveiksi, gelbrti virškinimui ir labai 

taiio kraują
86 VHMDBOR &TRIET CAMBRIDGE, MASS.

Gink Jį Pu Savą Krautuvininką 
. . . ' i * •;

dumta į 
“DARBININKO11 

SPAUSTUVĘ 
Kurioje greitai, gerai ir 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS I
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 
ANTGALVIAI, 
UŽKVIETIMA1 
BAR CHEKIAI ir tt. 

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės. pas 
mus o gausite geriausi pa* 

'tarnavimą..
“DARBININKAS” * 

366 Vest Eroadway
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Du stikliniai, show casė’iai, La
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės į-“Darbininką,” 366 W. 
Bmdway, So. Boston, Mass.

<

"EI IT'I If TT C • 
SANTIKIAIGKR4JA. Į Jp V * 1b V O

“Keleivio” santikiai su len-į 
kiškų burdingierium “Kurjerrt^^ 'BT W f/" J|
bet matyt gerėja. Andai tąsi B*^ B I vi B
lenkų laikraštis, kurs paslB . B -BW 11 B- B B', 1, B
“Keleivį” burdavojasi indėjo Oi »
paveikslą ir užvadino fryziers-Į - 
ki zaklad. Ten parodoma bar-į .p , , ■ ..—___——__
berne, kur vienas laikraštį - Į į i D C111 It (VII I
skaito, o kiti klauso. “KeleL NEKALTI ^RĄBMOMG PANELES* ŠVČ? DRAUGIJA Į a n 01 M * Ų u ” 
viut” tas paveikslas patiko ir Cfambndge, Mass. .t?. ■
jis nuo savo poniško burdingle- 1      ———-a————-1 Kam butų reikalinga, kreipki- 
riaiis pasiskolino. Parašą pa-į ; - C!j-1',ĮrBS.x\rL ' Į tęs 366 Broadway, So. Boston,
dėjo, kad tai pasŪralbėjimo'"suĮ j. "^©Į^ERą<lil©Ry d Mass.

“Keleivio’’brolybė l<.nJ|>11<rOSlA1 Ad lMVA KEIKAUNGASPEČIUS
kais didėja. Tesidžiaugia tuo W1 Į .tt JL Į ANGLIAIS KŪRENAMAS
socijalistai ir visi bedievnkai. - ' : ,i .n r-.y, , ,..................,.......u feSSSŽįfite,uoijuSaoT.

MOKYKLOS VAKARAS I 91110101 1/00111911 F 91*11108 p—... ;..../ 1 ---- —
Antras, šv Petro parapijos, Ashmont, Mass. .ATSILIEPKITE

vasarinės mokyldos vakaras . ' ? _________________ Į tuojaus reikalingas gabus
puiMai pavyko rugsėjo i d. ; keleoDIS. Važiuokite iki Andrev Sąuare, ten išlipkij^®60^“1^®’Jnrintia 
Tai buvo pirmę kartu scenoj j fe. p'imMte Was]lington st. taris nweš ild p

aktų drama “Motinos Meilė,”Į1260 E. Main St., Amsterdam, 
Ištikiu jų, tai puikus teatrAs. ------------ e—i................ ....... 1 "„"'.-i i.... . ... . , ,.j. j m—.y, y, • (S.-13)
Suvaidinta irgi labai gerai.
Vaidinė šie vasarinės mokyk-[ g ---- ----  ' “
los mokytojai ir mokiniai: Ra- * 
dauskienė (motina) Alena Į Ž
Zėnėvičiūtė; Jonas (jos sūnus) s

1 Jona's Plėvokas; Kazys (jos Į f 
sūnūs) ! Antanas ’ Ruscckas; į 
Anielė .(josi duktė) — Prancišh 
ka' Valentuke; Morta ‘ (kaplio į 
f ‘‘laikraštis*’ ’ ) -—■; ‘ Ma^delena l į 
Dudbiute;1 Marijona '(kaimin-Įj 
ka) — Jadvyga Saviilioniutė;[ 
Uršule !(kaimp F‘ gražiojįi”)f -- 
Ona V&lentukė; Jokūbai (pa
klydėlis)’ —. Aleksandras . Md-h 
liejimas; Oldauskas (šerifas) 
—> Jonas Kartavičius/ Ožkevi-|L 
etos (Veidihainys) Albertas | to taptų gyyęnimo,' eilių,♦; straipsnių svarbiausiais dienos 
Kališiūs; * kaimiečiai' jaunikail 
— m'ergaitės — vasarinės mo- Į 
kyklos mokiniai. . ' ’ ]5 ilsio va||ndai'todhugįdaug naųdingį pasijškaįtymį.

Vaidinimas padarė nemažą !: ’ '
įspūdį 'į žiūrėtojus. . Kartais ; 
jie turėjo saldaus juoko, kar- j 
tais šluostėsi griaudžias ašaras. I 
Ypatingai publiką sujudino t 
dainos: “Rožančius,“Mano j: 
Močiute” ir “Motina stačia ’ 
tau rožių. ” Tas visas dainas i 
lietuviškai parašė Jonas Tar-[ 
vydas. 
labai puikiai pavyko ir, to•gra-[ ■ •
žaus teatro įmones ilgai neuž- ' J JKISL'BIS

Tarpe aktų, kalbėjo gerb. —, W ’
kun. l’ramis Strakauskas ir g —U Q - g* fy* Q
Antanas Kneizys. Taip-gi K. ■-B Bf I I I ■ 
K, choras sudainavo “VincoW —11 "•
tadio” ir “Kam aš tą mergy- ; > ... , ’ . ................ ........... ......... i... , ........................  ' »

tę taip pamylėjau,pianu .Rengia _____
akompanavop-lėAleiiaKibn- 
riutė, viena iš mokytojų, daug ŠVENTO VINCENTO PAŠELPINĖ DRAUGIJĄ 
prisidėjo prie surengimo mo
kyklos vakarų,.. Žmonių at
silankė daug, pelno liko nuo 
vakarų daugiau kaip $100.00. 
Teatrą “Motinos Meilė” reikė
tų pakartoti'nes nevisi turėjo 
progą jį pamatyti.

O. T.

SKIRTUMAS.
—Koks skirtumas tarp žmo

gaus ir kupranugario?
— Kupranugaris gali 6 pie

nas paeiliui dirbti ir nieko ne
gerti, o žmogus gali 6 dienas 
gerti ir nieko neveikti.

VARGONININKAS
■ Paieškau vietos. Jei kuriam

NORI ŽINO
» ; tu ■ ■ ■ • ■ . , J S. •

į Kas jiędasį Lietuvoje, plačiam pasauly, orą ir ant vande- 
i nųpkaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų 
Ė t <: f gyvęnim&s ir kultūrinis plėtojimasis.
: , ; i.'.i. ■ u-l i ".-t » ■ -< ’ i i i f - •. j . •• • • . i . • . •

Į Skaityk “TRIMITĄ”
' • vi Lf 't- cF■
: Ja|iie rW4vis|,’ trumpai,! v^sienę^|up||h^na

PUIKUSNAMAS
I 16 kambarių, su visais, improvemen,- 
I tais, Skyrium Šildomais pečiais it pin- 
Izals, geriausioj ristoj, arti ųpliams 
ICornėr, prie Colūmbia Road; daug že- 
Imės dėl.ga^adžlaus arba sodo; prekf 
tik. $11,800 Ir, $3,000 įnešti. A. IVAS, 

[ 361 TV. Broadway, So. Boston, Mu«s,t

Ė*

DR. PUSKUNIGIS i 
. GYDYTOJAS 

VIDURINIU LIGŲ.
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet.

* 71kl,9vak.
889 Broadway, , So. Boston, 

Tel. So. Boston 2831.

*4 “ %

ŠV. JONO EV. BL, PAŠELPINĖ8 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRMININKAS — M. Zoba,

539 E. 7-tli St, So. Boston, Mos*. 
Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St,< Šo. Boston, Maas, 

PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckia, .
5.Thomas Park, So. Boston. Mass, 

EIN. RAŠTININKAS — Matas Seiki*,
460 E. 7-th St., So. Boston, Mas*, 

KASOSIMUS•— A, Naudžiūnas,
885 E, Broadvvay, S. Boston, Mm*. 

MARŠALKA — X Zuikis,
7 V’inflehi St, So. Boston, Mastu 

\ Draugija laiko suslrinkimhs kas tro* 
čią nedPldfeni kiekvieno menesio, 2-rą 
vai, po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

'I . I I A.. .1 I ,■!! .11 ■■ I. ■ II   —

SVARBU VISIEMS.

Jau išėjo iš spaudos: šventa
sis Raštas Senojo Testamento 
UI tomas. Psalmių knyga. Pa
tarlių knyga. Pamokslininkas. 
Giesmių giesme. Išminties 
knyga. Ekleziastikds. Izajo ji šviesa tegul jiems šviečia klebonui yra reikalinga-, mel- 
Pranašystė. Vertė ir komėn- airižinai. džiu rašyt: 1101 N, Main Avė,,
torių pridėjo vyskupas Juozą- Mirusiųjų Šeimynėlėms reiš-Scranton, Pą.pridėjo vyskupas Juozą-

Piknikas bus labai geroj vietoj—ant VAITKUN0 fanuos, 
ant kurios da lietuviai niekados nebuvę. Tad prašome visus: 
didelius ir mažus atvažiuoti. , .

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 
~—<—;-------------------- ---

KELRODIS. Važiuojant ant faunos,-reikia važiuot Bea- 
con Street’u net iki Newton Highlands; iš Newton Highlands 
ifeikia paimti Highland Avenue ir važiuoti Greenland Avė. iki 
No. 73, Nedham Mass. Toje vietoje rasite pikniką.

192-.
i Naujos Kanklės. Šį kartą i! 
j leidžiama knyga — “Trejų f t 
į Metų Kanklės/f už 1922-3-4! [ 
įmetus.
j “Trejų Metų Kanklės” Į į 
bus atspauzdintos Lietuvo-i!

; į je ir išsiuntinėtos visiems i! 
t į užsiprenumeravusiems Ka- j •

ledoms, 1924 m. Prenume-“ 
I ratos kaina už Trejų Metų h

Kankles du doleriai, o ve-p 
liau bus brangiau, jį

Antrašas: * S
MIKAS PETRAUSKAS | 

$ Laisvės Alėja, 60. Kaunas. & 
į • Lithuania. j

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša, 
562 E. 6-th St., So. Boston; Mum,

Vtce-pirm. ~ J. Grublnskas,
157 M Streėt, So; Boston, Mass. 

Prot. Raštininkus — A. Janušonis, • ’ 
1426ColumbtaRd., S. Boston, Mm 

Flninsų Raštininkas — K .Kiškis,
S Hatch Street, So. Boston, Mum, 

Iždininkas — L. švagždys, ... ‘
111 Bo\ven. St., So. Boston, MaM 

Tvarkdarys — P. Laučka, • . •
395 E. Flfth St, So. Boston, Masą. 

Draugijos reikalais kreipkitės vte^. 
dos į protokolų raštininką.

Draugija savo suslrAklinus laiko 2-rą 
nedčldleiii kiekvieno mėnesio l-m% vai. 
po pietų parapijos salėje, 492 Seventh 
SU So. Boston, Mass.

D. L K KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOS ANTRAAAI

Pirmininkus Antanas Pasieti*, 
146 Bowen SU So. Boąton, Mm«, 

Vlce-ptrm. Martinius Knlstautn*, 
4062 TVashington St., RoslĮndala’ . 

Protokolų Rnšt. — Antanas Macejunu, 
450 E. Seventh St, South Besteli

Flm Raštininkas — Juozas Vlnkovičlua 
906 E„ Broadvvay, South Boaton 

Kaperius — Andriejus Zalleckas, 
307 Ę, Nlnth St„ So. Boston, Moą 

Maršalka — Aleksandra Jaltnokat, • 
115 Granite S t, So. Boston, MUM 

Drnttgystš D. L, K. Keistučio laitai 
mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
dčldtenį kiekvieno mėnesio po No. tM 
\Vashlngton St, S. Boston, Mase., IMSta 

(valandą po pietą. Ateidami atelvaakUi
[P. S, Pinigus siųst pašto 
į money order’iais.

į su savim naujų narių prta manų draw
‘ i *
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