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Piktas grybas.
-

i

i

m it
' sukai b, pwiih«čtiM<» dW kaUifc- . 

kų (£*ndoą. MuUprinlmo bu« įu^ - 
loutiinU Dievui ir pičiąl Balny* 

ą&į J ir -taontaM juudingestii  ̂
.bažnytinių Ir

" nat neguJii^nytiii^fapėitoą 
kol to neenprea viii katalikai, mfe« - . 
negalime tįtėtis lulaulcti apaudoa 

? kuri atitiktų Katalikų B&žnyČioa 
ir jpaiėgoixui«

■fadąL pirmiausi gi kunigai,* tW“ 
ritniwdUŽnuaiut ui 
awfc*iį /, ;' ■ '■< ...

. i... . .Vy8kupsi KHfaw x

"Y-Tl-j.-.."'

KOOPERATORIAI y 
PARLAMENTE.

Anglija yra ' kooperacijos 
.^gimtine iv vargų kur geriau 
•' stovi kooperatyvis judėjimas 

negu Anglijoj, Nuo 101S nu 
Anglijos kooperatoriai stojo j 
politini sritį ir įsteigė Co&pe- 

.-rat i ve Party. Pastaruosiuose 
. \ rinkimuose kooperatoriųj parti- 
- jų buvo pastačiusi dešimt kan

didatų ir. šeši iš jų tapo išrink
ti. Tečiau kooperatoriai nėra 
taip silpnai reprezentuojami 

• parlamente, kaip kad rodo jų 
atstovų skaitlinė. Darbo Par
tija eina su kooperatyviu ju-

f

.»■ ‘ •

r .. SUTRUMPINO DARBO
' . DIENĄ. 1

. ♦ „• — • 
; ’ H^NRYETTA/Okla.,— Ke- 
pyktų .dMbminkams tapo su
trumpinta darbo diena. Vietoj 
septynių valandų 
dirbti šešias valandas, 
liko tris pačios.
f

tereikės
Algos

v
PADIDINO ALGAS.

' DETROTT, Mieli. — Akme-, 
nu skalc|ytojai reikalavo algų 
pakėlimo*. Pakelta vienu dple^ 
riti dienoj; gaus dabar po $9 
dienoj.
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| . ■- dėjinm ir kooperatoriai eina 

ranka rankon su Darbo Parti- %
ja.
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STREIKAS PASIBAIGĖ..

L()NDQN. —y Anglijos sosti
nės transporto darbininkų 
streikas pasibaigė dėka pm- 
iniero McDonaldo Įsikišimo.

.«<>■ i
• 1 “ .

r

PAKĖLĖ ALGAS.

‘ ‘ AUGUSTA, Gą. — Strytlm- ____ .
’rlų' darbininkams tapo pakol- Darbininkai veik viską ko į ei
tos algoš atit 2įc. valandoj. kalavo laimėjo, .

Lietuvio dainavimas 
bangomis 

rr r.

t

“ ‘Į * - 

l-.įį t-J
k t ‘j:

- r r-

■a

t

ž

i 

t
l

Į

i
(

į>"
i ""

s 
-fe- 
)

k .

?
?

f'- 
f

*' EĮ A B B LiN..lN<4J|
n-1**.'* 1 ■ i <

i UTAltNINK^^ Wj^»RGAX<‘^r 
N«UMI »«*r ji • fr • • >4 ,
UtanAr ......H.....3KS
’■ .,BA«BINtN«Afe -O 
. Mt Boston-ŽTi' ĘĮiiį|-

f v.:?
į ■ ’ '• ; ’-i-

■V ./J

ir-
• n
K J 

e . ‘

. 1

*»
ri

-=J---- -. #
FORDUKAI VOKIETIJOJ.

• * ■ _____ ■ .. •
' BERLINL^Henry-^ed-  ̂
gabeno Į Vokietiją 2()JX)0 auto
mobilių. Jie bus pardavinėja* 
mi talkininkaujant Vokietijos 
kapitalistui Stirinesui*

/ LAKŪNŲ STREIKAS.

♦ ........... . - ... I.. *

LONDONE — Anglijos lakū
nai ket ina sustreikuoti. Tie ke
tinantieji streikuoti lakūnai 
dirba Air Combine’ui. Lakū
nai reikalauja po $2,500 meti
nės pagrindinės algos ir po 
$2.00 už kiekvienų laidojimo 
valandų. Air Combine siūlo 
nuo $500 iki $1000 nietinėš al
gos ir po 5c. viršaus už laki uji
mo valrindą.

KARDINALŲ SKAIČIUS.

JvanHirottį
V

<» # rskaičiumi Ameri-
ka dabar ūži mi^ketvirtą vieta. 
Pagartkntdį kardinolai šitaip

< >► .dalijasi.:

Vitalių ..
Ispanija
Frąncija .
Suv. Vąls
Vokietija'
Anglija . ,1.......... ,
Austrija . J... 
Airi ja ... Į...... 
Čeko-Slovmdja ..
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BEDARBIAI RUSIJOJ.

t MASKVA? —Rusijos val
džios- žiniomis paduųdąnia, kąM; 
Rusijoj bedarbių 794jbQ§i, 

Iš tų 53 ąųoš^yra vyrai, o 4*:

i ? L' 
h•! b*

M

matyt, užntigus įnt anįįį'M- 
bų, kur randasi juodvugų-mie. 
gamas kambarys.’ Iš netyčių.

Kijas darbinifikas gal pasiutusio vyro rulžktuį)tu" C 
ir nesąmoningai padėjo lenkų skandžiai mušama, ji Šoko iš 
ereliui. Bet kelios nusamdytos jOVOs nusigandusi ir šaųltchvimi 
lenkės (neva lenkės, nes jos .pagalbos nubėgo žemyn,, Ji 
lenkiškai’ lmtya, tartum biiTš- puoi^i prie durų, bei jos buvo 
kančiais ratais per giuodų va*lakintas Ir raktas vyrOife- 
žinotų-) kėlė trukšrną rėkdą- piaję. Jį putflė kito namu pu- 
tuos, jog joms lenkų kalba pa- Įbet paskui ją visur- vij$d 
maldos ginariios. Melai. Kauo.v^.as ir vis nni^. (j^ųp 
no lenkams turtuoliams ir šiek-’ 
tai įsakė Varšuva; tie pasisam
dė sau vergų; ir štai rėkia šau
kia. Gana, kad mus turtuoliai 
už nosių vedžiotų! Eikime sa
vo keliu. Alės gyvename Lietu
voje, mes pripažįstame demo
kratizmų ir todėl neleisime, 
kad papirktų (yra tikrų ižnių) 
lenkų būrelį tainautų dvari
ninkų ir didvaldų būreliui, tuo 
patim paniekindami bąžnyčių, 
versdami ją į “polskų,” kaip 
tai buvo^rieš vienų kitų šimt
metį Lenkijoje, kai jinai jau 
aiškiai pradėjo pūti. Visokios 
gi lūšies lenkų provokacijas , 
tuojau privalome sustabdyti 
vardan žmoniškumo.

■ Serbentai (Šimkaičių vai). 
Čia pas vienų , ūkininkų na
muose pradėjo ’ augti grybas. 
Troba dar tik treti metai kaip 
pastaty ta iš nau jų* rąstų, o\jau 
sienų kai kuriose vietoset-gali- 
ma net gnaibyti,. Žmogelis la
bai susirūpinęs nežino, kas da
ryt. Norėtu, kad kas paaiškin
tų, kaip tokĮ grybų būtu gali
ma išnaikinti.

\ (“Lietuva”)

sugriebė badykliė (pikių) ko
tų- ir rėžė jai per galvų, per
skeli hunas kaulų. Motelis tuo
met krito lię žado.

Kada pribuvo poliuija7, mo
teris buvo jau nebegyva. Jos 
galva buvo plačiai perškelta, 
kūnas visas. s|idąužytasmir. «u- 
draskytas, vienas šonas ,ir run
ka sudeginta,' nes moteris, ma
tomai, buvo perversta ant karš
to pečiaus. Kraujais TitiVo ap
taškyti visi laiptai, grindys/ 
sienos ir net katinas htffo (MUr 
mie) '.kruvinas., 
buvo namie ir išrodė ;ląWi gės

» • ■ < . > * 

ramiai.

. Iš pradžios jis pasi^aįf- poiJU 
ei jai esąs nukaltas, M .sųiiųį 
tas Vėliau prisipažino^ątį  ̂
savo zitiopų. uŽiiiušęs, iv*įfl8 -1^' 
bar teMpaši, kąd'buygs

(larųs?"" 
’JI V^Ži^iaiko jį be Isttueijort 

kaipo pirmo' laipsnio žmdgįą- 
dį. Palikę be • motinos pehki 
viliiyčidį bttvd jiriiritd f behtr- 
.čiif įrlė^laudų. " ’ •’
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^Šiemet Lietuvoje yra 3b ligo
ninės, iš jų 23 išlaiko savival
dybės, 3 — valdžia, 5 — žvdu 
bendruomenės, 3 — privatiniai 
asmenys ir 1 Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus organizacija,

Kaunas. Lenkais, stengiasi 
pagauti darbininkų dvasių ir' 
darbininkų pajėgti pasinaudo
ti. Kas nežino, kad kai kurio■ 
asmenys stačiai vaikščiojo, 
kviesdami- darbininkus dalv* 
vauti vasario 24 d. parapijos 
bažnyčioje (anksčiau Karmeli
tų bažnyčioje),’ kad trio pa
kenkti Ijetrivispns maldiuin-

BLAIVIAUSIAS MIESTAS.

C.I-iOXWN;T-tlIiesftd5p,v Litfle 
Bowdemj iikęlbiasi blaiviausiu 
miestu. Nors ten vra svaigalu 
parduotuvių, bet per ištisus de
šimt pietų-nebuvo pasigėręs nė 
vienas žmogus tame mieste.. < ; C

Brazilija . į.
Belgija
PortugaliįE • 
Holandija; 1
Kanada . f
Vnitgrija^ ‘
Lenkija .'.f
Monako , .j.

. Iš visų; -/kardinolų
IFaįĖpį -jųfifta iūU kiuiigu kardi
nolo -titu išių.

-■ , ; vf
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t

* ’ T

Kelmė, L. D, F. Kelmės skyy 
rius yra sumanęs steigti kope- 
ratyva. - Labai geras *srimariv-. 
nias. Y ra ;
komisija; prijrisiįįikir|^S|)įį>’ 
tų ir 1 litas įstojamojoYiiokesj) 
čio. Jau yra surinktu pinigų, 
net lfcaž. koki; viš ^ntbhj' nesusi- 
pratiirias jaricnihias: sakbm kai 
kitas dės it aš ifėšilb' O kiti 
abejoja. Ko čia mes biedni pa
darysim : neturiin pinigų. y() 
kai mačiau, vasarų per jomar- 
kų iš mūsų biednų kiek nunešė 
į alkoholio namus litukų. Alų-

‘ , 'T r I ■- •L' ,

dei per vienų drėn^ grybo pel
no buvę apie ’6006 litų; Ot< 
t^iu ir yra litrikų: tik,ne kape- 
ratyvui. Taigi, draugai, mč- 
ginkim! Gal bus Ar Imperaty
vui ! Nes bitės sako: ‘ ‘ mėgiii-
. \ • - , ! ■ ■. - • 5 •• • • . ■ ■ . t
kilu;” ir padafo pulkų,-medų 
ir korį. Skruzdė ir taip^pat be
mėgindama suneša didžiausius 
.kalnus. ;

trr*J !i v
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LIEįuvią.PAiNĄyo 

RADIO S^OTXJE-
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i -BRIDGETON, Neų\Jersev. 
Thomipsoln Dicksoii,! 53, m. 

amžiaus žmogus, yra suimtas 
ir intartks i nužudyme i 15-kos 
metų dukters.

/ KIEK PALEIDO VALDI- 
'■■■ NINKU.

RYMAS, — Italijos finansų 
m misteris Alberto, de Stefani 
paskelbė, -kad valdžia pernai 
paleido 30,000 ^valdininkų.

.. .. --. --- —-
r NIJSKENDO VISA

ŠEIMYNA.

KITZĄIILLER, Md. — >Pęn- 
ki Žiftonęš įtariai'vienos šeimy
nos prigėrė Pptbmae upėj, ka
da ji ištvino. Mie visi buvo su
lipę Į medį, bet medis griuvo 
ir ,jie pateko vandenin.

■ ■- * -• A.- 1 * '• • '•S .. ..... - -
SNIEGO VIESULĄ.

CHICAGO. III. — Per keletu 
dienų siautė vėjas ir lijo lytus 
su sniegumi.

• f

PADARĖ DAUG NŪCL 
§TQ£IŲ. . \

. KOPENHAUĖN.. — ^o 'mm- 

Įkios žiemos sękė, dideli potvi- 
niai. Vanduo užliejo -paapins 

J<aip nekuonvet ir padarė daug 
;pųostplių,|t... , 1

KIEK NORI KAREIVIU;
VVASĮDN(iW.‘ V Ats.tM 

b.utąn priįmtaš lįiiius, xkuriuo 
uS^iruuųa. laikyti armijų iš 
125,000 kareivių, , , .

RENGIASI; PRIE- RINKIMU.

< PxARYžItTS.—Francijoj rin* 
kiniai įvyks gegužio pradžioj. 
Partijos jau pradedu rengtis 
prie agitacijos.

< '• ve T.į-■‘T

STATYS DIDŽIULĘ SALĘ.
PHTLAI)ELPWX,'Pa.—Vie- 

tos Chambėr of Coinnierce pk'-‘ 
niioja siatydihti’ milžinišką sa
lę, kurion't ilptii5 12,*000 žmo

nių.
> J* ♦

i Pereitą nedšliąo ko.Y01 30 d. 
./< Rapolas Juška, Providence’o..

>^R. I. lietuvių, vargonininkas1 
dainavo radio koncertui Brun- 
swick kotelyje. Stotispkuri tą' 
koncertą ir kartu lietuvio dai
navimą paskleidė po visą pa
saulį, vadinasi. Herald-Travė^ 
ler Westįnghouse, W B Z.

Juška daihavo ’fris solius ir 
dainavo kvūttiėto dainavime .

Tai pirmutinis ’Uėtūvis dai- 
nininkaš’ Naujojoj1 A’riglijbj; o 
gal ir visame pašaulyfe, kurio 
dainavimo bangos pasklido po 
visa pasaulį. ‘

■ * •.' ■• ■* ■ ■ ■ 
Tasai pasižymėjęs lietuvis,

R. Juška, dar jaunas, 10 nį. am
žiaus. Dabar privatiškąi mo
kinasi muzikos, o kitą.,metą

„v
■ -

i

J

I

’ "5

t /

vyks Italijon., Dabar mokina
si teipgi; italų kalbos, . .

1

" s t.

* ’ I

w.
UŽSIMUŠĖ.

’effiffiNS.-' Mirk. —
S. 

a.

*
*
Karinis lakūnas Pkhvard 
Lawver krito. iŠ 300 pėdų aukš
tumos ir užsimušė.

; Dušnionys (AlytaiiFaRskn).’ 
bųšnionBų kaimas Nį-
nnmuičio valsčiuj ir pM’ąpijgi- 
je, ir galima sakyti tamsiausias 
-kai n rak-iš -.visų 'N^ihunarČio • ’’’♦*•» 
vaisomis gimimų. Žmofiea ne
pažįsta jplmf* organizacijų ir 
nčt^heūoti nė-girdėti apiB orga- 
nizač iJhš,. ypač- apie ^afalifclš- 

■ katu ,Tįesat. daųguni^ Jbršjir4> 
nių Jvaimp gyventojų tfĮįžfaufta 
soeiiiClemokratų ir 
liaudininkų komandoms*? DitŠ- 
niomų kanųas yra. ne ma
žas, jaunimo yra nenia^šjjūi^ 

s liet švietimo Jisjpiįo^t tai> 
nelyginant, velnias 
Jis mėgsta tiktai liaktibes gn- 
žvnės ir tan iriausias -acėrte^ 
Laikraščių ir knygų’ ^kįdtrti 
■nemėgsta. -

Be' to. įTa*Dušnionių ^aĮiwi 
jn'ivatifie'molndkht, ta^oky- 
tojauna <1. Gudaitis; jis yrą gas 
rus kątąlikaš, užtat jis yra jų 
iiž niekų paverstas ir pasiąpią- 
njas. Bet jis jokio "pašiepimo 
nežiūri ir dar uoliau dirba.* ’ * ’k , * > 
Z Sausio’men, 31 d. nmjsytpja 
J, Gudaičio rupesnių buvo su
ruošta vįikų eglyte, kūkaly- 
vayo *ii‘ ^enuinaičio ’kfebaniK 
F. Bidtušlęa, Wiblikds* buvo 
pristdiikus pihiiiįtūF 1.
la. daug buvo net iš kitų hit? 
png * Eglytė publikai' dafe 
deliorįS|iųdžųh. Vaikučiai nht 
dėklą inavm kėlias dešimt ei 
Be to, mokytojo vedamas t 
kūčių choras padainąyų tli 

svaitės be paliovos gėrė nmn- įvairių dainelių.
šalnų, per msų kalėdas, sauąin UaakuF kikučiai 
7 d»» išėjo iš proto ix* prad^F paailinksminof taip 
mušti savo žmonų. Kad mote*: nirimą žaidė, Tik' j
ris nepakėgtig jis pirma užem kad nmtčsi kai kurie 
kino dunK paskui paėmė gib Visi skirstėsi namo

jau atsifnlaa art (įtnimn<riarbininliah**>

*-

^YKSTA -PALESTINON.

NEW':VORK. — Santa Fe. 
diecezijos are i vyskupas Daeger 

iš New Mexico valstijos išplau
kė su 100 maldininkų i Palesti
nų. Jie, ten aplankys visas kri
kščionių šventas vietas. .

Lietuvos • Respublikos Pilie
čiams ir Užinterešuotiems 

Asmenims.
I , -

Pakartojimui ir papildymui 
Lietuvos Respublikos Atstovy
bė S. A. Valstybėms šiuo, skel
bia visų žiniai iš Lietuvos Kon- 
sųlario Tarifo normų, kurios 
taikomos nuo pirmos sausio ni. 
dienos, 1924 metų.

2. Užsienio pasas $5.00.
(Kartu su vžyminiu mokes

čiu)
, 3. Užsienių paso galiojimo 

pratęsimas $L00. .
Pastaba. Nepailginusiems 

užsienio paso galiojimo saro 
laiku, pirso galiojimo pratęsi
mas atliekamas mokesčiu kaip 
už/ naujų užsienio pasą, t. y., už 
$5.00. (Šioji pastaba -taikoma 
nuo 15—IV—24.)

4. įleidimas iki 6. mėn. (Iš
duodamas kelionei Lietuvon 
vietoje paso neturintiems pil
nų pilietybei Į rodyti dokumen
tų $5.00. v •

5. Vienkartine viza Lietuvos 
Respubli kos * piliečiams.. i ki 6 
įnėn. Lietuvon ir atgal $5.00.

(i. Daugkartine viza Lietu- 
vps Respublikos piliečiams ,ilq 
IJ inenęšįų*$26:00; »•', t ■ 
f '7. Ainertkos pasių .viza Lietu
von ir atgarsi! .00. ,.

Tranzito viza $2.00., * -'
8, Afidevitai asmenims par

sitraukti B Lietuvos (Taikoma 
rių« ;

A' K. BugnskaS;
t Lietuvos .Rcspitblikos 

Atstovas »S. 4, V.

. *

VYKS Į SVEČIUS. ?
__ -Z.

RYMAS. — Italijos karalius 
pienuoja birželio mėnesyje 
vykti Ispanijon ir Anglijon. 
Tuomi atiduos vizitų tų šalių 
valdovams už aplankymų Ry
mo. ,•

Sumušė profesorių.
■•. -4—. f

/

«'t

k

Iš patikimų šaltinių sužino-; 
t(a, kad medicinos fakultete 
kefuri studentai žydai norėję 
sumušti profesorių ęgzamena- 
torių. Jie,. matyti norėją Savo 
kumščiais Įrodyti sąyo “žinių” 
bagažų. ę. ’

• * • - -* ■ - , •- ■ -, r ■....» ' * * «• .( A
Naujas, laikraštis.

KĄ DARO BERANKIS,

W. NEW YORTf N. X — 
B'arold Varsthorn, 18 metų 
berankis vaikinas, dalyvavo 
giažrašystės. kontestei Išviso 
dalyvavo 1,700. Tai dovaną 
laimėjo: minėtas berankis yni- 
kas.1 Tas vaikas k^fe-ėsės rari- 
kos visatą neturi, o dešiniosip.Į 
turi tik iki alkūnės. Prie esam 
čios. rankos dalies pridirbta fe-, 
ra ranlm ir vaikinas . ja raŠoį 
isįanihina pianą ir kitus darbH 
atlieka.’ '< •' . * V

NELAIMĖ KASYKLOJ.f ’ 

; BI.IIEFIEŪ)? I\'. Va. — 

Vulčoti-Poealioritits augi iii kii. 
sykių kompanijos nunu~2 ištiy 
lm ęksplįofcija Ir iižgriuyn,.^ 

žmones. i .
t ? ' i ' .. . >

PRIĖMĖ VOKIEČIUS.:;

‘ L LD^BON. — ^rtrili k^iti 
trimkaru' laikų prade jo pasiro
dyti vokyčių artistai Anglijos nitftę i? pmdčĮo Ūpų.
tiaiflibRt..; / - Moteris buvo\ *“

. >

5

r

Motelis buvo

ŽllČO.
v -

4

+

K

r

k

*
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j’ bos vnVdl’iP
7 ;’i • ’♦ *y
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K, Pakštas, pirmininkas  ̂
* J. Tumasonls, sekretorius.

M. Kamandulis, iždininkas.
Č'.f ■>

Į. < ■. < 
i b-I f I ►
H 
į' *

k

■Centro'Valdybos nutarimu šųnkminąs'Lie- Į
tuvių Darbininkų KooperatyVės Sąjungos meti- I
uis Seimas BALANDŽIO 29 ir*30 d; J Cam- 
bridgą Mass. * f'' • \ .< |

■ • Visos L. D. fC. S- kuopos prašomos rinkti j

delegatus ir renąti Seimui įnešimus;
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ŽUVO GRABOEIUS.
' 1 ■ ------------- L

. PERU, Tnd. — I)ow Trent. 
graborius/valė pagrabinį auto- 

: mobilių. . Apačią valydamas 
tižsibriežė degtukų, o ten buvo 
Jgazų. (lasau sprogs grabųrius

*

NERADO VIETOS.

, jC^PĮĮNą, Nv/¥>Aatliąm 
H. Anderson, proliibicijonistų 
vadas ųutelstaA ittsėdčti du me
tu už vagystes atvyko p’Smg 
$iiig kalėjimą. Bet tame kalė
jime jam vietos hėrasta. i

..... , ...-y ? . 1 ’

KARALIAUS NELAIMĖ;

' NEAPOLIS. — Italijos ka*p;-r
'VI

Į raliui traukiniu važiuojant* Į
•į Ry iįą traukinys nušoko mm* 
g hėghk IvąrnUuLK mita* KBiFF
S u kelfonę haijįt Mifou^HĮht ll>24 m. horo-min. 2f» d.

Kovo 1 d. Klaipėdoje išeią 
■ vjętos šaulių .skyriaus' laikrasi 
tis “Klaipėdos Sargas.” Re
daguos jį skyriaus, vądas $ 
Bruvelaitiš. ‘ K; - : ■

''. Baisi žmogŽiuįybė.
, X aį4 V-į,',.. ■„■m, i ‘ 'l

Girtas KJ.ūSaą suskaldė pa* 
eiai galvų. Šalia Serautono; 
Olyniplputo miestelyje, atsiti
ko baisi Šeimynos, tragedija- 
Detrašas Krušai kuris per dvi

♦ •
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Iš L. D. E. S. CENTRO
RAŠTINĖS

■■ ...
SEIMUI SUMANYMAI IR, 

' ĮHEMMAI. ,

fi 3 aafe‘

_ -v (TH$ W0BKfcK)
^bfished every TuMMY, ’^TOSDAY and SATmįDAY 
<K /- r > by >

ĮUlNT JOSEPH'S LITHUANIAN h. C. ASSOCIATION OF 1ĄĘO&
L ^Btittrėd (is seeontKdafls matter Seat 12,1915 fit the ptlst. office ut Miufe

- * .under the Aęt of Mareli 3,1STO.” ,
žCeptaūce for ataiUiig at epeliai rate of pd$tage provUled for la tferabu MOS 

Act et Oct S, 1017, authorižed on July 12, 1918.” <

SUBSCklTTION RASES:

Boston and suburbs......................    ,$5.50
Foreign countries j early .. ...........        .$5.50

• r »

■ •/•

Kadangi L. IXIL & sėL r ? 
mus netoliausia, tai vertėtų 
kiekvieną Piropai pagalvoti a- 
pie seimui įnešimus ar suma
nymus t Būtų pageidaujama, 
kad kiekviena jų savo įnešimus 
prisiųstų Centrah „prieš seimą, 
kad būtu galima svarbiuosius, 
pagvildenti organo. Taigi kuc^ 
pu valdybos turėtų įmti tą do#- 
niėn ir pradėti veikti."

Kaip kiekvieną metų, taip ir 
šiemet yra pageidaudama, kad 
suvažiuotų Seiman kądaugiau
sin atstovų. nuo kuopų, nes 
daugiau suvažiavę, galėsime 
goriau aptarti organizacijos 
reikalus. l

——:------/----------- ■

■ DOVAN^REIKALU..

Kaikurie L. D. K. S. nauji ir 
seni nariai, paskaitę laikrašty
je 1 larbininke5 ’ pranešinu), 
kur kalbama, kad visi tie, ku
rio prisius metams* už “Darbi
ninkų” $4.50, gaus dovanų už 
1 dol. vertėj.knygų, reikalau
ja,. kad ir jiems būtų duoda
mos dovanos, nes ir jie, kai- 
kurie yra pilnai už metus užmo
kėję. Taigi reikėtų suprasti, 
kad prenumeratorius, kad gau
ti (lovaft,ų turi prisiųsti P’‘Dar
bininkui” visus

t 

prenumeratos hę’ tik 
galina dovaną, ’g-f U/ D. i\. ». n

i -............................  - ~ .

*■’ ’ sakę s reformatorių

iiškinamųpjų.^yepjiųojų rąštju

„Ūtil- ’ *> »'» « » < -‘O’'’*’* ’•« "v .
j&$stai& mokslu. Principe rėfd^pi^priai,ĄUįtp|^ą ..pi^ ^sę'fięt^ 
valdžią! kuri žada šitą pasaulį sunaikinus, sukurti teisinges- 
nįj komunistišku Vrpjų.^- /į tU’.-4 F>

Nuvertus caro valdžią, Rusijos tauta slaptą laisvu ir ly
giu Balsavimu išsirinko Steigiamąjį Seimą, į kurį bolševikis- 
kasis-komunistiškasis gaivalas įėjo mažumoje, nors rinkimams 
eliiąnt jie iš kailio nėrėsi,- padėtosios jų laisvės ir rojaus ge
rybės nepadarę įtekmes rūsį liaudyje. t Bolševikai nepasiten

kino pralaimėjimh ir. sumanė žūt-but, o valdžią paimtŪi savo 
rankas. Neilgai jie kesirūošdami sumanymą įvykdė smurto ke- 
ųą ^.Laikinoji Rusijos valdžią ir žmonių išrinktasis Seimas 
tįapb išvaikyti, gi jų nariai' sušaudyti, arba nutremti. Prasi- 

• ijejo ^rojaus” gadinę, bolševikų diktatūros viešpatavimas su 
Neįvykdomais pažadais ir popėrinėmis laisvėmis! Caro dikta- 

. įbra pasikeitė į taip vadinamų, prdietarų diktatūrą. Demokra- 
' /^šmb pradai buvo sumindžioti išrūgusio bolševiko bato. Pra- 

dėją$yvenimo< reforma išipat jo pamatų. Ne kūrybos, bet 
Smakeliais.nueitą..*!^ bė to iširęs ir sugriuvęs nuo karo 

pasekmių šalies gyvenimas pajuto baisią bolševizmo ranką. 
Pirma sugriau^,! ;p pa^jrui statysim, sako bolševizmas^ Be. 
įjlliinėsiiįįjse^lępyjęeyoliucijos rusų tautai tenka pergyventi 
^Ki^ib(^iį|ey|qįiuciją. Religinę revoliuciją paskelbė bolševiz- 
’r^ -iš pat valdžios* pąsisavinimp pradžios, atskiriant bažnyčią 

įLyjdstybęs. Rusų Cerkvės nusistatymas politinei bei sočia- 
Revoliucijai,>^nekalbant jau apie religinę, buvo priešingas 

į'bešališkas pirmais* dviem atvėjais. Komunistams netiko 
Jfc bąžnyčįbs kiyįtisj tad jie Ryžosi ją^vlsai sunaikinti, kad 

JĮHtųi liaudį sau pritraukus. Jie - skaito Bažnyčią ir Dievą
Sausiu priešu komunizmui, todėl laiko sau už prievolę iš 

^-IjSgauš jo Dievybę atimti, įskiepijant jam Markso bezdžio- 
raįąąr' šit ir* prasidėjo kova.. Bažnyčios atskyrimu nuo val- 
^s nepasitenkinta, bet nueita dar toliau: pradėjo plėsti šven- 

^S^ĮrbęSj drausti be tam tikro įleidimo pamaldas ir 1.1.
WkĮp£Ęi^mjiųs^ išr nedorėlių susidedanti, prie nedoribių ska- 

.r.4gjHįdMtWwl>ievo nėra, kad jų dievas žydpalaikis 

-Marksas, pradėjo ‘‘laisvai” gyventi. Paleistuvystė tarpte tar- 
įįdj r^idynės'kpfesmms įilito, įįnginiavimas atsiekė to laips- 

1 *h^ ^to^ŽĮiion6S!|a^o žemes neįdirbdami, nieko nesėdami,' ne- 
. į^ųdami susiląukė bado ir maro savo “rojaus” karalystėje. 

yBolšeyikai^staptėlėjo ir pradėjo galvoti, kaip čia tą chaosą sii- 
>rs^tlidzius; pamatė, kad jų “išmintis” nieko gero nežada. Iš- 

; plėšuš iš žmogaus prakilniuosius jaūšmus ir vietoje jų ptigy- 
Jdžius hezdžionizmą, žmogus patampa nesuvaldomu gyvuliu, nuo 
*kurio ir pačiam komunizmui pavojus gresia. Noroms, neno: 
^roms-'bolševikai pradėjo taikintis prie bažnyčios ir nustojo ją 
jgįOfcivę. Jiems parūpo įsimėlsti į bažnyčios tarpą, kad per 
‘ jągaiimabūtų vesti palankią sau' politiką. Gi, dvasiški ja tuom 

į Č-tarpii ginčijosi, nepastebėdama,, kad bolševikai ruošiasi į jos 
' ^vžSk^inius reikalus įsimaišyti, žemesnioji dvasiški|a buvo lin- 

, *kusi revoliucįjai, o aukštesnioji priešinga jai. Šis dvejopas 
~dvasiškijos nusistatymas sukėlė kovon žemesniąją dvasiškiją 
..prieš aukštesniąją. Bolševikai-gi iš džiaugsmo trynė rankas, 
' jieins to tikūereikėjo. itie matydami pačios dvasiškijos nesah- 

z* tašką, įsikišo į bažnyčios reikalus ir tuų būdu suskaldė pra. 
L. MrosUvų (Jerkvęį du lageriu. Dabar bolševikai pradėjo eiti ki- 

Į ^tu keliu,, per savo komunistišką bažnyčią Į žmones. Mat su- 
, įprato, kad prieš Dievą kovoti 7ra pėrmenki, kad tik per pa- 

bažnyčią pasiseks išpiešti iŠ.Žmonių tikybą^ Dvasiškijos 
^jmkiliniui davė^pradšią bolševikų dekretas: imti ir konfiskuoti 
^MHrJeyįų ir, feąžnyčių4urtus* ir relikvijas ir ūž parduotus turtus 

tuoš badaujančius ir tingimus, kurių jie pątys« bol^evi- 
Savo laisvėmis prisiMaisino. Viena dvasiškiuos grupė tą į- 

^aua prielankiai sutiko, Idta-gi įrlešUosi ir^tkąklįai 
toroju. Blę pastaiiejį p*ermate bolševikų: veįdin&Inirfeą. pblįtK 
>ąįį jautė kpkių pasekmių gali susilaukti krikščionija, tad eą- 

kovojo, bet jų koya pirmuosius, karstėsniubsįūs pa- 
=, įtoiėjo prie religinės revoliucijos. Šitai reyoliiioingajai srovei 
į yadoyaiija vyskupas Antinrinas, į kurį turi dideW įtekmšs l|O’ 

viamnistų valdžia, iš Šitos srovės susidarė reformuota ant ko ' 

įk> immiitmįbkurpąiįo cerkvė, kiųi įkūre sovietizmo pamate Vy*t 
K- jrta^ąCerkvės^rybą» - 1
| $bs Tarybos tikslas, kovoti su pirmaji fipipe, kuriai ta- 

f 4oVavo patriarchas Ticilonas, vienas didMaušių Mievištihės 
. oerkVėb priešininkų. Vyskupas AntonimMi boHOvikų tetek 

Inas, patriarchą Tichoną, poterio nuo aukščiausio Rusų Cerk
vės jerarcho vietos ir atidavė
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nariai, nors ji 
poje .metams ■ bet Cent
ras gaunu 1$ kuopos tiktai $3.- 
60 u# laikraštį. Reikėtų įerai 
tą supranti^ ir įsidomėti, kad 
nariams negalimu duoti |e£dųl 
dovanų, apart siiMtimo ląik* 
rŪŠČio. ’: ■ ' ’ '■ \'
/Atsiranda tokių skaitytojų^ 
kurie užsimokėdami už pttsę 
metų ar mažiau fr-gį reikalau
ja dovanos. ■" Jie kakbM • jeigu 
duodate fuetiniakhs * skaidyto- 
jarnS dovaną' iiž^l tlol, tai 
inurns* už pri^ę ddb duokite 
vami. • Jeigu jau terti ir pildyti 
tuos prašymu^ tai /‘Darbi-; 
ninku s’’’ turėtų duoti dovanas 
ir už parduodamus pavienius: 
numerius Kuom gi b&tų geres
ni tie, kurie daugiau užsimoką 
ir gduna dovanų už tuos kuriui 
vieną _ numerį* nusiperka ir 
skaito. 4Ir vieni vy. kįtHygfrd 
Tetaria kuktaMį. 'faigi do-Vanų 
davimas visiems, kurie tik jų 
panorės, nepaisant. kiek, jia 
mokės,' nėra galimas^ ‘Keikia 
a įsiminti,-į kad- laikraščio meti
nė /ar pusmetinė , knii^k yra- be 
dovanų. Dovanos duodamos 
tiktai biznio' žvilgsniui ir dai 
paskirtu laiką DavUnų davi
mas laikraščiui neatsieina bė 
Išlaidų. ...

. A -

Daugumas yra dar tokių, ku- 
rie: maino kad fltspaudintfc -do
vanų knygą ima tiek laiko ir 
1ČŠU, I 
mašinom 

j 411 limito t/Uii 

ga

kad tik atsistojęs prie 
anūtęii ir išdribo.* pą-. ĮpdM'aMyO 

s ,$4.qQ mętinės į Ijnyga. 4 . Kaįkurie4u
1 tųdi|iė| I*raš|:iiyėta. slnūsJ iinrids* liiąlųakj

D.* K: S. ’nvgos ir prašo ‘jiems padalyti

drastah t a'
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iš jįf nirtjįą kad^
jie duosiu dolerį J&aidonfe it 
kada pasakai Madt afspaudini- 
mmiuj tokios knygos: atsįeis ne 
rdol,,*bet idol.s tai feupy-’ 
kęs, nmlmiėdamas * /Užkeiktą 
girdi kitienm M darote; o man 
'tai ne.’ - ' ■; ’’ "

■ ^gl primtfMte,' kad' M<*. 

vieno" ImfcraĮčlb doviaibs^ ko* 
kibs Jos nebūtų, tai yra vien tik 
td Miktąšeid* biznis. Loįkiiš* 
tiš diiodU^ak tik -už pdskiHį. 
mbkeštį ir jo. paskirtu >taiktr; 
T’aiįį kurie-nori j$mtį dovanų, 
Uf temyja laikraščio akelU-. 
nAtgJrlųi^&ig iiattdojasb

J. Tuma§onis> seką 

.fRANEšrMAr" 
-, j -4 ■ —- •. > f -

A'eW Yorko ir Nbw Jersey 
apskričio suvažiądinlis įvyks 
balandžio 64ą d.f 1924 on., 1- 
iną vai. pd> piet, parapijos sve- 
tmnėy, 219 Ripley PŲ Kliza- 
betliport; N. J. ■ -

Brangūs vuėnminčiai,. todMtt*. 
gi šis suvažiavimas btis prieš- 
sciminis, tad daugelis įvairių 
dalykų btis. aptariama kūne 
paliečia mūsų brangių organi
zaciją. Taigi gerb, kuopos ųia- 
lonekite prisiųsti Modaliausia 
atstovų suu naudingais į šuųia- 
njrrnais kad galėtumo ’tuoš su
manymus įteikti s'eiuiįti. Taip-

J

/
X* 

i

t *

/

S, . •
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«
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t

1 X.

talpi raitant

-J ■

r

* * - • ■ •
Litus įvedus,

- i • . ■

+4

ce&vėsi organaą ‘/GyyojįJĘąžnjfčią?,!.......... . _ . ,
hafny oi 1 nori visas s&voihąžnypios įstaigas Tčmrirlęi;
sirk’ai s,: 
ėstoji

•h-rįstaus 1 ’ 
valdžiaiI T-JL

. Č • ■ . !•
, » #

dalykų yiu £ syk?ir keturissyk
- - z ’- ‘ T \- 

_ w K*
’ Padėtis yra nėnormalėt'Lie- 

tuvą žeriidirhių. sttlH d žemės 
produktai’perpigiis, gi tas’ vis
kas/ ką' ūkininkas tūri ’plrlitr 
yra perbrarign.

Visokių prekių privežė daug ' 
į Lietuvą žydai ir voiriėčiat, ii- ; 

, kedamies kad atsidarys į Kuri
ją keliai ir'jąs ten išveš, bet Icoį 

'kas tie keliai tebėra uždaryti o 
prekės pardavinėjamos tiktai • 
Lietuvoje. ,, s

' Paskui, ąntyih dar buvo,da
lykas. tame : kai markės prade- ■ 
jo kristi, tuoinet žydai i pirk-— 
liai išnaudojo visus, savo kredį- 
tiiS Vokietijoje ir pHsikunšp • 
sandėlius prekių, o paskui už 
įįri? ■apsinidkėjo'riieka neverto- 
rilis markėlhis; 1 : A /

Reiškia ant niurkiu kritimo 
prikišo tiktaį ųkininkai ir’ di- 
.džlunuVAinėrikiečių, o žydaj 
ant to tikįai turėjo dideliąusį 
Uždarbį ir tapo' kilijohieriais', 
dėlto kad jiems.prekes ątsiūjo 
kaip ir už dyką^ojie d$bų£ ūž 
jas lupa kaip ir už auksą. , •

Norš ir sUirku p'tiė ‘litų,’ bet 
Lietuviai vi stiek nehušiinena ir 
rūnkų 'nenuleidžia. 1 ' ’

* ‘Kiek grilė'dami‘ stengiasi už- 
silaikyt -prekyboje .užimtose 
vietose; ’ 'Stengiasi riiudavotis 
miestuose ir miesteliuose/ Ū- 
kiiiinkdi stengiasi' gerinir' gy
vulių veislę,1 'steigia pidriines, 
aug’ina ditu^iatt Vištų'ir t/1.'.

i d annuohiėūė’-itiblcin&si ^4- pel
nos piokykįos, vasarą daromos 
ekskursijos į pavyzdingus ri
kius Lidtlirt^dL&r ' <Klaipėdos 

krašte ir galima tikėtis, kad ta 
’ jaunoji karia Iįifetiivds' /Veidą 

padarys kitokiu negu Jtad da
bar'^ yra.’• d ' .

Blogiausiai atsiliepia;? eko- 
' ‘ V ■ , 1 « ■ - r< 1 
nounni gyvenimą kaip jau ąūk^ 
ščiaus minėjau/stoką įiti^-

• Nehąujįęna Lietuvoj'y^t iš
girsti .l<ad tūlus bąnką’^ž pa
skolą paėmę 80 nuošl ir dūr ŽO 
niroš. -komisijos, arba, žydelis 
kad- paskčlįno kam vienam.'me-į 
nešini 1,000 litiį ir paėmė .kar
vę ir arilį į nuošimtį. Visi 
“dievobaimingi” .žmogeliai ir" 
tie ima nuošimčių už šilsią li
tų vienam mėnesini puo 
20 litų. ■

Kooperacijos rolė didele 
Lietuvos ekonominiame. gįrie-. 
nime, bet dar jinai sąvp įjiegaų 

'trims metams, tai iy tuomet^tik dabar pradeda vystyti •„ ‘
prekių stokos Lietuvoje dąr ne-1 Dąr Kooperatyvų §0miga 

i prekes perka pas 1 .vietinius 
Kauno ir Šiaulių žydelius ir 
aišku, kad turi pardavinėti jas 
brangiau, nekaip žydeliai..^ z 

Bet apie kooperatyvus para- 
šv'siu atskirai.. >•■ *

S.IhfaM/

patetis yra pastovesne, , hėt nė- ; branginti, nekaip Amerikoje;
pergei’iamįuL t Visq. DięttiVoŠ 
žmonių sutaupytą ir amerikie
čių . parvežtą kapitalą sriede 
rubliai ir murkęs -77' krisdami; 
yis| pasiliko be pinigų. Buvo 
tokiųį kurie iš tos prieža0įės 
riet, -saužųdystės dasilėidb. J. 
dūk? nė juokai:’ žmogui taupius- 
visą -gjpenimą ir vientt kartu 
parijustit kad nieko neturiu ge
rai 'kad dar -esi jaunąs, rirha 
toks, kad dar gali dirbt, o jei
gu eši pąlįegęų, Jjti, didelę |eid 
miyna, o dą prie to viso neturi 
riet nei dąi’bo.., gyvenk ktpp 
išmanai.. .• . ,

* Prie marinų; arba ’auksiniį 
visi vis manė, kad toliau bus; 
geriam tai dajr nekuriu griebi 
duvo.^i šiokios ar,tokios statys 
bos: tai fabrikėlį, tąi dirbtuvę.-? 
įę; tai painus statė ir gerai, ka.*^ 
suspėję užįbaįgįi, tąs dabM 
džiaugiasi. Bet kas nesuspėjo 
užbaigti, tąi tam peilis po kąk- 

-dairias pradėtas, o užbaigs 
nebent jo vdikų vaikai. ’ •

■ Lietuvoje dabar pinigų nėra, 
(Sodžiuje kad teiktų pasiskolint 
5 litus,' itąi gautum apeit pu^ę 
parapijos.,. Man pačiam buyo 
tokių atsitikimu kelionėje, kad 
-tris miestelius pervažiavau ’iy 
negavau iškeist į smuikelius 
vieną šimtų litų. , t ,, .. . (, 

; Tai taip' su gatavais tpini- 
griis. . Bet šiaipavisokid tūrto 
Lietuvoje yra užtektinai: ■ ?g,yį 
vulių veik tiek yra kaip ir.*pri$ 
karą kad buvo, grūdų visi ūku 
ninkai tur įvalias, tik nusi- 
skUrijižia,, kad’•viskas perdaug 
pigu,ųnkb neužsimoka ūkiniu 
kiurti. JReik-pastebėt, kad pra? 
eitą vasarą viskas Luetuyajė 
puikiai Užaugo ir suvalyta gra
žiai, išskyrus šiaurinę dalį Lie: 
tuvos ir Žemaiti jos, ,kur daug" 
kas liko ant lauko, riesūvalyfa 
iš priežasties užklupusio ru
delis lfetauš? ’ • • •

Bėūdriii viską rinant ir įrei'- 
tiriant atlkso Valiuta tai dabar 
visų ūkio produktų, gyvuliu, 
pabarų ir trųbri kaina yra. vi
siškai tokia kaip prieš karą 
kad buvo. -

- Įvairių prekių krautuvėse jr 
sandeliuose yra dabar mažiaus 
šia bent dešimts syk tiel^ kiek 
prieš Karą Lietuvoje lmd buvo. 
Ir jeigu valdžia uždraustų įvė- 
žimą jų< į Lietuvą kokteilis

T

1

Kricro velionio. Yra pageidau
jama kad „atstovai išduotu ra
portus, iš kuopi? Veikiįįio r&tiš- 
kar.““Meldžiam nesiyč4u6ti d 
bebūti ldiku. .' 4 ff •

■ u • Pikh. M. Stž pingkaz 
®dšh J. §ėriOū.>; t

Vy^ių Aaūj^sioš 

^AugiifOa Apskričio Mudpbms.'
’-------- 4 T

sesutės-, 
’ti^p^garbę pranešti kadme^ 
tinis .suvažiavimas įv$ks įįjegu* 
žės.4 dų.-igžl ni. 1-iiįą yd|. po 
pietų,; S2 JTavdrley St;,' Wdrces-

.Tadgi gerbiamieji vyčiui ir 
yytėrf. ruoškitės iš anksto į; mi
nėtą ..guvažiaviiną iiy išrinkite 
^uodąugiausįa atstoVų ir ’ su- 
mapykit dąug gerų; įnešimui 
ries ko ’ suvažiavimas* būna 
skaitlingesnio ttto’met ’ būną ir 
gyvesnis,, nes gana yra daug 
'■svarbių reikalų aptarti.

Taipgi nemirškit kas-link. 
duoklių į. apskritį, teturite at
silyginti už pereitus i^etųs kai 
nekurios kuopos ir-gį nemokė
jo lai. aš labai prašyčiau .kad 
.vfsofe liuOpos u!žsimo.kėtūtj\nes 
mūza mokestis, tik 5c. nuo na
rio į.metus. ’ * ■ ’
s-Dar kartą primenu kad pri- 
būtūt i laiką,, nes,- daug turė
sim' džtrbo^ BtąkėŠ lihują-val
dybą rinkti.'^T^p-gi Teikes^š-. 
rinkti koiriisiją gegužinei (pik
nikui rengti, kuris įvyks liepos 
4 d. š. m. Palangoj, šv„ Pran- 
ciškąus parapijos parke, Lauv 
reridė, Mass. . . ’

Kviečiai Širdirigąi suvažiuo
ti ti. Vyčių Naujosios*Anglijos 
Apskričio Pirmininkas

t V/T. Savickas.

M t pjišiiTM7 

KAIRŪS.
.. įąiaudŽio 6-12 
būry, Ddiįtt 7 prakalbę^ ' #- 
; Mansio ŠMŠ d. U 

jriejicę, ft&k Kultūrinės JfUi- 

još (5‘prakalbos).
' j* " 'z.........
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gėrikų teismui, būk ui pask

..............................   *“ F> 
j ‘*'G^yosios BažnyęięąVTS^ą^įmĮL^^^^ū^Al^čtūIūi'l^^ 

voĮkoihimiGtai, tad ir jie privaląrtol^ais'būtriTryišūnn5'^^" 
mi| Sovietus remti.' To Bažnyčia hbreMžfa įMrfaiifeii d'aŪ^Uu*' 
riagninliu, panaikfto slavų' kallia "apeigas, ^aljrėzdžnih' nąciidį 
nalįstlnį elementą, šalia kūno rifatoma soc^ffi&šf Įsiūlomą iš * 
cerkvės bei bažnyčios paptiosdlus'fr rėlikv^a^^dialiritįj. kad 
tud būdu sUproletminirs Dievo naihuh ‘irfpątraiiMs4 tikinčiuo
sius. Dabar jaū einafciū dab toliarifVėdažfai bMjdmiė prdpii- 
ganda komilnistiniame ūpe :ir netrūkūs gal,’ vijoje kryžiaus, 

cerkvės altoriuje; tikintieji susilauks Lenino, paveikslo. ’Tūo 
būdu, nejučiomis tikintiesiems, Dievo namai taps paversti į 
Markso bezdžionizmo ; ‘šventykla.” ‘Radikalė cerkvės reforma* 
rado sau daug šalininkū/ bet ir nemažai prįešįnįnkį. Edakci- 
ja -stiprėja, nes perdaug reformuotoji cėfkVe patąiįauja -bdW*. 

vikams ir bičiuoliauja su komunistine valdžia. Reformuotosios 
bažnyčios tėvui Antoninuį, nemažai tenka už jo sovietišką pOr 
litiką. 'Moterys jį užpuldinėja cerkvėje, gatvėse, vadindamos 
jį šventvagiu, antikristu, šėtonu ir t. t. -Vyrai grąsina nu
žudyti. Bet Antoniną grūmojimai negazdina, nes jį, kartu su 
bolševikų valdžia, sahigo komunistų terorizmas. Antoninas tu 
rrir šalininkų jam pritariančių, bet tas pritarįmas nieko nepa
sako už reformos gerumą. Aišku, kad bolševikai “Gyvąją 
Bažnyčią” visomis išgalėmis remia, gianą slopina, jos šalinin
kus naikina. Bolševikai sūskaldydami pravaslaviją į dvi da
lis laimėjo, nes jiems sugalvotas planas pavyko. Vieną atski
lusią pravoslavijos dalį jie prisikergė sau ir tuo būdu susilpni
no pravoslayįją," o kartu ir krikščionybę. Nusilpnėjus pravos- 
lavijai sparčiai plėtojasi katalikybė, su kuria vargiai bau pa
vyks bolševikams taip sėkmingai kovoti, Jkai.su pravoslavija, 
nes pravefelavijos dvasiškijos dalis perdaug įtikėjo komunis
tams, ko nepadarys/katalikybė, aiškiai matydama bolševizmo 
vęidmainingumą'. ‘Atsalusioji refoifliatorių prąvoslavijos da-t 
lis iŠ kurios susidarė ^GyvojLBažnyČia,” taį bolševikų įrankis 
sugriauti įferkvę, kuriai tauta reiškė .vis didesnio ir didesniu 
prielankumo. Bolševįkat nūmanė, kad tas prielankumas Cerk
vei, lygus jų pralaimėjimui, todėl griebėsi priemonių tam ke
lią užkirsti. Patys bolševikai turėjo atšišakyti nuo* -ša# pro* 
gramos, griauti tuojaus bažnyčią, nės pamate, kad šitaip ko
vojant pralaimės. Netenka tad abejoti, kad ir kitos bolševiz
mo idėjos y?a muilo burbulas. Suprantama, kad Jie 
Bažnyčią” globoja fifc tol, kol apgalės Cerkvę, bet kol tas į* 
vyks krikščionystė tas/iam pasipriešinimo priemonių* • ■ z

Revoliucijos istorija kartojasi. Praįcūzų revoliucija iškąr- 
to Katalikų Bažnyčią, kuri padėjo kilaiti įevdliuriją, sūekaldeF 
o paskui ją užgniaužė.' Taip bus ir SU “gyvąja, bažnyčia,,’’ ka
da ji nugalės cerkvę, tada Sovietai ir ją panaikink Netięsa, 
kad bolševikai sakosi nesą bažnyčiai Jr Dievui prielininkad, jie 
prisidengę skraistė siekia krikščonzmo gyvybes. To pit su
sisuktume ir ii^tuvoje, jeigu socialpalaikiai i»i| Valdžią.

t

\^rik*&^iystė turi būti savo dogmų
* X- ‘k > O. K t‘ *’ *. -K . -Mte ** ■*!O. *. -_K

būtų. o
Bet prekės, nors jų taip ne- 

^normaliai daug. Lietuvon yra 
privežta; yisvien yra labai 
brangios. Manufaktūros kai- 
nbs ipatinka Amerikos kai
noms, o geležies ir tam panarnu

• ' ■ /
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VELYKOMS ATVIRUTĖS
Jfąu Velykos netoli, tai reikętu 

kiekvienam gauti tikrai su lietu- 
vilksis margučiais atviručių. La. 
Ui grrito. PABSlDpoDA M 
W»A, 6 už 25c.

tnUsekytate fleitai, Velykos
k

i l'

• KAS NORĖTŲ GAUTI y
grašių pašiškaitymų. apie dvasinį šmo^ąus gyvenimą, h-

Pranciškų |r kitus jo: ordėno švęntuosiūs, apm 
Dietuvo/ė esančius vimmojius, apie misijas ir* įhisįįodd’ 
įiūs ir daug žinių jvpiČ plutų veikimą, sv. DrahoiŠkąūs Xtt 

\ordęw* tiehivpjo -- taip vadihamus Jretimnkušj ir daug; 

^tokių pasiskaitymų,* parašytų prastins žmonėms įsų* 
prhntanla kalba, yįmejnš tiems'a^ Patariu užsisakyti ^ąu 
ir kitiems pųt^rti' išsirašyti mėnesini,' pavęikstuotų/(te-' 

r ųfaųsini vienuolių fotografijomis) ii* pigų laikraštį t , 

' ■“šVęNTO MliiKMS ’«!” 
Jį leidžia1 vienuoliai HMažesnieji Broliui” (Braneiško-w 
nai).' lledaguojių. Tėvas Jaunimas.* Bendradarbmujn 
daug kunigų, ir šiaip gorų žmonių. Kainuoju protams (i 
lit, pusei motų 2 Iit 50c. *

Adresas; Lietuva, Kretinga Vienuolynas, tentelnUdja.
ANAS PADU VIETia”
A# iMtfLl* *- • ** _< tt* -»- - .
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B N. J. Taiti fe U® ftii- fe kitose’ draugijose pimmię^
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Priifcydu . /
Knr-gi • jums M 

Baltis,
gas. N'eįifaBydb rugiagėlės; fc 

* tiktai iūuUu ikyse
Je-jp.
i&tt nd M taferiėfo-
aur širdy f — Mzinatt ^Uk f ■ 

ktėtejo rūgiugeles- rttgiagd-' 
lės migiuose... dangus, kaip ru
giagėlės. .. kaip '* rugiagėlės
ųUutes,.. tilikMejo

/diliai...
■, .• .f ■

v

"5 vį
1 • du
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komos, bet paąfeoM kad jie sŽt' J 

vadinę,
resni už ponios.. . įeiki* b|®į$J 
ViniU ?# f K :'*■ ’/ ' ; ’. 'jBįH 
' Vtsųblfe’bę randų įėdaktęį^i^ 
tame kad pe religijas Žmo^iuClį^g 
jlgižka ųexali0njnkų įstaigą-'|įg| 

laidojo, kurs visiškai buvęs 
ligi jos. Žinoma, Romos itiažn^į^ 
yru grynai religijiM Užiatu 
kovotojams prieš reliną ■ ji jn(

i • 'ir.. ii*'

ftomos religiją teikia visiškai 'jį 
griauti? Tam suor^anfeūoia t 
zaUežniulęai, / kurie, anot,<r 

laimėjo tiek, kiek ŽaljUdĮf;

A *

<< f

S. ktata Hri ŠtjftW tfrrb. Kazio : Dabar kaip girdėju yra užtinus 
»IMM, s.’j. Tsiį! fe to ai-' ■ --U;— 
,ttt« W H !W 86H>. Kaista prt- ■ęe‘<- “ W 
įta .^"''"■^idyuvoHtarokyii.vy^

kiam ;Pb jo iigo MKknnmo.tH-- •• \

uĮiijbsr taip . Jca^p ^mbl^enai, * kiek 
gitai tiek įįrįlį ■ Maifinistai kat

rie. dįįrbU aut mitšinų gaūųA nuo: 
Utį iki 75 centų įrval.' Taippana
šiai 'ir kitų takųtaėehanikai: vja- 
ni dąugiau, kitimažiau. 13et dal
bai biški^ĮM^M^o, Nekuriu 
dfeblmW šuird iiūt užsikarę ant 
trftftipd k*iko5 Uabat vfel pradės 
dirbti. Bet .daug žmonių be darbo 
yH. Asai paUrčiAu katrie dirba
te,, tai laikykitės ant vietos kol. 
pagerės darbai* ,

Tai tiek kasllnk dai-bų tuom 
sykiu* Kitą'karią plačiau pakal
bėsime iš mędžijfiiiško ir moralio 

atžvilgiu kds-lįnk dirbinirikų ju
dėjimo. . z

; X

Mažai 4ėra rgŠcM*..i|£ d|rb|- 

ginkį šiandieninį klausimų iki 
: kuom .-tenka kfekvientųn mugu
susidurtą *Maiį kaipo esant A A 
K. S. New Yorko ir Nbw* jerąe^ 
apskričio raštininkė tenka ga 
ti laiškų iš įvairių Amerikos lietd- 
yių koloni jų su užklausimais W- 
link mūsų apylinkes, kasdieiiinių 
darbų, judėjimo Kadangi ai nėltt-. 
riti tiek daug liueso laiko, atsaki
nėti* ‘kiekvienam ypatiškai, Ui 
stengsiuos pranešti tamstoms vie
šai: per * laikrašt kaslink darbų 
Ncriarke ir apielinkėje. Dirbtu
vių randam^ Įvairių įvairiausių. 
Hokęslfe- feaprhstsi *pagal į arbą fe 

išsilavinimų. Paprasti* darbiniii- 
: kas uždirba nutr 4ū-iki &24e. j va
landą. . Daugiausiai dirba? 8 v^L | 
dieną. Amatninkaimolderiaifiin- 
dresc/ne unijos nuo 65 ir ankš
čiau. •■ Bet daugiausia dirbą ntio 
stukų (pieee work)..JJnijos- mok 
deriai £aUna $8^L0 j dieną. Kai*- 
pentęriai,K unijos, įgauna priė stū- ____ __________ _______ _v___
bų-statymo pb dėLį. dieną.' Gii*-nįuš j&r striuka včb^jų. Jaiiped* 
dėjau ateityj daugintis mokės. Ne ki lnotai kaip Sūdtganiziiota L. D. pas mus gali nuveikti? if 

.... .' ■■ - • i , * . : '■ < ' ' . - .... 2__ L____ ____ 2

/ ^LV jnr jrJ? i 1 _

jaUfįir pradėjo tarife j virš min<£- 

•bį kfeopį. Taigi fe'ai prisfeašiail 
kaipo remdamas lietuviškas orgi- 
nfeĄrijaS fe ttotadįinm Jersey ;Ci* 
ta, N, J. dijeimės gąrhės, bet gi to
ji kuopa taiįj ilgai gyvivo kolei 
įgęife. Karias buvo pirmininku. 
Paskui mes Jersėy City ’iėčiai mv 

’ĮataM prašaliMi Itazlą. Štai s.akd ; 
1 jfe valetas, ar gal gt meš-pa* 

ti* matai supratititm. $fedi mes 
fe pMyS galibi išsirinkti pinriinta- 
ką. TMifei tuo jaus fe apkiėmS Pj4’~ 
ttnhinkau’ti kaipo būdamas arba 
pasirodydamas šviesesnis žmogus, 
tai sako paroftyrittką aš.galfu, tat 
dabar matom mūsų pirmininko 
darbuotę. Jau keturi metai kaip 
pirmininku, o dar susirinkimo ne
turėjom nei vieno. Tai matosi: 
koksai jisai smart.

. Pas mūrais daugiausiai lietuviai 
užsiima^smuklernis ir munšainu 
namuose, kazyrėm, ^auliukais fe 
svetimomis moterėlėmis lankyda
mi smukles fe. kotelius. Taigi ką

tf^ m^y be a otaiy bnt t am fc|t
am?

' ’ ■

So. Bostone socialistų laiktiištiH 
viską taisydamas Ir lygybę dary-’ baisiausia! fe aiioi K. Nori 
danias šaulria : koks yra skirtumi|s 

i tarpe Lmvrened’o lietiivių tauti
nės bažnyčios ir katalikų V’ 

■ Katalikų^ Bažnyčią įsteigč ,8lti 
uolos-teįsyhčs Antrasai Asmito 
Švenčiausios Trejybes dėl žmonių 
dūšių išganymo 1924 metai atgal.

Laivrendok) L. T. B, UezalieŽ-
• X ’ f

pinkus suorganizavo iš klystam 
čiųjų katalikų, ant melo, pątvii*' 
lięs žmogus^ .prasigėręs atskalūnds 
tąsys Mickevičius, 1916 in. delei 
Laivręiieeio l|etu^ių ,kht|liktĮ su.? 
laisvamunipinĮO. ‘. ’3'« •* ; t

Ar Jėzui sekasi žmones per sa
vo Bažnyčia išganyti, atšalę^ re
daktorius Išganytojau* nepaklaus 
ir manęs suprasti neųorės, nes 
dūšios išganymą jis burtais vadi*. 
na. Bet kad suorganizavimas fe ; 
T. B. buvo siekis sulaisvamaninti 
Laivrenee ’o lietuvius katalikus ir 
kad nevisai tas atsiektai, ,tai pats 
laikraštis rašo. ' 1 ’

“ Tautinę parapiją čik sutvėrė 
kun. Mickevičius 1916 metais? 
Žmonės atsikratę nito Romos trus-/ 
to,; nusipirko sau bažnyčią ii- įsi
gijo kapines, • kurias južvandino 
laisvomis neprigulmingomis’. r Kol 
klebonavo Mickevičius; tai ir laiš-, 

* v ■

.vi žmones su *jiw galėjo -susitai- 
jkinū, bųt, kuomet Mi.ekęvieįauą 
vietą > užėmė kun. šleinys, (tai. da-j 

Tykai nukrypo visai kitpn pusėn... 
Kuris neiną ausinės.,. negali bū- 
ti laidojamas neprigulmmgose lri- 

< f i£"t. i I i 1 r J • . ’ P’ t ir r

pinese... Jeigu kuli. Šteinas ir ant 
toliau kvailų bobelių, klausys, tai 
neilgai.pm. čia seksis.” , ’ z

Reiškiu . pats bažųyęi^ sutvėrė-. 
, jUs^galva, ųtžvardino .jų laisvarir su 
juo galėjo Susitaikinti ir “laisvi 
žmonės.” Kaip galima dviem po
nam tarnauti ? fe religijai fe prię^- 
religijikiV’ Karalija pasiskirsčiusi 
gyvuoti negali. Atskiri katalikai 
nuo šv. Praneiškatis pdrapijds pa
norėjo katalikiško - virsgamtiš^O 
tikėjimo vadai gi bruka jiems lais- 
vamanybę. - .

Lietuvių kbmunistų laikraštis 
Brooklyiie dar labiau atvožiu lais-

• i

vamanių pinkles “tautiškai dievo
tiesiems.” • .

“Su šitomis drg. K, Kaupinio 
laidotuvėmis rišasi dau gir visuo
meninių dalykų, nes tautiški pa-, 
rapijonai ir jų visa parapija nu
sitraukė kaukę nuo ąavO veido ir 
pasirodė tikroj šviesoj. Lig šiol 
daugelis manė, velionis fe gi nebu
vo liuosas nuo tos minties, kad 
tautiška bažnyčia ir kapinės yra 
nors truputį žmoniškesnės, bėgti

• * - - . * ♦ • . • . - - . 9
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; : gsytiR£
^jrs .'ŠorPisėi jfe takįį #

—?ĮferiiėBti bkera^sai gįį. 
Ve įmodnkų ry^„ JMfe■ įjf^ tį 

las. Gabus įktąi ta<a<į kai 
Iiibtttė ieWį sūdiw fot 
gurbą M: Mvebš nuo kil kytj Bu- 

Į*ri$i; jh iiėgaii gįr^tiJiy.. KW 
saht, jis negaiiįįytill<j,

? Jo protas^ pametęs -- a lanksttL- 
įi,. suštinga . Jis M-
žinttriarint Jis dirbau tų*pati» 
k»> dirbu > piro-įiieliml^į jĮtisais 

s tūkstančiais metų.

BiįtšU viSų gj'vėiuūiabftę Wto, 
kol nepatik jo dzi^įva. jų 
blauzdos lyg baleriiid&i.'mažu
te galvų, ir, lyg vfrve^ rankos: 
jo gyvybei vienos kojoįoS toikiU 

r Štai dailide. Šešiotli^Įikų, aš< 
tuonioliką valandų par^oijepiati- 
na, pakėlęs kairiųjų į kad 
ja-prilaikius lentų. I Ir kųjdš 
pirštai, virta pirštais Lezdžio- 
nes. Galėtų jais laikųį jęyti savo 
valgomąsias lazdeles.

Prisižiūrėkite piršta^tums mat
ui ninkaut o jii, rąštinb^gikų, jaš- 
mos supirkinėtojų; p:; prisižiūrė
kite chanų teisių dak^taiui su 
didele galva ant nienki^itėio' kū
no;' pažiūrėkite' į me^edsvai-rii- 
dus gerkulesus, kurie, ^9 dvi^aidę 
dainelę niūniuodami, į yeika di
džiules sunkenybes (j) Qnk ’Š&i-- 
cliajiniai ponai vežid.ų^a tiįiti 
“brokerius,J’ — • biržuos zui
kius!).—Visi jie iš maąjfeagenst vie
nam darbui. Mintis^: kurčiose 
y • .^.

1

fcĄiMr - <

Sr v I

VtQ,!l 
su muilu.

čia <fkaukę” nusimovė 1 e kas 
kitas kaip laisvamaniai, nes, yfe 
įlysijavo prie tikinčių, sakydavos 
esą katalikais, tik kunigų nea^T* 
kėnčia. Net laikraščiuose viešai 

■ gindavosi užmetimus kad jie ne- 
■katalikais .Kiiygries iašyilę^rio 
kad katąljkas $$1 būti/fę' stažą- 
rietis, kati aoeialjstas gaU’bŪti

r- •
pūčiurtm grit- 

_ žltmė, ■ iįe3 faplm, tai žydi hi- 

s G kada, rugiagėlės pagels, 
įfagels; danguj ęagfels-Oitfe b 

idsiiea jthiM feril dfed- 
' rid į— tiktai Ma ^tinin3i, jq£ 
tat — tūgtaįeliiį dekdį feėdb 

;iihS... įetžytišjo triglag& 

les.
Vedė Vai. Vidvįi^U.

■ Ž. ŽAĖHiOS. ■
* > A X ■

Būna didfelės it mažos žaiž- 
ddk Mažesnės ūžgija; ir nepa
lieka ženklo. DidŽioMos — ūžj 

bet palieka raudus.
..-i tį&ipkūne, '

• 4 Būrid didelės ir mažesnės 
įtaiz&os. Mažesnės Užgyja, -bėt

|' 4$&Hėk& rdfedai; DiOdSiba vi-
į 1 krauju pasruvę. .

į /Būna didelės ir mažesnės
j žaizdos. Mažesnės — vis kraii-
[■ s jupasruvę. Didžiąsias—ulžgy- 

tiktdtt., mirtis....... ..............
.Taip sieloje.

3. -ŽMOGUB.
-v-——

’ A^Čjd, žmdgtts į sava Dievų 
jrsako:

— Dieve! — Atimk iš manęs 
Vargų, Ašarų ir Ligų, 6 duok 
man Laisvę, Laimę ir Sveiku
tį., ' • /

Bfekšs ii’ sSkp:
— Gerdi, žtadgMt, bus taij> 

kaip, tu nori. Ir pradėjo žmo
gus gyventi be Vargo, be Aša- 
rbk, bb Lig-dSy — bet laisvas, 
la nungas in sveikas.

Ąbt šiai ŽtėiiiŪ Mirtis ii- sa

ko:
— Žutogaių laikas iniiti. 
Kada žtiidgūs gyveno 

Vargu, Ašara 
nekartų/troško ir laukė Mir
ties, W dabai* jam bftvė gaila 
gyvybės.

1 Ir nuėjo žniogūs į savo Die
vų ir sako:

— feodei Tū; Dieve, nori iš 
manęs atimti tų, ką patą dova
nojai. Pašalink nuo iiianęš 
Mirtį.

Dievhs ii1 sako:
*— Gfefaij žt^ogiltb būš fetff, 

kaip tu nori.. Slinko amžiai, 
bėgo laikas,

fe Ateina Snibgus į slvo Diė- 
y^itsa^o:

— Dieve, viškų . Styrimi, 
viskį p^aŽinAta tiktai Atatia Ii- 
Ita man tieliitatiii. • ‘ ■

Dievūs ir sako :
- Ko-£i tik tl-okš-

- ALiHD&s, sįkd žn^gus.A
, > d’aO'žtnogtti mir-

v«tt ta 

.jsiiąata u

* feip, Jiė
. Šapelis; Užstojęs kelta,

‘ BkiŠkytik visų skridulį 
j^roce^Jų, fetaslproti įeriig- 
ft ifeWitaėItL ^rdfus-r-insli& 

tas nukreiptas vieijto feii^ėn/ 
Tas pats su clurMUta Vk>- 

įniptieH im

r

les.

s.
t ~ ,.-.r.t .....

* Ar 6sate skaitę kada nors lai-, 
bastyje kokią uorsinaūjrenelę iš 
šios kolonijom O kėdei taip yra? 
■Bėriui kad Jėrsey City lietųviAi 
iiėiUrf kada parašyti adei kada 
skaityti; » Štai karite dalykas. Pas

f,
k

K.

v

#

. k.

<-* {'.
ri

k

K

sorose. ;.

' • Praeities laikuose, įšpnniųn^ 
gai valdant Impeiuim^jiaį  ̂■ 
losovas mokė ‘vengti įminan
čio darbo ir nei žemdįtoiu, nei 
audėju, nei bronzos Iii liejiku ne
būti, nes protas ir išminu jhnttis, nuo 
kasdienio dasilytėjiiiuąim: wSU tais 
pačiais daiktais, tuoiui^ p.tt dar
bu, atbunka.

y Kas atmena it galeli dabar

/ ■ . . /!
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(JėrSkls Pnin-Espeherio Trynimu
:: ftcUtdk-.Ilįd Jtc>, kuomet jau Ijun Mt: 

vorHpis atgulti. Ptf šunWm <Ueii*». 
darbui, wĮV0,r^»j5pinf Kojom i« pe.SfflH

. suteik pamiigvinitmi l , , ■
Znmgu-f, kui'Jsį. dirba, su savo iiSfflUV 

lai«, nvmi'LTmfi wrgalW|u. 1’afliĄthMV 
Pifi-Ei*eHifi» t^ifrluti i*at.Au4H« vięM-; 

. ‘iavcĮiąkitn ipkajltdiiniij pefitj fr dlCRlįin- 
•Clij * si||iavhj. pilii-Ejt)pilliįK*,p4UW 
jrvMkus: imftiici giirdje padStyji’l .
. 3Ge. Ir 7dė.. už bpnlį< ajitiitaite.''
.’ ’ J (.. f, ADi RICŪTER & CO. . ? 

IOMIa 5<h 4U» Sty
Bu : -*

> ♦ 
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1

SU

ra ii* Ligų, jis pats

: Ir Dievas 
€

i
r

sekti Filosovo žodžiuotis ? Vieni 
turtuoliai bei te^Mctroveidės 
gralžuolės suspaustasis koju
kėmis. ■ .

»- ‘ »
Likusieji paniekinai,jqo, { Jr ją 

protas" sustingo.

Taip. Jie — sVuzt^Tės.

Vertė Vai. Viifyjriugirytė.

U-

L. D. K. S. Conn. A- Apskričio-* 
Plankas, tts. ,

L. D. K. S. Conn. apskričio 
jusanetihis susiriiikinii^tt;as įvyks 
mlandžio 27 dienų, : įle.
tais šv. Jurgio parapijas svetai
nėjeant Šouth Park iįfc ^vbnue.: 
Biidgeport, Conn. Šefeijos pra
sidės' 1 :S0 vai. po piei^ietų.

Lai kiekviena kuopia siunčia 
kuodaugiausia deleg&^t  ̂į, ši su
važiavimą, nesšisr.vra pries- 
seiminis stivažiavimasibj^ kuriame 
daugiausia geru dėl
L. D..K.^. «erinfew btts 
svaiĄtonia.' Meg -jK0
dauęisb Biis dėlegalife^ tug ge
riau gailini išrinkt1^ geriausių 
ypatų atštovwti;fniū:fe- ivpskriti 
i“sęimąf
. Tegul nei, viena . ki Ujopa' nesi- 
lieka neprisiuntu^ kdkeletos dele- ‘ 

suvažiavimr^. yisos į 
darbų, sugalvokit^ • geriausius 
įnešimus iLpatarinpfes į 
:š6uUį<at,W^pSdyinW'ąi^, ■ ‘ ■:' 

Conn. Ajnikr.-ąašlliytiįiuike
■ ■ '■/M..5WfeW®įįfciiitėr 

. ■ 70 ffaHtiė* Str^treet,
®8w Coan,

—.. . . .. . . ,

Pranešimas.

7

K ,f. ir K. i
VAUDYBM AP»M#« 

riRihJttsm — m. twj, Bfapmįui, - 3KL3SsJ?-n’ Ftf’AffiKKJ. 
"•-*• ••■ Jkfrtita.

%

sušfpr&timaš Ūdosprogos jiems 
SdUųkti ti&W tetiki pti-

gėibšti &$$$$ & pšš^ kad
jie yru lygūs, - kati? savMtšfri' I

'-'i&s kokiu lik' •;‘
tvėiišjiitk6pe«icijas.

tfjefeV eiltt^rij^Era^į

t

/
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r
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NEi^Mįi8KiWB Si08 i>RifG<^, Se'Š iii. ŠĮ. MENESĮ BUS

. ■—' 'J-'1 ............ •.■•■—i. 1 i

Dovanas biįš ši^kėidM^ A* prenumerato-
ritiįi; ^tisiūni^siam; įmetus 0.5Ū (Bostone ir apielinkSje k
$5.56j dūbšime įri Įtaa^gHįi gėrbianrd dkrbinjnk^ tėvo kufi. 
F. it & m t § i A, Skaitytojaikas
yra-kaitas: 'tife|taisėkiįį[aįri, k&p tartūdliai
skriaudžia Ž^biid^kbs -fe: lo&s keliais ėidami daĄnmnkai
gali palengvinti AįMt sitį Aviėjiį knygų> kiekvita&j skai-

v tytojas gaus dovanų priedo-Mo atviručių šfeLietuvos miestų herbąis- 
žeūklais. "

■<| *
tF«

'f •

TAŠ BOtfAirAŠŠėijOlS ŠIKTAI BALAltiSžld Mift&SY, 
' TAlOl jAŠi^ūBINklTE.

______________ - ‘ cW-it.>»r.’vS'- . .. i- .. *• -* - ■■
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:c6lūŽl
• ;; . . . MĖNCHEJĮ . 
it yleųos Mėsos kambarį' 
vais. ŠąuiFpritMsyŪ 31—^.. 
įlaiYafe^.^ąteriėi^ tetaromi i 
ir 4 lovų Kambariai, tąlvakor- 

tMU raitomas''tofcusk vlfefifėr 'ii- 
■gei
JM

i

«

ELIZABĖTH, JT, J. 
w _ —A- - ■- ■

Brangūs broliai darbiūink&i fe 
seserys darbininkes! Kokį kelią 
esate pabrinkę į geresnę, ateitį? 
Šiandiena darbininkui stovi du 
skirtingi, keliai Vienas geresnę; 
ateitį žada, o kitas į prapulti ta
da. Štafenekurie iš daugelio aięų. 
Laimingas kelias į bažnyčią* 
žūtingas ir kruvinas —Aarčta- 

: mą. Prakilnus ‘ fe tobulas. skaity
mas katalikišlUi knygų fe laikraš
čių ,0. prakeiktas gėiyiSas fe Aazy-" 
ravimas. Aš jus .kviečiu į bendrą 
darbų, idėjos fe pasišventimo, i-' 
$aąt broliu^ lietuvius ^riė niąstyr 
mo žadink Jūa gterbianiiejb kurie 
Beturite dar. užnuodytos minties 
be’dievišku timkštumuj, stokitA.ei- 

; len darbininkų organizacijos po 
globa šv, Juozapo .Jei mūs pa^ių 
gero visais atžvilgiais. Svarbiau
siai gal bus šie t pasirodymas ste 
riimtąučiam&kad mes esam U pra*

-■*11 - 

rities garbinga tauta, l&vint savy-

*.......... «b
fla tarp mąstančiųjų darbininkų

apŠUpti r Vyručiai ir moterėlės,, 
supraskit^ .tiabir laikas ap^iriū- 
piiit) kad paskui nereiktų gailėtis. 
Ataiilikife kad gyvenam perver's- 
mių gadynėj? Jei nebūsim orga
nizuoti -ta- ifttdrų nesustabdysime. 
T^Įgbbr^^žti^kimės ir tverkime 
naują pasaulį ant kooperacijos pa*

1 Tėl^risUja L. A it. S. Są 
jfeBgA fe' jos'.-įgauta '<4feathtabi- 
kas.’l Pasaulinės galybes šiukfe- 
^Ss ^lurktiavmiaiS^ Londonan inuo 
i^rtalĮci;iki 12*tos d. liė* 

:^os itaustiAf;1924: metų. KaS-Žįp 
ąr ir. Birių Vos ‘galiūnai kriečiami? 

starstd šios organfea- 
erjta* ‘ American Sdeiety of. 
Oivii Thę>' American.
Institute oi-Mįning: ant MetaHtfe- 
gtęal inginėeršį A V,,. A.

A'X < ir t.X, 
*^ąujitaoą 'Blizabeta’e nesma

gios. Artintai Velykes o mūsų ku
nigai abu serga. Klebonas B &n- 
džiuri'kur išvažiavęs gydosi, o kūn.

!•- d

kiti Sau ramia sąžine geria prisivl- bažnyčios. Vardo dienoje, po pA- 
į’ę nuodų ir prisigėrę krapinėja - maldų vaikučiai §msirinko į baž- 
gatvėmis, koliodami praeivius. 
Liūdna. ’

Darbai eina po senovei. Uždar-
* )is menkas: į valandą mokama 
Singėrio nUo 35 iki 57c. Dirba .9 
ir pusę vai. į dieiią.

VU1V& $UXMXU&<1* kMUk«> «Įk¥*uw ni^V^v* u«iunf«»U4 WUVOI> v

jr doros supratimą. Malonu rž** Mndtavteta MgftMuj nuimiiais

i Vietinis.

įritinę salę padeklemavo, padaina
vo, sulošė mažą veikaliuką ii- in- 
teikė smulkias dovanėles geri), 
kiui. Losinskui. Vienok atsirado 
žmonių, kuriems tas kitaip atrė-

’ . /

ParąpijonaS.

isses^ifajvEfefMt. 
I*"' PEK MVBRP08I.

Ant Kaujį, Bidelię, MM 
Aliėju Varomų Laivų:

SCTTH U...Baland. 27, Uėg, 20' 
CAMEIiONIA ........ Gegiižfd 11

Greitas patarnavimas t Lietai* j 
lt Visas Baltijos vaisto/W : 
Mm ’pot^.gęrąa^gis., . i 

Taipgi Is Nefe Yorko, ^pattital i 
prižiurta kėlioj į LlettiVą fe tų 

a šas Baltijos valstijas jįaa.mtitt«> į 
g niuką ant trijų minių tnflllfflfc ' 
5. bu persėdimu Southainptohe < 
Imaubetaioa, A<JtnTA»jA« 

I BBhSNaASlA. n 
s Talp-gi reguliaria V ISpIauklmal ■ 

2 tiesiui į Hamburgą, ant naujų allft- : 
& jumi kūrinančių laitų. 3 kleėa.1 «■ 
51’iiiayą ęi06.50), Jl Bamburgt 
it W.5O. Karės tafeij j
g CDNARB piniginiai orderiai; g- j 
v mokami Lietuvoj igreital, uftito-; 
0 * WpMtiir įlįb j

■JH0ŠLto'. Ml? I ■■'■•' 1

t1

riųtal, gerąi.

-.minld-, 
gCUNAAtlNE), 
$iS&West.fc 
gBoston,Mass.t

. * *į 
O.

No. 30 “Darbininko’f tapo pk- 

talpintas straipsnis tėvo, itale, 
būk šeriėrj’S lupd kailį nuo teviy 
/toksai nežinomo tėvo išsirciški- 
ijias ne tik įžeidžia gerk, kunigų 
ir gerbi seseris, bet" lygiai įžeidžia 
ir tęvus, kurie įtaip mano, ne|u: 
anas-.tėvas. Mes tęvai džiaugia
mės, kad geėb. seserys kaip Įma
nydamos lavina mūsų vaikueiife. 
Atidavimas pasveikidinm gei‘b. 
kun.' Losinskui Vuvo mūsų vil
kams didžiausis entuziamas. Mė» 
tėvai kartu džiaugiamės, kad mū
sų vaikučiai per tai i&uokata gerb

ti* tuom pačiu dt-
krypcta. Žmo-nervais.'i
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|ATSEADK1MAS 
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į.^udarffO p^$jte&us ir į ki- 
. tųs^W ir 4uo^iiiis^taliteus 

* Amerike,

< - Gerbiamieji • Tautiečiai 1
. . Pasitikėdamas Jūsų gerumu 
ir (hiošminiū drįstu! kreiptis 7 
,Tųs .su svarinu reikalu Ir pra- 

: .^nu*' ■ •1 -■* '■ ;■ **■ ■ •' ■
‘ ĮiJdudsiykad Jųnia' jau ži- 
•noinaeyi{a, tad mūšį tniediiiė 
bažnytėlė kudegC įigi šiol 

neprieita bnvAligf jos sta-1 
‘tybiitį turinli vis laukė geres
nei JaiteįJ Atvykus man pra
eitais hnėtoia spalių mM; Su J 

'dai^nii IĮ1 ^painačias parapt jie-- 
Ailj tikhik noriis ir pasnyžiinus 
jjitsistatyti ūmą'i imžnjrčią, ė- 
miausi^ to sunkaus, bet prakil- 
nauA darbo/ nės rites, Itonigai; 
įrivaioni§; statyti ir "dvašiites 
Žmonių* širdie' l)^My$h& f h4 
-medžia^ries'Dievo garbei ,briž-t 
AyčiA4 ir'iriūl^s namus. ' Pra
dėtas darbas sekasi? Pasisekė 
man išgauti iš valdžios akme
nų-bažnyčios statymui, ,tai gi 
iries pasiryžę esame' statyti ak- 
inėiiine bažnyčią; ,Mu silvežė- 
ine į 600 meteriit akmemjx lie
ta dar kita tiek suvežti. Jau 
išgavau-1Ž Jrąidžids ’ ir miško 
medžiagos papiginta kaina ir 
■Sii- 'inžinierium • galutinai susi
tariau, 'Kuris jau daro bažny
čiai pianus. Dus jodviem bokš
tais, *35 metrų ilgio, 16 — plo- 
čiė’ ir’ 10 ’ūt. augšeio,’ StrliUje 
’ ‘ baroko.u Pavasary pradė- 
šiiiiė .pamatus.- Parapijiė'čirii, 
nutarė išėmėt’ dėti miol rttorgo 
po- 3 litus, bet'pinigai Slinkiai 
iždair plaukia, nes Visi} sltitn- 
džiMšt su-litais* ■ ': :; '
■' 'TaigirirįštiLk^oiptis,- Gerbia
mieji,' ' ir į: Jus, tad Tnus su
šelptume t taip svarbiam reika
le? Prąšau nepasigailėti dole
rių dąip prakilnįain tikslitįj. o 
jfe-įfW £ bažnyįėl^>niels 

Į)iev^.,Jumsipalaimps..; Be- to

f? toHkurii? tt Vis tai, įinklSsi ątL|pasirodb- terasa net. mj 10 dovanų, 
f įtraukti.katalikus ,wktąteas jiems j^ksdėjtis. Orkestrai Grą-nd maršą 

t griežtį ptąšideda kr JiaToda^ri^1® 
pasirėdžiusių ir buvo renkami vi- 
ąi kuri® juokingiau-
šiai buvo apsirėdė- .Lažnūja dq- 
vaną jsekantysrprmia JJąliukonie- 
Uė gavę pirmą dovaną, antrą įą- 
Vauą laimėjo ponia jtfinQtiėnę\ į- 

p. Ąųdrin^ęyičienė,
' Yjį svetimtautis, Jbtą -r-

ęąpliąusteaį O-tą -p* Oną Amu-’ 
•3iitŠ,’ maža mergaitė, 7-tą — W. 
’Eiddkėričiįn^ į-tą ^.Ona JCuh- 
raitė, Rankos^Jy

^ftuteęyičieąm ($rip-gi ir 
-rišt gavo. šųriirižjnti^tik 
anisimaskavįmb. yisos d pdavanų' 
•buvo, suaukotos pačių, •draugijos 
narių. ^ukkYO.PĮbigąĮąsokanMo ’̂ 
narės; M, Vį. JftnkąWkjone- 
Ona Smieįenė-1-5-00, fQna/« Bw; 
žauskįcnė $5100, o dovanas auka-; 
vo: Ona Pimasavimonė, .PetronĘ 
iMinotienė, Magi - Mžiraus^ąnė4 
na. ^fątrtišwkienėT „Jieva Į^dtrą*’ 
;saiti«pe» Mušipskiep&,s. 0nla. Le- 
sauskiepė, ^lag. Muraškienš, Ant. 
Akelięiri^ ^ttkhėtiSiėnū. Vi
soms atjJ^vurio^ms .draugiją taria 
širdin^ aeift*. Bd to,'iri vėt prflr 
dejo Orkestrą griežti. Senesnieji- 
išsiskirstė,'o jaunimas šoko iki 12 
valandai ir viri biiva .u^ganedįiiti;: 
I|tiknriąteQŽW jautėsi jgg 
veja net ikym Velykų, Ir y 6j vi- • 
jsi. laukia kadp; bus galima, tofcf ya- 
kąrą sulaukti , P* -rięs*^ pasakius,- 
tas. vąfcąras buvo, sumanytas ‘perį 
gabias nares,dėl'nąųjų vargonų- v rt‘ S * • ’ J ’“***•.. i i 1 -„f
naudos. Kadangi draugija n|nd- 
rpjo, ldtom mažranėnj1: drąiigijoii 
pasiduoti. , Ąįan rodos. :kad. murij 
draugi ja iy pralenkė; .visas r kitos

'?!3

turiu dar pariskūstF, kad plė
šikai apiplėšė uįmų bažnytėlę, 
išvogdami piltas (kubkafc) ir 
teiriikTi>% taigi ir pnškos netu
rime, u nupirkti neįstengiame  ̂

Prašau surasti aukotojų 
vax4u> ir pavardes irlriok mv 
jkojo, kad aš galėčiau juos 
kkrihti ■'ir kidkvru 
jiam kvitą prishistu VAmiteik- 
tos aukas tariu

Augšto širdin^M a&i 

Sudargo klebonas
į , . Kum ByimdMr

Pinigim, raugtu šilty ųntra^uį
Lithuania, paštas Jiuj,arkas,’

- kunigui M, Brundzai, Sudargo 
Mfebdiiuir’ ’
:r.-: .. / .-V............ ■’

Kulbes Lįet,d-Vyčiu Argiiim 
•/fVįįrie^’ radąktorius Mulus 
Klijus h* ilk ką iš Lietuvos u(;- 
• vykęs p, ,PL Vinims. Hogri-, 
ųės jtumimiL dąlmtees ixw,iitiu- 

tie« problemą, * f 
i mirkti' bus ‘priimami
inuragįAtu mdkešniu/ / ... < 
.■ Amerikoj • jaimiine, pu-
mąstyk apie ąteitį^ Dirk ideu* 
i)us, <itėik} &• strik po Kristaus 
Veiiavm Tagalbėk ‘'jkitoytį o- 
hftluįri “Tautai ir <Bttžnyčiai, n

U V. 17 kp valdyba.

REMTO NAUJIENA 
'; Tik teį esame garię & vienos 
kompanijos pasiūlymu naujo, 
ypatingai Amerikojė indojtfaus 

tfirng'A Senovę* Gtebtu.
-*• . V sata. -■ i: L rf.

yrą bmgiąušjąę tai išjganyiras 
iį»HWt ir heklaurant Yieąo Die- 

, Komunistų laikraštis tsako yj- 
riėms Etetriyiira’ri luisvięms ‘‘airi* 
vėre akys kokią mra turimo baž- 

y'ų'nyčią ir laisy., kapines. I&t ir ii* 
kint^msdar labiau MsH’Sril akya-- 
žitie' suklydę, katalikai pagat&vi 
vartoti anglišką Z išsireiškimą“ 
<4You eari f opi šame peoplą sojne 

. time. You can not fop] aU. peoplc 
611 tljo time. ” Jie mato ir tą Jn tą 
laisvamanių triksą ir pako jau gii-' 
u®, grįšime į (javu vietą, 
. Kitas anglų išsitarimas, Šiai kląi- 
dinanciai situacijai tinkar tai 
may be erazy būt I am bot a fooL" 
Suklydę katalikai prisipažįsta bu
vę užpykę-įsišeliję, bet: jfe rieliur- 
bifti. Ir gudriems laisvamaniams^ 
kad ir Akiniams ištikrųjų. neilgai 
tesiselčs juos beklaidinti. Ji<Ygi‘Įž- 
ta būriais. • •

* Reiktų ir laisvamaniams ■ -atsi
minti kad jų nito religijos atsikra- 
tyrias nepadaro Jų laisvais, nepyk'

• s Ruimingais ir Iflhningais. ’ Jie ma
tą kad ir be vyskupo -popiežio ka
pines tikrai p-a priguĮmingos,.kad- 
laisvas “Keleivis“’ nėra f liuesas 
nuo bedieves' ‘ ‘ Sandaros * * užpul
dinėjimu ir 1.1: Taigi kuomet-bus 
taika? Tuomet,' kuomet klausysi
me Dievo ir Jam tarnausime.: • <• į

Reporteris.

" PROVIDENCE, R. I.
7 “■ -.(.i

•Mįšųos šv. Kazimiero bažnyčioje.

Nuo balandžio 6 iki balhhdžio
•' ,17(1.’1924 m. t. v. por visą'šavai- . ..... 4

. 'te,/bus mūsų bažnyčioje .misijos. kita»s ..draugija?, nes peilio ^a.tliky 
Misijas duos gerb.’ Tėvas Alfonsas WM|20p w-vįsi per pirim M M
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Marija, pasionistas, -piVihą syk 
1^1‘Ovideuo, R. I. ■ . ‘

•Kadangi tai yra gavėnios, ketu-
• 1'nmlešin‘itiVfltėnų pasninko laikas, 

JodęTlabai patogu^ MrismŠ 'FravV 
dęAėo ir apielbikėš lictnvitnhfc* at- 
liittivėlykinę iŠpiižintį'. Ne Hbb 
priežasties Bažnyčia- įsako' apie* 

‘Velykas priimti 5v. Sakramentus. 
Tv iiati gamta pavasariop-tapytum 
iš. numirusių keliasi,' nurodo laiką, 
jog jau yra valanda mumis' ‘iš 
miego kelties. 1 Pati gamta, rodos,

vrągina žmogų per mirtingąją nuo
dėmę tarsi apmirusį, keltie^ iš nu
mirusių per išpažintį, o priimant 

.' Komuniją, Vienyties su Klastū
nai, “vdant kaip Kristus kėlės iš 
nųinirusių. pąr .Tė^,. garlię, taip ir 
mes elgtumėm^s naujame gyveni
me/’ Nes,) jri'kak galėdamas, nė- 

. priimti? šv. Sakramentų nei vieno 
karto į* metus apie Velykas^., pa; 
pildytą sunkią nuodėmę ir miręs 
be išpažinties, negalėtų būti palai
dotas pagal Bažnyčios apeigas 

; šventojo vietoje. Už tad, jei kas 
ir yra1 apleidęs velykinę nepriva
lei ilgiaus laukti, bet kuogretčiau-' 
šiai turi atlikti savo, kaipo R. Ka*- 
tuliko, priedermę. Todėl dar kar-

* , tą kviečiu visus Providenco ir a- 
plelinkės lietuvius naudotis misi
jų gražiais pamokinimais ir atliko 
'ti velykinę išpažintį.

^Kun. Julius Čaplikas, 
klebonas.

v

CLEVELAND, OH1O.

Kovo 4 dieną Moterų Aušros 
Vartų Draugija buvo surengus už
žavėtą maskinį vakarėli, kuris pa
vyko labai puikiai. Kaip tik sve
tainės durys tapo atidarytos, tai 
ir žmonių pradėjo pulkais i-inkties 
ir iki 8:30 jau publikos prisirin
ko,, pilna svetainė. Man vaikščio- 
jiiijt girdėjosi moterėles kalbant 
tarp savęs. Sako, ot šiandien auš- 
l’ietės tai pasipinigaus, ,nes. pub
likos prisirinko virš 600. Ir visi 
linksmai leido vakarą. Buvo daug 
upsimaskavusių senų, jauni} ir 
įnamį ir štai jau apie 10 vai. pa
sirodo pro gramo ir vakaro prižiū
rėtoja M. Jankauskiene ir prane
ša jog dabar prasidės maršavimas.

. Pakvietė visūs apsimaskavusius 
susirinkti. Publikos prašė kad pa- 
liuosuotų maž daug vidurį svetai
nės dėl: maldavimo.

t, 4 •
» , -č

l
yV.

PRANERim?
Lietuviu Kopė

rab^ve^' Bąjįtn^bį .
Anglijos Apskričio >priešseiibi- 
uis ekstra snvažiaviinas įvyks

* ATLAIDAIV 

f _•
; AtermiRČią. Aedelig Petro 
lietuvių bažnyčioje’ prasidės 40 
valandų atlaidai,

. KAOAa WARĖSNIS. •;
1 ' . - <•
i B Virsta fatd Kmi? 
nas esąs daug švaresnis, iiėgii 
Bostonas. [,

*■

KENO GERESNfi FILOSO- 
■•'i . ' '; fija; . ’ ’ ■ ■' ■

v
žandarą’1 pastariąjanra nųi 

įnoryje atsiliepė dėl ‘ Darįii- 
nipko ’ ’ paulinė j imo. apie jos 
hyiį su ktiri. Gariniini'ir t<y sa- 

Yo pastabą ^BaniMfc,rn^varri ^ - , . - 1 *
<li,jo ’ “Darbininko’.’ filosofija, ^“darimų , (kunigų) lošimo 
Toje pastaboje ’^andai-a” no ’ «■' Yrą tai nepaprasta^ 

felo, o'parodoW‘ 
i jį. ” MinėSuč laitaW tafo wetI-
be kitko: “Kada fftirinds ‘Šo. IS^numeratį ?f.6O, iąe. pą.

-*
f

I ■

*

■ . W So, Bostan

0R,J. C. LANDŽIUS
wmms GYDYTOJAS IR

OHFRUnGAS : ,
506 fe. Broadway, So. Boaton. 

(Kampas G st. ię Brotidsvay)
VALANDOS t 2^, Y—0 ..

v '

r1

®!WBB
Tek Biteėktoli CttMVf 

:< DANTIS T A 8

DR. A,.J. GORMAN
7015 Mala St,» Moatedo, ^a* 

(Kampas Broad Stiteetj . rl
—....... .

Toj..So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Gatlnui Misllįaibčii <r

pwso vALANbos: Rytnls Iki va!/ 
* Po plotų nuo l—O

. ...ff s Vitkfti'ftls’riuoO—0
536|E, Broadway, So. Boston

- a

-Tiom/t t?n+«Tn>r«Gr> TWo/-^e KllKO? -iMUUl ViariUllSV BO.I >• £ >1 * p ■« ' yhwnjtByjnaBįitnlta^^i JSosf<>ne Mh«1anms sffiė, kriil «V » 
S? iLiT w„« •*a«« ŠkaTti<bedwvi1W, toi ta, - MA?

{venth St, So. Boston, ^ass'5 4dn^hininkų užtarčiau’‘Barbi 4Pasiskubinkite, ųes
Į :3G v< po pietų. • • • 7 "T* DarhL . geresnis.

. GerbiamostostaU K.^S.X L*,*
(

kelionę perduoti . į vargonų fondą.. 
Galima sakytį jog: vakimis labai 
ppikjąi, pavyko, dįr ii; vėl. yra ren: 

vakaras Įr su^vei.kątĮi, jcu; 
m ųvyįs..įl plieną gėgnzm . ‘Yni 
išrinkta komisija,' kuri deda Visas 
pastangas ir rūpinasi ljad tik ko- 
^ąriątvdąi surengei ir gražų prog
ramą sudaryti

' ' ’ • ’ 1 * ’ - •> ’« • < * i '*♦<*
■ ,24 d. vęsgudo laikytam susirinki
mu buvo ,4iiug svarbių nutarimų 
dęit ląbo. draugijos ir bažnyčios. 
DauginūsĮai. buvo apkalbėta apie 
draugijos reikalus h\ bažnyčios* 
Apkalbėjus .apie klausyklą, kurią 
minėta draugiją buvo užsakius j 
naują bažnyčią. . Praėjo jau dau
giau kai metą v o dar viš^neistęi^ 
tą, .tad- buvo visti narių pąįrięįau- 
ta, jog būtinai yra reikalinga-kąit 
ant gavėnios būti} gatava. O taip 
ir.nerepcėjo ilgai laukti, nes už są: 
vąjtės laiįo gurinu j bažnyčią,, gi 
riūriu, kad jau klausykla stovi ga
tava. , Ir šiaip min^a ^raUgiją. 
daug visokiais darbais.yrą visut 
atsižymėjusi dėlto, jog j’isos narės 

geros ir šventų minčių.
M. V.

yrį

■ ■ ■ - ■■■■-—-i

LAWRĘNCE, MAS&

GTioyimo^dėlėi..
! "J_____14- • - ■

- Stebėtina: įtiek energijos žmo
nės išeikvoja griovimui, • $er ir 
prie mūsų susitveria tautininku 
būrelis,- vadinasi katalikais kad 
biznis eitų geriau. Raudas socia
listų, v tie ąpsišaukia nebiją kry-- 
žiaųs ir varą Kristaus darbą, ,tik 
ne taip kaip Romos Bažnyčia. Kad 
labiau grioVus — ypatingai Ro
mos Bažnyčią, sutverta nezaliež- 
ninkų bažnyčia, kuria dabar bai
dosi keleivieeiai ir laisvieorai. Sanr 
dąrieciai lauksią. . Gal jięms dairi, 
ginusia teksią Lawrenee iš to ar
dymo-

Ypatingai sandariečiai išrandą 
vis naujų būdų žmones klaidinti. 
Jie artimai bendrauja su svetim
taučiais ii* daug Laivrence’o lietu- 
vių nuveda prie Y. M. O, A., prie 
Žydų prie rasų, prie lęnkiį. - Net 
pati ‘‘tautos bažnyčia” priklauso 
lenkų neraliežnam Manchester’io 
pušvyskūphli-pralotUi. Lietuvių, 
tokia kaip ir vjnkupas vadiiįdavo- 
si tai Stasys Mickevičius.. Vis-gi 
daug jaunimo sandariečiai nUva-

Tuojans irMtįh ‘

V
■' 1

h

ifei^$Wi$ių. 4 Mat U to $fti

-'>

v* > rr• * . . 1• • , » t
dariečiams yrd džiaugsmo1 būk t ite 
jau peisiąiprie Romos i lietuvių'.! 
VlJahari saiidarieČiai išrado naują 
žodi ■— ’žinyčią. -Jie griausią baž
nyčias' kaip Šliupas — yp^itirųbti 
libįnbs ijažbyčią irf steigsią po ą- 
ŽUdlu žinyčias kaip senovės'liofti- 
viaf.r Tik jiems triifkstĄjkriv’aiČių. 
Vienas ' esąs So. Boštonc1 ant 
Broaduay.

. ’ l’akol žinyčiės fabriką laisva
maniai užsuks; jiė traukią protes- 
tohuš evangeliku# ; kurie savotiš
kai aiškina’ Bibliją ir suka kata
likiška žmonių protą ir jų gyveni-1 
riią nuo vėžių. Jau čia buvo viso
kių muzikantų iš Chieagos, Neiv 
Yorkori. kurie, kaip velniukų par
davėjas Mackus, pasakojo kur <y- 
ra mirusieji: danguje, pragare ar 
rojuje. •
; Mat šandariečiai kaip francūzas 

rėvbliūcijonicrius tiki j pasaky
mą : įmeluok', meluok o rasis ir to
kių žriibnių kad ir melui įtikės. Ir 
gausi pasekėjų. Ir visa tai daro
ma kad palinosavus žmones ntio 

'Romos jungo. Kitų jungas jiems 
kvepia. ‘ - a

Greičiausiai kad ir Žinyčios ir 
biblištai tiek -Lavrenee telaimės 
kiek nęzaliežnipkai ir socialistai.

Katalikai čia rodos kaip ir avys 
vilkų tarpe. Bet jie dirba Savo-, 
ttfinihdąmi Jėzaus žodžius: Išduos 
g£ liiii’tin 'brolis brolį, ir tėvas sū
nų? ir kėlsis vaikai prieš gimdyto
jus ir mirtimi juos nužudys. Ir 
būritė visų neapkenčiami dėl ma
no vardo. (Mat. X 21-=-23.) Kata
likai susiprato; atsitraukė nuo vi
sokių suvadžiotojo, susiorganizą- 
yo draugijų, Stato bažnyčią, užlai
ko net du kunigu, rengia daug 
prakalbų ir darbuojasi visų lietu- 
rią naudai, Daug grįžo prie ka
talikų ir daug grįžta.

“Nora‘vyresnis mokinys už sa
vo ipokytoją..»« Jėį šeimynos 
Viešpati -vadina Delzobubn^kaip 

jft

N

: . Geriiiuiiadribs ^'D. ĮL A M. 
A: apskričio1 kuopos,-malonėki
te rinkti atstovus ir rengti įne
šimus į apskričio* suvažiaviina. 
Taipgi ir tos kuopos temdės dar 
nešalo piisidėjuriiK prie aps
kričio tai malonėkite^, prisidėti 
ir prisiųsti savo atvėrus į šį 
suvažiavimų, kadangi Sis suva
žiavimas bus prieš-s'eiminis, to
dėl' malonėkite visos kuopos 
prisiųsti savo atstovus ir in- 
tėilut 'gertj sdihanymų dėl labo 
inuštį organisiaeijos. Ko dau
ginu attsovų suvažiuos, to gė
riau galėsim nutarti geni Su ’ 
iTianyihtj į buriantį,L. TK K. S 
sčifnd,' kuris atsibtis 29 ir 30* 
ild. balandžio š; to.į’ Carpbi’id^ė, 
Mass. Tode]- ^ėrhiajnos kuopos 
jei’ irimus ’riip’i inūsį organižū- 
eijįs gerove, i&j ilialončkite pa
sistengti prisiųsti a^stovtirf ’ į 
apskričiOvSUvažiayittią ii fį‘ sei- 
inį.' O1 jei katros kuopos' jau’ 
Ukraį neišgalėtumėte prisi-ijSti 
atstovų, tai mklopėkitė , įnęši- 
imis siusti apskričio valdybai. 
Lai nelieka nei vienos ktiopds 
kuri iieprisįijštt ’̂ atstovu į'Šį. 
suvažiavimą taipgi ir j sėtiną, 
įdipįęi f gerbtinieji atstovai 
nuftbtiėkite nesivėluoti o pribū
ti laiku, nes šuvažiavimąs pra
sidės paskirtu laiku.

Pirm. M. M. Kamandubs,
20 Faxson Street, 

Montrilo; Mass.
K.ašt. J. V. Smilgis,

127 Čhetiy Street,

%

■ * ,
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Cambridge, Mass.i

!... '------------

PARSIDUODAX “
PHDTO-STVDTO arba plkčerne. Biz
nis išdirbtas per 7 metus;. ftetoU nuo 

•L. It. Iv bažnyčios, ant Ūktelės gatvės. 
Nėra kito Plioto-Stįidio aplink nė lie
tuvio, . nei lenko, nei jokio, o miestas 
yra didelis 90,000 gyventojų. Prie
žastis pardavimo —- važiuoju Lietuvon, 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai suži- 
nojimū| kainos. V. BALČIŪNAS. 121 
So. Fairmont Avė., Sloux City. lova.

(1)

PARSIDUODA PIGIAI
ANT PARDAVIMO ICE-BOS. Tra 
mažai' vartotas ir labai geras. Prie
žastis pardavimo ięrąiistaus į kitų vie
ta. Kam yra, reikalinga atsišaukite. 
T. BUšNI-AUSkAS. 372 \Vį Sėcond Si.. 
So. Boston. Mass. f (1)
...... " ■ ~ ■ "-1' f . ~"1"-
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mus nemoka' pagoti ‘kitaip
protaujančius lietuvius ” Wa^ąmfe ,< Buu^mtaai, 
\ turime pasakyti/l«td knn. *“P lo’ta ?ne ***«»« 
Garmus, nesakė ir nesako, kad s 
reikia iškartihedievitis' “Dar- PABEJUINEAS
bininkni” ir nereikėjo dan'tip®®.®J'oa^wa^’, ®°* ®os^on> Mass 
knn. Garmui pastabos. ' Aleksandras Pdtertberg^ pri.

Tečian. šnekant.apie korimus |imil Keta^ps kuponus 

kitaip .manančių žmonių, tai ■ P, «t ..t'-
sandariečiai privalo atsiminti p ^CAl^RipęE, MASS. : 
Į)r. Šliupo kartuves ,jo vei- lchipo ^ptaigį, su išlyga’ imant 
kale “Dievai, Dangus ir Pra-1 tavorą iš jo kifaųtuvčs. Užlai- 
garas“ Šliupas štavlcą pareis- Lau. visokių .vyriškų, j r nipteriš- 
kė (rtiŠyha šliupinč palikta)pcų .drabužių. s 1 

“Reikia tikėti'es, kad žino- . Dabar pranešu gerbiamiems: 
nes neridnoH d’l^ąvpramydžio-pieūiviains kad aš laikau laik- 
tiosi isž savęs,' is%(įuokt it mul- raštj “Darbinipką” savų krau- 
kinti save, alė kokių gražią die-j tuvęje it kas ateis į krautuve1 
nų jie siildšž kryžius ir šzven- . Ip-j.kraštį gaus tik už .*»
duosi lis į pečių, ‘ pąv.ers ųiom uratus.t ■ , 
s4raneij/is ir taurbš*’ (kfeliktis) 8^7 Cahibridge Street. 
į Vaųdinįęrri sUilytihs, panaiv . Aleksandras Ęotembergąs, 
duos bažnyčias ‘dėl kondertuJ n.W-.„ n VTW" 

teatru ar susirinkimu, arba jei Lk ų . . •. .•>-! X • ri’^ K - . Markevičiaus, Pakuncmu kaimo,
jos dėl to netiktų, pavers įas i K; ;* v -n 4 .. :v. <i r-2- • t pi. ■ i , •• \ * H Suvirs 10 metu praėjo, kaip jslci-

• kietis ir arklides,* pakonns ku-•.1 r’-/ J -
. . > ... .r. >. . A<) su dviem- sunais Lietuvon li

mens ir zokoninkes vaipnvčio-p -. -T . . ._ _ _ .:.
. . • ■ - j . pats kas-zin kur pasislėpė. Taigi
re ir negales tiktai vieno daik- ■ ' ’ , *•*.,; > ,
į -' t. t mesprasomatsisaukt arbakas zt-
to suprasti: kaip tai parėjo, : .. v. , w,S uj j*. \ L- Į note pranoskit šiuo adresu: Ursu-
kad nepadare tai seninu. ' ?- •»«• AJ-«A - *nn «■ «.f . 1 ų „ • Ie Markevičiene, 20 Huntmg St..

Tarvrane prakalbose nu- — 4i . ■ ’V’.-O-: i; A . & Cambndg-e, Mass. (3)
girstas minčių atkartojmuts, o ______________________________
^tata K knygos paimta. San- j. J A II I I E M A 

turintieji savo' tarpe tokį Vei- LfFTtlVIZ
kėją kaip Šliupas, tiek turi tei- l UIlnlilv
sės kitiems netolerąneiją į r kjžE’IKIT ĮNAUJA VALGYKLĄ 
kartuves prikaišioti, kiek turi . < . ( - ,
teisės apie saulės, šviesą kalkė- Viską .užlaikome švariai. Turi 
ti kalytis prieš devintą savo j ine. Angliškų ir lietuviškų vaT 

!gyvenimo dieną. Igių? " ' '
2---------. AMERICAN LUNCH,

JAUNIMUI SVARBIOS Į244 Broadway. So. Boston, Mass.

• PRAKALBOS. I • . .. •____________
Rangia Lietais Vyčių 17 L PARSIDUODA pilnai Sutaisyti 

kp., naujų nariu vajaus reika. 3 po»l >Iazai vartoh Br. 

le. Bus ketvirtadieny, balau-L. - • < J.
j-i- •> i mot So- Boston, Mass. • (1)dzio 3 d., 1924 m., Parapijos . - x >
Svetainėj, 492 E, Seventh 8t..|. . Q.a noiniinD A DlfH A t 
Sd- Doston, Mass. Pradžia 7:30 .rAllūlU||UUA .rlŪIfli
vai.' vakare. • ‘ . ■'•-r-1- ,• e.

Širdingai kviečiame visft , «-lV 17
Bostonu kataliku jauninu atai- W visi ^Provementai, genau 
lankai i šias prakaite dėl jft- p,'cl\0J‘!!;

’ ' | $9,7OO. A. IVj^S, llO Tremont St.,
\ ' , . ' Į Roęm 508, Boston arba 361 West

th Boston.

r>-

'kioŠiktų SouttI imsTONĮa "B*

D R. H. S.S T ONEI
AKIŲ SPECIALTŠTAŠ I

309a W. Broadway, So, Boston ■ 
0 r. Iki 7 v. Vftk. Į

.. .................... . -••. .—*•    ------ -'-

* Z Tel. So. Boston 323*
/ LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIOTŪS)

425 Broadway, South Boston
anuo valandos : nuo 10 Iki 12130 

ryte Ir nuo 1:30
Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vai. vakare. 
Ofisas uJklnrylas suimtos vakarais 
ir nedeldienlnis.

/
f

. ŠTAI .n MUMS RAŠO!
v

Sergu Jau 6 metai Ir plekas negel* 
gelbėjo. ‘‘GavlUi progą bandyti jūsų 
sutaisytą žolių No. 303, tai jos man 
ląbal gelbsti, čion prisiurrčlu pinigų 
vėl ant vieno pakelio No. 303.

’ Antltonv Morrison,
* Slmpson, Pa. "■ '

Tokių it kitokią laiškų gauname Gini- 
tus kad žmoričETgerlau pasiganėiPrmktt**-* 
Žolėmis, negii su fepeeialistftiš/ -Mfes UŽ- ’ 
aikomb virš 600 rūšių žolių: ir'sutaiso* 

nio nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. o 
gausi’žolių katalogų. TtėikalaUjame a* 
jėntų visose apygardose. - ' ' ' •

Musų Žolės yra grynai lietuviškos sw 
lettivišlmls Ir angliškais nur<RTįmąf».

I
M. ZUKAITI8, ‘ 

URHndsąn Ava., Rcchester, N. Y,

ŠV. j5nO EV. BL. PAŠELBINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

” ADRESAI.

■»J

PAVGIAtTSIA ŽINIŲ APIE LIETUVĄ TURĖSI 

■ - . JEI SKAITYSI •
• /

.JKi.feh JL JL
’ *. • , <•

' Įdėmiausią dienraštį, leidžiamą katalikų Lietuvoje.

Užsakyk sau ir užsakyk savo giminėms ir pa
žįstamiems. KYiestį/su aukso mintims siunčiame do
vanai kiekvienam kas paprašo.. *

Lietuvoje kainuoja; 5 doleriitsVo Amerikoje 10 dol.

Adveshs; Kaunas, OŽešktonės Nt 3; ‘‘Rytui/’/ i

*
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DAILŪS VAVEIKSLAI’KURItroS 

PADAItO^FOTOG RAFAS

JURGISSTUKAS
453 WESTBROADWAX>rt
•A.

padarom dldeUte tevetteluB. DM- 
ItiteU riiolcloa ruMMf

Bmith »brtw4H~J. ~ r.--------------------- -------
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PIRMININKAS — M. Zoba,
539 Et Seventh St, S. Boston, M:iss< 

Tel. So. Boston 1516— 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozns,

402- E.. 7-tIi St., So. Boston, Mass< 
PUOT. RAšttNINKAS --J. GHneekfs,: 

_ 5 Thomas Purk, So, BostcnMMas^ 
FIN. ItASTININKAS — Matas šeW 

460 E. T-th S t, So. Boston, Mas* į. 
KASIKIU US — A. Naudžiūnas, , X

885 E. Broad\vay,’S. Boston, Mase, 
MARŠALKA — J .Zuikis, - , ; * 

x ,7 YViąfield St., So. Boston, Mass, 
Draugija laika susirinkimus kas trf< 

čiij nedėldlenį kiekyjeno menesio, g-rt 
vai. po pietą šv. Petro parapijos salėj,. 
492 E,'Seveuth S t, So, Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
< SOUTHBOSTON, MASS. 

z VALDYBOS ANTRAM AI.

. F r- ' ' ’ ’
Pirmininkas — J. JhroSa,.

> . ^440 . E. 6-'th St, So. Boston, Maufc 
vlce-pfrui. J. Grublnskas, *

157 M St, South Boston, Mni«. 
Pfot. Rast — 4- Janušonis, • ■ ’ ‘

142G Columbla IUl., So. Boston, Mate, 
Finansų Rašt. —K. KiSkls, -

428 Ę. 8-th St, So. Boston, Maaz, 
Iždininkas — L. švagždys, 
. lll.Bo\ven St., So. Boston, Ma««, 

Tvar-kditį-ys —- It Laučkę,
395 E, 5-th St, So. Boston, Mūši. 

Draugijos: reikalais kreipkitės visados j , 
^otokohj ra§ttoink$

Draugija savo susirinkimus laite 
2-rą .neiteldlonl kiekvieno mėnesio 1-nią 
tai. M piety parapijos šulėje, 492 Hk 
Seventh St, So. Boston, Mass. *
D. L. K. KEISTUČIO Miros 

VALDYBOS ADRESAI .
Boston, Mass.

Pirmininkus Antanas Pastelių,
146 Bdwen Si., Sė. Boston, 

Vlcė-Pirim T- Miirtlnaa Knlstautat, 
4062 Washlngton Št., Roslftrial* 

Protokolų UnStr- Antanas JraceJunM,.
450 Stų Jtotto*.

Fin. RuMtlnlnkan Juozus VUiWlčtu«t 
W K. Broadvay, South Boston. 

Kantėrlhs ■»- Andriejus Matieckaa
807 E. Ninth Št.. &>. Boston. Mos*. 

Mfarialka Atelreandra Jnlmokns. ?
115 Granite 8t, So. Boston. MMfc 

, Draurystė D. L. K# Kristupo laite 
mOnealnltit susirinkimus kas pim< 

khikvleųo
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