
o a r^b i ri n r i’

METAI X.

Anglija didys
karines jėgas Degtinės auka.

DIRBDYS ORLAIVIUS. INFL BOSTONE.

į

t*.
1.

I KANDIDATAI I VOKIETI- 

■ JOS PREZIDENTUS

Čekiškė. 27. L 25 m. pas mus 1 
nelaimingai žuvo ūkininkas

.W» J
Xbo JSči a i taudtagiąnshi daikv 

tir ir verti didžiausio: užmo- - 
kesnio?*

ANTRADIENIS, KOVO 17 , 1925.

Vyskupas p

dtarkinkais, čcivbruais nf 
8UBATOMIS

Metams ...................  U“
Ulrabežy ir Bostonu apleUnktae 

metams .......................... < “ *

“Darbininkas
366 Broadmay, So. Boston, Misą. Į

TeL South Boston 820. »

eibe Žinios iš Lietuvos
• 1'1

London. — Anglijos parla
menta.- svarstė oro laivyno rei
kalą. Karo ekspertai išrodė, 
kad Anglijos milžiniškas laivy
nas yra bejėgis prieš oro laivy
ną. V ienas karo ekspertas pa
sakė. kad Anglijos laivynas ga
li visas būt išnaikytas i; 
negalėdamas nei vieno 
šauti apsigynimui.

PASKELBĖ STREIKĄ.

Paryžius. — Akacijoj ir Lo- 
j Iki šiol jau yra nominuoti taringijoj Strassburgo vysku- 
i-cnki kandidatai į Vokieti.jos i i>as paskelbė mokinių streiką, 
prezidentus. Jie yra: j Tėvams pranešė neleisti vaikų

j Socialdemokratų — Otto ’ '
1 Braun. buvęs Prūsijos ministe- 
' ’is pirmininkas.
I Demokratų — Dr. Vilhelmas 

oro. Jieiipach. Badeno prezidentas.
10 j Katalikų Centro—Dr. Viliu- 

_ ro laivV tMarx. buvęs kanclerius b- da
nas gali lengvai atlėkti ir su- i baldinis 
naikyti Londoną. Tokioje pa- ( 

isi Anglijos į

mokyklosna dėlto, kad Pary
žiaus valdžia pašalino tikybos 
mokymą mokyklose. Streikas 
ięsės tris dienas.

Nuo sausiojpradžios Bostone 
apsirgimų inffuenza buvo užre
gistruota 213^j>ernai per tą lai
kotarpi tebuvę 33.

SNIEGAS ITALIJOJ.

Prūsų ministeris pir
mai akas.

Dešiniųjų partijų bendra> 
Ateina gadynė, kada 'kandidatas — Dr. Kari Jarres, 
vedamas daugiausia • mivęs vidaus reikalų ministeris 

iš padangių, o laivai visai mea-' r -tabartmis Duisburgo burini- 
kai tereikš. . stras.

Anglijo- laivyno ministerija i Romanistų - Frnst Thaei- 
reikalauja šiems ir ateinan- pnaan- t™nsporti darbininkas, 
tiems metams $2S9.190.000. iš j 
1 ų $6..149.000 eitu orlaiviams 1

'• '■ '-ib.-oliučios balsų daugumos

MIRĖ GRABORIUS 
BELAIDODAMAS.

miestai

AGimmisni

prezidento rinkimai Įvyks 
:ovo 29 <1. Jei tais balsavimais 
;e vienas kandidatas necaus

SUSIRGO PATI.

Berlin. — Ex-kaizerio 
susirgo reumatizmu. Tas 
tiko dėl drėgno Ilolandijos oro. 
Ji buvo gydytis Badene. Du 
mėnesiu pasilsėjus pasitaisė, 
bet nuvykus llolandijon. tuo i 
vėl sunegalėjo.

•itsi-

NORI SUVALSTYBINTI 
FRANCUOS KASYKLAS

Paryžius. — Šocijaiistą de
putatai įnešė Franeijo- parla
mentai! įstatymo sumanymą 
nacionalizuoti visa- kasyklas ir 
visus mim-rak: šaltiniu.-, esan- 
'•iu- po žeme ar žemės pavir-

i. kaip F 
■imijo-e.

mnanynie nuinaty 
- tam tikro denar 
.ris rūpintus eks 
s;mią: ka>vk’.u i

dą ivyks antri balsavimai ba
landžio 26 d., kur bus nreziden- 
.u šrinktas tas. kuris gaus na- 
.nmstą halsų daugumą.

KARDINOLAS SMERKIA 
FAŠISTUS.

London. — C. J. Stone, gra- 
borius, laidojo savo draugą 
Cyril Marsh, kurs visoje Angli
joje pagarsėjęs buvo kaipo dai
nininkas. Kapinėse grabo riu< 
virto ant neužpilto savo draugo 
kapo. Pašaliečiai jį nutvėrė,

Neapolis. — Labai nepa
prastas dalykas atsitiko. Snigo 
taip kaip nekuomet ir Vezuvi
jaus kalnas baltavo nuo snie
go.

JAPONŲ NELAIMĖ.

Tokio. — .Japonijos laivas 
L wajima Moru baisoje audroje 
nuskendo. Prigėrė 122 žmogų.

Mockus Pijus iš Išlastakių kai
mo. Buvo tai tvirtas, stambus 
vyras 40 metų amžiaus. Par
davęs .javų Čekiškėje nuėjo i 
smuklę ir drūčiai išsigėrė. 
Grįždamas namo vienas, iškri
to iš vežino. Drabužiai užkliu
vo už ašies ir taip nuvilko na
bagą arkliai daužydami nuo 
aukšto kalno Dubysos iki malū
no. Ant rytojaus nelaiminga
sis pasimirė. Velionis laimin
gai gyveno su savo žmona ir 2 
vaikais. Girtuokliu jis nebuvo, 
bet kaip-kada gerai išsigerda- 
vo. Taigi, vyrai’, negerkit nie
kad degtinės, nes nežinot 
su jumis gali atsitikti.

kas

KIEK ARKLIŲ, TIEK 
AUTOMOBILIŲ.

Prieš 10 metų Suv. Valstijo
se ant kas vieno autoinobiliaus 
buvo devyni arkliai. Dabar ar
klių tiek, kiek automobilių, o 
1925 m. pabaigoj jau bus auto-, 
mobilių daugiau nęgu arklių.

Roma. —— Italijos sostinėj la-j 
bar daug kalbama anie kardi-, 

oio Maffi. Pisos arkivyskupo. [ 
■mnytoiišką laiška tikintie- 
■oems katalikams. Laiškas pa- 
ardytas “Neužmušk.“

VALDŽIOS PASKOLA 
PAEMERIAMS.

Washington. — Suv. Valsti
jų valdžia farmeriams yra pa
skolinusi $60,835,421. Daugiau-

ganvtojiškame laiške siai ?askolos ?avo medvilnės ir 
sako, kad šiandie|iabokos ^h^tojai.irto ja i.

SUŽEISTA ASTUONI.

Won socket, R. L — Kilusia
me gaisre sužeista astuoni žmo
nės. Nuotsolių už apie $40.000.

GLIŲPA

ZINOVJEVAS PASITRAU- ! 
KĘS Iš VALDŽIOS.

London. •— Londono Daily 
pa-\“;Įė savo korespon-

•’d komunistų interna-' 
■ irmininka^ :v -ovmtr 
.-m- va'.džio- i.-taigos.'

, kardinolas < 
igyvyl>ė visai nebebranginama, ( 
įkad tiesiai įėję madon mušti.;
i žudyti, vartoti žiaurų smurtą, j 
j Fašistai, kurie, matyt.:žiūrė i 
' >o kad kardinolo laiškas Į juos 
(atkreiptas, nes jie jaučiasi kai-! 
i m. užgynė laišką spaudoj pa- 
L.-kelbti. Du laikraščiai, kurie, 
j kardinolo laišką paminėjo, bu- ^oko Pveiki- bet ugnis per pen- 
• ’o tuojau fašistų nubausti: įieik^as limitas buso tik rėmus te- 

;vo uždrausti oardavinėti. (paliko.
Fašistai ypač dūksta dėl šito ■1

■ laiške sakinio:
”O. tu. Kaino paderme! Gali1 
>t: ir toliau, kad nori, s----
oiiažudybės darbą, bet žinok. L, 
•.-i kur žmogus bejėgis, ateina Į j. 
ei’-- Dievas. Dievas be ntl: 

i^rs^kios piktadarį
"k -: Prakeiktas!“
Fašistai mano, kad šis pa-1

UŽSIDEGĖ BUSAS.

Worcester, Mass. — Bosas, 
ūš Bostono vykęs į New Yorką, 
(užsidegė. Jame buvo 1S žmo- 
(nių. Kad išsigelbėti žmonės šo- 
|ko pro langus. Visi žmonės Iš

SERGA 500.

Springfield, Vt.—Iš 7,200 šio 
savo jmiesto gyventojų influenza su

mirgo 500. Susirgimų skaičius 
'didėja. Kasdien suserga po 15 
'naujų žmonių. Susirgo veik 
p-isos mokytojos ir daug mokl
ini ų. Daktarai neapsidirba.

žinia sk"lb:

-ii-mm:
Bedarbi

žmonoms

KIEK AUTOMOBILIU 
SOSTINĖJ

Washington. — č'ionai. Anm 
rik<« -optinėj/ iivvpntijų vra

j H W i. o automobilių yra 100,- 
LM>0. T't..’g labai trūksta gara 
džių. Dancr antnmohilin turi

: i ^’nssolini.

i Fitchburg, Mass. — Pašto 
(klerką. 22 m. amžiaus, buvo ap
sivogęs. Kai buvo susektas, tai 
(sugrąžino $6,330. Tiek jis bu- 

Berlin. — Iš Irkutsko, rytu ,vo pavogęs.
<;blrc. praneša, kad vietos ka-1 
ė:i?nr- įvykę dideli neramumai.; 

kurie bolševikų kalėjimo sarry. 
ūc- buvę žiauriausiu būdu nu
malšinti. Kaliniai buvę žvėris- 
<;ū sumušti. Vienas jų. Piotr 
Nikitin. buvęs mirtinai užmnš-

o kiti septyni politiniai ka
lniai taip sudaužyti kad jie 

nrgiai hnpasvpiks. Vienai po- j 
itinoi. Elenai Girikovai. kuri : 

ic.;vo atbėgus gelbėti savo ?un- j SUSIRĖMIMAS SU KO 
kini sužeistą brolį, sartra' dnr- ' M U N IRT AIR
. Bm išdūrė akį. i -——

Priežastis, dėl kurios ta kru-1 HfiJla, \ okietija. — Susirk-

NERAMUMAI IRKUTSKO 
KALĖJIME.

Kaina 4 centai .̂.

‘ Ūksiąs — pažinti arčiauPabal- ? 
ijos valstybių ekonominę, po

litinę ir finansinę padėtį. Sve-į 
jčias apsistojo Lietuvos viešbu-' į 
ty ir žada užtrukti Kaune veik 

vėl gy- visą šią savaitę. Jis pageidau- j 
geriau. Reikia' ja atlankyti mūsų laikinosios 

Vienybėj (sostinės žymesniąsias įstaigas 
lir žmonos ir susipažinti arčiau 

kad (taip pat su mūsų ūkiu, fiuan- 
jsais ir politika. Užsieniu reik, 
ministerija iš savo puso> sve
čiui suteikė reikiamos literatū
ros. iš kurios jis galės plačiau 
įžvelgti mūsą bendrą padėti.

! P. MoAvrer sakomojo korespon- 
j denio vietoje darbuojasi jau 
Inuo 1913 metų ir turi nemažos 
įtakos Amerikos spaudo,jei nu
švietimą Europos klausimų. 
Jam anksčiau teko pažinti Eu
ropos pietūs ir vakarai, šiemet 
jis susirūpinęs šiaurės Rytų 
Europos, o ypač Pabalti jos val
stybių studijom!.- ir tiki.-i, kad 
šiame jo darbo vietos valdžioj-' 
jį paremsiančibs. IŠ Lietuvos 
p. Mowrer vyksta į Dancigą.

(“Lietuva“)

rų norų koperatyvas 
jvuos. gal dar 
dik remt viens kitą.
— galybė.

Tat tenka pasigailėt.
taip vargingai kūrėsi.- kopera
tyvas žlugo; bet drauge tenka 
ir palinkėt naujajam tiesiais 
keliais eit ir laimingai gyvuo
ti. Nereikia tik pamršt. kad 
galybė — vienybėj.

Linkuva. Jau nuo senai čia 
veikė darbininkų įsteigtas, ku- 

Iperatyvas. Darbininkai patys 
! jį labai rėmė. Koperatyvas 
j buvo labai prekybai patogioj 
vietoj — prie turgavietės. Bet 
jau iš seniau galima buvo pa
stebėt, kad su juo ne kokie po
pieriai. nes prekių niekada ne- 
didėdayo. Tūo tarpu, kai “pa-

' va>arnitnkųJ ’ "-koperatTFvas-.ge- 
rokai vėliau įsteigtas, augo kai 
ant mielių ir dabar jau yra vie
na didžiausių krautuvių.

Lig šiol merdėjęs darbininkų 
koperatyvas susilaukė galų ga
le savo žlugimo dienos. Per

Nebepakenčiama padėtis.

Krekenava. Važiuojant vieš
keliu nuo Naujamiesčio Į Kre
kenavą (Panevėžio apskr.) ran
di taip skylėtą tiltą, kad arklys 
gali koją sutriuškyti, o kas už 
tą atsakytų? Ir dar iŠ abiejų 
pusių vieškelio apaugę medžiai 
taip nuleidę šakas ant kelio, 
kad važiuojantiems nutraukia 
kepures ir sulygina nosis. Ar 
gi negali Vaisė. Valdyba duot 
biednuomenei apgenėti šakas. 
Tuomi suteiktų bedarbiams 
dtfrbo ir pataisytų nepakenčia
mą padėti.

: V

Washington. — Komercijos 
departmento žiniomis minkštų
jų anglių gamyba pusiau pa- 
krikdyta. Tas atsitiko dėl ne
paprastai ankstybo atšilimo. 
Anglių dabar jau perdaug pri
gaminta.ir darbai kasyklose tu- paskutiniuosius metus prekių 
n mažėti. į suma veik dvigubai sumažėjo,

o skolų koperatyvo
SUDEGĖ SESIOS OŽKOS. (prekėmis ir pinigais,

sąjungai
________ _____ _ _ priva-

------- itiems asmenims ir k. tiek padi-
E. Leiington. — Farmerio i-1 .

talo Daigi Vitale’o tvartas su
degė. Karta sudegė ir sesios 
jo ožkos.

NEVEDĖLIAI LAIMĖJO

Naktibaldos. Pastaruoju lai
ku atsirado Mariampolėj kele
tas pavargėlių, teisingiau tin- 
giniu.kurie netikėtai gali išgąs
dinti visai nekaltus žmones.Ne
turėdami jie nuolatinio bato, 
vaikščioja naktimis apie kam
barių duris ir jei randa kur 
nors neužrakintas, "Įsikrausta 
vidun ir ten ima šeimininkau
ti. Vieną tokį asmenį, aną 
.naktį sugavo Armino gatvėj 
ant vieno namo aukšto. Tokių 
naktibaldų yra dar ir daugiau.

Lietuvos septynerių metu ne
priklausomybės sukaktuvių 
dieną i Kauną buvo suvažiavę 
"Beveik' vTsI užsienio valstybių 
atstovai, akredituoti prie mū
sų vyriausybės ir reziduoją ki
tuose miestuose. Neatsilanke 
dėl svarbių priežasčių tik Olan
dijos ministeris p. Rappard ir 
Italų ministeris p. Piačentini. 
kurs pasiuntė p. užsienių reika
lų ministerio vardu pasveikini
mo telegramą, prašydamas per
duoti savo ir italų vyriausybės 
linkėjimus p. Respublikos Pre
zidentui ir reikšdamas Lietuvai 
šių kilnių sukaktuvių dieną 
kloties ir gerovės. — Vasario 
16 d. Šventėj dalyvavo taip pat 
vieši Kaune mūsų ministeriai I- 
taiijoj irVokietijoj pp. Klimas 
ir V. Sidzikauskas ir Lietuvos 
atstovai Suomijai ir prie Vati
kano p. p. Savickis ir Macevi
čius.

Nepasidalina mokykla. Žu
vintui ir Bambininkai (Simno į 
vai.) varžosi už mokyklą. 26 . 
sausio milicijos pagalba no- 
kykla perkelta Į Bambininkus. | 
Gaila, kad tokiu nepatogiajai- J 
ku kilnoja mokyklą. Žymiai ■« 
vaiki] daliai gali būti sutrukdy- ;ū| 
tas mokslas. 'J

dėjo (maždaug lig 7,000 lt., tuo 
tarpu kai prekių tebuvo lig 3,- 
000 lt. vertės), nebeišlaikė ir 
darant reviziją buvo uždaryta. 
Dalykui ištirt iš Koper. Sąjun
gos atvažiavo instruktorius. 
Byla perduota valstybės gynė- 

i Apygardos

j Del koperatyvo bankrutavi- 
Įmo kaltinama p. Butkus, kope- 
patyvo vedėjas ir koperatyvo 
i valdyba, kuri buvo gana nepa- 
slankė.

Dalykui apsvarstyt vasario 1 
d. sušaukta visuotinis nariu su- 

j)a. sirinkimas. Nariuose matyt 
j didelis pasipiktinimas. Kitas 

ai paskutinius centelius buvo

Hartford.—Valstijos legis- jui prie Šiaulių 
latūroj buvo mestas bilius, rei- teismo, 
kalaująs iš nevedėlių specijaliu 
mokesčių. Tai legislatūra bi- 
lių atmetė.

ĮLIPTI GALĖJO, 
BET IŠLIPTI

Sudergo (Šakių ap.) parapi- ^9 
joj yra 3 pasienio sargylwra\'^l 
jonai ii' apie 100 pasienio poli- 
cininkų. Jie visi laukė kunigo 
atkalėdojant. Gražiausiai pa
sirodė 9-to Rajono viršininkas 
p. Stasys, kuris padalino savo ,i 
rajono policininkus į dvi dali, g-?; 
kad visi galėtų sulaukti kuni
go-

Visi policininkai davė po 5 
litus pagalvių statomai bažny
čiai. Girtinas pavyzdis!

Iš Berlyno gauta žinia, kad 
ten jau paruoštas planas Kauno 
vandentiekiui Įvesti. Šiomis 
dienomis miesto valdyba siun
čia i Berlyną savo atstovus pla
nui priimti ir pargabent Į Kau
na.

SUGRĄŽINO PINIGUS.

PASIPJOVĖ.

DEL MERGINOS

ris matus.

Providence, R. I. — M. P. 
Eagleson buvo susipešus su ki
tu dėl merginos. Tai peštynės 
virto muštynėmis ir jis savo 
konkurentą užmušė. Bėdą už- 
uoidamas, pabėgo į vakarines 
valstijas. Bet ten pagautas ir 
pargabentas, uždarytas kalėji
mai! trims metams. Jis vakari-

na. Taip pat ir čia. Instruk
toriui pranešus, kad koperaty- 
vas priėmus tam tikras sąlygas, 
galėtų ir toliau gyvuot. visi su 
džiaugsmu tat priima. Prie ge-

Atvyko Amerikos laikrašti- 
n-nkas. Vasario 17 d. į Kau- 

>ną atvyko iš Rygos Amerikos 
dienraščio “Cliicago Daily 
iNevs“ korespondentas p. Paul

22-trą kovo po pietą New Haven Scot Mowrer. Ponas Movrer 
iitrą kovo yakure W*tertrary. yra drauge korespondentas vie- 
M-tą kovo'Hakre Bridgeport no sindikato, į kurį įeina 42 A- 
28-tą kovo vakaro Aatoaia merikos dideli laikraščiai. Sve-

NE.

Lynu, Mass. — Richard 
viaus, 4 m. vaikas, įlipo į pa-jdi 
čią obelies viršūnę. įlipti ne-’?a 
buvo jokio sunkumo, bet išlip- .koperatyvui įskolmęs. o dabar 
ti kas’kita. Pabandęs lipti že- visa žlugo! Bet vistiek darbi- 
mvn, pajuto negalįs. Jo vy-.nmkas užgrūdintas varguos, 
rpįnysis brolis tada pasileido blogiausiame ats it iki mekenu st- 
policijos stotin. Tai penki poli- 
cistai nulaipino vaiką iš obe
lies.

New York. — Anthony Žem
ink sirgo nervų liga. Pi^galios 
bandė nusižudyti. Tai iu pei
liu ėmė save piaustyti. Padarė 
ant savęs 17 žaizdą ir užmerkė 

■ akis.

P. Diožvartžio Maršai 
tas.

Priežastis, dėl kunos ta kru- i ' oKierųa. — crastrer- man trims metams. Jis vauan-
ina tragedija ivrkn. knl kns|mia» su komunistais vthtUntae taprii- ■,

nežinoma. 1 si žmonės, sužeista 36.

»

Tvarkos dabotojas nušovė 
vaiką. Vasario 16 dieną 5 vai. 
vak. vaikai hežaisdami ant'Ne- 
muno kramto metė j vandens 
sargą akmenukais. Šis liepė 
jiems nustoti, bet jie nepaklau
sė. Tada sargas šovė ir 13. me
tų vaikas Bielinskis krito vietoj 
negyvas.

Gauname žinių, kad Val&a- 
vos ir Bendoriškių kaimuose ' 
(Kvietišk. v.Mar. ap.) sparčiai 
ėmė plėstis veneros liga — sifi
lis. Sergą, jau apie 15 žmonių. . * 
Xet Puskelnių pradedamojoj j 
mokykloj kilo Įtarimas, kad 
mokiniai tąja liga sergą. Geisti- . 
na, kad valdžia nelūkurinoda- 
ma imtųsi priemonių sustabdy
ti šios ligos plėtim<ąsi.

• Parlėkė vyturiukas, šioaig, 
dienonaibuvo girdėti vyturiaę' 
ko čiuibffjimias. CkiniBfcSfc 
bisi tokiu ankstyvu per 
ir daro visokių spėli 
itettiderėsią javai ir

SMįJdSvv vUasv Etafttatfs. joje, Estijoje ir. Latvijoje. Jo
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savo stuboje lai- reiškiame, kad jie būtų atsar

gūs su visokiais neva katalikiš-

fe?ji

IUE8DAY, THURSDAY and SATURDAY
• , ...... ' b*---------- --

I jĮįtanat’S UTHUAMUir B. C. AB8OCIATIOM OF LABOS 
d M ĮĮBMlil rim mtter Sapt 12,1»18 at the post offlco at Boston, Mav. 

onder tbe Act of March 8, 1879.”

aatthir «t flt*dal rate of poetage provtded for ta 8ectlon UOS

Ką pasėsi, tąuūpjausi, 
Kalba žmonės jau senai. 
Gera sėsi — gera gausi 
Ir naudosiesi tikrai.

Jei dagius gyvendam’s sėji, 
Nemanyk, kad rožės dygs, 
Jei save blogai auklėji, 
Nemanyk, kad gera liks.

(Tęsinys)

SUBSCBIPTION BATES:

ftaintate........
preedattiea yeatiy*

$450
$5.50
$5.50

AMŽIUS PAILGĖJO

Kiekvien’s gauna tai, ką sėja 
Ir ko vertas tikrai gaut.
Kas blogus vaisius auklėja, 
Blogu teks ir paragaut.

VATIKANUI
Pereitame 44 Darbininko ’ ’ i 

fitefi^ryje skaitytojai skaitė

BfefttVos dalyse buvo mitin
gai if reikšta protestai Vati- 
kštoiui Protestuojama dėlto, 
fetd‘ Vilniaus vyskupija pri
skirta prie Lenkijos. Vati- 
kaiias tą parėdymą padarė 
dalydamas konkordatą—su

Kūikam šis protestas gal . 
išriųfvti keistu ir net atska- 
lūinŠku darbu. Žinoma ka- 

f tankams yra nemalonu reikš
ti protestus Vatikanui, bet 
eia nėra jokios atskalūnybes. 
Čia neinasi apie kurią nors 
tikybinę dogmą, bet apie val
dymo būdą tam tikros terito
rijos. Tikybiniame klausi
me Vatikano išsprendimas 
yra neatšaukiamas, šitokia
me atsitikime Vatikanas ne
nusileidžia kadir tauta atsi- 
inetaaiuo Rymo. Anuomet 
•4*Į&lijos karalius Henry 
VTLL panoro gauti divorsą 
njtio^vo pačios ir norėjo ki- 
ta mdtėrį vesti. Karalius po- 
piožm^s paprašė divorso. Ži
noma negavo. Tada karalius 
gnmiojo atsimetimu nuo Ry ■ 
mo ir atitraukimu visos ang
lų tautos nuo katalikybės. 
Nei tada popiežius nenusilei
do. Ir ką-gi ? Karalius pa
reikalavo parlamento pada
lyti jį Bažnyčios galva. Tas 
ir biBvo padaryta. Taip ka- 
tždikiška Anglija karaliaus 
gaišit buvo nuo Rymo atskel
ta.

Dabar Lietuvos nesusipra- 
ttimas su Vatikanu guli kito- ' 

Idoje plotmėje. Čia neliečia- 
,naa Bažnyčios tiesa, neina
ma prieš jokį dogmatą. Lie
tuva nesitikėjo, kad Vatika
nas ptipažįs lenkų pagrobta 
Vilnių Lenkijai. Vatikanas 
galėjo Vilniaus vyskupiją 
valdyti betarpiai, ne per 
Varšuvą. Žinoma, lenkai ' 
dėjo visas pastangas, kad 
Vatikanas pripažintų Lenki- 
jai Vilnių. Ne be reikalo ir 
Padere\vskis važiavo į Rvrną 

|H ir skambino popiežiui pianu.

Tą darė, kad padaryti kuo- 
||| didžiausią intaką į Vatikaną, 
||| Vatikanas pripažintų 
||- Lėtoki jai Vilnių. To atsiekė. 
sĮį DbFto Lietuva sujudo ir rei- 
* Kalėja, kad Vilniaus pripa- 
O zpSĮtnes Lenkijai būtų at- 

stfftktAs. Lietuviai pasijuto 
11 nuskriausti ir i-
W žfelM if nedyvai, kad Kaune 

delegatas kiauši- 
niais pavaikytas Velyki] ne- 

K: laukus.
Ip' kad dabar Lietu-
O vtošVaidžia katalikių rankose.

Jėi'tefeyamaniai būtų Lietu- 
Vbfr yaftfeios priešakyje, tai 

■|| VtotikBttMs'ir visi kiti galėtų 

būk Lietuva sujudo 
■|j ]Įnėš-:Vatikaną dėlto, kad ją 

vaĮdo fai«tantanini ir kad 
laisvąmaniai tą daro katali- 

vbes neapkęsdmi. Dabar 
’-i^ąižkinimo negalės būtu

Amžiuje, kuriame Kolum
bas atrado Ameriką, viduti- 

i nis žmogaus gyvenimas buvo 
20 metų. Dabar vidutinis 
žmogaus gyvenimas yra 56 
m. Reiškia dabar mūsų am
žius veik trigubai ilgesnis, 
negu Kolumbo laikais.

Nežiūrint į automobilius, Į 
visokias kitas nelaimes žmo? 
gaus amžius dabar žymiavil- 
gesnis, negu praeityje.

Senovėje labai daug vaikų 
mirdavo. Tada teipgi daug 
žmonių gaišdavo nuo epide
miškų ligų.

Amerikos revoliucijos lai
kais vidutinis žmogaus am
žius buvo 25 metai. Gi 1900 
m. vidutinis amžius buvo 45 
m. Dabar — 56 m.

Ne visose vi etose Suvieny
tų Valstijų lygus yra viduti
nis žmogaus amžius. Kas 
nori trumpo amžiaus, tai te
važiuoja i Mississipi valsti
ją. Ten per metus iš kas 1.- 
000 žmonių miršta 20 žmo
nių. Gi Idaho valstijoj per
nai (1924) iš kas 1,000 far- 
merių mirė tik 6.

Jeigu rožių pasodinsi, 
Rožės meiliai pražydės. 
Jeigu gera palaikysi, 
Tuomet gera būt galės.

MŪSŲ BROLIAMS IR 
SESYTĖMS

Brangūs broliai ir sesytės,
Ar jūs to nematot,
Kokian pavojum beskaitant 
Šlamštus — savo statot ?

Ar daleistume mes kuomet 
Aklam save vesti?
Tai niekuomet! nes galėtum 
Patys galą rasti!. .

Ar-gi gardina kas duoną 
Jon pelus maišyčiams?
Ar parodo meilę žmogus 
Nuodais mus vaišindams

Tie pelai, tie nuodai baisūs 
Tai slastai bjaurieji, 
Juos vien rašo akli žmonės 
Ir tai dar savieji!

KIEK GALI TILPTI 
AMERIKE

Gaila cento net-ant šlamšto. 
Nes jis mus gadina...
Traukia žmoguj bedievy ben, 
Pražūtį gamina!

Suv. Valstijose, kaip 
kslo vyrai aprokuoja, 
tilpti ir išmisti 300,000,000 
gyventojų. Tas gyventojų 
skaičius šioje šalyje bus 1952 
m., tai yra už 27 metų. Reiš
kia daugelis iš mūs sulauks 
to laiko, kada Suv. Valstijo
se bus gyventojų trys šimtai 
milijonų.

Dabar kas 3.33 akerių dir
bamos žemės palaiko vieną 
žmogui. Vokietijoj kas 1.74 
akerių palaiko vieną žmogų.

Ypatingas dalykas, kad 
kuomet šalis toli gražu ne
perpildyta, o farmeriai .guo
džiasi sunkiomis sąlygomis. 
Teisybė vargu rastum luomą 
ar profesiją, kuri girtūsi ge
romis sąlygomis. Guodžia
si farmeriai, guodžiasi mies
tų darbininkai'. Bet ypatin
ga, kad nepaprastai daug 
farmeriu apleidinėja farmas 
ir kraustosi Į miestus. Far
meriai negauna prideramo 
atlyginimo už savo produk
tus.

Jos mintys, tai vėjas.
Kurs debesis valdo;
Jos žodžiai, it burtas 
Kad jūras numaldo.

Žvilgsnys.
Htai vysta 
Atlėkusi mūza, 
O piršosi kėlės...

mo
dali

rods. hipnoza 
jau gėlės.

Koks jausmas jautrus?
Kad audrų malšina
Suvaldo žaibus —
Pasaulio kerštus užgesina.

J. Trakiškis.

Laikas tad brolužiai sesės
Jau atsipeikėti,
Laikas laikraščius gerus vien ;
Jau skaityt pradėti.
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šventėse žmogus negauni tiek Į 
linkėjimų kaip kad atsisveiki
nimo dienoje. Vieni tai daro 
iš širdies, kiti dėl mados ar 
mandagumo. Vis-gi gražus pa
protys: jis riša broliškosios 
meilės ryšiais.

Atsisveikinimo valanda grau
dinga, jeigu įvyksta atsisveiki
nimas ant visados. Bet jeigu 
tik apribotam laikui — linkė
jimų tonas žymiai linksmesnis. 
Nesakau linksmas dėlto kad 
žmogus nežino nei dienos nei 
valandos. Visuomet vaikščio
jame mirties šešėlyje, nors gy
venimo rūpesčiai ir trukšmai 
nori mus įtikrinti, jog gyven
sime ant žemės amžinai. Ir to
ji nežinysta lig ir temdo atsi
sveikinimo linksmumą.

Iki popiežiui giedros dienos 
saulės spinduliai blaškė nuliū
dimus atsisveikinančių veiduo
se. Bet apie antrą valandą, 
maldininkams einant ant laivo 
pradėjo lyti. Daug palydovų 
lietus sulaikė namuose. Sunku 
Įspėti kaip didelė minia būti] 
susitelkusi prieplaukom jeigu 
lietingame ore, per tūkstančius 
žmonių, sunku buvo surasti 
savuosius’ bei Įsigrūsti laivam 
kuris turėjo išplaukti iš Bos
ton’o 4 vai. po pietų.

Ūpas nepaprastas ir maldi
ninkų ir palydovų. Maldinin
kai džiaugiasi, kad aplankys 
miestą kur Šv. Petras gyveno ir 
mirė: kur kiekvienas akmenėlis 
yra šlakstytas šventų jų krauju, 
i kuri tikinčiojo pasaulio akis 
nuolat atkreiptos kaipg, i sosti
nę regimosios Bažnyčios gal
vos. Ir kas nenorėtų atlankyti 

_  ____ miesto, kuriame paveikslai ir 
kankinių grabai, požeminiai 

Balandėlis, urvai ir milžiniškos bazilikos

fc organaiacijos ir spaudos ^ laikraščių agentais. Kata
likiški laikraščiai' yra tiktai 
šie: ‘‘Darbininkas,” “Drau
gas,” “Garsas,” “Vytis,” 
“Moterų Dirva” ir keletas 
mažesnių, o visi kiti yra bedie; 
viški, arba nuogi dolerių gau
dytojai.

Prie šios progos mes prime- 
name, kad kiekvieno kataliko 
turėtų būti švenčiausia prieder
mė platinti katalikišką spaudą 
ir auginti katalikiškas organi
zacijas. Tą galima padaryti 
per spaudos platinimą ir orga
nizacijos auginimo komitetą. 
Jeigu kiekvienoje kolonijoje at
sirastų tik pora arba ketvertas 
asmenų, kurie pasišvęstų nešti 
liaudin tikrąją tiesą — tai ne
užilgo pranyktų visi bedieviš
kieji laikraščiai ir daugybė vi
sokių nelaimių. Pamėginkim.

Dabar eina L. D. K. S. vajus. 
Ar daugelis jame darbuoki
mės? Tik keletas. Gi visa ki
ta didžiuma snaudžiame. Jei
gu mes visi dirbtumėm. tai ne 
tūkstantėliais, bet dešitimis 
tūkstančių narius skaitytume.

Darbininkai, mes turim su
prast, kad mūsų vajus yra mū
sų sustiprėjinlas. mums patiems 
reikalingas. Tadgi mes visi tu- 

’ rime stengtis prirašyti kuodau- 
giausia darbininkų prie L. D. 
K. S., kuri yra dariiininkų glo
bėja ir užtarėja — vedėja prie 
geresnės ateities — darbininkų 
kooperacijos.

Šį priminimą padarėm savo 
broliams darbininkams, nes 
mes patyrėm. kad mums kata
likams reikia daugiau darbo, o 
kuomet tik mes įdėsim daugiau 
darbo, tai apturėsim džiaugs
mingiausius vaisiu.-: aš tą. su 
savo draugu M. Joniu, pilnai 
^pamačiau.

Štūi čia paduosiu apie vieną 
mažą miesčiuką — N. Abingto- 
ną. kur mums teko lankytis ir 
susipažint su lietuviais darbi
ninkais. Pirmiausia mes ten 
susipažinom su p. M. Tribu- 
liausku. kuris mums parodė ki
tus lietuvius ir visą miestelį. 
Pirmiausioje Tribuliausko nu
vestoje stuboje mes nustebome

• reikaliMB — tai pirmas klausi
mas esti: “ar nenorėtum Tams
ta įsigyti gerą lietuvišką lai-

jau skaitau.” Ir tuo jaus žmo-

kaitėte kalba į kjfekyieaų atei- kį eicilikišką-buržuazmį 
vĮ — kaip pirmieji krikšži(|pys 
didžiai įvertino Kristaus moks-

Nei Kalėdų Negalintieji važiuoti, nors 
dvasioje lydi maldininkų būrį 
ir jungia savo maldas.

Miglos sutrukdė. Laivas ap
leido uostą po dešimtai valan
dai nakties.

Rūkomajame kambaryje su
tikau penkis kunigus, kurie iš 
Rymo važiuos Šventon Žemėn.

Visi laive keliauninkai išrodo 
rinktiniai žmonės: mandagūs, 
nuolankūs, daugiausia moterys
— airės; jaunimo mažai, tik ke
lios mergaitės pasiliuosavę iš .
mokyklos.

Kun. K. Juras
(Bus daugiau)

didžiai įvertino Kristaus moks-

Iš SAVO PATYRIMU
Darbuojantis socijalėje dir

voje tenka patirti visokiii daly- 
‘kų: vieni iš jų linksmi, kiti 
liūdni, o treti visai apverktini. 
Štai mes, montelliečiai, šiemet 
pasiryžom persitikrinti, pasi
darbuoti L. D. K. S. vajaus lai
ku ir sužinoti argi jau nebėra 
gyvesnių darbininkų, kurie 
bent kiek supranta bei nori su
prasti gyvenimo reikšmę. Idant 
tai sužinoti ules pasileidome 
per stubas. Ėjom ir einam vi
sur. Jau aplankėm beveik vi
sas savo kolonijos stubeles. Ke
letą kartų jouvom. ištraukę ir į 
kitas kolonijas. Taip vaikščio
dami susitinkam visokių žmo
nių; radom da ir tokių, kurie 
suvisai nepažįsta ir nenori pa
žinti jokių partijų. Žodžiu sa
kant, užėjom tokių žmonelių, 
kurie dirba, valgo, miega, ge
rai mūnšainės išsigeria, o dau
giau nieko. Taipgi teko sutik- 

’ ti ir begalo keistų neva katali- 
į kų. kurie patys nežino ką daro 
ir kur savo centelius mėto ir

w ---- ~~G — —— —

iėivį” arba kitą kokį bedieviš
ką, pilną blevyzgų ir brudų, 
taikraštpalaikį. Žinoma, į to
kį žmogų, iš karto pradedi žiū
rėti ir manai, kad jis yra ne
sveiko proto, bet truputį pakal
bėjęs surandi, kad jis yra svei
kas, tik blogos valios žmonių 
suvedžiotas — bedieviškų dole
rių gaudytojų, agentų, apvil
tas. Mat bedieviškųjų gizelių 
gaujos visur zuja apie katali
kus, siūlo jiems laikraščius, 
sako, kad jų parduodamieji 
laikraščiai yra katalikiški, ge
ri ir tt. ir t. p. Katalikas, ži- 

' noma, norėdamas apšvietos, už
sirašo tokį “Keleivi,” “Vienv- 
bę,” “Laisvę,” arba kitą kokį 
bedievišką popiergalį. Žmoge
lis skaito, kartais jau net pra
deda mąstyti apie šlamšto ka
talikiškumą bei, geriau sakant, 
jo sugedimą. Taip metai pra
bėga, o katalikas vis tebesi- 
maudo bedieviškam dvasiniam 
jovale. Gi gale; metų vėl ateina 
dolerinis “katalikas,” kai ka- 

; da net su katalikiškomis dova
nėlėmis. Apie visus ant kata
likų pilamus purvus jis išaiški- 

. na, kad tai laikraščio esąs toks 
■ principas (turbūt leidėjų pil

vas). Šitaip katalikas klaidi
namas pasidaro nei šioks nei 
toks — nebemato šviesos.

Tokiu būdu mums reikėjo iš
aiškinti žmonėms, kad vadina
mieji “katalikiškieji” laikra
ščiai yra baisiausi katalikybės 
priešai. Žinoma, parodžius 
žmogui šyiesą'ir tiesą, jis me
ta bedievišką šlamštą ir užsira
šo “Darbininką,” kuris yra ka
talikiškas ir darbininkiškas, 
nes jį leidžia ne kokios nors ka
pitalistinės kompanijos bei ben
drovės. bet pačių Darbininkų 
Sąjunga.

Taigi mes gerai pamatėm ir 
• dabar visiems katalikams pa-

f įskaityti Antaniukui, Stasiukui, Onytei, Katrytei, Jo- 
J niukui — štai kaip matai, visi pereiiiojo; uždavė ryt- 
t dienai išmokti trumpą pasakaitę, čia jau ir pertrau- 
į ka.
1 Petrovui buvo begalo smagu. Jis vėl moko, vėl 
J {.gali vaikus valdyti, diegti “paklusnumą,” kartais 

Ką. tik sutinka ant kelio — tai vis įdomybės vai- ūr smarkiau surikti. Ir taip bemokant ir besakant 
s: gi varnoms ramybės tai jau nėra, šaunesni j vaikams “pamokslus” ateina ir vakaras. Dar ke

letą minučių — ir vaikai spiegė, rėkavo, šūkavo, 
kaip tie Gedimino vilkai. Vaikai suolais griūdami, 
išdūmė laukan, žinoma, ir dūris palikdami kiaurai 
atvras? Ir kada tu čia spėsi daristi? Jau taip ne
spėjai su pirmutiniai pasprukti ant gryno oro, o čia 
dar, būdamas paskutinis, gaiši duru uždarymu! Ir 
visad panašūs motivai turėdavo pateisinti tų kulvar- 
tų žygius.

O Petrovas sėdėjo savo kambary už stalo. Juo
das sagonas čia pat prieš jį .pastatytas garavo ir jis 
nieko nelaukęs šakutėmis sunkiai vežė iš puodo avie
nos didžiulį gabalą. Padėjęs mėsą ant lėkštės, at- 
siplešdarnas šakutėmis, dėjo bumon kąsnį po kąs
nio. Mėsą valgė be duonos, nes nemėgdavo duonos 
su mėsa maišyti. Nebent mužikai taip valgo — jis 
niekisamai atsikirsdavo, jei, kartais, šeimininkė 
jam primindavo, kad mūsų žmonės niekuomet mėsos 
be dlonos nevalgų. Ir šį kart bematant lėkštė buvo 
tuščia, neskaitant dviejų kaulOgalių. kuriems jis dar 
nebuvo radęs būdo suvartoti maistui. Bet jei kas- 
nors jam tokią rodą būti] davęs — jis didžiai tokiam 
galvočiui būtų atsidėkojęs, nes jam begalo, kartais, 
būdavo, skurdu ir tuo jis skusdavosi savo šeiminin
kei Onai, kad, jam perkant ast svorio mėsą — esąs 
daugelį sykių apgaunamas, nes, vietoje viso ketvir- 
dalio svorio mėsos, resdavęs kaulų. Tik šįkart Pet
rovas, tur būt, apie panašius nuostolius mažai gal
vojo. Jis pylė iš viso puodo riebius, jau apsegu
sius lajumi, kopūstus lėkštėn. Atsargiai graibė 
šaukštu nuo pūvirŠid riebalus ir taip pat be duohok 
valgė.

Jis čia pietaudamas, kuomet vaikai kieme gar
siai krykštavo, — jautėsi labai patenkintas. Jis Slie
ko toliau nematė nei girdėjo, visa jo domė buvo su
koncentruota sriubos lėkštėje, kurią jau baigė tuš
tinti. . I ■ \

Ir taip užsimąstęs ponas mokytojas nei nepfcste-

KAIMO IDILIJA

kam:
vaikai toli-toli paskui jas akmenimis susimėto! Vėl 
per kaimus einant. — šunės visus vaikus gerai pa
žįsta. Ir nei vaikiūkštis šunų nė kiek nebijo. Jie 
taip Šunis įerzina, kad šie ištolo vaiki] lenkiasi: ki
taip — pagalių ar akmenų ne vienas kudlius gavo per 
šoną ar koją. Ir vaikai eidami mokyklon, per pe
tį per-ikorę krepšį — nuduoda, tartum, ne bile ko- 

Eina dažnai pasiskirstę: didesni 
Vidutiniųjų didieji nepriima, su 

ne “unaras,” tad eina vėl sau 
Arba traukia pasiskirstę grupėmis sulig klases; bet 
daugiausia tai kiekvienas kaimas eina sykiu: kitaip 
juk. kartais, pavojinga. Mat išein įvairių tarpu
saviu nesusipratimų, ginčų, kurie daugely atvejų 
išsivysto į tikri] kovą. Čia disciplinos žvilgsniu pa
togiausia laikytis kaimais.

<au. mažyliai sau. 
mažyliais patiems

Tik peštynių kasdien negi esti. Atsitinka, kad 
paskutinę dieną prieš šventes, lydi kurias ilgesnės 
atostogos. — netyčia užklumpa mokytojas būreli vai
kų. darančių suokalbi: ‘‘Na. mes palaukiečiai šian
dien grįžtant namo parodysim rudyliečiams kas mes 
per vyrai, su mumis tai ne štukos!. . ” Ir čia moky
tojas. atidengęs suokalbi, “maištininkus” tinkamai 
baudžia, paleisdamas juos porą valandų vėliau, kad 
silpnesni ir “karžygiu" skaičium neskaitlingesni 
kaimai galėtų be baimės namo parbėgti.

Ir mūsų Petrovas pralinksmėjo. Jo mokykloje 
vaiku buvo visos trys dešimtys ir dar kasdien po du. 
tris galima buvo laukti pribūnant naują. - O jam taip 
buvo nuobodu be jokio darbo per vasaros atostogas 
bastytis, tiesiog nė kur dingti! Ar suprantama: 
trisdešimt metų su vaikais prisiėjo rietis, nors ne
mažai jie ji ir užpykdydavo, bet ir be jų nusibosrd- 
vo. Anksti klasėn Petaovas nesiskubino: jis ir vė
liau ėmęsis darbo — greit turėjo apairuošti: liejįė

bėjo, kaip Įėjusi tarnaitė rengėsi jam pranešti apie 
atėjimą pas poną mokytoją “delegacijos.”

Petrovas išsyk sū šaukštu pusiaukely stingo, 
tik galiau supratęs, ką jam pranešė tarnaitė, — sku
biai baigė pietus, šįsyk nespėjęs ir arbatos vieno ki
to stiklo išgerti (o jo papratimu, buvo tai nemažas 
smūgis), pakilo nuo stalo, nubraukė delnu nuo krū
tinės užtiškusius ant surduto sriubos lašus ir rank'as 
Į skvernus apš’uostęs, pribėgo dar prie veidrodžio, 
patasiė kaklaryšį ir. perbraukęs ranka smakrą — iš
siskubino į gretimąjį kambarį.

Čia jau laukė susidedanti iš Maušos. šliomkės 
ir Libkės “delegacija.” Pasirodžius Petrovui dar 
duryse — žydeliai žemai nusilenkė. “— sveiks, ge
rą dieną, pons mokytojau!” — ir pradėjo — ilgai 
nelaukdami — išdėstynėti savo didelį pas mokytoją 
reikalą.

— Pons mokytojau, mes ce pas poną su didelium 
prašyme — pradėjo Meušas. Kaip jau pons girdė
jai, mano dukteris Rifkė atsirado vyras, tai ji da
bar eina už vyro, ženijas, tik didelė bedė, kad nėr 
vietes, kur šokti. Mat pas mus gryče mažę, žeme. 
— žinai-gi koke mūsų kolupke, tai sumanėm mes su 
Šliomke eiti pas poną mokytoją prašyti didelium ma
lonė, ar nepazva]y>i pons ant vieną vakarą mokyk
los name perleist visė veselije."

— “Būk ponas mokytojau, toks malonus! — įsi
kišę ir Šliomkė — neatsakyk tokė menkė daikte! Juk 
ponui nieko nukainoję, kad mūsą veselejė. (per vėnė 
vakarė biškį pašilinšminš. Mes patys ir suolus išne- 
šam, o ryto'atgal sudedam. Pons — būk geras?”

-— O! vot kak! — iš nustebimo išsižiojo Petro
vas, nebp/.inodomas kaip čia dabar tais žydais atsi
kratyti. Bet. ilgai negalvojęs, pradėjo aiškinti, kad 
via ne jis vienas gyvenąs, reik klausti dar “gaspa- 
dinės;” be to. žmonės — mužikai gali supykti, kar
tais, net apskųst.

— “Ui! ką pons kalba? Mes su visi mužike 
kuogerioise gyvenam.. . Aš. mano tėvas, visi čia 
gimę, augę, pas mus iš pretkė jie buteliuką vis iš
gėrė.. . Pyks? — už ką jam pyks?! Tik pons tark 
žodį, o pamatysi, — ir žinot niekas nežinos!” — kar
ščiavos šliomkė.

— Na, na! — supranti, šlioniki, čia gal prisi* 
rinkt visokių mužikų pusbernių, bernų, — aiškino

■jfe ^1
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— radome begalo pavyzdingą 
šeimyną, kuri susėdus apie sta
lą ne alų gėrė, bet skaitė lai
kraštį “Darbininką,” visiklau-, 
sėsi ir gėrėjosi žiniomis.

N. Abingtone yra apie devy- 
.niolika lietuvių šeimynų. Visą 
žmonės tikri lietuviai ir karsti 
katalikai. Mums_ išaiškinus 
jiems naudą darbininkų orga
nizacijos ir spaudos — jie susi
organizavo į L. D. K. S. kuo
pą. Kuopos vadovystę paėmė 
labai gyvi ir jauni veikėjai: 
pirm. J. VenVekas, rast. G. Pe- 
rekšliutė, ižd. St. Tribuiiaus- 
kaitė. Ši valdyba prisižadėjo 
dirbti iš visų pajėgų, auginti 
savo kuopą iki aukščiausio 
laipsnio.

Naujai kuopai geriau.'ių sėk
mių darbuotis katalikiškoje 
dirvoje.

Tribuliauskui širdingu padė
ka už patarnavimą.

M. Kamandulis ir

, parduotas kąyg^s ...».
” natpo rendaą .».329.0G

- ” apgarsinimus .. '.
” plunksną ...kl.
” parduotą presą . 
” show caseuš .. .

Narių naokestys ....

265.0b 
r 80.00 
.680.50

$2,622.38

Išlaidos lapkričio mėn.
Laikraščjp išlaidos............. 52:13
Paštas..................... 45.0Q
Krasaženkjiai rast.................15.0Q

PAittmntts

td&žud gerbiamas Amsterdamo

L. Vyčių 11-tos kuopos meti
niam susirinkime man atėmė halsą, 
i y, suspendavo ant 6-fių taSnesių. 
Buvau pastatytas už kubp4s kores
pondentą,, bet žinodama* iką, gau
siu už menkiausi nemaioaų para
šymą— atsilakiau. Pinto buvau

$1,631.21

Spaustuvės išlaidos ... .... 66.40 prievarta spiriatoas imti išlaimėji-
Darbininkų aigos....... ....995.66 mo tikietėlių platinimui. Paaiški-
lElektra ........................ . . .. 17.67 nau, kad aplinkybės dabar nelei-
'Telefonas ................. .... 7.78 džia tuomi užsiimti, bęt vėliaus ga-
,Gas’as.......................... .. .. 4.68 lesiu paimti, tuomet pirm, piktai
i Namo išlaidos............. ....359.55 Suriko: A. Žaliaduoniui ant 6-šių
IVž knygas ................... ... 29.84 mėnesių atimu balsą. Daug nariti
ib’ž anglius................... ....... 3 < .50 yra nepaėmusių tikietėlių, bet

jiems balsas neatimtas. Susirinki
mas patvirtino tylėjimu. Nauja 

į Išlaidos gruodžio mėn -valdyba paliko po senovei. Tai 
Laikraščio išlaidos...........  55.30 'man užmokestis už ilgų metų dar-

Pašias .................................. 50.00. bavimąsi L. Vyčių organizacijai.

klebonas kun. J. Židanavičius. At
vyko jis dar pėtnyčioe vakare ir 
prieš piet ir po piet pradedant nuo 
subatos iki vėlai vakare klausė su 
vietiniu kleboniu išpažinties. Lai
ke 40-tės visomis dienomis kalbė
jo po kehg pamokslus — laike su
mos ir per mišparus. Panedęlio 
vakare pribuvo pagelbon Uticos 
klebonas kun. P. Zabiela, kurs pa
sakė pamokslą utarninko vakare 
prieš mišparus — po mišparų kal
bėjo Amsterdamo klebonas. Po 
procesijai užbaigė trumpai mūsų 
vietinis klebonas.

š. m. ir tęsės ligi kovo 8 d. Misi
jas laikė gerb. Tėvas Marijonas P. 
Andziulis. Žmonės kiekvieną die
ną skaitlingai rinkosi į bažnyčią 
klausyti turtingų pamokslų. Tė
vas Andziulis sakė 4 pamokslus 
ant dienos. Jo pamokslai buvo la
bai pamokinanti ir teikianti žmo
nijai daug aiškaus supratimo kam 
žmogus yra sutvertas ir kam turi 
tarnauti. Jo gražūs pamokslai, 
kaip ryto rasa atgaivino mūsų su
vargusias ir apsunkintas širdis ir 
sielas.

£&*

Įplaukos sausio men.

M. Jonis, ’2 kp. nariai.

L D. K. S. TRIJŲ MĖNESIU 
ATSKAITA

Įplaukos lapkričio mėn.
l’ž “Darb.’’ prenumeratas..104.62

spaudos darbus ........... 115.05
’’ pavienius “ Darb. “ num. 43.50 

parduotas knygas .... 175.90
“ namo rendas.................SH.OO

apgarsinimu-............... “s.24
■’ ])::mk-::ą ...................... 1.50
’’ vvaste popierą .............. 7.60

Nariu mokestys...................311.60

SI .429.’' 1

Įplaukos gruodžio mėn.
Vž “ Darb. ’ ’ prenumeratas. 4S4*99 

“ spaudos darbus............i00.25
pav. “Darb.“ numerius 37.23 
parduotas knygas ....... k)6.63

“ namo rendas ............... 317.00
apgarsinimus................ 252.46
plunksną nuo L. D. K.
8. 8 kp.............................50.75

parduotą presą............. 100.00
Nariui mokestys.................. 338.15

Sl.s37.46

spaudos dar! 
pav. “Darb.

mcfcsH Į V

kovo 26 d.4® vali atlaidai buvo įspūdin
gi ir .pasekmingi. • Žmonės skait
lingai rinkdavosi ant mišių ir pa
maldų. Šv. Cecilijos choras gra
žiai pagiedojo mišias, mišparus ir 
kitas giesmes. Gerb. kun. V. Ku
likauskas pasakė labai gerų pa
mokslų, urie žmonėms patiko ir, 
kurių noriai klausėsi. Visi labai 
džiaugėsi kad kun. Kulikauskas 
malonėjo pas mus į taip tolimą va
karų koloniją atvažiuoti.

šv. Kazimiero, patrono mūsų 
bažnyčios ir draugijos, šventę taip 
gi iškilmingai apvaikščiojome. Ry
te kun. Kulikauskas atgiedojo, šv. 

j Kazimiero draugijos užpirktas, 
j mišias ir pasakė gražų pamokslą. 
| Vakare vėl buvo pamaldos, pamo
kslas ir palaiminimas šš. Po pa- 

i maldų susirinkome visi i svetainę, 
'kur įvyko prakalbos gerb. svečio.

Prie Federacijos.

j Šv. Kazimiero ir šv. Jono dr-jos 
ir šv. Cecilijos choras prisirašė 
prie Federacijos. Yra da moterų 

j šv. Onos draugija, kuri taipgi, ma- 
’nau, prisirašys. Keli tapo kolegi- 

ios rėmėjais.I • **
Bazaras.

1 i < t ' *
' ‘ ■ * *“ I1 H <

Aną savaitę išvažiavo į PhiladeU' 
phią varg. A Stanšauskas. Jiti 
išbuvo daugiau kaip metus. P 
tą trumpą laiką'jis ?ia labai 
pasidarbavo. , ...

Atvažiavęs rado senoviškai gie
dančius 13 giedorių ir 2 tik-tyči^* 
narius. 'Varg. sū tėvų pagelba ir 
pritariant klebonui Vyčių kp. net - 
dovaną gavo; o dabar jau ų
jau apie 100 narių turi. ChortuP 
par. padidėjo apie 100 narių ttirį' 
Choras par. padidėjo iki'GTir'grV1 
žiai išmokintas baž. ir? tpu^Jfaį 
dainų, net malonu būdavo pasiš 
klausyti kaSp bažnyčioje, taip ir 
surengtuose koncertuose. Daug 
buvo surengtų jo teatrų. Viduri
nis šv. Cecilijos choras turgj®'70 
gied., mažųjų-vaikų choras dar’ 
skaitlingesnis buvo. Geresni kas 
talikai tėvai džiaugėsi ir siųsdavo? 
visus vaikus prisirašyti prie kat.\ 
draugijų. Jei taip viskas gerai seA 
kosi, tai netrukus visi geresni tė^'i 
vai būtą pasiuntę savo vaikus prfe; 
choro ar prie Vyčių. Bet kaip tik*' 
kaikurie išgirdo, kad varg. nori di-f 
de-mio mokesčio, tai šykštuoliai? 
pabūgo, kad klebonas nepadidin
tų algos, pažadėjo net.pas vysku-;

Reporteris j važiuoti... Turbūt dėl to n<3-| 
■dėkingu parapijonų truk.šmo yar-Į 
j gonininkas ir išvažiavo. ;
I Girdėjau kad klebonas* leido? 

-vra ; chorui pasifsškoti sau vargoniniir-', 
nuo i ką koki nori. Jau antra savaitė;

I otru ir Pauliaus parapijos Į-jkaip neturime varg. ir nežinia ar! 
uumo. \ i.-cs draugijos išrinko į pausimet 0 jau tokio veiklaus sunš^-- 

•atstovus i komisiją, kurie sumanys jkur herast.. '.į
nkamsi paminai 25-kiu metu ju- j Linkimf vW gerfsni- . 

įpijonai ja mtokio passiekimo, kokį ‘ 
Marijo- ' L. Vyčių 11-la kuopa, kovo 8 d. I-is -ia turfj0 ■ •

statė veikalą vardu, “Undynė.”j 
Ar art Ėst a i-me gėjai atliko roles ge- Į ___________

, ar ne, tą palieku kitiems ko-j - - '
į ----------------- įdarbą dirbti ir kelti susilpnėjusią respondentams spręsti, bet turiu! GRAND RAPIDS, MICH.

I NEW HAVEN, CONN. žmoniją, 
i ____ ; (lėlį darbą.
I Kelios savaitės atgal buvo pra-! 
j nešta, kad mūsų parapijoj Įvyks 
įšv. misijos. Išgirdę tą linksmą ži- ' 
• nią žmonės šu nekantrumu laukė 
; tos didelius ir brangios iškilmės.

Šv. Misijos prasidėjo kovo 2 d. ninėms sistemoms.

Ir pamaldos ir pamokslai mato
mai žmonėms labai patiko, nes iš
tisomis dienomis, ypač vakarais, 
žmonių bažnyčioje buvo prisigrū
dę. Išpažinti atliko apie pusė pa- 

Laike

Labai skaudu buvo kada prisi
artino sekmadienis, tai reiškia jau Į 
užbaigimas šv. Misijų. Žmonių . 
prisirinko pilna bažnyčia, net sė
dynių neteko, turėjo stovėti. Mi- | 
sijonicrius'pasakė savo paskutini ; 
pamokslą, kuris buvo labai Įspū- ! 
dingas, nes tai buvo atsisveikini- į 
mo pamokslas. Tas atsisveikinimo 1 
pamokslas buvo sakomas prie Mi-

l’aštažciikliai ratšiniai .... 18.55-čia turbūt yra pasekmės blogos į rapijoje esančių žmonių. 
81.48ivalios narių išmano spėjimas kad procesijos dalyvavo visos draugi- 

. •« j()S L,aųaj gražiai atrodė ilga ei- .
lė mergaičių baltais vciionėliais ,sijų Kryžiaus, kuris buvo pastaty- 
papuoštų. : tas prie didžiojo altoriaus, šis pa-

Antrą dieną 40-tės atsilankė ,mokslas sujudino kiečiausias sir- 
mūsų didžiai gerbiamą kleboną ir ne vienam ašaros byrėjo pe** 
Jo Ekscelencija Kanados rusinu ! veidą iš susigraudinimo. Oh ! kaip 

| vyskupas Budkus. Žadėjo daly- skaudu kada reikia atsisveikinti 
Ivauti pamaldose ir vietinis mūsų su Tėvu Andziuliu, kuris su pasi- ' 
[vyskupas bet iš priežasties ligos šventimu skelbia Kri* 

val {negalėjo užmanymo įvykinti. L....... č................... ’.j_,!
mėn. . džius užlaikomas mokyklas. Išė-! 1)idžiai klebo- itinio pamokslo visi ž.

....... 75.''O : jus kur.. Vanagui Dievas mums su- į 
60.00 teikė labai darbštų, energingą ir 

....... 15.501 dorą kunigą J. Dakni. Nežiūrint 

........158.94 G -ą atsiranda vienok tokių žinone- 
.. . 1.026.63 Jin, kurie ieško prie jo priekabių. 
....... 26.29 .čion kaltinti nereikėtų jų, bet tu- 
....... 6.62 ]a kurstytoją, kursai visai berci- 
........336.74,kalu prie kunigo Daknio kabinasi 
... .380.001 __ rašinėdamas laiškus pas tulus 

....... 31.74 ! Montreal ’io lietuvius turėdamas 

........105.001 jnint.yje visiems žinomą mums 
........—-įtiksią. 
$2,223.261 Tikro savo tikslo'jis nepasieks, 

Abel’na sutrauka • Išmelžtai vieii'daro laikiną suirutę.
Per tris mėnesius Įėjo . .. .5.888.85 ' žmonės matydami pavyzdingą vi- 
Balansas iš lapkričio 1 u. 184.80šame elgimąsi savo klebono po his- 

 iki rimsta — gale tikimas, kad ir 
Vis'o $6,073.65 [visai viskas nurims, nės bjauriems 

•ijų mėnesių išlaidos. ... 5,480.23 j šmeižtams skersai stoja klebono 
. -----------1 pavyzdingas visame pasielgimas.

i a::sas Vasario 1 d........$593.42 į 8-910 dd. kovo turėjome ketu
je .n: rolės Komisija :................... jriasdešimtis valandų pamaldas..

J. V. Smilgis, P. Kudirka • Daugiausia laike jų pasidarbavo!

Spaustuvės išlaidos ...
Darbininkų algos .........
Elektra.........................
Telefonas............'........
Namo išlaidos ..............
Angliai ..........................

Pi

.. . .C&2.731 tūli nariai sėja neapykantą prieš 

.... 19.58“mane per visą laiką — pasirodo 

.... 4.85 teisingas.

.... 145.40;

.... 147.011 ■

.... 60.38 j
.os atmokėta .... 93.77 ;
............................ 66.72 ■

Išlaidos sausio 
'■'iu yfai(i<is . . .

•Da: Tini: 
Kiek; ra 
TTen.nr.

Tž knygas . . 
,Vž anglius . .

T-

. 41.59

A. ŽaJiąduonis.

MONTREAL, CANADA.

Mūsų kolonijoj yra apie pora
1 tūkstančių žmonių. Turime gra-

j nuvargusiai žmonijai. Po pai

Turėsime bazarą kovo 23, 24, 29 
30 dd. *Visi padėkime kuodau- 

.ausiai pelno padaryti.

se santikiuose čiumi kryžių. Tu(>m laiku choras 
Ine tik su minėtais dvasiniais ui- po vadovyste vargonininko R. Jus- 
• džiūnais Kanadoje, bet ir su Lie- kus, gražiai ’.:žgi<-dujo, “Kryžiau

rodo neteisingumą sėjamų, bei p!a-
Itinamų šmeižtų. Duok Dieve kad
; visos lietuvių parapijos turėtų taip ’ kQno reika]aįs, bet
;visame pavyzdingai besielgiančius
į klebonus koki mes dabar turime ir . s.istiprino daugybę ■
'todėl stengkimės vertinti jo darbą 'si;pnŲ žmone;iŲ jr atvedė ant tie- .Dilieji, 
'ir visi kartu garbei Dievo it nau- S()S k(ųj0_ Linkim Tėvui 
.dai mūsų Bažnvčios šventos dat-.^^j Andziuliui sveikatos.
-buotis. mūs, stiprybės kad ir ateityje ga
j ■' Bepaiiyvis.|savo šventą ir išganingą 1 rai

s ceremonijos priminė

Tipini is

HOMESTEAD, PA.

Mū.vų kolonijai 1925 metai 
ics sukanka 25 metai

ir

bet turiu Į
Dieve palaimink jo di- .priminti, kad toks veikalas gavę- j 

■nios laiku netinka lošti. Jeigu' 
Šalavija.-kuri kita draugija “L’ndynę” būt i 

--------------------- stačiusi, be abejonės, būt sušilau-j 
Kooperacija — kai ją supranti kus protesto. Prie to neatatinka ■

— geras daiktas. Bet koperacija'lietuvybės dvasiai, 
tik iš vardo — yra lygi kitoms biz- j (-aršvą, pasiekusi

Iperstato ištyžčlio, 
i.u-s rusė mergina

! Vieša padėkavonė kuopoms ir iMh 
riams LDKS. ir visiems

į aukototojams.

■fe
M
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Petrovų-. — Jie čia pašiurs, ar ateis girti, nusila-’j’ėje. Rifkū buvo groži žydelkaitė. šviesiais plau-'nežinoti 
kę. žinot, juodnukariai. ką jie supranta.’ ir susimuš. kaĮs. mūlynimi> akimis ir nedidele taisyklinga nose-'-J..........
skandalą pakei.-. langus išdaužys. (,)-o. negalima. įp. Kalbant lietuviškai beveik nejauti žydiško ak-idęsis žydamas prtkaibėti. Bet dabar? kas darni 
ponas šiiomki. nu. negaiima!. . Mane pati gali dac ■ cento. Kartą, keetą savaičių atgal, ji su tėvu va- ryt.’ —galvojo Petrovas.
primušti Ne. negalima!.. žinojo į tolimesni provincijos-miesteli pas savo gen-' da. Tauškis. matydamo.- dideų Petrovo ę-.;

— “Nu. ką ponas miš'.i? Tani niekad nebuvo ir • ti-. ]r taip nutiko, kad ten ją pamatė vienas to .-kumno atsisveikinti
Nekokio skandalo vis- miestelio “džentelmenas'' ir išsyk j ąpamilo. Ne- Gi Petrovas, sm 

oks ir vakare aj)iv pink-.trukus atsibeldė pas Matišą į piršlius. lęs virtuvėn,
m visi išsi-kirstys. O žinoma Bifkū nei Orelis su tariamuoju žentu ii-' -- “Gaspadin. 1 

ierūjo. kaip priprasta pas nm-ų kaimiečius ,grmu:a:; po'mumą! 
i jiu-ogt). Kifkė buvo graži ir jos jaunikis į 
na>.“ —- dienas antram patiko — ir turiny* >1

ne du

ni. Bėdok Dn-Vo. p; 
<duŠ — iue> rv* nu anksC i<le-ib

ai>

f).

bar -u jam:.* 
"ionli— ša ova

iu-o Petrovas 
lail. Ei. 2a-J 
>; naifo Ona.

bėdų
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.10'
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Man
un.

K

u
I nei

m hlo.

-Viik n<l:>in

i vakar M

n i ii<‘ 
no- 1

kaip štai:
udy. ųul nei vienus iš jų 
š jų galvų niaukiasi dan-

n h-'i- 
eškoli
tū. kuri bu 
dar galvoti 

r kitur, .juokai vieni!’ 
ant mano- užpvkt: gal

no-

Petrovą- šiąnakt ištikai nemiegojo. ! dų 3- 
alvooj apie ta< n“lemtąsia> žydų ve--lMoky kad vyriausybė nc-užino 

ior.ė- — kaimiečiui nesu
-- i fu ant

nut '.!<•>
• H V( ]

nk'*n;!~ tno-ikavo.
ro k**l:- ka’Ti- kieman ž
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<> -|enk-<'io *u*
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;-l:k .i kalbėjo. Ici'l ' B< t čia pra-id' .io pati didžioji Petrovo baimė.
Im- \ --lu\čv vietos ,’|’:l1]šk'i< iŠtikrų.jij ji ėmė nejuokais bauginti. “Ar 

gabi link-iiiū'. \ie-liu esi apgalvojo*-, ka^ iš to vi<n gali išeiti’ -- iii-/ 
k- tikriau: š vie Akinėjo Tauški-. Mokykla valdiška i-taiga. —- jos

kažkur ėjo -ku-! niekam pasoliniani mok-lo na-lu negalima leisti nau- 
• k;la- ant arklio už- Lietis. - o čia dar tokiam triukšmui! Jie gali žem- 
ka<l iadšii vi-ką pa jhijtius sudraskyti, grindis ištrypti. Bo‘to. ten ka- 

mnzikant u - ■ Gi -ienoje šventa- pav.-i k-la- -- o jei žydai ji kaip 
knor.- palies.’ - kas tada. o?!. . "

Čiu Petrovas tik akimis vartė, pečiais^trukčiojo,

lietuvi 
aukštą mokslą 
liurbio vietoj, 
prikalbina ap
tarnauti sveti-

Aš, Petras’ Lukša, 93 kuopos riaV 
rys, dėkavoju už aukas tom kuo- ’ 
poni, kurios mane sušelpė vargin
game 
mano

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
I 34-ttu kuopa, nedėiioj, kovo 22 d. 
Jarnegie Musie Hali, Homestead. 
'Pa. statys Jaabi gražų veikalą var
du, “ Piloto Duktė/’ šis veikalas 
-tatomas pirmu syk Pit*sburgh'o 

iapieiinkėj. Yra labai tinkamas 
įiošd ga\ėnios laiku, nes parodo

&

f

mano gyvenime su mažais ' 
vaikučiais.
iš (’ambridge, Mass. $21.00' 

j7l kp., iš Rochester, N. Y...11.00 j 
lū5 kp.. iš Du Bois. Pa...........13.50 '
j.84-ta kp., iŠ Bethlehem, Pa... 2.50'j 
(SLRKA. 64 k p........................ 2.50 *’
p2 kp., iš Middleboro, Mass. 5.00 
! kp.. iš Paterson, X'. Y....... 11.00
Į3 kp., iš Xorwood, Mass....... 5.00
1 Visom šitom kuopom dėkavoju \ ' 
Širdingai už aukas. '

' Petras Lukša, 93 kp. narys, 
GĖrand Rapids, Mich.Ano-Į'ikų tikėjimą. Mr-s stebimės irĮ 

šiurpuliai perima skaitant jų gy-: 
penimą, be? čia matysime gyvą ’ 
:*.aizda iš jn gvvenimo. Galima! 

i \ , ..... i;:;ž*ik"inti kad visi atsilankiusieji I 
į’m- pilnai užganėdinti. Sąjungie-[ 
į' ės jau seniai lavinasi po vadovys-1 
po vargonininko S. Kimm'io. Yra i 
|i:žkx iestos apielikčs Moterų Sąjun
gos kuopos dalvvauti. Pradžia 8

CLEVELAND, OHIO.

Lauki.au gana ilgą laiką ir tėmi-;< 
jau visus katalikiškus laikraščius,y 
ar nepasirodys tikros žinios apie ' 
N. Rastenio prakalbas, kurias.su-'. 
r< n gė Sandaros 18 kuopa, 20 d. va-.. 
sario, su tiksiu pasipinigauti' dėl. 
vedimo bylos “Sandaros” ex-re-,x 
dakloriui su kųn. Garmum. Mūsų . . 
korespondentai stengėsi gan aiš
kiai laikraščiuose nušviesti apie 
turini prakalbos. Bet visų svar
biausi dalyką paliko visai nepaju
dinę. Taigi aš čia noriu atlikusią, 
dalį nušviesti. Kaip jau vietinte- f,E 

! laikraštis ‘‘ Dirva’’ pasakė kad
Xa gerai, o kas rm-y

!<> niisisino- ;vab vakare.
i Mūsų kolonijoj jau seniai serga 

>nri nubėgu Šveikauskas. Sveikas būda- 
d.'i-on i pa- imas dalyvaudavo katalikiškų

Į'iraugijų v« ikiine. Turi šeimyną, 
iiai.-o-i. r>"- i.,';>*n pagelbėt! išleista išlaimėjimo 
nemalonia- itikietėiių. A. Šveikauskas vertas 

ilo-. ip;::a;i:o-. Patartina visiems Įsigy- 
<*ia jti tiki< ‘člię, pagal išgalės.

■ip:1*, Artinasi airių tautinė šventė -- j rinko 75 dol. 
‘i. . 'kovu 17 d — >* Patrink Day, va-Jko nuo susini
t'.t-t pi’ -.ama. I.ie'nviai su svetimtau- pinigus. Rinko dvi katalikės Bal« .f 

-u ' ’-iu airių tautine švente nieko ben- ’trukoniutčs, prigelhstint dvien 
pirą neturi, liet atsiranda lietuvių j laisvamaniam — A. Zdaniui ir’A

!;i i Į neišmanėlių, kurie apsimauja ža- IPraškevičiui. Virs minėtų katalK 
knr !Iromis kelnėmis, žaliais andarokais Ikių tėvas L. Baltrukonis

! ir kitokiais žaliais ženklais. Taip Į atikam $5.00 kaip “Dirvoje“
1 ’cl -. pasielgdami daro gėdą patys sau ir Įvo pagrsintaa. Tai-gi mi 

rovus įbėgu | i*.-i;ii vHuvėn ir čia rado įnu -uyr’žu ! i-iems lietuviams. Aš manau, 'merginos priklauso prie TeatHtBBtP 
.-ią Oną. kuri pranešė, kad žydai nor- ir labm nu-'kad pas mus šiuo kartu tokių liur- 
.-iniinč. bet n<*.-ir<>nąe pulti mokytojo, 
labiau nii-irainino.

ll'USIK

n

m

mane

>kinuii nu.'

Icir-nor-

i

...............' »H*-—...............” “ --------- -- --------

Gurklianiškis. 'gegužio. katalikišką pamatą, taip
(Bus daugiau) Misijos artinasi Viši katalikai choras tari

n u s a 111 < 1 ž i 11 -.
Bet didžiousioji da’rbyinetė buvo Maušos lindi-

kojo Choro Draugijos, kurte
Petrovas dar Ibių neatsiras. Mes savo lietuvišką kiais būdais savę aiškina kad ją 

Į šventę apvaikščiosim 15-tą dieną statai yra katalikiški ant

Lauki.au


ueiKo nesvarsto tokiu 
'ikij, toki ųatsitikimu, juk ne 
skitam jis ir yra kad būti sar- 
jj katalikiškos visuomenės 
Šakyje. Draugijos siunčia ats. 

fiįtbbv'uš'dr moka į sąryšį duoklę ne 
įUjŠž tad kad atstovai suėję žiopsoti;, 

aet'kad dirbtu darbą nešanti nau- 
katalikų visuomenei, štai gi 

M£ia K. D. Sąryšiui pareiga tą da- 
nusverti ir užbaigti su tokiu 

jįjpąsųrj’žimu kad daugiaus tas ne- 
Atpikartotų. Draugija, kurios na- 

- riai taip kėsinasi pasielgti prie
šais visą katalikų visuomenę, turi 
būt prašalinti iš tarpo draugijos 
Jeigu draugija su tuom nesutik
tų, tajgi K. D. Sąryšio užduotis tą 
draugiją sukonfiskuoti. kad netu
rėtų teisės maišytis tarpe visu ka
talikiškų draugijų. Podraug gerb.

■ kunigas Vilkutaitis ir parapijos 
komitetas taip pat turėtų tame rū
pintis, nes tai labai žemos rūšies 
pavyzdis kitiems katalikams. 
Mums nereikia pripildyti skaičių 
choru bei draugija kokiais veid
mainiais — laisvamaniais mes tu
rime gana savo tarpe praktikuo- 
jančitt katalikų. Taigi dabr ju irn 
tie laikai, laisvamaniai atgyvenę 
savo dienas. Kiekvieno kataliko 
užduotis imtis prie darbo i1 
sa energija tokie 
tiems nulupinėt n 
dų ir parodyt divi 
pažinus kuris iš 
nosparnis. Nė 1 
Pikuojantis kaiaiik 
ti sau už gėdą sttn 
su tokiais laisvamaniškais 
kiais. .Teigi jau jie 
ko mes r.irė!umėin 
gėdą ir pasakyt :<o 
vamaniui eik Šalin 
mes šikšnosparniu im'-nn-ia 
nenorime. Taisi katalikai

— rvuMšia, jog ss matau J 
ajt- 

givjieins nešalta ?
r- Šviesias kunigaikšti, jie pas 

mąs basi ant svieto ateina. •

VAIKINAS NORĮS VESTI 
PIRKLIO DUKERĮ.

Vienas vaikinas, turis gerą vie
lą, norėjo vešli dukterį, turtingo 
pirklio. Jaunosios tėvas iii išgir
dęs, paėmė jauniki klausinėti:

- Ar moki, tamsta, viri i. kep
ti, skalbti, siūti, grindis pjauti, |

neužlaiko pasninkų.
Jurgis. — Ar-'gi du nežinai, kad 

•ji«>nihiHstax. t
Jonas. — Kas tai yra nihilistas:?
Jurgis. — Tai yra žmogus, ku

ris i nieką netiki ir nieko nepri
pažįstu.

Jonas. — Kaip tai?! Jis pats 
inan šiandien sakė, kad tiki i Tol
stojų ir pripažįsta jo visus veika-

GAVO datgnarjų.

Pereitu nedėkiieni turėjo ru- 
•sirinfciinjj šv. Jono Ev.. dr-ja. 
Tai buvo paskutinė šiais me
tais proga prisirašyti už nupi
ginti) Įstojimą. Ta proga pasi
naudojo apie 20 žmonių ir pri-

Įlįs.

SUDĖJO GAUSIAS 
AUKAS.

PAINI GIMINYSTĖ.

i Jonas ii Petrai. — Kaip9 ši 
jinergina tau giminė.’
! Petras. — Tai pirma pati pirmo

Labai aiškus daiktas: mano > 
dūkio nė mažiausio supratimu a- ; 
pie lokius dalykus r.i turi,-

žinia.

Ninlflio je kovo .1-5 <1. pobaž- 
nytiuėj salėj buvo šv. Kazimie
ro Kkademijos rOmėiii sureng
tos ]>rakviihi>>. Pasitaikė gau- 
,i geras i<a4bė‘tnjas. Tai buvo 
2>-rli. kun. J. Čaplikas, Provi- 
deiK'o’o lii-ltivii: klebonas. Jis

| REIKALINGAS TUOJAIIS

. bučernę. (toros IS- 
i’Jysrofi ir gera mokestis. Kreipkite I 
{■LIETUVIŲ KOOPERACIJĄ, 24 I.iu:

• * .-. c. ' T ' įhtrblninkat. Tu-bti j bučerny.

M

KRIAUŠIUS
Kriaučlus A. SIMOKAITIS per

sikėlė J naują vietą. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi ISprosIua ir ištaiso senus.

’? moteries.
-Lietuvos Dukterų Draugija

- pobgloba,Motinos §vc., So. Bos- 
toš, Įfąssį, laikė, s^vo ,susirin - 
kbiitĮ kovo 10 d. ir nutarė daug 
ritntų dalykų. Išleido manifes- 
t$.. Per^ešis mėfieiius priimti 
nates beĮ’jpkio įstojamo n uos 16 
ikr 25-4Ht4ų. Užtai- katros dar 
nepriguMt prie šios prahifnioš 
dranrtjbftdabap :
gulėti- Draugija auga visame 
kame; iqapitalu ir naru/ skaitą 
liumi.

Nutarė pagražinti savo g,lo-. 
bejos Motinos Dievo altorių.

Toliau nutarė dalyvatui iš
kilmingose šv. mišiose Moterų 
Sąjungos 13 kuopos 10 metų su- 

, kaktuvių. Tš kalno pranešame 
visoms narėms pasirūpinti.

Nutarė po Velykų surengti 
gražų ir juokingą balių — ge
gužio 2 d. Tas balius už.var- 
dintas ūkininkų balius arba 
farmerių. Kas pasirodys pui- 
kiaimiu farmerių. tas gaus do-

“DARBININKO” 
.;. SPAUSTUVĘ

Kurioje greitai, gerai ir 
pigįflj atspausdinama: 

-KNYGOS {i „
{? -Konstitucijos, 

PLAKATAI 
TIKIETA1 ‘ ■
LAIŠKAM ir . .

ANTGALVIAI, 
U2KVIUTJMAĮ 
BAR CHEKIAI ir tt. 

Su tisais skaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausj pa
tarnavimą.

366 Weat Broadvay
So, Boston, Mus.

A. SIMOKAITTS
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lubos)

Tai. Brockton 5112—W.

PAIEŠKO HMA!

Komisija.

So. Boston. Mass

BARGENAS

JUOKŲ ŽIUPSNELIS
DZŪKAS MUŠTE!

JV. KAZIMIERO K. K. DB-JOfl

ir Bedfldleatata.

BATŲ KRAUTUVĖJ

Pirkėja : Tam

TeL So. Boston 0823 
Lnrruvis dantistas

OR, M. V. GASPER
( KA8PAJRAVIOIUB)

BW> 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1 -JO 
Iki 5 ir noa 6 iki 8 vaL vakare.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Bpoadvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

spudinuai apie lai pakalbėjo.
,<-rl>. kun.

NESUSIKALBĖJIMAS.

LIETUVIS PASIŽYMĖJO.

Juozas

t :;

GATVĖJE.

Vincai.

tre-

nasklare

PADĖKAVONĖ

■■-ii"
ims dar-

PERSIKĖLt Į HA U JĄ VIETĄ
ANIOLĖLIS, labai

.40

.30

nnn<’i( i

J; f-

gggfgjtgjSjMM

I)O 
at

VAINIKĖLIS, maža, juodais minkštos sk 
tik ...................................................

ANIOLAS SARGAS, ; s s 
AUKSO ALTORIUS, jimdo

Raštininkas. •' 
sūnus tur:

Juozas. - 
Raštininkas 
Juozas —

ANIOLAS SARGAS, t
Kr.imi ....

Aukų sudėta <11)() su viršum.
su-

i ma- 
.'. .. .$1.25

.[••■gii nn - ii si'kminini iŠvosi- 
inA /.meniškai pasiilarlmo-inmgražiais

............$1.75

menės laikų Juozo Burinsko. kurs bu 
vps sužeistus Francijoj. Sugrįžęs gy 
von<! Chicagoj. Paieškau teipgi Sumiš- 
lovų Jagmino, turėjo saliuną ant Statė 
St.. Chicagoj, Antano Jaugelio turėjo 
i'iiieagoj bartoernę. Noriu, kito kuogrei- 
čiiiusia atsišauktų.

MARTINAS KNIčIUNAS

piku šeimynai ir visi in- 
Kaira už viską $16.000. 

vietos, kreipkitės Į “Dar- 
1 BroaJv’av. So. Boston.

(K171

?ojė, m ir. asinis oi ii prii- 
bu.

AA Mikolas KAMANDULIS, prašau 
vis-. pažjstaiaų, o ypač Daugų, parapi
jos, BukaučiUklų kaimo, KamanduUų. 
Patinskų, Ribačianskij, atsiliepti šiuo 
a ai rašo: 20 Fason St., Montello, Mass.. 
nes apleidžiu Ameriką 16 balandžio k 
m. Lietuvoj iaąkysiuos iioee vietose. 
Dauguose, .Alytuj, Pivašiunuoi^, Onu§ 
ky, Dąsmenyse, Žiežmariuose, Auždva- 
ry, Alovėj ir kt. (A10?

įeini svarinąshi programo

' paa-rinuiiiiii darbu
- tai savasai vajus.

LIGONIS.
Petras. - - Ko

inarm prirasiu
man rodi

;na> V.
evviau

> šias apsileidimas iš m i 
č/toliaus su tokiais kol-

kurenciją turimi 
pondentai taip 
lyg pelės po šit 
name momente 
kius kriminalistu rėmėju da-m 
apsivalyti nuo visokiu nepas-'i 
janin mūsų o-yveninio priešu.

Kovotojas už teisybę

DEL KIAULIENOS PRASIDĖJO 
GRIAUSTINIS.

sustojęs ; 
kiauliniu: 
jo labai

kąsnei;
T”i ukšm

VALSČIAUS RASINĖJE.

gis
Raštininkas

Juozas 
gimė k:>
Jonassn

Raštininkas
rm kariu gi

Juozas -

Žydas — \> 
numerio d’ioi • Į

NUEISIU ATBULAI.

Motina. — \a k;u

Duktė

Motina.

Duktė. —

SAULES UŽTEMIMAS.
Vincas Ariu!

Jonas. — Širs

užtemimų .*

brika 11 >ėjes

SANDE apvogti.

i neū<

line
Tada

-r ■ (uit imto, bet

i numestas nuo id><> lubų ęa- 
:nis pečiukas. Turbūt to jie- 
iuko kritimas su triukšmu iš- 
azdino bomeliih ir ji<- bū£o

Petras. — Kas do p 
Jonas. — O gi nu 

i Imlias ir t s m ozv.ru s. VISI JUDA - O MES?

malonui i

iltimi;
iŠ .-uitorit*.*
tos ko'oni-

demi-
’'^4-

GERBIAMIEMS

KUNIGAMS KLEBONAMS
kad "Iliiriiiiiiiikv” galima trauti
••(iKIAUDŪS VERKSMAI*'

imant

'* DARBININKAS '
W. Br>;aE:aįi So. Boston. Mass.

Is Lietuvos

tuv'-s 
t: v

rink

i

Anlaikėme siuntini maldaknygii; vertės $1.000. Parduod’-i- 
ka4;mgi nenorime sukrovę laikyti, 

nytr.t neniažiaus $25.00 vertės 
e M-kančin maldaknygių: 
ecbnoidos viršeliais su ka-AUKSO ALTORIUS, bnl

ANIOLĖLIS, stiaži saikams knygelė, kietais apdarais.
Kaina tik........................................................................................... .20

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

TeL So. Boston 27(

J. MACDONELL, M. D.
Galima «wikalMti ir lietuviikai

' orrso V4.iu.xnon: Rytais iki 9 vai 
h Po pietų nuo 1—1

Vakarais nuo6—V
į 586 B. Broadvray, So. Boston

Pain-Expelleris
Kuornet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus. ištrinkite skaudamas 
Pe.tas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng-

35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
k:te, kad butų Inkaro vaizbaienklis

T. AD. RICHTER & CO
‘ Sz.-ry & South 5

FOTOGRAFAS IR MALIO

Aš. Kart-Alfons Urbanavičius, sunu> 
Konstnutino ir Onos Urbanavičių, gi 
męs Mekkio dvare, Šiaulių apskr., Kau 
np rėti., paieškau savo dėdės Jono Ur 

įbuuuvičiuas, sūnaus Aleksandro ir Ee 
Imijos Ėrbanaviąių, Šiaulių apskr.. 
Kauno rūd. Jau 40 m. kaip išvažiavo i 

I Xew Yorką, buvo ir Philadeiphijoj, o 
i dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 
Iatsiliepti. Mano antrašas: LITHUA- 
NIA, .Šiauliai Vilniaus gt. No. 79. Karo! 
Ail’ons Urbanavičius.

HIUS VAŽIUOJI 
iiM

avęs Philadelphijos fotografas
kanu važiuoju Lietuvon. 1922 me
dei 900 Amerikos Jfeturiij fsąžjnin 
pataruavAn nufotogfrafuodamak 'jų- 
rimines Lietuvoj. Suvalkų ir Kau- 
r~<!yl>ose.. I»;nig kas siuntė pinigu 

misitraukt paveikslus, bet jų nesulau
kė. Lietuvi t Jeigu nori kad Lietuvoj 
nutraukčiau fotografijas jūsų tėvuktj. 
broliui, seselių, triobas su gyvuliais, ar 

imą vietą, tai rašyk tuojaus pilnų 
“są justi .giminių Lietuvoj, ir savo 

sugrįžęs Amerikon rudeny- 
, . ___'___ Pamatę

Pinigti 
rankos nereikalauja. Nereikalau- 
iiinigii ir Lietuvoj nuo jūsų gimi- 

Jankysiu visus, kad ir tolimiau- 
etuvos kampelius. V. J. STAN- 
iioarafas. 7<> N. 7-th St., Easton, 

(T&\VtilIM26)

- i_; ;i.ures?>. nes susrjzęs .-vmeriKo..
ĮOrsiOs piO-J;,. 1923 In prisiųsiu prabas.

duosite užsakymą.

3 šeimynų kampinis narna' 
po 5 kambarius kiekvienai, si- 
maudyuėinis.. ikalbynėmis. pia- 
žais ir tt. SįarjrirnMas ištažiuo 
ja todėl parduoda u: $7.800.

12 šeimynų namas geram pa 
taisyme, elektros šviesa, rendos 
$255 i mėnesi, preke $18.500- 
dženitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway 
South Boston, Mass.

meili
TamoUūnas. t nla laika
< Ii rl>o. <> V;b Uit i Pib>-

I ai Tii'luukinm v'lykn. 
Velvkų, ir jmliaigosva.jau> 
si m iii kiniu, kad trivins pr 
lykit sokiiunlionis - bus
spreiulinui pas kn akinantysis 
seimus bus Įnikome. Tokiu 
būdu, dirbkime dabar

Tykflnaa.

nu-

Bostono Draugysčių Vai 
dyby Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma.sn 
Telephone South Boston l.»16—J.

/ice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Goto St.. So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineekls, 
ū Thomas Pk., So. Boston, Mass 

'in. Rištinio kas — M. šeikis.
46 Marine P.oail, So. Boston, Mass. 

šasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

,'varkdarys — J. Zuikis,
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko, susirhiklraus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj, 41)2 
E. Seventh St^ So„ Boston. Mass.

ANT PARDAVIMO
rosernė ir stuba sykiu trijų 
lampiuis namas ir kampinė 
Biznis geras : daroma biznio 

'•š nuo $700,00 iki $800.00 ir 
rikiu iietuviais apgyventa. Rentlų j- 

m»n.i $1.428.00. Reitoos <lar

DR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
v*L 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plot 

7 fki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

TeL 8o. Boston 2881.

JR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

?irm. — Z. Zičkienė,
203 ,W. 3-rd S L, So. Boston, Mass. . 

nce-Ptrm. — a. TanuSonfenė,
1426 Colnmbia Rd., So. Bokton, Mass. 

rot. Ra3t — O. Sianrienė,
■' 443 E. 7-th St., So. Boston, Mass.
'in. Rašt. — J. Keys,

115 G Street, So. Boston, Mass.
Žd. — O. Stanluliutė,

105 6-th St., So. Boston, Mass. 
’varkdarė — O. Mizgi rdienS.

164 6-th St., So. Boston. Mass.
>raugijos reikalais kreipkitės visados • 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų utarntn- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

Mike Bluis. 501 Pine Hills 8t.. 
MinersviUe. Pa. rašo: "Dėkui Tamstai 
p. Zukaiti, už justj stebuklingai sutai
sytas žoles, kurio” mane sveiku padart. 
Turėjau vidurių didj sukietėjimų, skll 
vio nedirbimų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aJ ao- 
nnndojau jūsų žolių du pakeliu No. 
3O5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manės dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas žukaitj su negerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atHalsyv 
Prekė 60c. už pakeli" ALšiųsk 10c. 
n gausi vis.,kiq zonų ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

M. ZUK AITIS
449 Hudzon Avė., Rochester. N T

Tel. S. B. 4OO

DAKTARAS
I.LANDŽIUS-SEYMOUF

Lieturys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nno 9 ryte Iki 9 raL vakare.

‘iratatokas — J. JaroSa,
562 E. 6-th St., So. Boston, Kata. 

Tce-plm. — J. Grnbinskaa,
157 M Street, So. Boston. Mim. 

*rot Raštininkas — A JannSonta.
1426 Ooinmbla Rd., S. Boeton. Maaa 

’iūlnsų Raštininkas — R .Kiikia.
8 Hatch Street, So. Boston, Maaa. 

idinlnkas — L. SragMys.
111 Bowen fu, So. Boston, Kam 

Pvarkdarys — P. Lirnčka,
395 E. Flftb St, So. Boston, Mana.

Draugijos reikalais kreipkitės visa
tos i protokolą raštininką.

Draugija s&ro susirnklmua laiko 2-r> 
iedildlenl kiekvieno mėnesio 1-me ral 
» platų parapijos salėja. 493 Saveotb

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriaugį paskutinį patarnavimą, todėl verta pa* jį 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ANTBA4A8:
.TABMB.P18S.W.?’820 E. 6-th St., So. Boston,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
IRMININKAS — V. ZaHeckao.
514 E. Broadvny, So. Boston, Msva. 
ICE-PIRM. — Povilus Raka.
95 C Street So. Boston. Marš.

ėROT. RA AT. — Antanas Macejunaa,
450 E. Seventh St.. So. Boston,
IN. RAST. — Juozapas Vlnkevilėns. 
906 E. Broadnay. So. Boston, Mnaa. 
ASIKRIES — Andr. Zalieckas.
611 E. Fifth St. So. Boston. M.m. 

IARAALKA—Katamleraa Mlkailtonbu
006 E. Broadwny, So. Boeton, Man.
D. L. K. Kehrthdo Draugija taiko tai- 

o ntaneainlua atndrinktana kas pimą 
adėldienl kiekvieno Mėneato, po mm. 
M tVaahlniton St, Boeton. Masu, 
JO vaalndą po pletn. AteManl aut

ozv.ru



