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KLAIPĖDOJE ATLEISTI 
SVETIMŠALIAI

KLAIPĖDA. — Klaipė
dos krašto direktorija atlei
do iš einamų pareigų kėlio- 
liką mokytojų, Vokietijos 
piliečių^ Visi šie mokyto
jai neparodė jokio noro 
mokytis lietuvių kalbos, o 

, KlaipėĮos krašto įstatymai 
reikalauja* kad visi krašto 

-tmm’autojai mokėtų Aietu- 
vįų ir vokiečių kalbas.

Del šio mokytojų atleidi
mo vokiečiai kelią trukšmą.

LIETUVOS VĖLIAVA > 
GENTINOS ŠVENTOVĖJE ■7 7: ■ ■ » • . • '

BUENOS AIRES, Ar
gentina.-— Sekmadienį, baĮ. 
10 d. Buenos Aires lietuviai 
nuvykę į Lujano Baziliką 
įteikė lietuvių tautinę vėlia
vą, Lujun. yra tautinė Ar
gentinos šventovė, kur nuo 
300 metų yra garbinama 
stebuklingomis malonėmis 
garsinga ĄvČ. Panelė. Ba
zilikoje stebuklingąjį alto
rių puošia vėliavos, kurias 
paaukojo įvairios tautos. 
Iki šiol tenai nebuvo lietu- 
vių vėliavos. Į tą reikš-

ko traukiniu sudarę ekskur- 
sljų ■ ' 7

LINDBERGHSOVO SŪ
NAUS NEATGAUNA

f
ČECHOSLOVAKIJOJE 01 

DELIS STREIKAS

L . ■ * * 1 * ■ * • •

Visos pastangos- surasti pa- 
... grobtų Liudbergh’o s ū n ų 
J nuėjo niekais.

Yra viešai paskelbta, kad 
Lindbergh sumokėjęs jau 
dvi savaitės atgal grobi
kams $50,000 ir. kad buvo 
susitarta, kuriuo laiku vai
kas bus sugrąžintas. Bet 
vaiko vistiek nėra.

Yra taipgi paskelbtas są
rašas visų pinigų banknotų, 

* kurių visų numeracija nu
rodyta.

• .Įmokėtų pinigų jau pate
ko ir ^apyvartą, nors ir vi
sur labai . dabojama, kas 
tuos pinigus įteiks.

BOLŠEVIKAI IR SIŪLO 
NUSIGINKLUOTI

: 7 . GĖNEVA.—Sovietų Ru
sijos užsienių reikalų komi
saras Litvino# nusiginklavį-

l visoms valstybėms nusigin-
u klnoti tokiu keliu: valsty-
\ bes, kurios, turi kariuome

nę iš nuo 30,000 iki 200,000, 
sumažina kareivių, skaičių 
perpus, o kurios turi ma- 

■■ žiau.30,000 kareivių, tos su- 
7 .mažina tik 5 procentais..7

DRAGA, bal. 13, —šiau
rinėje Bohemijos dalyje su
streikavo 30,000 aminierių. 
Streikas kilo, nes kasyklų 
savininkai paleido iš darbo 
apie 12,000 darbininkų

Kilusiame susii'ė mimo 
tarp policijos ir streikiėrių. 
užmušti 3 streikieriaį ir su
žeista daugiau -100 streikie- 
rių bei policininkų.

Darbinįnkii vadovybė pa
skelbė generalinį streiką. 
Brux apylinkėje streikie- 
rius pasitiko kariuomenės 
kavąlerija*, kuri it nušovė 3 
streikierius.

Baskutiniuoju laiku strei 
kieriai nusiramino. Eina 
pasitarimai, darbo reikalų 
ministerijoje.

• i ■ ■ .■. ?

VETERANAI REIKALAUJA 
GUNy IŠMOKĖJIMO

WASHINGTON, baL 13. 
Veteranų vadas Darold D. 
Decoe kongreso komitetui 
pareiškė, kad .98 placentai 
esamų veteranų reikalingi 
pašalpos.

Amerikos J? V; Iždas šie- 
jnet. .turėtų. ĮŠmokėtį. - karų ■ 
veteranams daugiau kaip du 
bilijonu dolerių* t

Prez. Hoovęr ir kai ku
rie kongreso* lyderiai yra 
griežtai .nusiteikę nemokėti 
bonų J

' Kongreso komitetas buvo 
pakvietęs katalikų kunigą 
CougJilin, garsųjį radio kai 
betoj ą, kurs griežtai pafeiš-r 
kė, kad veteranams bonai 
turi būti išmokėti.

PANAIKINO HITLERIO 
ARMIJĄ

BERLYNAS. Balan
džio 13 d. ptez. Hindenburg 
pasirašė įsakymą, kuriuo 
paskelbiama, jog fašistų 
ginkluotos kuopos yra ne? 
gališkos ir\kaiportokios pa
naikinamos* .. ' '

Hitlerio “ginkluotoji ar
mija” turėjusi 400,000 ap
ginkluotų vyrų Tad dabar 
jie .visi nuginkluojamu

Tai pirmas svarbesnis į- 
sakymas, kurį Hindenbųrg 
pasirašė, praėjus 3 dienoms 

» nuo perrinkimo į preziden- 
- tus.

; 1110 konferencijoje pasiūlė MIRĖ DARBININKU 
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Į ŠV JUOZAPĄ
Globėjau iš dangaus, sielų galingas Vide . • 

Palaimink ir-paguosk vargingus darbo žmones ! 
Kad jie, ssntiprinti ir tikrązkelią radę, į 
Neklystų ir nežūt’ viduryje kelionės. t į '

Žinai tu mūs vargus .ir sielvartą iv aljcį;
■ Nedarbo rūpesčius,, netikrąjį rytojįj, 7 7 . • . . u

Kai prie dirbtuvių uždarytų, susitelkę, ; \ ?
Vėl grįžtame kovot su likimu'kietuoju.

Šventasis Juozapai t Tii Dievišką. Šeimyną 
Globojai, maitinai, pats-būdamas bcturįingas, . . < 
Bet tu turėjai Tą,-kuris sielas ramina: •;
Jis buvo viskas tau, — ir fu jauteis’ laimingas. 7 ;

7^. j^igi pa|’kyięsl^Jr'mwns gyvenimo 
Kurs sotindami sielas, pasotina ir lamus. 
Kad mes, vergų versmėj visai nusidėvėję,
Išnaujo būtume ištikimi tau sūnūs. . 7 7:

s Kas yr’pasakęs, kad ne vieną tiktai duona 
Maitinasi žmogus* bet jam reik’ Dievo žodžių — . 
Tas gali ti javais pripildyt, mūšų kluonąį
Duot miestui darbo ir derlium"palaimint sodžių?

•Męs. paprastai tik sava kūniū trokštam’ amisto,- *.
• Visai užmiršdami ko-musų sielai stinga; ! 
Bet jei. žmogus niekuomet Dievo neapleishi, 
Turėtų jis ir tatf kas kūnui, reikalinga.

- Deja! yra žmonių kurie labai nutolo .
Nuo tikslo prakilnaus, kurį, jiems Dievas rodė: 
Ir sėdi jie liūdni ant alkamjjų suolo.
Tvėrėjui mesdami tik prakeikimo žodį...

Jų padėtis sunki,'nes vargą tur’ dvejopą: . .* 
Siela jų nerami , ir kūnas kenčia badą, 
Širdis , suvargusi ir nuo pagiežos sopa,
Ji pykčio ėin’ keliu, nes kerštą turi vadą...

Šventasis Juozapai! Taiy. yr mūs paguoda, . 
Krikščionišką dvasią sustiprink darbo žmones 1

; Lai ranką, gailestingą Kristus jiems paduoda, ..
Kad būtų daug lengvesnis šis ašarų klonis.... . J. K.

L. D. S. KUOPOMS

WASHINGTON, D. G.^ 
Kovo 26 d. mirė Hermai! E. 
Wills, 84 m. anyžiaus. Jis 
per 50 metų darbavosi tarp 
geležinkeliečių

Šiomis dienomis dauge
liui kuopų yra tiesioginiai 
išsiuntinėta Centro leidinys 
‘■Darbininkas?* ir jo reika
lai.” Šios knygutes kaina 
tik 5 centai. Kuopų, valdy
bos prašomos tą. knygutę .išr. 
platinti. ■ . ”■••• J'

Balandžio 17 d. minime 
organiz;acdjos metinę Šventę. 
Iš laksto jau žinoma, kad 
daugelis kuopų tą dienų 
praleis iškilmingai. Toje 
difenoje visi nariai prisime

fiYM™s!Vokietijosfaktai 
NuginkluotiWASHINGTON, —1928 

m. buvęs demokratų kandi- 
blatas į prezidentus Alfred 
E. Srnith per demokratų 
pietus pasiūlė tokį su suma- 
tiymą:

Amerikos J. V. pareiškia 
visoms /Europos valstybėm^, 
kurios skolingos Amerikai, 
kad Amerika nereikalaiis' 
skolų per 20 metų Ameri
ka ne tik užmiršta per 20 

i r metų jų .skolas, bet duoda 
dar • šiokį ' palengvinimą: 
valstybėms, kurios pirktų iš 
Amerikos įvairius -i produk
tus, iš sumokėtos sumos už 
produktus 25 procentai bus 
atskaitomi: nuo jų skolų. 
Pavyzdžiui, jei valstybe per 
ka už 100,0.00 dolerių tai A- 
merika skaitys, kad ta vals
tybė sumokėjo 25,000 dole
rių savo skolos. ;

Šio sumanymo vykdymas 
pagelbės ūkininkams, dirb
tuvių savininkams, išdirbė- 
jamš, geležinkeliams, įvai
riai transportaci jai.
* *Toks planas išjudintų A^ 
merikos,nostus| iš kurių Ą- 
merikos prekes plauktiį į į-"

DIDELIS SPROGIMAS 
PALAIDOJO S ŽMONES
S'PKTNGFlET.Tl.. — Ba

landžio 10 d. anksti ryty, i- 
vyko staigi gaso eksplozija, 
Kilusio gaisro liepsnose žu
vo 5 žmonės, keliolika sužei
stų ■

ameriOkalauja
PANAIKINTI DIDŽIUO

SIUS GINKLUS
GENE VA. — Čia posė-. 

džiauja tarptautinė nusigina 
klavimo konferencija, ku
rioje dalyvauja .didžiųjų ir 
mažųjų valstybių atstovai, . 
'Balandžio 11 d. popieti

niu posėdis pasižymėjo ne
tikėtinumu,

Amerikos J. V. delegaci
jos narys Hugh Gibson, at
stovaujamos delegacijos ir 
valstybėms sutikti panai
kinti tankus, sunkiąsias ka- 
nuoles ir dujas.

■-^-s -van’fas-vrdstybes, tes-pageL t; *
betų skolininkėms valsty
bėms, tas išjudintų visame 
pasaulį apmirusį biznį.

Už LIETUVnSKONSULA- 
TU LANGU DAUŽYMĄ - 
3 SAVAITĖS KALĖJIMO
BERLYNAS, Vokietija.' 

—Kovo 19 d, skubus teis
inas nuteisė šoferį Denker- 
tą už Lietuvos generalinio 
konsulato lange išdąužymą 
3 savaitės Kalėti. Teisme 
Denkertas laikėsi iššaukiau 
Čiai* Jis įžūliai reiškė ap-

na, kad mūsų organizacija 
ir. mūsų organas : “Darbi
ninkai^ yra visų narių-gy- 
vas reikalas, kad tik vieni 
kitiems gelbėdami pakesime 
dabartinius sunkius laikus.

Kuopų« raštininkaiih|bei 
korespondentai ma 1' o n ę s 
tuojpo šventės atsiųsti 
‘Darbininkui’ žinutės, kaip 
buvo. praleista mūsų orga
nizacijos ^metinė švente..

gailėstavimo, kad neturėjęs 
rankinių granatų. Jis pa
reiškė, kad keršijo už Klai
pėdos krašto ‘^spaudimą.” 
Jis veikęs . savo vyriausio 
vado Strasserio pavedamas. 
Jis pripažino metęs i gene
ralinį konsulatų 14 akmenų. 
Per debatus teisme jis visų 
laikų šaipėsi,, už ką gavo 
dar 3 dienas kalėjimo.

jau parėmė Šveicarijos ir 
Anglijos atstovai, Vokieti
jos atstovas pareiškė/ jog 
tokįs pasiūlymas dar nepa
tenkina vokiečių tautos.

Matyti, vokiečiai nori, di
desnio valstybių nusiginkla
vimo. ,

Šiomis dienomis Genevo- 
je vyksta dideli politiški 
pasitarimai. Atvyksta An
glijos, Vokįetijos,« Prancū
zijoj ihinisteriai - pirminin
kai, Amerikos J. V. valsty
bės sekretorius Stimson ir 
kiti politikos'vadai.

Balandžio 12 d. posėdy 
Prancūzijos premieras Tar- 
dieu griežtai pasisakė prieš 
Amerikos atstovo pasiūly
mą. .

BERLYNAS, bal. 14. U 'j 
Prez. Hindenburgr paskeL >, 
bus, jog fašistų kariška dr* 
ganizacija uždaroma,, poli- j 
cija tuojau padarę smarkiu - 
kratą m atėmė iš fašistu ; 
šaųtiivus, kulkasvaidž i u J
motorus, j automobilius, or- "7 
laivius ų užėmė jų kariška 
lavinimo mokyklas. : .

Už kiekvieną; pasiprie- i 
šinimą gręsią bausmė 
nemažiau vieno menesio ko* 
Įėjimas,, bgt fašistai jokių 
pasipriešinimo nedarė. ■“

LATVIJA REMIA 
UETR J

KAUNAS. — Paskuti.'- į. į • 
niuoju laiku Vokietijos Jai* 
krašeįai begėdiškai Šmeižia 
Lietuvą ir lietuvius, prasiu, < 
lenkdami su teisybe ir pat • 
dorumu. • į’. :

Lietuvai nepalankiu mo
mentu, Latvijos respublikoj 
vyriausybė pranešė Įaettt* 1 
vos* atstovui Rygoje, jog j 
įLatrijį nebus įleidžiami* titį" į 
vokiečių žurnalai bei laik* j 
rašeiai, kuriuose tilps šmęi** J 
žtai prieš Lietuvą ir lietu*!

' vms., . v /■■■■? * :

DEVALERANORlNEPRI- 
KLAOSOMTteS J i

BARZDA BUVO PRIEŽA
STIMI MIRTIES '

NUSINUODIJO, KAI .
NUTEISĖ ,

AVA'I’EITBURY, Comi., 
bat 13: — Mrs. Bruno Ble- 4- e ...
kaš, 37 metų, liko* nuteista 
vieneriems metams kalėji
mo už padegimą* Kai tei- 
mo u ^padegimą. Kai jei- , 
sėjas.paskelbė nuapron- 

L. D. N. Centras, dimą, ji -, išgėrė nuodus*

GLOU0ESTER, Mass.^ 
BaL 9 d.— Roger Tarr, 75 
metų amžiaus ir .Ada C. 
Tari*, 70 tia; amžiaus, šūde* 
ge savo namuose. 7

Tarr, norėdamas greičiau 
įkurti virtuvėje pečių, pi
lęs į pečių gazolinų. Lieps
na pagavo jo .žilų barzdą. 
Jo sesuo Adą‘puolė gelbėtu

Bbgesinąnt barzdą užsi
degė rakandai ir taip lieps
nose abu žuvo.. Kaimynas 
atbėgęs rado Tarr mirusi, o 
jo seserį apalpusių. Ją nu
vežė į ligoninę ir už kiek 
.laiko ji mirė. - .

DUBLIN, bal. lt M Aį^ 7 į
rijos prezidentas Eamon do !
Valerą savo', pąskutiniais .
žygiais parodė, kad jiį nori j
Airijai visiškos nepriklau* ;
somybės. Nesenai jis pa* ;
reiškė atsiklausiąs tautos^ 
ar airiai nori turėti nepri-* 
klausomą Airijos respubli* 
ką. :

Anglijos vyriausybė grįe* j 
I žtai nesutinka panaikint^ 
priesaikos, kurią turi duoti, 
Airijos valdininkai Anglį*- 
jos karaliui. ‘ : 7 ' 4

PILSUDSKIS PARVYKSTA į
BUCHAREST, bal. 13^ 

Į čia iŠ Afrikos atvyko Lęų* 
kijos diktatorius Bilsudsku 
Sakoma, jog jis jaučiasi ge
riau po atostogų ir dabar 
vyksta tiesiog į Vayšuvų .

$100,000 GAISRAS 
HAVERVILLE

HAVERHTLLE,Mąss.— 
BaL 10 d. sudegė garadžiųsf 
60 Elm. St Nuostolių pa
darė $100,000.

i

■ . . * . ■ . , • ■ . tt . ’ ’ • ' • • » . . . • • » /. • . t . . , * ’ *- '

So. Bostono Lietuvių Parapijos metinis Balius balandžio 19 d. Municipal Building Salėje
Pradžia 6 vai. vakare. : : Įžanga 50 centų. : : Grieš J. Antanėlio orkestras.
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VIENUOLIS IR DU
BROLIU t

jgl MA W AT MAME IMI M ■ ■

. fe.n-,aa'to7,TOWTg4Uife'...Mir II. »'uan<.... ......uit i n'

*,,, Kurtą atėjo pas šventą 
„ ^unigą-vienūolį du broliu. ( 

Vienas jų ture: ^Kunige, ' 
aš pasnikoju du sykiu į sa- ! 
vaitę,,kitomis dienomis ii\ , 
gį mažai Valgau. Ar ąš įšr 
ganysiu savo‘sielą?”

Antras tarė: ‘‘Kasdien aš 
šelpiu beturčius. Ar aš iš-

* ganysiu savo sielą?0 .
^ • _VienuoH^nieko_neatsakė. ; 

‘ ‘ Liepė jiems ' pasilikti vie- ■
* nuolyne. Jie laukė ketib 

. l’ias dienas įr nesulaukdami
? * vienuolio atsakymo rengėsį

■ ‘grįžti atgalj namus. Priėjo 
" atsisveikinti sti vienuoliu. > 

“Ar jau išeinate?0 pa- 
‘ klausė vienuolis.

“Išeiname, kunige,” bro
liai atsakė; '

• Vienuolis žiūrėdamas į 
.? juos tarė: “Aš pasiiikojr 

‘ dvi dieni į savaitę, ir kitę- 
7 ‘ ‘ihis dienomis mažai v‘tėvai- 
'' gan, tai ar tas mane pada- 
' \ • rb vienuoliu ? ‘ Kasdieną aš 

' sušelpiu pavargėlius ir pa^
Valgydinu alkstančius, tai ai4

■ ‘1; tas mane padaro vienuoliu^
■ Žinoma, kad ne?' i j

Broliai žiurėjo į jį lauk-* 
'7 dąįni pamokinimoį Po 
" • landėles vienuolis' tarė 
? “ Mylėk savo artiin^f %ęn 
rįdėkite prieš aftimcT!‘thė 
l'< ir jus-išganysite savo" się*?.
" dąs?^ •”< "'?? .T?,

leistumei mums Čia peimak- 
votį. Mieste vargiai gausi
mi tinkamą nakvynę* ’f 1 •

“Malonu man pavargu* 
sius kareivius priimti/’ at
sakė priėjęs prie jų Pokas. 
“Paprastas mano namelis, 

v _ neturiu daug ką’ duoti, Bet 
patarnausiu kaip genaUsiai 

gdlėsiu?’. „ >
Ir taip ųiak)iiiaį priimti 

kareiviai tuojau susėdo .po 
medžiu atsilsėti, 6 šeiminin
kas^nite j o svečiams vakarie
nę : prirengti.,, ^ateiviai 
pasisotinę ir pailsėję apžiu
rėjo jo daržą ir nuoširdžiai 
dėkojo* už malonų priėmi
mą. ’’h‘ '• \

“Retai kur kareiviai su
tinka tokį malonų priėmi
mą/5'tarė kareivių vadasl 
“Bet klausyk, tamsta, ar 
nežinai, kur mes galėtu- 

. piėm atrasti žmogų, vardu 
Pokas,’p tęsė kareivių va
das. “ Mums sąkė, būk ne
toli' Sinopės miesto jis gy
venąs.” .. . r--'- -

t *: .taip, atjidįę^įmokas*

Šie trys drąsūs vyrukai* pasiėmė 1$ pėdą laivą, nori apkeliauti 7.- 
000. myliu per 6 menesius*

Žinios Iš Lietuvcis
SPIRITO GAMYBA

• Pernai Lietuvoje veikė 33 
spirito varyklos, kurios pa
gamino 22,840,000 litru spi
rito. '• Gamybai suvartota 
btilvhū 13,375 tonos* rugių 
1,937 tonos ir miežiu 1,134 
tonos.' Kiekvienoje varyk
loje vidutiniai dirbo 7 dar
bininkai, pagamindami npie 
69,340 1 litėrių; spirito pė r 
metus/ Visu pagamintu jį 
‘/piritą nupirko valstybinis 
degtinės monopolis. . • .
‘ Lietuvoje ’ yra' dar dau

giau ■ spirito Varyklą, bet 
jos neveikia, n jų savinin
kai’gauna sutartą -atlygini
mą iš veikiančiųjų varyk-’ 
lų savininkių, Tuo bildu y- 
ra pašalinta konkurencija 
spirito gaminto jų. tarpe. .

KNYGNEŠIU TfiVUI KATALL 
KIŠKAS JAUNIMAS STATO 

PAMINKLĄ

racijos pareina, o pati 
Federacija, atsisakiusi nuo 
grynai politinių reikalų, pa
daryta kultūrine organiza
cija. Jos bendriausieji dės
niai sužymėti dr. Ambrazai
čiu patiektoji suvažiavimui 
dęįleracijoje, o technikinis 
e įeracijos darbas bus tvar

komas pagal pris. adv. pą-l 
dėjėjo/ jp. Kataliaus susta
tytą/ Imujų organizacijos I 
statau. Jis suvažiavimui 
taip buvo patiektas ir jo 
patvirtintas.

r Į naują Vyr. Sekretarija- I Gsrąmu 4- aprašymas aria 

tę iSrinkti: K.-^h&JOS Kli 
zaitis, prof. Pr. Dovydaitis, -
P. Jočys, V. Baniulis^ M. 
Avietčnaitė, O, LobanaUG- 
kaitė, ats. “Ryto”, redakto- 
rius ir J* Kataliuy.

Į suvažiavimą buVo atvy
kę iŠ skyrių 94 atstovai ir a- 
pie 150 svečių. :

JfUSOVl BROLĮ ir pats 
NUSMOVfi

“Darbininko” Katalogas
PTAUUOŪ KNYGOS

Auksinio Obuolio Hlitorijs 
(Graiką Mytectegijot tfap* 
nelis) su tyrttfblab. Lietu
vą kalteli HtnUA Alyva-*—Mc 
_ ,w* ”

k(M
niauikaa. Vertė P* B.—-------40c.

Trumpi taityiąėli*i-libM 
grafte paristeityniti apie i- 
raijrim gyvokaa airitikiihTiA 
P«raH J. Tarvydo ... ..„_...45e.

tairio MortUk-mokiližki pa- 
liaklitymal, Farail Uoaia—__45o.

Apologe*ffl» «rba
Kat, Tikėjimo Aprynimai. Pa 
raM kum V. Z»jančanikai—5Un

Maldą Riukiteli^ baltute 
virielilii 1,26

Maldą Binldnilbr, juodais 
viršeliai! <175^-1.25

Dr, Vincu Pietario Raštai.
Iitoriįoa apyiaka, Du tomai, $1.00

Moterystė k fteimyfca. Ver
tė J, Gerutis . .. 40*

Gamtos Pradži&mokilii —
Pr. A. VilftiŠk __ ^goo, Į

Limpamoiiofl Ligoi’k kaip’ 
nuo. ją išsisaugoti 1 Paražv 
negyvoji gamta: šėmė, van
duo, oras. Parašė’J. Barobas—60c.

Nanja Ikaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais.—„75c.

VienUoHiiė Luoma^
Kun. P. Saurusaitis

Valką Knygeli — m^pa- 
vęikslaiė . 30a.

Mano patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
M Kup. Je F. Jonaitis (Ka
pelionas) /. ________ 26»

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meilė (Poema). Parašė M, 
Gustaitis C . ' ■ ĮRn
išleido Kun. J., Koncevičius,—10c.

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lęęauskis. Šv. Kas. D-jos lei- 
dinyi, Kaune __ ——,10a

Sąnkiausiaii Laikais. Parašė
A> Rucevičius.. ........... ,,40o,

= ŽyentaS Gabrielius. Išleido
■ TėVas Alfonsas Maria C. P__ 25<s.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K, J., Skruodys—50b.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manfs. Sutaisė KuPra- 

.. nas.'— -------—_40e
Mūsą Dainiai. Parašė Ka

išys Puida —1________50c.
Anderseno Pasakos—su pa- 

eikslėliais .——u—,20e.
kadziulaitis _______ _____ ■—50e»,

MALDAKNYGES

i pabdihbdos apdaru $2.00 it $3.0(<

TEATRAI
Vienuolio Disputą su RabL 

mi. Vieno veiksmo juokui. Su* 
liėtuyino. Vaidevutis —:———15c.

Nepaisytojarr-keĮurią veiks
nią drama. Parašė kun. Pr. M, 
J uras.z Kaina———u---- ——35c

—15o. i
T»tete«-^Nuod*i*-jrtllry- 

oio ktaksmas;? d-r$ Ni- 
kdllkį parengs 8, rtaimietia_—15c: 

OikMltte Mtrgri* it Ntr^ 
d* fa- BMttUikutii—apysaka Ite. = 

KįįUlikij Bacila Ir Da^ 
ImokraVsifiM. — Parašg kun. 

rąmatf Žilhakai.?.. . ........ 60c.
Apaitalyatia Maldos 8tatu-~ 

tas* Verte Kun. P. Sauru- 
Mdtis —_______ _____—25c.

L NKIK.Tarptautinb Buote. 
rištinis Kongresai, ParafiO. 

Į kun. Py. Bučys, it. I. o.-—1.50 
I Mūriikiai Užsienyje, Jųokin-

■. I ryžių Ir atgal MikaįjijauB ir 
f . ~\ J Mguld« I

ką šventes pas- brolį į Roki- Magnus Parvalkiatii...... .. :... / .50

! 30 diėnųr--4pie visas derybas 
be galo įdomūs tuolikiai ke- 
don&8 per įvairius kraštus. 
Patlžl Julius Varne, Vertimas 
J. RaUikonm, ĮiT

Pramoninės Demokratjios Pa- ' 
grindai. Parašė. Ųosią —__75o. 

Gegužis Mėnuo >- Kun. P. 
žadeikia. Kaina ___ —.50c.

Aritmetikos UždavinynM__,256r 
Vaiką Darbymečiui — Rin- 

{mėlis kalbos mokslui-__ _ 50c.
Petriukas laiškai vieno

I /tikėlio. Vertė ;S; Rakauskas 15d.

KAUNAS.— Tūlas Braz- C**
■ v. . • .v XT . - rymą k atgal -----  -
dziųnis, sugrįžęs per Vely- QlllJ>irį, Ivatim 
ką šventes pas- brolį į Roki- Magnus Parvalkietii _ ___
škio apskritį* su juo susi-P KriionĮ Aplink pasaulį įer 

vaidijo dėl turto palikimo, 
ir. revolverio šūviu nušovė! 
molį ir pats nusišovė.

JEI KUMELYS VIŠTINYČIO-1
JI, TAI KIAUŠINIŲ NĖRA

.SUDARGAS, Suvalki
joj. — Zanavikijos katali
kiškas jaunimas . stato pa
minklą knygnešių, tėvui 
kun. Martynui Sederevičiui.

Paminklas bus origina
lus. Paminklo Šbn u ošė 
bronziniai paveikslai vaiz
duos kun. Sederevičių, kaip 
knygų rašytoją, leidėją ir 
nešėją. Ant•« paminklo pi- 
.ramidėB’b^įdidelė Kristaus 
statula. Paminklui pasta
tyti komitetas sudarytas iš 
studentų ateitininkų zanavi- 
kų draugijos narių.

DARBO FEDERACIJOS V-I- 
SUOTINIS SUVAŽIAVIMAS

■^Tis Čionais. ■ •. Jus manęs 
ieškote. ■ Aš esu Pokas. ’1 •

Kareiviai nustebo, ir nu
siminė. Pokas« juos taip 
maloniai-priėmė, o jiems y- 
ra duotas įsakymas suradus

■aš tamsioms ^ ęąų^iįi apie
įjį pssak^iu/<h'įj.y:

“Mės jo įęšSoD^?;į tarė

įį .Mumš'^rąV4įwt^s. įsa-
įžudy-\ . .
Kudvtf rj'b^ų^ųidyU^r -pS*J*Hsi«ū

,7

V JUS MANĘS IEŠ-
’kow\. /

vei-

Dięyąs iškĮą^e ’ j^^ld-pš,, 
į -^&vargę kai’eiį® greit 

JįSumigo. Pokas,? pasimeldęs 
A . »\ . . . m l Valandėlę, nuėjo.?, įyidaržą.
Azijoje, net^ . binopesPer ^.^įįį jis4il.w;tfž 

. ;WeSto, gyvenu doras, geros ..
širdie^ žmogus, vardu Po-17 u- >.• •• že meldžiantis. Kuomet jau^\ kas, Prie savo namelio jis , • . . . t, •. ,.v , v n saulute, buvo gerokai uzte-

1“ kėjns, Pokas pradėjo ža/ 
užsiaugindavo- ivamu. dar-p,../. ^; „v ..• įdinti savo svečius is miego, zbvių sau pragvventi ir be- T ,x vi x- t . sakydamas: '„ > - turčius Sušelpti. Jo name-.. v „ v ? x “Kelkitės; kelkitės, Po-Jis ir daržas buvo taip ru* L v. , i,

- pestingai ir gražiai užlaikįb- 
'mi, kad ne vienas pakęlei- 

'/ “vis sustojo pasigrožėti gra- 
;. žra vietele.’.

Pokas. buvo krikščionis.
• Vienas jis gyveno.

** čius didžiai mylėjo ir su4 
jais dalindavosi „savo....dąį^o ‘ 
vaisiais, Žmonės iiz tai vjį 

.7 labai mylėjo ir gerbė, r • 
.*v30 Tai buVo pirmuose krikš-' 

. Čionybės amžiuose.* Šimtų 
■■ šimtai krikščionių padėjo 

savo gyvybę už Kristaus 
mokslą. Pokas meldėsi; ir

< latikė^ Įraukė 'ir stebėjosi
'■ .Įąip jo .pagony/ nesuranda 

*.v. įr nenužudo. < v-
J Ciesorius - • Uioklėtijonąs

* įleido įsaHjhAą įpaikinti 
' / visus'krikŠČipįiųs^ .Tai bų- 

žiaurūs persekiojimo niCr 
•_ . ’ tąi.\ ■■■••. V- ‘ ‘

Kaitą, pavitkaryje, saulu-Į '
* tei . bevęik. jau leid»iąhtįs,į„ 
į - opokas, kaip paprastai, triii* Į !
z. sesi* darže,. Staiga, pasigir* |
r ido-balsai. ‘Pokaspamateiy-JB 

. prie: mo-.namiį kėįuris Rot| AnlS
y mos kareiviugA Kareivių j šią mę*

! ./ vadas tarė: ‘
^Klausyk, Žmogelidar Ue* J ritemi5>migąt į1 J: '

■ ■ ■ A-' ' - U... - ••••■•■ *•

■ 'u-.£:į ; V

ąrt-<*Nėbijūkite,n tarė jiems 
Pokas,... “jūs nesate kalti. 

vTbks< yra- jums duotas įsa
kymas/ .Aš. nesibijau mir-. 
ti. 'Per daugelį inetų aš 
prašiau Dievą duoti man 

i kankinio vainiką. Tai pa
kakęs atsiklaupė prie duo
bės ir palenkė galvą.

Saulutės šviesoje subliz
gėjo kareivio kardąs. Dokas 
gulėjo prie duobės paplūdęs 
/kraujuose...... • • .. T,

■kas čionai yra.
. Greitai visi kareiviai su
kilo. Pokas veda . juos į 
daržą. Darže jie mato nau-

• į j ai iškastą duobe. Pokas 
Retur I natį iškasė. Karei- 

i.viai apstojo duobę, .pažinia
• | p ją, .paskui įPoką, rir jų 

vadas klausia: •
“Kur yrą Pokas4?”? /.
Ppkas drąsiai, žiūyėcįąmas 

į- juos ramiu balsu atsako:

l»o i I' Geo.

«MĮW

. Šiuo metu Lietuvoje gaį 
geriausia apsimoką vištų ū- 
kis. Taigi ūkininkai dau
giausia vištomis ir kiauši- 
niais verčiašį, • .Ūkininkas! bolševizmai if jo vykdymai 

‘Ky-iš*Rueišių”bi*V(yįsitaiSęs Į ,v/- ■ ■ ‘
gana didelį vištų ūkį. ’ LakarėHams ir gegužinėmS'~Bu

^_50c.

_ JĮ _____ _JL —50g.
I Atairgiai aū Ugnimi. Vertė 
I .š lenkiško* kun. K. Š...., .10o.
į MūiąTikėjimai — išaiškinl- 

| Verti JonMi M. Širvintas—_~50o.

daūšinių kaip mažaį taipl-L šėįkęvičius įr B-ve, Kan* 
mažai n+z-iTic- r tai. ■. . 1;' ■|>' ■■■ ■ ■■ ■■. 40c-.
kiaušinių nepadaugėjo. Ū- 
kininkas susirūpino, ar kas|?*r*^s ^uožm V. Kovas —_30«.
nors nevagia. Bet juk Į Baranauskas—_ioc
vištos daugiausia deda die- | EuchūriMilkos Stacijos—Su- , 
ną. Kai'kas pastebėjo, kad
vištinyčioje laikomas kuttie-ĮuraudūsVerkamai.MaldosGo- 
) vs gaH iš odos plyšti ir vi- ^fe, Birželio ir Spalių mo-
sas žvilga, nors jr ne kaip Įgys ■■■ • -■■■ - •-/'/■* • 
šeriamas. Kilo nors ir ne-į Dangaus KaraMenA *- Sn- 
...m .♦ i, , .-v,. , 1 <*ufrk6 KuiL 11. Gavfllfcvicius ?
įtikėtinas įtarimas, kad kU-įbe apdarą 75 centai, su ap
mėtys ėda kiaušinius. į^yĄ1 ? .t

,„r—,1QO

_30c

M&Ktoi Gafyte.. Istoriškas 
liolfiiya IV-to šimtmečio kri- ! 

kšeionybls. Lietuvių, kalbpn 
išguldė P. B. -___ ;_________ 25o

. Apririfciūią Komedija. AUi- 
, ikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo; Išguldė Lapšiaus Vai-

i kev ........ ■■ ~ ~ ioa
Jono Kmito ttUs ...... .$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa* 

•/eikliais ip aprašymais—__J.50

“DARBININKAS"
. * • * *
[366 Broadway( So. Boston, Masė

toidimą jVainiksi—8avybėtf ’-ę
I__ ___ 11 __ „j- t .

Kadangi žiema buvo ^ut>isg Matas

na šalta, tai ūkininkas K. Į Laimi (poėmą). Paraše 
:i vištinyčią įleido dveigį ku-įVsftkte ■ 50o.
mėlį, kuris kartu su višto
mis buvo palaidas.

. Nors ūkininkas labai ge-1 £a8 pagrindų mūsų tikėjimo, 

rai . pnziurejo vistas, bet I : ^hws, -KAUNAS, -a Kovo13 d. 
zitiečių salėj. įvyko 10-tasis 
.jubiliejinis Lietuvos Darbo 
Federacijos suvažiavimas. 
Jį atidarė Vyr. sekratarija- 
to pirmininkas prof. Dovy-

‘Ėliė TURIU DAUG 11* ' *k,’vv*' *vl< ' ' 1 n- ; krikščioniškojo \darbo žmo
nių susiorganižavimo -pras
mę ir darbininkų vietą tau
tos gyvenime, .Taip-pat pa
lietė bolšeyizino pavojų ir 
reikalingumą su juo kuo- 
griežčiausiai kovoti. .

. Po diskusijų, reorganiza
cijos reikalą geriau nušvie
tus įr išdėsčius motyvus, re
ferento’<ir. K. Ambrazaičio 
siūlymas buvo priimtas. Tuo 
pačiu pakeista Darbo Fede-

STIPRUMO IR GYVUMO"
“Aš noriu. kud kiekvienas žinotu 

kij- Nugn-Tone ,iuan padare,” raSo p. 
T. Galgauska, Cliieago, ILL "ĄŠ esu 
J6 metu amžiaus. AR buvau silpnas. 
'Iš pradėjau imti Nuga-Toiie 4r da
bar turiu daug stiprumo ir gyvumo. 
AŠ jaučiuos stiprus ii- tvirtas ir galiu 
atlikti goru darbą. Mano sveikata 
yra gera ir as gerai miegu naktimis.” 
; Nuga-Tone yra pastebėtinas vaistas 

'dėt'senesnių vyru ir moterų* jis su- 
.ei k ta naują sveikatų, .'stiprumą ir 
‘Virtum^, Jeigu jus esate senas ir 
silpnas., būtinai imkite . Nuga-Totiė ir 
.Ūktai į kelias, dienas pastebėsite di
leli: pagerėjimą, .Jeigu aptiekininkuš 
Teturi joj paprašykite jį užsakyti iš 
<avo urmininko. Nepamirškite substi
tutų. Jokie vaistui- negali užimti 
Nuga-Tolie 7vietos. . ”

I Keliaukite Sii Lloyd
į •* u» I - •••/■•.

LIETUVĄ
r >; .” Tks -RMž]dfc‘''’ ’ •
Į , GREIčIAUSlA^iAlVAlS u 

TRUMPIAUSIAS KEtMVlMAB ~
[ PERrJURAS - ,

PER 7 DIENAS I TAVYNį

I Puikus geležinkeliu susisiekimas iš.
Į BRBMBRHAVES’ Į LIETUVĄ.

Į; Bagažas Persiunciapias Lįetuvoą.

i l’islsakykft Vietas pus vietinius ygeuUis.
I Reikalaukit I.t,OYD laivakorčių.

GERNUN LLOYD
| 252 B0TL8T0M 8T.?. BOĮefffl

Ai.

’TSRIIIiamLlRl.’liUffl.1.t-***

Pavasariui atėjus “V ■ ,d Į -Rmęs ir Kaltek: Deklama- 
įujos, Monolgai ir Dialogai.

Graudūs Verksmai. — Ver-

Ūkininkas pasaugojo. Ir
iš tikro, vos vištą kiaušinį . žmogus it Gyvuolys, Para- . • 
padėjusi^ sukadaksenb, ku- Jįj“;
melys jau m čia ir paėmęs H • * - 
kiaušinį jį gardžiai, sutrins-.
kino. Matyti, avižas labai 
lengvai galima pakeisti! 
kiaušiniais.

yra knufreso nariu Jau 33 metui 
te’jtkty pertraukoj 1

Gdiukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. .Tarvy
das .-. __ _T—---- —.,—_^_25rh

Elgetų.Gudrumas, 3-ją veiks
mą komedija. Parašė Seirijų 
uoiukas __ _^_25e.

. Ubagą Akademija ir Ubagą -- ■ 
balius — komedijos po 1 ak 
r4> Paraič Seirijų Juozukas—35e.

Sniegai — Drama 4-rią ak- 
xą.. Vertė Akelaitis _——40c.

Esumai—3-čia dalis dramoi 
‘Gims Tautos Genijus/* .Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—-10t

. Visi Geri—3-ją veiksmą vah- 
delisj parašė F. V. ^__I0a

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė 4 aktą drama. . 
Vertė ‘Jonas Tarvydas----- ^.lOc

Išganymo Apsireiškimai — 
įtėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas sul gaidomis ———___75».

Dramos; j) Germaną; 2) 
P’abiola—5 aktą; &) liinrdo 
Stebuklas ~-'4 aktą; parašė 
L Tarvydas :—65o.

Knarkia Paliepus,—Komedi
ja Ijne akte. Parašė Gineitis I5e.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė/3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S?( K., D. ir N>—15*.

Vaiką Teatrai: dalis ĮL 1) 
t Mirsime paskui ; 2) Antanu- 
tmL Surinko S. K., D. ir SU-ASę.

PRANEŠIMAS

L. fc K . 8. A, ęmmecti- 
eut apskrities įšvažiaviinas 
įvyks birželio 5 d. Chartėr. 
Oak parke, Hartford, Goim. 
Kitų Arkąinzaeijų apskri-. 
čįdi prąšomi tą dieną susi
laikyti nuo parengimų^ kad 

Į neįvyktų įvairūs nesusipra-. 
Mimai * v

SVARBU t

TRETININUMS
Maldos atidarant ir uždą* 

raut -.mėnesinius tretininką 
unstrinkimūs iilspbusdlnW 
atekjrat Viena knygeli tik 
5ė; ’Rniknliiukite. . ,

* * n inaimur a n>»*
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kryžių ir sekdami savo Iš-( 
ganytoją, katalikai įgyja' 
aukštesnį tobulybės laipsnį 
ir per - skausmus ir ašaras 
eina j gai’bę.__CiaJ ant že-
mės ištikimieji katalikai tu
ri daug ramybės.... .....

2. Kartais mmus taip iš
rodo, jog bedievybe ima vir- 

už Ui jį vadinti melagiu? A. š šų, <Q Kristaus -mokslas bus 
fii -i h nušluotas nuo žemės pavir- Ats. Turėk gana-'drąsos ' +v..i - -n f v.‘

1 t i i • siaus. Istikrųių, Bažnyčianueiti pas kleboną ir paais- ‘ . , , i Tr/i-r^ri
...... . ,. . . . . į vra pastatyta ant UOLOS? kinti įam asmeniai apie pa- r - ■’ . " . .

dalytąjį skriaudą Man}^ P^aro vartar nenugales
• čiau, kad Čia yra kokie ne
susipratimai. Kartais kle
bonas įspėja tikinčiuosius, 

‘ kad nedraugaiitų su patvir- 
. kėliais ar bedieviais %abebiai, 
o kas nors ima ir jlenda į 
nelaimingojo kailį* Tada 
pyksta ii* skundžiasi, kad 
klebonas jį apšaukęs bedie-

>■ viu. Jei tamsta nekaltas, į~ 
rodyk klebonui ir jis skriau
dą atitaisys, o jei kaltas bū
tum, atsilygink, bet melagiu 
nevadink, nuodėmė.

Kl. Kodėl laike įaihaidų vie
nas kunigas daugiau žvakių de 
ga, Ritas mažiau. J. A. N.

Ats.. Laike skaitytinių šv, 
Mišių degama dvi žvakės;

■ jeigu Vyskupas laiko, tuo
met keturios žvakės. Gie- 

. dotose Mišiose degama še- 
šios žvakės/. Pontifikalėse 
Mišiose septynios; . Lai
ke giedotų gedulingų Re
guiem) Mišią degama ma- 

a žiausiai keturios žvakės..
Prie įstatyto Švč; Sakra

mento deginama mažiausiai 
dvylika žvakių. Laike Ko- 
turiosdešimties V a l a n d ų 
adoracijos degniama ma
žiausiai dvidešimt vaškinių 
žvakių.

Klausimus siuskite —*
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 

. 366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Kl. Klebonas mand labai nu. 
skriaudę: neteisingai bažnyčioje 
mane ąpžauke. Ar man nuodėmė

nes, kaip kad ir Romos, kad darbininkas nėra vertas pi
lietybes teisių. Darbininkas pagonių tarpe’ buvo laiko
mas didžiausioje paniekoje ir neapykantoje, nežiūrint, 
kad tas pats darbininkas savo pūslėtomis rankomis jiems Į 
duoną u&lirpdavo, ir, kad jis ant savo pečių neša šajieį I 

J naštą... Tuo laiku negeriama Žiūrėjo į darbininką ir tų] 
įlailcį pagonys nkicslinčiai-filosofai. ,T Aristotelis skelbė, I 

■>., I kad darbininkas nėra vertas laisvi, Haidnas taip pat, 
jo Cato-Kritikas sako: “Kaip senas nusinešiojęs įrankis, I 
Į nebetinkąs ilgesniam vartojimui; turi būti numestas ar-1

. . ba sunaikintas, taip ir senas vergas—darbininkas?’
| Jei senas darbininkas nebegalėdavo dirbti arba su?

* sirgdavo, jis būdavo nužudomas arba paliekamas badu 
hmitL Tai reiškia, kol darbininkas jaunas, tai jis bud 

Ats. Neapykanta yra blo- vo reikalingas kaip valdovui, taip ir darbdaviui, bet kaip 
. . ; .... ..... .. ... .. . .j
nori atsiimti jiems priklau-1 savo darbdaviui, tada mirk nuo budelio kardo arba ba- 
santį miestą Vilnių'nuo len- dii. ? ?■?• . . .
ktn tai nereiškia,kad lietu-Į Plautus irgi safco: “Duoti maisto ir gėrimojąętur-J 
viai nešioja savp Širdyje ne- tingam žmogui, ta| dvejopa paikyste, nes vienasnetenka 
apykantą. “Gerai sutvar- ką'jis duoda, *o kitas prailgina savo skurdą.” Plauto 
kytn meile nereikal a u j a, nuomone, jei beturtis darbininkas, neturi duonos ' k$i- 
kad mes mylėtume savo nio, tai vietoj jį sušelpti, jis reikia nukankinti, kad greė 
priešus ląbiaii, .negu patys Šaus užbaigtų savo skurdą. Tas. pat būdavo kaip pas 
save, arbū net, kad mylėtu- Ątheniečius, taip ir pas Egyptiečius. Jeibeturtis dar
ine lygiai stipriai?’ jbininkas, neturėdamas duonos kąsnio, prašydavo jos, už

_------ _? ’ U tai jis pagal šalies įstatymus galėdavo būti net mirtimi Į

įvairenybes 1
'A t ' ' * lai

B VAJE^OUįH ĮDRIBO
• •*. ’rtx • • ■

Lenką spaudą paduoda,to- 
kiąs smulkmenas ąpiė vįęno 

į siuvėjo nusižudymą Lvove. 
I ’ ” ' ’ . ’ . < v

Siuvėjas Toma8?ewskis/ 
bedarbis negalėjo apmokėti 
užkrauti! jam mpjceščių ir 
nutarė nusižudytu Dvi die
nas prięš tąį; jis užsakė 

Į spaustuvėje skelbimus apie 
savo? mirtį ir į laidotuves1 
kvietė vien 'Lvovo magistra
tą fr iždinį, kurie be jokio 
pasi gailėjimo' reikalavo iš 

I jo iiždėtą mol?e^ių< Pas
kui pakūrė akmens anglį- 

miš negalė jo susekti,.kokios jis
ir atsiguli, kad ir/jmgųš am- .
žinu: miegų. Ąnt stalo šalia 
jo. Tarimo J. buvį. >U3tas ir 

Ipriėšmirtinis: dienynas, ,kų- 
. „ _ - - ~ .... riame jis aprašinėjo, kolga-

KL Penktuoju Įsakymų Dievas baudžiamas. Darbininkas įieturėjb jokios iš niekur pa- įėjo; paskutines savo gyve- 
uzgina žudymu §ako, jog neva- guodos ir užtarimo, nes jis nebuvo skaitomas žmęgum. ; himoimiūūtes? Iš to dieny- 
Kaužmušti, d^čia Abraomui įsa- Čionai galima suprasti, kaip tada darbininkas Žiū- *;

tėjo iš visu pusiu pauiėkU Kl,s

skriaudas ir neapykantą. Čia taip pat labai aišku iš išdrįsta Šią- dięnų ekpnomi- 
virš paminėtų-kėlių pavyzdžių, kas buvo ir yra priešių; kio skurdo sąlygose gyven- 
ga darbininkams: krikščionybė ir Bažnyčia, ’kaip kad .J. ,

v . 4 . , ii. tas privalo turėti drąsosBažnyčios priešai skelbia, ar pagonija. < y į ’ ■ 1 ■ ■ ”•. . <
. Prieš Kristaus atėjimą'kaip pagonys valdovai, taipT 

| ir darbdaviai darbininkus spaudė ir žemino. O jų su
žvėrėjusiam žaidimui nekaltų darbininkų krauju nebu
vo ribų. 'Tuomet darbininkams nebuvo kitokios išeities ■ 
ir vilties, kaip tik laukti kokio nors stebuklo ir ;Dievo 
pagelbos, kad juos išliūosuotų iš pagoniškos vergijos. 
Slinko vienas šimtmetis paskui kitą į amžinastį, .kaip Į 
pavasarį bėga vanduo upėmis į jūras, kuris susiliejęs su 
jūrų vandenin*eiikelia dideles bangas, bei, bangoms- ap-į 

I sistojus, pasįdaro tyku^ir ramu. Taip ir darbi ninku'ty- 
rbnai iškildavo pagal žiaurumo įvairius laipsnius,^bet, 
jiems mirus, nors, laikinai nutildavo darbininką, dėjavi- 
mai.' Tiesa, vieniems mirus, atsirasdavo nauji, ir taip 
darbinhikai nešė vergijos jungą. < .

ueiu- . \ v. . - < v. , į ‘ Atėjo į šį pasaulį beturtis Kristūs. Jis gimė iū au-l ;
aeap- pačiusūtarių verčia į|įį^iausiame skurde. ‘ Iš pat mažens dirbo papyąstąĮ

ninkus. Darbininkai pamatė vergi j os. galą; Kristų^ iš- L 
laisvino; darbininkus iš vergijos. Jis pareiškė,. kad tdar
bininkai ir jų darbdaviai yra lygūs Dievo sutvėrimai. L 

I Darbininkaį lengviau atsikvėpė. Jie suprato, kiid ne- ■ 
bereikėš' nuo budelio kardo arba badu mirti kaip niekam 
nebereikalingam. . : ;

| Deja, vargšams darbininkams neilgai buvo lemta į 
i laime ir laisve džiaugtis, nes jų darbdaviai, gyvendami 
pertekliuje, pamiršo Kristaus atneštą artimo?ineilęJ.Jie teftįįb 
vėl prądėjo darbininką persekioti ir skriaustL Bažny-• 
čia stojo į kovą prieš išnaudotojus. Blogos valios, žmo- ; i
nes dažnai sako, kad Bažnyčia esanti priešinga darbiniu- • ? •
kams. Jie tą daro iš neapykantos prieš ^Bažnyčią arba -Jįj 
nenorėdami matyti f aktų ir teisybės. Jeigu žmones, 
pradedant nuo darbdavio ir baigiant paprastu darbiniu- M 
kū, pildyti! Kristaus palikt? mokslą, tai tarp darbiriinkif *1
ir darbdavių būti; meilė ir vienybe. ’ Kol pasaulis nėper- | tnoktetia. TripfiAtrircškite 
siiins Kristaus paskelbta a-rtįmo meile, tol žmonėse, ne- [dwiuįiui It drįąįi -pritelyti-prii 
bus meilės ir vienybės. 1

Į . švenčiame Šy. Juozapo šventę. Šv. Juozapas yra 
BažnyčiosJr L. D, S. organizacijos globėjas. . ?2 kįJįiįžMttkiii

•Jis taip pat.buvo beturtis darbininkas, kuris savo 
pūslėtomis rankomis dirbo dailides darbą, maitino ir 
auklėjo savo Viešpatį ir Sutvėrėją; Taigi, dąrįrininke, Į SSSrf' 
Šv. Juozapo, sdvo organizacijos globėjo dienclje, Depą-* > J ? '.
miršk pasimelsti prie Šv. Juozapo, kad jis pądėtą iŠmeHf ; jjj 4 

įstį Viešpaties1 Jėzaus paiengvinti tau vargus, o -.organM J; 4 * ?.'• U? •
žarijai .sutriktų palajipą. ? '■ .T. 55. /..

J TĖVYNĖS MEILE :
. ‘ Duok man meilės ne kitos, 

Tiktai Tėvynės Lietuvos..; x -
r . . - . . Ją prispaudęs prie krutinęs sau^t j . > [ 

Pąpasakosiu, koks angelų džiaugsmas taiįl ; ' • a.
I J? -' ' POETO PASIŠVENTIMAS • ; ’

- .. . Tiįcl atrira^dit
aavo dritegta pri« Mte

. kilnioj oriptiUariJta ’ .

j ^<*PJ 1X<WJX<*. JA<CL MtU- Į ’ V *WJf v W.W » ***J VM/^ ** W** MW*T ***** WV

’ gus'‘daiktas. Jei lietuviai jis jau nebeteko sveikatos, paseno, visą sveikatą padėjo

taip, kaip iki šiol, kad ne
nugalėjo.

3. Kaip kada blogiems 
žmonėms tikrai ant žemės 
gerai sekasi. Mat ir .jie šį 
tą gerą padaro ant žemes gy- ginti Abraomo paklusnumą 

■ vendami. Teisusis- Dievąsjįr ištirti, ką jis labiau myli 
ar Dievą ar savo sūnų Iza
oką. Be to, Dievas yra auk
ščiausia gyvybės? Viešpats. 
Jis galivatimti savo padarų 
gyvybę bile kada, ir. taip, 
kaip tik*noi*L . -

ko nužudyti savo sūnų Izaoką.
Kaip tą suprasti? ’ ‘ • ./ J

Ats, Dievas norėjo išme-

užmoka jiems šiame pasau-i 
lyje, nes busimajame gyve
nime už gerus darbus negaus 
■atlyginimo.

• Kl. Ar nuodėmė streikuoti?.

Ats. Ne. Kiekvienas žmo
gus turi teisę reikalauti 
prideramą atlyginimą už jo’ 
darbą. O jeigu už jo darbą 
mokama neteisinga alga, jis 
turi teisę atsisakyti dirbti.

KI. Dievas įsako. mylėti savo 
priešus. Lenkai skaitoma lietu- 
vių priešai. /Lietuviai jų neap
kenčia tur būt daugiausiai dėl: _ . v • / - i’............ i vestuvėse mes uzgirtumem
Vilniaus. Kaip čia jjieilę su ne-. . □ d, • • . ^.n imi klaidą, o to nevalia da<
apykanta suderinti? 1 . , . .

' ‘'ryti.

Ats. Laisvamaniai nepri
pažįsta Moterystės Sąkra- 

Jmėnto. Nors, jie daro motė; 
, 1 rytės sutartu bet atmesda-
■ 0«iirQ *• .

i mi j jos sakramentu 1 u m ą,

netikrą... Dalyvaudami jų Į ]<acĮ tokiu būdu pakeltų iš vargo ir. skurdo darbi- 

laisvino; darbininkus iš vergijos. Jis pareiškė,. kad dar-

> Krikščionybe, Bažnyčia ir 
Darbininkai

jr numirti.” Lavoną nuga- 9
beno į teismo institutą. A- vi
pie laidotuves spauda nieko 3
nerašo; nerašo taipogi ir a- J
pie tai, ar magistratas ir iŽ- 1
dine dalyvavo laidotuvėse, 
kaip juos kvietęs savižuda. M

KEISTAS TESTAMENTAS
KINIJOS NAUDAI. į

- r_—— ■« 
Praėjusių metą vasarą Ita- -4 
Ii jos Tirolio mieste Bressa- j 
none mirė senas, 80 metų, iŠ $ 
pažiūros nuskurdęs žmogę- 2 
lis, vardu Enrikas Basse. i 
Tai būta tikrai keisto žmo- -j 

įgaus. Pirmiausia niekas 3

FW*ĘV

k&^-.
■**

pilietybės. Pergyvenęs vie- 4
name mieste, jis tuojau kel- 1
dayos į kitą, iš to į trečią. 1
Tik dabar tesužinota, kad - I 
jo tėviškė yra Bonos mies- 1
tas, Vokietijoj. s . j

Bene didžiausia jo keisfe- 1
nybė buvo ta, kad jis vaik
ščiodavo beveik* apdriskęs', ,
bet visada pasipūtęs, kaip ;
koks kunigaikštis. Tačiau /
kol gyvas buvo, žmonės iš / 
jo pasijuokdavo, ir tiek. Di
džiausias nustebimas paskli- k- 
do miestelyje ir apylinkėje 
tik praeitą mėnesį, kai į 
Bressanoną atvyko Kinijos 
atstovas Italijai su keliais 

? juristais Basse’s testamen
to vykdymo pareikalauti. 

•Niekas; mat, nesitikėjo ,kad 
*’tas šKarmalius paliko pus- '* 
antro milijono lirų ir dar ; 
kam —Kinų tautai, kad ko- ,j 
votu su Europos valstybe- J 
mis.’ ■■ : :?

Kaip matome, testatorius 
pasiskubino ^numirti -.piaČiu 
laiku. Kinijai dabar .tie, mi
lijonai labai pravartus, nors 
nevisai tani pačiam’. reika-. 
iūi.;? ■. \ U * ; I

®fe?Sii«®iMsSiisirinkwna i
" "C.. > j 'y

Kl. Nesuprantu, kodėl Dievas 
mus katalikus apleidžia/ Perse- 
klojimuose bedieviai ima viršų. 
Blogiems, žmonėms išrodo, visur 
sekasi. Kaip tą, išaiškinti?

P. S-as

Ats. 1. Visagalis Įjievas ir 
geriausias mūsų Tėvas žino 

. ^ką darąs. “Dievas yra pa
daręs mažą ir didį, ir lygiai 

r jis rūpinasi visais’” (Išm. 6, 
8) J Visi galvos plaukai y- 

* ra suskaityti (Mat. 10,30)
ir nei vienas nenukrinta be

< Dievo žinios. “Jis yra ne-
toli nuo kiekvieno mūsų.

‘ ■ • •

\ Nes jame mes gyvename, pi4 
dame ii’ esame” (Apd. 17, 
28); Tik mes Dievo neap
leiskime, O jei katalikams 

J Dievas leidžia nešti sunke- 
b r. lesnį* kryželį, tai tame kaip 

\ tik ir pasireiškia ypatingo
ji Dievo meilė, neš ir teisin
giesiems* tenka nusidėti, už 

■* ką būtinai reikia atgailauti 
prieš pateksiant. į 'dangų. 
Be to, nešdami kasdienių}

Dažnai mūsų priešai su pamėgimu’ rašo, būk krik
ščionybe ir Bažnyčia yra priešinga darbininkams. Jie 
tai darydami prasilenkia su teisybe ir faktais/nes, jei- 
jie rašytu teisybę, nieko negalėtų parašyti prieš B^nV^ 
čia; Jie skleidžia niekingas mintis, taip, kad prastam 
žmogeliui Bažnyčia atrodytų tyronu,Joykrikščionybe di- Į 
džiausią vergija. Tokius rašinius skaitydamas, žmogus 
silpno tikėjimo (arba visai be jo) įkartais ir patiki, kad 
krikščionybė ii- Bažnyčia yra darbininko visli nelaimių 
šaltinis, ir toks nelaimingas žmogelis, neškaitycįamąs 
daugiau raštą, kitokių laikraščių, neieškodamas teisy
bės, pradeda su neapykanta žiūrėti į krikščionybę ir Ba
žnyčią, kaip Į savo priešus. Jis tą daro visai nežinoda
mas, kad krikščionybė ir Bažnyčia yra jo laimės ir išga
nymo šaltinis. Jei mes pažvelgsime į istoriją, krikščiony
bės nebuvo, veikiai pamatysime, kaip tada,-neturtingas 
darbininkas buvo užlaikomas, ir kaip su juo elgtasi;

Romos, taip ir Graikų .valdovai ir darbdaviai, ką 
norėjo, tą galėjo daryti su darbininkais. Romos įstąty-J 
niai nepripažindavo darbininkams jokią teisią, todėl jie 
buvo laikomi vergais. Darbdaviai darbininkus laike že-1 
miau gyvulių: juos plakdavo,.kankindavo ir psąęąliaul 
užmušdavo, mes jie neturėjo jokios atsakomybės. Dar
bininkas, netekęs vilties išsiliubsuoti iš vergijos, dažnai 
įpuldavo į desperaciją ir pats šokdavo. į arenąMrp žvė
rių, kad būtą sudraskytas. ■ ‘? . J./

Kaligula, Romos imperatorius, norėdamas suma
žinti išlaidas užlaikyti tūkstančius plėšriųjų Žvėrių, ku
rie buvo laikomi nekaltiems vergams ir krikščionims žu-j 
dyti, dažnai įsakydavo Svėrių prižiūrėtojams maitinti 
tuos Žvėris vergais, nekaltais darbininkais. Taip pat ir 
Graikų valdovai ir darbdaviai buvo tos pačios nuoma-1

Nenoriu jokios sau aš dalies , . j 
Be, Tėvyne Saldžioji, Tavęs..;
Tavy suradau pilną ųš sau idealą 

’ tr iš laikysiu jį iki galo.
• /

mkiinha įvykę.
\ ‘ j tuoj įo 

^^ĮpŲbamo-.

■*I1«

LAWREN0E, MAS8. . 1

ĖDS. 70 Icp. susirinkimas įvyk® | 
bąl. 17 d.; tuoj po dvyliktai. J 
Kviečiame gausįėi sueiti, nes turi* { 
mekeletą svarbių sumanymų. At- j 
si veskite ir savo draugus ęes) pri-. j 
rašyti. Valdyta j

J?ROVIDENCE/R. I. I 
LDS. 11 kp. mėnesiais susirinki. Į 

mas įvyks sekmadienį, bal, 17 d. j 
tuoj po luinos, bažnytinėj avėtai- į 
nėj. Svarbu, kad visi iįame susi- i 
rinkime dalyvautų ir užsimokite į 
duokles? Parodykime gražų pavys- J 
dį kitiems. - 1

. \ ’ i

J BEOOKLVN, N. T.
’ LDS. 12 kp, mSnesinis susirinki-

mas įvyks bal.. 17 d., 6:3Q va- | 
kare, Karalienės Angelų parapija į 
svetainėj, kampas Robling ir, So. 4

gatvių. . J
Taigi malonėkite visi susirinkti J 

ir atsimokėti duokles kurie esate .4 
skolingi. Nepamirškite ir naują j 
narių atsivesti prirašyti prie mttee 
brangios organtacljoa. . , »

: Kviečia Valdyta
- * < ■ -

mrav MJHĮRr'. OJKaaJUJNi .iŠ
LDS. 36 kp. susirinkimą* įvyta J/i 

sekmadionj,, bal. 17 <L 1932 jn. \ 1 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateta| 
tiri bariai ir bent po viena naują 
turį atsivestų prirašyti prii sattep į 
brangios organizacijos, 1

DATOM, ŪKTO 1
LDS. 69 kp. auririnkimaa įvyta 

sekmadienį, baland. 17 d., tatay- I 
ttąėjsveteinėj tuoj po aumal

■«f»***M>**. »’•
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IhteNd a» Becond-elaM at B<Wl. Mtete

A«WtMc» ftr ndung at Metini tąte of ptoHp provjdM 4or lū tafta W 
t. Act of October 8,1917, apthorlta Ott July 12,1918■ * •*•*».

SUBSORIPTION KATES: xPRENUM0BATOS KAIMAI
Domeitlc yearly .................$400 Amerikoja mėtamg ............./HOO 
rortien yearly..................$5.00 U3bltny wetajni #-> Mt a a- a • ••••! • • 4W» 
Dw»aatlc onče per ’iyeek yearIy..$2.00 Viena kart aavaltije metama.. . .$2.00 
Forelgn onceper week yearly... ,$Z5O Už/Ieny 1 kart savaitėje matauur,, $2J5O

/ DARBININKAS
W VEST BROADVAY . / SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPH0NE 80UTH BOSTON 0620 ’
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Naujasis Aiaėrffcta i^eiio>lEoqKh« 
racijos preridentai Myron U. 
Taylor.

au

tmOZAPAS-PARBINlNKAS
, \', _■ :■ *>.-> - ,t*r. \ > • ' . ■. j ■•

ISPANIJOS JĖZUITŲ 
PALAIKAI

Ispanijos vyriausybė, kon-j mųjų milijonų, jie gavo tik 
f’iskuodama Jėzuitų nuosa-1 Skolomis apkrautas moky- 

’' vybę, manėdaug pasipelny- 11 ’ •’ 1 -—
.. rianti, bot ’pasir o d o, kad 

skaudžiai apsiriko. Jėzui
tų turtas visai ne toks, kaip 
apie jį manyta. Didesnė 
dalis paimtų namų ap-. 

' krauta ■ didelėmis skolomis,
kurių vyriausybė neturi tei- 

‘ sės panaikinti ir bus priver
sta mokėti didelius nuošim
čius. Ispanijos vyriausybė, 
atėmus nuo Jėzuitų moky
klas, turės jas vesti pati ir 
Surasti lėšų neturtingiems 
mokiniams išlaikyti. Tūr- 

'’tįngesniųjų tėvij vaikai var-
’ giai norės eiti į suvalstybiu- 

' •k. tas. mokyklas, nes jie daž
niausiai nusistatę, būti Jė
zuitų auklėtiniais, o Jezu-;

■ itanis, einant konstitucija, 
nedraudžiama -būti privati
niais mokytojais namuose, 
arba net mokytojauti priva
tinėse mokyklose. Tuo bū
da gobšį Ispanijos vyriau- 
sybė godžiai išskėtus saujų 

? - vienuolių turtams užgTob- 
\ ti,. suspaudė tiktai, tuščių 

orų. Iš laukiamo pelno iš- 
’ ėjo tik .apsirikimas ir pini-

■ gine sunkenybė; .
Apskaičiavimai Jėzui t ų 

turto Ispanijoj ‘ visuomet 
.buvo fantastingi ir klaidin-- 
.gi; ■ Buvo manoma, kad jie 
veda ne tik mokyklas, bet 

**. ir platų industrijos biznį, 
bet Uolūs vyriausybės na
grinėjimai nieko panašaus 
nesurado, ir valdininkams- 
masonams tenka . padaryti 
ilgusr ir susiraukusius vei
dus dėl tokio skaudaus ap- 

•;. sirikhiio. Vieton laukja-

Irias, laboratorijas, knygy
nus ir kitus mokslo reikme
nis. .. • •.

Prie įžymiausiųjų paim
tų Jėzuitų mokyklų gaįhna 
priskaityti pniversidad' Li- ■ 
teraria de .Deiisto, netoli 
Bilbao.1 Jos knygynas t\i-> 
ri apie; 50,000 knygų.' ITni- 
versįdad Commercial de Gu
osto priskaįtomas prie svar-» 
biaūsių, ekonomijos moky- r 
klų visoj Ispanijoj. Gole- - 
gio de San Ignacio de Sar- ? 
ria, Barselonoj, turi tris 
skyrius: chemijos, biologi- ■ 
jos ir pedagogijos. ’. Čia 
mokytojavo ^garsus kunigas 
Vjttora, kurio x parašytas 
veikalas ‘ ‘ Moderniškosios
(Semijos Rankvedis” susi
laikė septintos laidos. Prie 
šv.\ Įgnačo Kolegijos yra < 
dar Colėgio Maximo teolo
gijai studijuoti; Čia moky
tojavo ir rašė garsius savo 
veikalus kun. Perreres. ' •

Madride buvo inžinierių 
mokykla —* Istitute Gatoli- 
co de Aries e Industrie^, 
geriausia visoj Ispanijoj, 
bet ji nusikraustė.-į Bielgi- 
jų*' Astronominės bbserva-* 
torijos, kaip tai Observato^ 
rio dėl Ebro ir Observato- 
rio dė la Carinja, paimtos 
valstybės kontrolėm Prie 
to, Jėzuitai turėjo dar daug: 
vidurinių mokyklų, kurios 
taip pat liko suvalstybintos.

Kaip matome, Isp'anijos 
valstybė daug pasiėmė ant 
savo pečių, bet ar ji tų vis
ką paneš, — tai kitas klau
simas. ... K<

BOLŠEVIZMAS ARŠESNIS, 
UŽ KAPITALiZMĄ

gant^ bolševizmą. Jei ji$ 
vadovautųsibaime,tai kaip 
tik gerintus! prie toįio esa
mo ar busimo milžino kaip’ 
komunizmas. Bet /katalikų 
spauda nesivaduoja ne bai
me, ne kitu kokiu žemu mo
tyvu. Jai rūpi pasakyti 
teisybė. Žinoma, komunis^ 
tai norėtų uždrausti rašyti 
teisybę ,bet, .deja, Čia ne /Ru
sija. Tik tenai bolševikij- 
cenzūra' teisybei’ Užčiaupia 
bumų. > ’ ••' .

Komunistai didžiuojasi! 
1 panaikinę kapitalistinę -iš^ 
naudojimo ~sistemų. BritĮ 
kas įš to ? Vieton žkapita-i 
iistines jie'.užvedė ■bdlševis^ 
tinę; išnaudojimo šteinų,į: 
ojituo'blogesnė,kad/išnau-i 
deja ne tik žmogaus turtų/ 
bet ir laisvę. K at a’l i'kųj 
spauda smerkia kapįtaliz4

ii* <hiU» tų į wdtaę; ir ;bez d-rijo gyvenimas būtų nepakenčia- 
ti^ ^biwiętii mas. * > ‘

: netik Jirbo, bet ir meldėsi. Jo darbas
Dievo akyse turėjo didęlę vertę. Mes irgi turime rūpiu4 
tis, kad mūšų darbai tūrėtų vertę Dievo akyse. O kad
T 5 • - • e*. * ’TT - - TT-rP'T' ’T » '•■»- V *^P«J F- • ””5*

4lrtgti?šU‘yūžūmi Kristumi. Jeigu savo darbo nesu jung
simesu Kristum;, tai nors jis pasaulio akyse 4būtų labai 
didis, Dievų akyse jokios vertčs nėturėtų. Taip, kaip 
elektros lemputė, gali būti nauja ir gera, ir rezervuare 
yra Jilžiausia jėga,. bet jei nSra sujungimo, nėra švie- 
sos. Kaip^ elektros lemputė privalo būti dviem vielo 
.mis: sujungta su elektros šaltiniu, kad duotų šviesos, .taip 
panašiai >mes .turimė būti susijungę su Jėzumi Kristumi 
tr Jo^Vbiiia malone. jeLnori elektros šviesoj, turi Tpra- 
yesti dvi vielas. x Ir jei .nori, kad darbai būtų nuopelnin
gi, turi susijungti su jėzuini Tikėjimo ir Jo šventos ma- 

.violomis. Tikėjimas yra geros intencijos motina.
'Tikėjimas mus ragina dirbti Sąžiningai ir 'gyventi teĮsin- 
gai. ;$ik^imo vienok neužtenka. BeikiapašVenčiamo- 
šioš Dievo malones,, kuri patoo mūsų darbūs nuopelnin
gus pas Dievų.

A ‘Laiinin^as ttas 'darbiniiikas, kuris turi gyvų tikčji- 
mių ir gyvena iDievo malonęje, nes jo darbai, kaip Šv. 

'kaips. DĮriftmžitikau fprivžįp ?būti tedsihgaSf kiekvienąmč^^apo, >yra -malonūs Viešpačiui Dievui. Darbininkai, 
t-j /ųstibtūrekiteiSV; Jūoząpų ir jūsų darbai gaus amžinų ver-

>bę<’.'- ’ !ri ■ • ' ■ ' T. -
lįį^MĮHĮĮHįt^1 I' f i|f'/'.'",ij ■ .T Ii niff'.y.f..—1|.«...|.| .'.,1 .. ...I.. I.r , J .„H . . ...J.

• .4

Vtos Žmtriįfoe Žępoyč remiasi darbhūnkais. Įj^o- 
kie to'Haibinml^jj^t  ̂b^ ir pakulis. Jęį darbiniu- 
ttimitai irtbafogi kaip 8v.4tt<^W'riasaifliB w«e. v Ka«Afc-Sl turots TOte.JWS Dievft> tai Jtttaa

ir da^inifihi, kurie nedirba 
vagia Xš dirbtuvių įvairHs it

itmikų Aorbų/šeimos j/UmatU. K&Ū tfeOHau MitmeVlųi 
žmonįjų, jis paųukštino'darbų.
-niekoję taikoma/.' Oari>ug tik Bergams. ’ loštai .Kfcis-i 
tus darbų išaukština. -

Kaip Jis tai padarei Pirmiausia (FisJš/iiiMko^ūĮ 
'tiž gldbejų ^darbininkų žmogų — šv, Juozapų. Kuo Jūo-Į ą 
zapo Jis dsmoho daibdės atimto fr®rbo ssj^U w įuo. Iri 
žmonių akyse JFėfcus Jbūvo ©atbiunikas^ daubelės ffSrtus/ 
Ir ‘taip JėTius 'difbŪamas mokė mus,dttfd 'darias Žmogaus 
nežemina, bet-aukština. -kų įneš tiardme^betj
kaip, tai yta, /ar niūšų darbai 7šul^g Dievo vtilia, stilyg^ 
Jo įstatymais. ŠV. Jūozaj  ̂j^.yg^ 
kaips. Dorimžitikas privalo būti tieisineas, (kiekvienai! 
atiduoti kas 'jam ^riklMso. Jis ^uu^lb-W 
įas ‘Vhldyto'įūvo rgdįybių, jįj. męafijvoij;, Ąikėįime tiiiP

kinta, nėra ..bedarbės (lietu
viškiau būtų — “nedarbo/’

“D-koi” prierj, nėra 
skurdo ir bado... Boįševiz- 
mas reiškia darbininkų pa- 
siliuosavimų iš alginės ver
gijos, ręiškįa skurdo ir ba
do panaikinimų.”:

Kad “D-kas” puola so
vietų sųjungų iŠ baimės, tai 
čia komunistų “Laisve” get
rai neapsigalvojo tai. šaky- 
dama. Kės jei komuniz
mas auga, tai kovoti priešu 
augančių pajėgų reikia tu
rėti ne ‘ baimės, b drųsos. 
Tuo būdu “D-kas” parody
tų nepaprastos drąsos, ko*-

. . /Komunistų organas de- 
jūoja, šiuo kartu jau be pa- 

į„ prastų pasikoliojimų # (kas
į ■ ’ parodo, kad jų ūpas nųpuo-
į ięs), kad “Darbininkas”
J dažnai puola sovietij sųjun-
į • gų tuo tikslu, kad suklai-
Į dintų dariininkus, nes, gir-
L . di, bolševizmas visai nežlun- 
i ga, tik smarkiai auga.
/ ^Darbininkas” tai darus iš
) baimės, kad bolševizmas ne-

sutriuškintų kapitalizmo, 
, nes tuomet ir katalikybei

į bus galas./ Anot bolševikų
organo, susipratę darbiniu- 

! kai “mato, kad'Sovietų Šų-
j jungoj, kur kapitalistine iš-
i naudojimo sistema - panai; rodamas,prieš smarkiai au-

dotojų, bet dar labiau stner-? 
kia bolševizmų, kaipo'didės-* 
»nį išnaudotojų. JukfČiutlo^; 
ginga. Kas daugiau išnau
doja, tų reikia labiau sitier-i 
kti.: r- ■ ‘. . '; ' 'j

‘Girdi, sovietų sųjUngoj 
•nėra nė skin-do, nė^bhdo.J 
Taip sako sovietų- spauda, 
bet žinios, kurios'prasiver-f 
žia plo bolševikų cenzūrų, 
visai kų: Įrita kalba. Žmo
nių eiles stovi pas maisto 
sųkrovas po kelias valau-' 
das, ir dauguma1 turi ritmą-; 
mon nieko nepešę, nės m«H 
što visuomet mažiau negru 
alkanų  ̂darbininkų. {Rusi
jos žemė derli, bet darbinin
kai nenori dirbti, nes įpri- 
versti viską atiduoti komi
sarams. Tuo būdu, bolše
vikai . panaikindami nuosa
vybę atima nuo darbininkų 
norų diriti iš ‘širdies.» ®u^ 
sija virto bdudžiūvos šatiūn^ 
Baudžiava reiškia vergija, 

: o žmogus f priverstas dirbta 
kitam, dirba nenoromis ir; 
kitokio paškdtininK) ketiirt 
kaip tik, pri^iūrėtoįfų bota
gą. Kad. baudžiavų eiti sų/ 
piningai, lai irikia ’būti »ąrj 
ba tikru vergu — nuo tėvų/ 
protėvių — arba tikru 
šventimo didvyi-iu-herojum,. 
Bet vįdutinjŠkas' žino g u k 
nėra nė vergas, me^.idyyrįs4 
Jis norį turėt kokių a nors' 
nuosavybę jr tik tas jį prįų 
U.arbo paskatina.. . . , į

Bolševikų vadai ,padarė 
vaikiškų klaidų: jįe .noriį 
kad žmončs dėl jų atsižadė-’ 
tų ir turto ir laisvės, W 
žiauriausi 'k^itaĮį^taižnia4 
kad ‘ to. itereikalavo. f 
,akyplėšišku iĮnpęiįafeunui 
bolševizmas lėlį pralenkė 
kapitalizmų.

DARBININKE, RUOS- 
x KIS XWJU ;..

■/■■ ■. PUOLIKUI ■ 
(Atsiliepimas j Blnnksiios 
«Wpsnį“Ar,®kaiteį/’ 
pušį “Daibininko” 25

tų lrltiomų. Tos koVos ^kas. 
kartų darosi /baisesnės ir* 
žiauresnes, iiės auga moks-.
las, auga pajutimas reikalą 

ino;įį^i jęiį^ĮęvUa,* ^^oHs -ip jungtis - i

'^ęžųj'0 iš; našlaitei, tad jie iš sa-

krikščioniškoji artimo mei
lė ypersttiiktų žmotiįjos, <o y- 
ųiač turtuolių ingobsų užša
lusias širdis. Kad. jie iš sa
vo brangtosims perimais 
garuojančių, -skobnių savo 
tfankft ■ paduotų bent trupi- 
mėlį duoiios Wd.11 -mirštan-

vo puošniųjų vilų pažvelg
tų 4 sųšlųvų .statinėj numi
rusį nelaiką muo darbo ;pų- 
.senusį jo vergų ir nors pas
kutinį .kartų suteiktų Ajam 
.patamavimų — jį .palaido- 
jų; kad *bent ,kartų .grįždu- . 
mas .iš puotos, kame {per'kė 
lias valandas .praleido šim
tus i«ar tūkstančius doleriu, 
bent/kurių užsuktų pas mer
kiančias ’ našles ir 4 aslai- 
čius, kurie neturi nei men
ko drabužio, nei .pastogės ir 
jiems atiduotų bent vienų 
nuošimtį toj kų.per vienų 
valandų išleido, —-tada ga-' 
letum manyt, kad ųorš už 
kelių tūkstančių mįetų gal 
•susilauks rpasaūlis žemiškos 
ramybės. Het taip.nėra, -to
ki pranašystės ženklai mesi* 
rodo, dafei>ir .kovos už būvį 
galo nesimato. Kiekvienų 
valandų kovojam ir ruošia-

1 mūs naujam ir baisesniam 
pudltoiL fc Kumiua.

Is gaam ^(mteriio ?pa/ r^v •̂ . skriap-
das I Jęriksęionįš-t
•km3ū;airi%mįtiimtt; širdy
je, tųda, T$dupagrindiv 
rv: j
idi susilaftktūriięm lautų 'in 
luomų - susidraugavimo, 
da tik Būtų tikrų /ramybes 
karalyste žemėj. TBėt kaip* 
toli žeiųė muo saulės, dam 
toli ir toks žemiškasis rojusĮ 
nes dabartinis žmogus yrii 
taip paveiktas gyvenimo ap/ 
linkybių, kad prie geriausių’; 
ūmių jis nageli pritaikinti| 
krikšČioūMko^ios ar t ritinį

dudto ’dvi^opo igdlvojnno sa/ 
‘apie tabu yėfehtį .priesusi-’ 
draugavimo žinomų, itatifųuį? 
valstybių, ■'.]&&'W pą^iųšių^kovų-Iaitiieję, tik4 
Wtiko ■'Mba yrtf 
feur kas mažiau 'priimtina 
mūsų Kandžiai, darbininkij 
'tomui, negti tie baršti jau/ 
nuOlio žodžiai, kurie, wdo« 
si, priimtini ibe jokių putai- 
sų. Kuriems yra ^dkę raį 
gauti rtos žiaurios tihMttdiių 
'rankos, kairiuos fteas

j

į ‘Šalį, į skurdu, rodosi tiR 
tikrai su tuo jaunuoliu tu-; 
retų šaukti: “Kerštas ds^j 
naudotojams, /tėgtt jie ‘da-į 
bar mergauja, ft^u jie $a-į 
bar pamato, koks yra 'bai-į 

/sūs_vargšų gyvenimas.”
‘taipr^tot yrą iiėgaį 

‘Įima, 'toks kelias prie j okids 
taikos ūr luojdiųuti^idiatiga^ 
vimd neprives, neą yra pa-į 
dtdtyto W ‘atitnūsižemini-į 
mo ii* artimo meilės pamarf &kr^

Jyj -virte verda -kova nž bū-| 
vį drūtomis -kųsnį. . 4&ih4

iriki ktelto /kaulo -Jarbiniir- 
kbšnaūdotpjas kąpitalis^ 
tas, ramia ^sąžine įneštų į 
nuvargusio Jarbįninko /kup
rų akmenį,. jei' .žinotų, kadį 
-sis dar dūri nors juodos: 
duonoskepalų.;. Tai-reišj 
kįą, kad mūsų . - gyvenimo' 
.laikotarpis yra nępapras-5

jaučiamai irgi reikalas pr* 
'gaiiizuotis ir-taip ” sustoju- 
šios vienas :prieš kitas žmo*; 
bijos dųomų/laųtų ar rasiį/ 
mašėk su priešingais iritere- 
sais,;piigrištaiškova *ttž Jbū- į 
vį — ir štoja į tų kovų ir 
skerdžiasį, žudėsi vieni ki
tus. Tose kovose j aišku, vi
suomet nukenčia žemesnieji 
r- menkesni©ji elementai,’ 
kurie, nustoję daugybės sa/ 
vo narių, turi ir toliau ver;t 
gauti kitiems* kurie turi- 
'dar Sunkiau vėsti tų koyų? 
ife *būhų; ^...-per savo pta? 
kaitų valgyti'duonų.” Tik 
'ta kova ttiz Ooūvį kariais aš^ 
trejų, ‘karidiš kiek'sušvdlnė-Į 
ja Ur taip kartojasi pėr am-< 
žilis. /Josioskrovos*WbŪ7 
vj, kUšydhi^im&s pareina 
niio dio,,4iięki žmonijoj įrigd-j 
fe krikščionSkoji. artimb 
•meilė, /kuri galėtų 4r visa? 
jų , panaikinti, jei tik tlv l—_____ :_ ;_ I .*■■■■_ -■■•- - — »'-

•IIMittaiS Auri ^yrinSjaį

^aoKiQo«uiyB(

^attiM.'1 i , ■ /.
• . r j
x Jlhtfftift lir. -& w -jEfrUs s.™ '*1 ■ ’V ■

. įsteigė
ntartitartų 4r dąHrinfokų imtitu- 
Itij kiutane bus -tikgrMĮiūna 
daMa^ k’ta^liiiiąkų teita ir

no ir įrotč gabtūnįi^į, 
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tlgauti. Jei męs šįmĮdię^
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MžVEffl j IfliMS...
Šventame Rašte yra gra

žiai parašyta: “Prisižiūrė
jai lėlį jom, kaip jos auga.”

Mūsų Išganytojas savo 
Dieviškame pam o k y m e 
Bako, jog mūsų Dangiškas 

rTėvas sutverė ^lelijas, kad 
’jos mūsų akyse garsintų 
Sutvertoj ą ir savo grožiu 
keltų mus aukščiau šio gy
venimo. ,

Kai mūsų amžinos laimės • 
priešai mūsų gyvenimo ke-» 
lią apstato'girtybės. pinklė
mis, kai beribis troškimas 
svaiginančių gėralų padaro 

Ą žmones savo aklais vergais, 
pastato ant pražūties kraš
to, kai draugai ir giminės 
tyčiojasi, Atpirkėjas priža
da Dievišką paramą, saky
damas: nebijokit, turėkit 
gyvą tikėjimą ir tvirtą vil
tį, o jum viskas bus duota; 
o jei tikėjimas jiunyse už
gesęs ir viltis mirus, “pri- 
sižiūrėkit lelijoms fkalp jos 
auga.” Lelijas; didina ne
matomi darbininkai, teikia 
joms gyvybę ir puošia jąs 
kvėpiančiais ir spalvuotais 
žiedais nematomi »‘ artistai,' 
gaivina jas ir žemės dulkės, 
rasos ir lytaus lašai.

Kristus, ragindamas mus 
šiame gyvenime imti iš leli
jų pavyzdį, primena mimų 
kad Dieviškas iždas neišse
miamas mums, lygiai kaip 
lęlijoins ir kitiemstvari- 
iiiams tuomet, kuomet įneš 
gyvu tikėjimu ir tvirta, vil
timi pildome valią savo 
Dangiško *Tėvo.

Mūsų • Dangiškas Tėvas, 
lelijas ir mus patalpinęs sa
vo Dieviškam ‘ darže liepė 

. augti ir tobulėti. Jis leli
jas papuošė gražiais žie-

■K »-

dais. Bet mus Jis papuose 
labiau, negu lelijas, nes 
mus ‘pąpuoše paveikslu sa
vo Dievystės. Lelijoms Jis 
davė tik laikiną gyvybę ir 
žiedus, o mums davė nemir
štančią sielą, išmintį, amži
ną gyvenimą ir pats Save.

Jei mes, prisižiūrėję leli
jom, eisim prio Dieviško 
Mokytojo, tuomet tikrai 
patirsim, kad Jis savo pa? 
tarimų tikrumą mums5 įro
dė savo žemišku gyvenimu, 

i prikeldamas mirusius, gy
dydamas neišgydomus. ligo-' 
nis, daugindamas ‘ d ū o n ą, 
valydamas, raupsuotus. ’ <

Prisižiūrėjęs į Išganyto- 
jaus gyvenimą, eiki prie jor 
mokinių, savo brolių pirmų 
kidkščionių. Rdshn, kad 
jie savo Išganytoją tikrai 
surado, nes atsižadėjo visų 
medžiaginių turtų ir tuščios 
pasaulio garbės ir ėjo pas
kui Jį. Iš to aišku, kad 
jiems girtybė ir. svaigalų 
pramonė ir pramogos, ^ tier 
pasilinksminimai: šva i g i- 

naųčiais gėralais nudažyti 
visai nerūpėjo. t
; Netik, tolimoje praeityje, 
5et ir šiandieną Dieyer ma-- 
onės ieškantiems. Dieviškas 

iždas atviras.' Kur - klesti 
Jo Dieviška meilė, ten- ir’ 
Dieviška rasa gydo Širdis 
ir valo jas ir nuo tos lai
mės, -kurią*, mums žada pa
tamsių. galybės svaiginan
čių gėralų skraistėje esan
čios. Budėkim, nes giity-. 
bes dvasia nesnaudžia.

Ų. 'Kuleda.
z: --- :----- -7- .
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2 Ekskursijos

Ileugiamos Lietuviu Laivakorčių. 
Agentų .Sujungęs Amerikoje.

IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
- (Per Gotęborgų)

Nubjrtis. Motorlaiviais
KUNGSHOLMir GRtfSHOLM
Gegužės 10 fr Li^jiog 30 d

• Nupigintos Laivakortės 
į Klaipėdą!.

... „ _ j Ten Ten ir Atgal
Trečiu Klase $76.00 $12(5.00 
TUetetllne KI. $107.00 $170.00

Su pirm n ekš&ursljų į Llotuvn 
gryjtn p. e G. LUkšlg, kuris ku? 
jntitnH AinerlRlečiumk roūo ‘Lietu/ 
vų PavelknltioKe.’ KeKdučj nufil- 
jnuba vtoį ekskursijų ir kltų Wa’ 
rodys Amerikoj. Nori turėti Hn- 
kerty kelionę Ir matyti buvo pa- 
vęįknluosę važiuokit Gegužes 10 d 
jėkskinilja.

TSrašyklt nbęchno įLUjUiMIU kat 
-bu' cirkiiHork>rapk”elijikuf8ljų.’ 
InformnėljŲ, laivų Išplaukimų Ir 
luIvbW‘člų kreipkis pus buvo 
agentų arba į: . \
SWEi)I8H AMKRIGAN LINU 
10 aute St,

fiMB

pasakyta sviyiB*ri4

BLAIVININKU VAKARĖLIS
Bal. 10 d. įvyko blaivinin

kų 49 kp. vakarėlis ,kurio- 
programą sudarė veikalas, 
muzika ir dainos. Labai- 
gražiai pasisekė.

Veikalas “Kūniučių Ro
jus” buvo pritaikintas žmo-! 
nių gyvenimui. ’

M. Kilnloniūtę vedė vaka
rą. ?

Pradžioje A. Jurgelaitis*. 
Boston Latin Scliool. moki
nys, prakalbėjo apie veika
lo turinį. . .... .'

Veikale. vaidino jaunimai 
— B. Liubeikiūtė, V. Jes* 
kevičius, 8." Šęjėfkaitė, 
Jurgelaitis, M. Pasakius* 
kiūtė, V. Mui'sinauskas, 70. 
Teuferiutė, J. TąinUĮynąs, 
J. Keršauslms, M. ’Buzaitę,- 
A. Naudžiūnas įr 0. Zaiky- 
tė# . .- . . ■ .

Jaiųiųjų .ęrk^stras, O. 
Zaikintės . vadavau j a m a s 
sTagįąi grojo. • . .

Pertraukoje .dainavo P. 
Aųtanėlytč, J, painulymii 
akamponuojanL .

. ; Sanut fia. tf\

l

APEIGŲ - PROGA

Mylimieji Bv: Alfonso Ra-. ’ 
rupijos Lietuviai! ’ Labai 
džiaugiuosiu, matydamas 
tokią gausią minią; Lietu
sių, susirinkusių šion baž- 
nyČion išvysti savo vaikelių 
Sutvirtinimą tikėjime. As 
pats, .negaliu atsigėrėt Šio, 
Dievo namo gražumu. Tie
sa, Jūs jį paveldėjote iš’ 
Vokiečių Redertorisįų; ji 
buvo tada daili. Bet patys 
Lietuviai, savo veiklių ku- 
nigųvadovau jarhi, taip bai-. 
gė Švy Alfanso Bažnyčią iš
puošti, jog galiu drąsiaiTsa- 
kyti, kad visoje mano Arki- 

. diecezijoj rfegialęČiau suras
ti gražesnės bažnyčios.

‘Šituo Jūsų darbavimusi, 
Jūs tik išreiškėte viešai tą 
gilų' prisirišimą* prie -saVo 
Tikęjifno j’^kurį ^paveldėjote 

‘dš -sitvO--bočių. Iš Seno iaš 
pažįstu * Lietuvius j ne nuo 

‘šiandien jie išsiskiria nuo 
kitų tvirtu Katalikiškumu,' 
ir dailiomis apeigomis, di
liau taipgi, kad nevisi Bal- 
dimorės -Lietuviai, dalyvau- 
na -Šiose iškilmėse; neateina 
visai į Bažnyčią. Bet tai, 
ne Jūsų kaltė, ir aš negaliu 
nieko sakyti, tik -kad jie 'UŽ 
tai turės atsakyti Dievui. 
/Kad jie pavyzdį paimtų/ 
iš Jūsų, šiandien sausakim
šai prisikimšusius Bažny- 
-čioje, ir sugrįžtų prie Tikė-’ 
jimo! Jūsų kunigai prie to' 
vairuoja; to siekia.

Bet daugiausia mane 
džiuginąs reiškinys yra tai, 
kad šie mažyčiai, ipriimda- 
mi Sutvirtinimo Sakramen
tą, pasirodo nepaprastai iš
lavinti savo Tikėjime. Tai 
vėl kunigų nebrangių Šese-^ 

’lių nuopelnai. Juk retoj 
Bažnyčioj dš-galiu rasti to
kius vaikelius, -kurie dygiai 
gabiai atsakytų manų klaiP 
šįnųig Anglų kalboje, ar sa
vo tėvų kalboj. Aš tyčia išt 
mėginau šituos: jie. inaū 
pirmiau atsakė į klausimui 
Angliškai. Brašiaii atsaku

ti Lietuviškai, ir be jokio 
vargo.-tą padare.

Mano vaikeliai, brangin
kite savo tęvų kalbą. Jos 
neužmirškite f Jūs yisi mo
kate Angliškai? tai yra pat 
prasta. Bet dar daugiau, 
Jūs ir Lietuviškai supi’fitn- 
4ate.-~,-Aš-nęBii —yĮjatingaL 
/pagirti Bv.-'KazimieTO Šese- 
■įes, kurios ne tik moko vai
kelius Tikybos, bet ir Lie
tuvių kalbos Gramatikos ii-’ 
Lietuvos ’ Istorijos, filių 
nuopelnai yra labai ’ dideli. 
Jos kaltu užlaiko Tikėjimo 
židinį, ir auklėj a mokinius 
Lietuvių dvasioj. Neužmir- 
šdamos nei Amerikos vals
tybės meilės, jos išugdys 
Jums, Lietuv. Amerikie
čiams, pavyzdingus pilie
čius ir tėvynainius.

Baigdamas,. noriu raginti 
. visus be išimties Lietuvius 
susispiesti apie savo .tauty
bės «branduolį ir Kataliky
bės .'centrą, Šy, .Alfonso Pa
rapiją. Remkite jos kuni
gus ir seseles; siųsdami sa
vo vaikus į JųįĮų mokyklą, 
prisidekite prie .gero auklė
jimo d^Ao-VMi^V L, 
(Laisvai vertė-Baltimorės 

,•’* . &įiįyfe^' -f ■ ■, ■

MOTERŲ STENGOS 
VAKARIENE" • '

ŠĮ sekmadienį įvyks Mo
terų Sąjungas, vakarienė.

Paskutinėmis žiniomis, nuo 
jų rengiamo Margučių Ba
liaus buvo atiduota į para
pijos iždą 120 dolerių. Ti
kimasi, kad nuo vakarienės, 
kurią' rengia prityrus i o s 
gaspadines, atliks ir gra
žus pelnas. -

ŽINELĖS
Girdėti, jog p. Akelaitie- 

ne, kuri buvo siižeista gat- 
vekario, gavo nuo kompani
jos 50 dolerių nuostolius pa
dengti'., Ndts toks pinigas 
nėra pakankamas už ligą, 
kuri tęsės tris mėnesius, 
vis dėlto jaučiama, kad pa-

tojams.

'Ona ^Krikščiūnaite jau 
keletą savaičių .guli lovoj, 
labai paliegusi. Tačiau, 
malonu pastebėti, jog pra
deda pagerėti. Greitos svei
katos- šiom abiem kleboni
joj darbininkėm. Žiitys,

Kas gerbia savo tėvynę, 
myli žmoųiją. ęjiurehill.

rasvos iReRSfflizA-
CUĮIŽENM

musų «pe6(aiybė • ff ilgų melųtai musų ^pečlaiybė • H* ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos. ■ ■

M. A. NORKŪNAS
P. fO. Bok OI, Lawrence, Mass.

Telefonas; 3?M«a

Graborius ir BalsamuotojAB.
423 "ŠPAGA STREET,

ELEKTRA VAROMAS VALYTOJAS

suima šiukšles
N AUDOK sutraukiau- 

^švaraus 
ihvono”

; . iKk^in^strliutL

tįi[IUkl. valyto jų.

tj valytoją- virs divouo, ■ 
-kuri 4ik -ką ‘lišvąlei” 
’šluotaar šiaip kuo -nors. 
Jūs.nustėbsit pamatę- i
kaip jis nešvarus yra, 

nors jis atrodo ir bliz
gančiu. •

Tai yra todėl, kad galin
ga oro /srpyši suneša r duL 

kės giliai j divonus . ir
> • šiaip apmušalus,' kad ją 

' paprastai neguli išvalyti.

Bet elektriškas valytojas 
. visa- tai gali.išvalyti, »Ko- i J. ' Z
M nepadaryti sunkaus 

vklymo' darbo’ jūsų na- •.**’ • • • • • 
mubse greitu ir lengvu

. sų' elėktrišku, valytojų,

... •

/Jeigu as turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kąd jie bu
tų .ištikimi tevyųei,

r? 1

. LIETUVIS GR4JĘORIU8 >

Lnldutuvčne; puųrnbUJu. įettil Irs

. ČT*0**^*0**" ;; ,.-.4

VIETINĖS-ŽINIOS 
į • " ■ : • r
l D. S, PIRMOS KUOPOS 

NKRIAMS
ATĖMĖ VAIKAMS RA-. 

TUKUS

•T

šį sekmadienį, balandžio 
17 d., 8:30 vai. parapijos 
bažnyčioje įvyksta mūsų 
kuopos metines šv, mišios, 
kurių metu bus pasakytas 
pamokslas, pritaikintas L, 
D, S. šventės proga.

Visi kuępos nariai prašo
mi iš vakarę atlikti,, išpa
žintį ir^ttsMnkti įsekmadie- 
nį, 8:15 vai. rytą, į bažnyti
nę švetainę, iš kur vi si . ben
drai eisime į bažnyčią. B v. 
mišių metų eisime in corpo- 
re priimti Šv.-Komuniją. .

Vakare# 7 vai.,, bažnytinė
je svetainėje. įvyks mūųų 
kuopos parengimas, kuria
me bus suvaidinta 3 veiks
mų drama “Laisvės Ke
liais.”

Mūsų metinė šventė — 
mūsų susibendržlvimo pilė-' 
ta. Visi dalyvaukime ryti
nėse pamaldose ir vakari-, 
iriame parengime.

Kuopos Vuldybą.,

Atlipus gatves •• policijos 
stotis atėmė iš vaikui 60 ■ 

naujų blizgančių ratukų 
(roller skątes)., Visi tie ra
tukai •atimti iš vaikų, besi-4 \ 
važinėjančių C ir D gatve-, 
mis.’ šios gatvės dabar-y-^ 
ra lygios ir jomis daug aū- . 
toniobilių važiiioja. , . . -

Policija, nesurą«dama.ki-..t_ 
tokių priemonių atpratinti 
vaikus važinėti pavojingo- ■ 
so vietose, atėmė ratiikūs.,.

Policijos kapitonas Idea.- 
ly balandžio 8 d. pranešė, , 
jog tęvai galį ateiti, į polici- 

’jos namus ir jiems bus grą
žinti jų vaikų ratukai. į

. Policija pataria vaikams r 
eiti į pajūrį.‘ir.ten važinėtis.

išmeta neturtingas 
šeimynas , >

.MIETE
Šernmiyše a. a. Gertrūdos

Weymoūth .miestelio, gy- . ' 
veiitęjų susirinkimas. praė- ? ■ 
jusi mėnesį yra nutaręs-ne-. 
duoti jokios paramos tiems . ’ 
beturčiams ar šiaip varg- -Į 
šains, kurie neva išgyvenę.4 . j 
5 metų šio miestelio ribose. ' J 

Visame miestuke šiuo me--. i

i

TęnėvičienėB, 251 yra 40 vargingi  ̂šelmy- j
■št.7-bul.’“12 L’/iiioteriškė Sūrios nėra išgyvenu- ]

siog 5 metų šiame miestuke. 
Visos jos papi’ašytos išsi- " ' 
kelti kitur. ' ■ • .
1 • ■■ ■ r ........ .  ■’ 1 .J_ ■ 11.....11 4 .' ■' i

Modernieji Šokiai yra no kas ki- ( 
ta, kaip seksualinio , organizmo 
simbolizavimąš .fiziniais judesiais. ‘ . ’f 
—Prof. St. Šalkauskis. ' į

metė pinigų maišelį. Jame 
tebuVo ^4.39, bet. buvo pora 
svarbių laiškų, dokumentų 
ir raktų. ; .■

Radusįeįi malonėkite su
grąžinti Teresei 'Stauilienei, 
76 B'olton. Gausite radybų.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLQBA MOTINOS . SVČ.

Urmininke — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Vice-pirininlnke— Ono Siaurieaū,
443 E. 7th St,-So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Rašt. — Bronė Ciun.lenė,
20 Gbuld ;St., \Vest Roxbury, Mass.

. Tėl. Parkway 1S64-VV
Fin. Rašt, -r— Marjona Markoniutfi

66- G St, So. Boston. Mate.
: iždininkė — Ona. Stanidllntė

105 Wešt 6th S t, So.'Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdiehfi

1512 Columbla Rd.,-So. Boston, Mate.
Kasos Globėja E, Jahušonlenė

1426 Columblei Rd., So. Boston, Mate 
Draugija'savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarnlnkų kiekvieno mėnesio.
7:30 viL vakare, ppbažaytinėj Sve
tainėj. .

Visais draugijos reikalais kreipkitė*
pas protokolų raštininke.

fiV. JONO EV. BL. PAŠALP1NM
DE JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. 21oba .
36 Mt. Ida Rd., Dorcbester, Mate,. 

Telephone Columbla 5481 
Vicepirmininkas — X Petrauskas

24 Thomas Park, So. Boston, Mate. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis

5 Thomas Park, So. Boston, Mate, 
Pin. Raštininkas — M. šėikis

256 E. Ninth St., 80. Boston, Mate, 
Iždininkas.— A.NaudžiOna?'

885 E, Brpadwny, So, Boston, Mate . 
Maršalka- — J. -Zaikis. ♦. ;

7 IVinlleld St., So. Boston, Mate 
Draugija laiko susirinkimus kas trečl, 

nedoldieni 'lclekvieno mCnesiOi 2 ^*81
po pietų, Parapijos salėj, 492 E.'Ttb 
St, So. Boston. Mase. ;
Proieaionalul, hlzni»-riai, pnunbniU* 

kai, kurie skelbiasi ‘Darbininke,” tik
rai verti skaityto jų paramos. .

Visi garsinkiičs “Darbininke.”

Jti

t HandyiiUls

■ >5

&

OFICIALE LIETUVIŲ KATALIKŲ

EKSKURSIJA
J Emjliaristiniį Kongresą ir Lietuvą

KUNIGU VIENYBĖS VADOVAUJAMA
‘ IŠPĮAUKS IS NEW YOBKO ■

BIRŽELIO 9, W32
IŠ BOSTONO BIRŽELIO 10

*. ' Nauju Motoriniu laivuA
Ekskursijoj dalyvaus: Vj’skupąų'J^rahitai ir ISįda* 
likiĮ .Svįe^uoūiėne, Tėvo leidimu, laive bus. užtai-

A • ’ komas šif; ^ikramentaš, .. •
Atgul iš'Klaipejlos ekskursautm grįš Skandmąinj,..

Amerikos Linija per Kopenhagą.

Visa kelionė i ^ueliaristinį Kongreąt Ii* atgal iš Lie
tuvos į N<ūv %t‘ką, Turistine Klase, tiktai
Reikale Ekskursijos kreipiiitės i .Vietos L į e t u v į;

- ' agentą, arba į- > 6'
«CAMMNAVIA».AMEIiaW LINE 1

i

v

L



Penktądimis, balandžio 15, 1932 PARBlNiNKAB » ‘

pasikalbėjimas su ŠĖTONU
;.• • ■ ■ ■•••- ------------------------— .

WATERBORYJ CONN.
‘Aš ėjau į katalikiškų draugijų susirinkimą. Prie 

B---- - gatves kampo sutikau pragaro karalystes kuni
gaikštį. Puikiai jis buvo pasirėdęs; ilgas juodas plo- 
ščius pridavė jam didybes; kelnes gražiai suprosytos, 
ceverykai nauji, blizga; kairėje rankoje jis laike pilkas, 
minkštos odos, pirštinaites, dešinėje juodą, blizgančių 
lazdelę. * / / '

“O kas'tave čionai nešioja,” piktai jį užklausiau.
“Parūpo man jūsų tas susirinkimas/' jis atsakė.

* “A, tai jis tau baimę įvaro?”* •
“Truputį,” jis atsake su paašipa. Bet jo akys liu

dijo, kaip liežuvis meluoja.
“Darykite ką .tik* jūs norite, jūs heišmanelįai, kata

likai,” jis tarė nervingai, “bęt neužilgo visi- būsite ma
no valdžioje. Jūsų prakalbos gražios, rezoliucijos nę- 
blogosrbet akgmiriis. AŠ moku kaip jus apakinti?’

“Žiūrėk, ar matai,” jis tarė man rodydamas su laz
dele’! dešinę pusę. “Arz inatai/aną vyrąt-” Aš jį apaki- 
nan. Jis yra katalikas, bet jis nuo seniai yra užsipre
numeravęs mano laikraštį iš Bostono ir kasmet atnau
jina. Du mano iaikračių iš Chięagos pareina jo vardu. 
Skaito jis juos Su atsidėjimu, paskaito garsiai tyčia, 
kad jo moteris ir raikai girdėtų ir rodo jiems tų laikra
ščių iliustracijas. Aš'moku katalikus apakinti.”
' Pradėjome eiti svetaines linkui. ' •

“Suskaityk/’ jis man safto, “suskaityk kiek jūs. ka
talikai, turite savo laikraščių čia Amerikoje. Skaityk: 
vienas, du, trvs... Dabar mano pradėk skaityti. < Ar ne- 
priskaity. si virš tuzino?” Suki damas lazdelę linksmai 
kalbėjo pragaro kunigaikštis.

. . “Jūsų kunigai darbuojasi, sako gražius pamokslus, 
bet kiek žmonių jų teklauso. Kuomet aš peri savo laik
raščius sakau pamokslus tūkstančių tūkstančiai kasdie
ną manęs klauso.

“Ar matai anų moteriškę? Ji šventų mišių niekuo
met neapleidžia, daug maldų kalba, priklauso prie kata
likiškų draugijų. Bet ji yra uoli mano laikraščių skai
tytoja. ^Kiekvieną savaitę ji nusiperka mano laikraštį, 
kTik penki centai/ ji sako. ‘Taip, tik penki centai’ sa
ko apakinti katalikai. 'Bet tu gerai žinai, kad vandens 
lašeliai, kurie atrodo taip menki; sudaro jūres. Už tuos 
katalikų sudėtus penkis centus aš . pastatau namus, nu- 

*pe®f spaustuvės iTJšMdžiu laikraščius, įer kuriuos 
skelbiu savo mokslų. Daug yra mano apakintų katali
kų/ Ir tiktai kuomet aš nebepa jėgsiu apakinti katalikų, 
tuomet mano spauda pranyks. • .

“Aš, • tamsybių dvasia* Visa aiškiai permatau. Aš 
didžiuojuos savo laikraščiais. Kaip dažnaų vakarė, aš 
.apkabinti savo laikraščių redaktorius, ir pagyria už ge
rai parašytus straipsnius. Aš žinau, kad spauda yra ga
lingesnė už kariuomenę, tai yra galingasis įrankis kovo
je.. Ir aš jį. naudoju platinimui savo karalystes. Ir 

' nenustosiu vartojęs iki bus sielų ant žemės. KBet kata
likai tai nesupranta. Aš juos apakinau.”- ,

Priėjome prie susirinkimo svetainės.- Šėtonas su 
^pašaipa tarė: “O koki biauri vieta. Tamsi, maža. Pa
žiūrėk į mūsų svetaines, į namus.”

Aš drąsiai pažvelgiau Šėtonui rakis ir tariau:, “Ir 
Vakarienbutis buvo mažas ir tamsus.” Šėtonas biailriai 
sukeikė.

PRISIMINK KUN.

Balandžio 6 d. atlaikytos 
mišios už kup« Petro Sau- 
rusaiČio vėlę. Daly va y o 
daug svečių— kum J. Aim 
botas, kun. A. Vaškelis, 
kun, Karkauskas, kum 
Liutkus, kim. Kmta, kun, 

Gradeckis. •,
Kun. P. Sauruąaičio wa- 

terburiečiai neturėtų pa
miršti, nes jis čia daug gė- 
rn padarė,, .

NETEKO DUKTERS
Ramanauskų šeimyna ne

teko savo mylimos dukreles, 
17 metų amžiaus, kurios kū
nas palaidotas bąlandžio Ū 
dieną. Iškilmingas mišias 
atlaikė kun. J. Vąląntiejus, 
kiin. Liutkaus ir kun. Gfa- 
deckio asistuojamas.

Švč, Mari jos ligoninėje, 
po neilgos vandens ligos,■ 
mirė Jonas Šarpinąkis, pa
likdamas didžiame nuliūdi
me du sūnus ir dvi dukteris 
ir žmoną. Palaidota balan
džio 8 d,

. r

Urbonus aplankė garnys 
ir paliko sveiką dukrelę. 
Urbonų šeimynėlę dabar su
darys 3 sūnūs ir 1 duktė. 
Jie labai gražiai gyvena, 
turi didelius namus, puo
šiančius Green gatvę.

METINĖ VAKARIENĖ
Parapijos mėtinė vaka

rienė įvyks balandžio^ 16 d. 
Įžangos tikintai po $1.00. 
Šeimininkės dirba sušilu
sios. Vakarienė bus dau
giau negu gera. Orkestras 
prieš ir po vakarienes gros 
smagiausius šokius ir už tą 
patį dolerį. . „ į). M.

HARTFORD, CONN.

“Aš tikiu,” sakiau šėtonui, “aš tikiu į Jo galybę, 
kuris pasakė: Aš nugalėjau pasaulį. Šventoji Dvasia 
nužengs į tikinčiųjų širdis, sustiprins jų valią ir apšvies 
jų*protą. Tuomet katalikai susipras.”

.' Tai pasakęs įėjau į svetainę ir užgirdau kunigą Š.., 
skaitant turiningą paskaitą apie svarba ir naudą katali
kiškosios spaudos. T.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWODD, MASS.
Šv. Jurgio parapija, ba

landžio 10 dieną minėjo 20 
metų sukaktuves. . Klebo
nas kun. S. Kneižis atlaikė 
iškilmingas’ šv. Mišias. Da
lyvavo,. katalikiškos. draugi
jos ir parapijiečiai; Klebo
nas pasakė gražų pamokslą. 
Daug žmonių priėmė ŠV; 
•Komuniją, ■

7 vai. vakare įvyko kon
certas ir. prakalbos. V. J. 
Kudirka- pasakė kelis žo
džius apie parapijos įsikū
rimą. Šv. Cecilijos choras, 
vadovau j amas P. Sako ir

akomp oliuojamas A* Kas- 
paraitęs, sudainavo Lietu
vos himną ir gražių dainų.

Kalbas pasakė kun. F. 
Norbutas, kun. j. Švagždys, 
“Darbininko’*. red. A. F. 
Kneižys, kun. K. Urbonavi
čius, vietos klebonas kuri. 
S. Kneižis, K. Klimavičius 
ir G/Glebus. .

Baigiant minėjimo pro
gramą, susirinkusieji įver
tino Dvąfeiškių darbus ir iš
reiškė padėką atsistojimu.

Salė buvo prisirinkusi 
pilna, nęt pritruko sėdynių* 
tad daugeliui teko stovėti.

i Žvalya^.

PADĖKA
“Darbininko” 14. nr. til

po žinutė apie mano susirgi* 
mą. Turiu prisipažinti sun
kiai sirgęs plaučių uždegi
mu nuo vasario 7 d. Da
bar gi, ačiū Dievui/jau pa
sveikau ir vėl galėsiu dirb
ti su lietuviais kartu.

Man sergant, daug asme
nų pagelbė jo man bei mano 
šeimynai ar .tai darbu, ar 
šiaip patarnavimu, ar užuo
jauta, Čia noriu .išreikšti 
didelį dėkingumą kleb, kun. 
J. Ambotui, S. šrupšai, J. 
Tamošiūnui, J. Urbonui, P. 
Šileikams, J. Bernotui, P. 
Gveseliųi, P. Sukadolskui, 
J. Mariciūnams, A» Balčiū
nams ir kitiems. Ačiū vi
siems pareiskusiems užuo
jautos per laiškus ir visiems 
mane lankiusiems. A'

Širdingai dėko jąs ,. , /
A. J. Kaunietis..

Šie Nę>y Britajn vaidintejai su -artistu J. OLŠAUSKU pnesaky ba
landžio 24 d. dalyvaus New Hayen’e, kur Moterų Sąjungos 33 kp: 
mini savo jubileją.

Iš kairūs dešinėn sėdi: p, Sintautienū, J. Olšauskas, Iz. Jąnkelionititū; 
stovi.: V. Sintautus, A. Danesęvičiūtū ir A. Valincius.

NASHUA, N. R.
CHORAS

Parapijos , choras dabar 
turi jau 47 narius. ".Ypa
tingai gražiai pasirodė per 
Velykas; Nesenai choristai 
nusifotografavo. . Man a u, 
kad paveikslas kada nors 
tilps ^“Darbįnnike'. ”

■ r. O.-

MINEEį Š-VENTĘ , 
L. D. S. 65 kp. Susirinki

me.'balandžio 3 d. nutarta; 
iškilmingai minėti. L. D. S. 
metinę šventę —■ balandžio 
17 d. Tą/dieną nariai iš
klausys švŠ Mišias, priims* 
Komuniją, 6 po to bus ben
dri pusryčiai.

Balandžio 16 d. Goodrich 
salėje bus hnksmi . šokiai. 
Pelnas parapijai. Visi at
eikite. Marytes .tamtdię.

ATHOL'MASS.
TEATRAS, KONCER- ‘

RAYNHAM, MASS
i *■ hmui.i

Šiomis dienomis daktaras 
Moore padarė operaciją P. 
Rožęnui. Išimta net 182 
Akmenys. Ligonis yra pa-: 
vojingame padėjime. /.

Balandžio 17 d. parapi
jos svetainėje L. D. S. 4 kp. 
ręngia didėlį įspūdingą va
karą, kurs. yra tikra, rete
nybe mūsų kolonijoje..

L.' D. S. Centro sekreto- 
riūš j., B. Laučka pasakys 
prakalbą : darbinink am s 
svarbiais klausimais/

' Rengėjai kviečia visus 
atholięčius ir iš apylinkės 
•atvykti ,į šį vakarą. į Visi 
būsite patenkinti.
. Vakaras -rengiamas “Dar* 
bininko” naudai. “Darbi
ninkas” vienintelis mū
sų laikraštis Naujojoje.An- 
glijoje. Jis ygra^mūsų ąr- 
ganizacijos jL. D. S. orga
nas, kurs veda, muš į gražų 
būvį. \ .

ViSus/kviečia
L. D; S. i-ta Intapo.

worcot/masš.
JONAS VINICKAS .bar* 
beris persikėlė naujon vie
ton 4 Penu Avė, prie pat 
Graftdn St. Seni ir nauji 
kostumeriai' malonėki te at- 

leįti. ‘ B-22

LAV/RENCE, MASS.

' Darbininkais sutiko būti': 
B. Tamulevičius, M.. Ka- 

mandulis, A. Akstinas, K, 
Vaičiūnas, J. Baronas/ P. 
Danija, J. Valaitis, T. Ku
bilius, JA. Petkus ir JT J Jes* 
kelevičiųs. Šeimininke su
tiko būti mūsų nenuilstanti 
darbininke Joana Jonušie
nė, Iš parapijos bus pa
skirta darbininkų vėliaus.

L. D. S. 2 kp. balandžio 
17 dr minės savo brangios 
organizacijos mętinę šventę. 
Visi nariai ir nares prašo
mi šeštadienį atlikti išpa- 
žinįį, o sekmadienį, 9 vai, 
per mišias visi in corpore 

r eisim 7 prie ^šv. Komunijos.
Mišias laikysdcun. J. Švagž
dys. Prašom visų narių 
susirinkti. į parapijos sve
tainę ne vėliau kaip 8 :30 v., 
ryte. Kiekvienas g a u s 
tai dienai pritaikintą ženk
lelį, ir susitvarkę visi kartų 
eisim į bažnyčią,.

MOTERŲ SUVAŽIA
VIMAS

Bal.. 10 d. čia įvyko AIo- 
terų Sąjungos Mass., Mainę 
ir N. H. apskrities suvažia
vimas/ kuriame ‘dalyvavo 
atjovęs iš AVoreester,. Na- 
shūay^ Bbątpų./]; ,Lawrence. 
Suvažiavimas.. buvo labai 
gyvas. . >

Buvo atsilankiusips Sese- , 
rys Prajiėiškietės. Joms 
padaryta rinkliava. . •

L. Venčiėnė pranešę apie 
pernykštį išvažiavimą, ku
ris dėl pasitaikiusio lytingo 
oro davė mažai pelno.;

... Šiai$ metais .išvažiavimą 
nutarta turėti vėl Palangos 
parke, rugpjūčio 7 d. Kiek
viena kuopa pasižadėjo at
sivežti valgių ir prisidėti 
programoje. ..

Tartasi ir apie išgavimą 
eęrterio.. . . , ,;

Sekantis išvažiavimas į- 
yyks Nashua, N. H., į kur 
užkvietė T. Mikūčioniene.

Į valdybą išrinkta:-pirm. 
—T. Mažeikienė, vice-pirm. 
L. Venčienė, ižd. MŪiU- 
Čionienė, rašt. — Shay.

. Po posėdžio įvyko užkan
džiai, kuriuos parengė p. 
Valunkevičienė. #

7 vak vak. parapijos sve
tainėje įvyko prakalbos, ku
rioms vadovavo L. VenČiė- 
ne.. Kalbėjo p.p.. Mažeikie
nė ir. Sidabrienė, - kim. P. 
jurais ir kun. J. Bakanas. 
Visi kalbėtojai kvietė mote
ris priklausyti Moterų Są
jungai ir diibti visomis jė
gomis lietui; bei išlaikyti.

“ Žiogai

MONTĖllū, MISS.
L. D. JS/ 2-ra kuopa ba- 

landžiu ū dieną turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą, km 
riame buvo daugiausia kal
bama apie ateinantį Naujo
sios Anglijos apskrities iš-, 
važiavimą, kuris įvyks* ge
gužės 30 d., "Romuvos Pk.

1 Valdyba.

PHILMIEIPHIA, PI.
Vietiniai katalikų veikė

jai rimtai svarsto minėti 
George AVashington 200 m. 
sukaktuves. Samany.m u i 
uoliai pritaria klebonas ku
nigas . J. Kąulakis, Daug 
dirba Kazys Dryža.

Jurfjiėtis.

MIR® J. KLIMA1TE
z K$y^ 3g d. /Temple uniį: 
.versifeto ligoninėje mirė Jo
ana Klimaitė, Dr. Klimo se- 
.SUtė;

. Velionė, gimusi Lietuvo
je 24 metai atgal, atvyko į 
Ameriką 12 metų atgal. Jį. 
čia gerokai . prasilavino ir, 
Dr. Klimo žmonai mirus, ji 
buvo pas . savo t brolį šeimi
ninke. . ' ■

Velionės kūnas. iškilmin
gai palaidotas iš šv, Jurgio 
bažnyčios į Laųrel Hill ka
pines. -j

Amžiną atilsį jog skais
čiajai vėlei ties Dievulio so
stu l. ■

draugija yra surengus 
daug naudingi}, vakarėlių 
parapijos naudai prieš pat 
užgavėnes. Draugija pa
rengė kortų lošimo balių, 
kurą davė parapijai gryno 
pelno 150 dolerių..

Patartina ir labai prašo
ma0 visos Aušros Vartų pa
rapijos moterys priklausyti 
prie šios draugijos. Pri- 
klausydamos prie minėtos 
draugijos galėsite kiekvie

ną pirmą mėnesio penkta
dienį atsilankyti į mūsų su
sirinkimus ir išgirsti labai 
naudingi! žinių. B.

PERKAM BONUS
Mes perkam Lietuvos Bo

nus ir mokam pagal dienos 
kūmą. Tuo jaus rašykite ir 
praneškite mums, kokį turi
te Bonų ir kiek prie to Bo
no dar yra kuįpnų? Mes tuo 
jau* suteiksime žinią, kiek 
galėsime mokėti pagal dįe- 

, nos kursą. ,Nuo dabar mūsų 
krautuvė atdara dieną ir 

vakarais iki 9 vai. Ant če- 
verykų, marškinių, šyederių 
ir kaldrų numusom 25% 
Parduodam laivakortes aut 
greitųjų laivij.. Parupinam 
dokumentus atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siunčiam, pini
gus į Lietuvą ir Į Lenkiją 
tik doleriais. -

American Dry Goods Store 
. PETKAS BARTKEVIČIUS, 
/ ,. Savininkas,

678 North Main Street, 
\ MONTELLO, MASŠ.

LAWRENCE, MASS.

SO.VVORCESTER, MASS.

Muzikos Mylėtojams pranešimas
Prof. A. ŽIDANAVICIUS, pagarsė

jęs art. smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokykla pd 
•į»o. "29. Mjrtiė. Ct., Xawrence, Mass. 
pamuose pz BelevIČIaūs, kur' duoda 
pamokas UfiTUYCiOBlįs.* ’ > : f
- I/ėkcIjos duodamos', privačiai,^ kaip 
mažiems, taip ir1 'suąugujJięins šulię i. 
Muzikos Konkervatorljy. iei£u myit 
muzika i smuiką. arba planą .ir nori 
kad Tavo vaikučiai Išmoktą grožiai 
grajitĮ, siųsk pas p.‘ ŽIDANAVIČIV. 
J.ai’ pamėgina laimės ir tie, - kuriems 
nepasiseks .Išmokti kitur ir kiitlė jau 
nustojo ‘vilties pramokti. .Kainos ,pri
einamos. • ” . / .

Krėipkltės šiuo adresu v PėtnyČIo 
mis 29 Myrtie Ct„ Lawrence, Mass., 
arba laiškais . '

16 Huntington Avėnue, 
ROSLINDALB, MASS.

f Aušros Vartų moterų dr- 
ja yra įsįsteigusi rūpintis 
daugiau dvasios reikalais, 
bet jos nares nepamiršta ir 
kitų svarbių reikalų.

Rūpinas narių sveikata, 
ligoj ■ aplanko, ir suteikia 
reikalingą pagelbą. Tuo 
tarpu serga' net kelios na
res;,; visos aprūpintos, aplan 
kytos, Numirus narei, vi
sos narės susirinkę atkalba 
Šv. Rožančių ir visos su 
draugijos ženklais susiren
ka bažnyčion , atiduoti 
kūnui paskutinį patarnavi
mą. Ir Šy. Mišios užprašo
mos už mirusiės narės, vėlę.

Sveikos būdamos, kiek tū
ri padorių pasilinksmini* 
imį! Tai kokios nares iŠ* 
leistūves į - Lietuvą, tai su* 
lauktuves —„kur Čia viską 
ir aprašysi! , '

Dar kas * j ai svarbių tai 
parapijos reikalai. Beveik 
nėra to parengimo, kad ši 
draugija neprisidėtų savo 
aukomis ir darbais. Pati

SYKES&SYKES
P. A. Sykes. ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

•• Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washingtbn St 
N0RW00D, MASS. ’
Tel.’Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: . ■ ‘ 
32 Walnut Avė.

. Tel. Norwood 1315-5^

iHmiltlIHimlimii j- -

; CHARROH’S
IWfAWEUDI(»

1 ? tALpTTUVAI
Aliejaus pečiai Skalbiamos 

maSos . :
16 TBUMBULLITUBT

■ VOICRMTSB, RCAM.

i;..

JAMES ALFREDU. D.
JŪSŲ SUMOK GYDYTOJAS

1 Vala.ndog:
Ntto T iki 9 vatams.

Į. Uaklriant
Antradhrtil Ir Kttvlrtadtenl.

Ttipci lualtarimą. -
561 Morth Mdn Stroek

Erodai Muk ■ 
Tri. 40

«I« » I »<. »,n,»I



*

ZINUTĖS •
» >

šeštadienį, .3:30 p. p. ir 
7:30 vai. vakai’e L. t). S 
kuopos nariai ‘ eis išpažin- 
tįes savo metinės šventes iš
vakarėse.. .

T ' ■ . L "

Sekmadienį 8 :30 vak xytų 
bus giedamos šv.„ Mišios Lr 
D. S. kuopos intencijai, sa
komas pamokslas ir vakare 

1 bus vakaro programa ✓

Aiitradienį, bak 19 d. yra 
•JMrijotų dieniu <X>el įvyks-

J Sodaliečių pamaldos bus lai

komos pirmadienio vakare, 
o Federacijos skyriaus su?, 
siiinkimas įyykž trečiadie
nio vakaru, balandžio. 20 d. 

JAUNIMO taims ‘ . t • \
Bal. 13., 8 vai vakare su- 

sirinko būrelis parapijos 
jaunimo. Kun: Vimiauskis 
paaiškino, .jog Para p i j o s 
Veikimo Komisija rengia 
parapijos išvažiavimu biiv 
želio 12 d., Romuvos parke, 
Montelloje ir pakvietė jau
nimą. smuošti išvažiavime 
atletišką įvairiu programų. 
—rhtunuoHams^ klebono 
mintis patiko, Jie išrinko

t-

Tėl. So. Boston 8520

A.Q,SAINA-SHAUNA
įmovm ABV^tATAS

Baigęs du Unlvėnltatu ' » 
COttflELL UNIVERSITYsu A. B. 
G. WASpiNGTON UNlVjra LLB»

“Darbininko” Name
* (antrosltfbos)

844 Bra&dvtay, Sbkth Boston
R eži d epe i J a

805 Hurvard S L, Cambrldge, Misa, >■
Ttl.Univeraltjrl^88--Jt

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS A

" ‘^Darblniriko’^'Nkine 
(antros luboe, RoOm l)

866 Broadway, So. Boston.
TfeT. So. Boston 3357 '

>• Bostono Ofisas:
89 State Street. Ėoom 63

Tel. TĮubbard 939G 
, Gyvenimo: ..38 ifošemont Street; 
Tel. TiLlbot2878 mpręliester, iMase.

savo komisijų, kuri rūpia“ 
lis ludaryti didžiausią mį- 
vaįriausią atletų programą

Komisjjon įeina J. Kas? 
pąrfcs, Jakimavičius, j, 
Baltružiūna^, p-lė A. ML 

Šulskytė fr dar viena pane- 
M ’

Atletai, norintieji daly* 
vauti parapijos išvažiavimu 
programoje, tėBįkįripii f 
šią sporto tvarkymo komi
siją. ■?< :

-■ ■ ■ i •": ?

SUGRĮŽO PO TRUMPĮ!
' ATOSTOGŲ

■ Kun. K* Jenkus praeito 
sekmad. vakare Eastern 
Steamship laivu buvo iš- 
plaukęs New Yorį pusėm

f Grįžo ketvirtadienį.-

SERGA P.KARBAUS-
KIENĖ

‘Idisvės Keliais”
flįjtl veikąmų drama

. ■ B t» g 11

< «WĮA KVOPA
* ' 50 MM Street

įį piymų kartų. Auierikoję. yai-Veikalas f ai^
dintoju grupėje inaO^feM ^ilmoniūtę, M. Valatkienę 
Ik Averkų, jr<Glmecki, S? &riganavičių, A. p. Nevierų, 
P. Razvadauskų, Vincų $avickų? V. Tamuliūnų. /

f Pertrauk^ metu bus praknlbij, kurias pasakys kun, 
M Urbonavįčms, kun. Virmauskis, kun. K. Jenkus ir kt.

Ateikite visi — pamatysit vokiečių žandarus, lenkų 
pataikūnus, bolševikų agentus, narsius kareivius, geras 
motinėles, ištikimas mergužėles ir 1.1. ’ •

Įžanga^Mk 35 ir 25c. Vaikams — dešimtukas.
■ ■ - ?- rengėjai.

' ...į* ------- -ĮĮW-.- - T ., ------------ -------- J----- ---n , ■-----
■ < ■ r’'-

: ---------—--------!.•—-* - — A -

artinti ■lietuvių # jaunimų.* 
Toks choro važio p. M. Kai’ 
bausko remiįmas žygis nuo 
širdžiai sveikintinas.

NENUSIGANDO RE
VOLVERIO

4.

GIMIME, MASS

. .................................................

į or;j,lanūžjus-setiiiour
: > LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Gydo aštrias ir kronišktis Ilgas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja
. X-Bay aparatą, Ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminnoja

- -uvo laboratorijoj. Suteikia patari-

£

Šiomis dienomis susirgo 
p. Karbaūskifenė ir .patal
pinta Massaehusetts Gene
ral ligoninėje. •

PALAIDOJO

i juozas .mis
į ADVOKATAS

1414 Broadway, S. Boston, Mas$.

Tel. Sb. Boston 0948 '

L
\ ..t GVV^klMO ’■ :

Tel. PurkAvay 18G4-W

| ______________ _ ____ _ _____________

kraują, glapumę,-Ir spiaudalus fiitvo laboratorijoj. Suteikia patari- |

I
mą laiSkais kitur- gyvenantiems. 15 metų praktikoj > ‘ |.

4 OFj^O VALANDOS : 2~i.p.p.{; T—8:30 vak.' ; Tel. S. B. 2712. |

496.E, BR0ADWAY,' SOUTH BOSTON, MAS8. j

Balandžio 14 d. palaidota 
jC, Genevičieiiė, nelaimingai 
;mirusi, praėjusio, sekmadie
nio naktį. /

■? Laidotuvėms patarnavo, 
p. Akunevičius,

Tai.S. B. 2805-R.
Liiivvfs

OPTOMETRISTAS

J C. J. WEISUL AGENTŪRA
'*> ■ - .j “Darbininko Name’*'
jįj 366 1AL Broadway Tel. So. Bošton 0620 Sb. BtfttbU, Mmš.

>4*^

JM U P I G1N T O S O A«Z: . hląivąkortes 6V<° 
^ ’PAtdgteuilhis Keliais i Lietuvą

■ - • • • • t. ■ ■ ■ • ... , •

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS.PER

V \ ’ BEVEIK 79 METŲ. '

Dėpozįttj nuošimtis vijau nuo trečios Soredos kiekvieno mėnesio..

B’Mdentin mokarui tfeeilį Sėredą Balandžio ir Spalių mėnesių. .

►Sinučianie „pinigus; į užsienį ir išrašome Travellers Cheąues.

;■ ’ ’■ ■ VA L A N-P 0 8:
l’ .’ - ■ - . • ■ ■ ■■ . ■ • ■ • _ t

Nuo 9 ryto iki ,3 po pietų. Subatųuiis: nuo 9iTytp- iki 12 vai.
’■ Pirmadienių vakarais liUo 7 iki 9 tik dėl depozitų..

I ' * • k ‘ ' . , ’ * . ‘ * - - K - * ' ' . .

t

LINKSMINO
Praėjusį pirmadienį, ba

landžio 11 d., South. Bošton 
ir. Cambridge parapijų cho
rai turėjo draugiškų ,priva- 
tiška pasilinksminimų. Iš 
viso dalyvavo apie 100 jau
nuolių.

Vakarone, pųsižyinėjusi 
geru skoniu, praėjo, gražio
je nuotaikoje. Kleb. kun. 
P. Virmauslds ir £un. K. 
Urbonavičius .pasakė kalbe
les, visų choristų sutiktas 
lietuvišku nuoširdumu.

Visų laikų “ščyrai” grie
žė J. Antanėlio orkestras.

Šis draugiškas pasilinks
minimas abiejų chorų yra 
gražios, pastangos labiau su-

■Inu fe ambllJonUk 
4wmtf ŪkJvae)-«kyi* guirąšlbutvle- 
*ą tlnkMnu-iat*Ur- *

J. % gAjįA&ffiiffIS O. D.' 
4A7 Brdadway, Oouth Bostdh

Prisiekęs Advokates

JUMIS B. GAILIUS
Veda visokias ’provaė. Daro vi

sus legalius dokumentus.
; S17E8t (kampasBrdadway)

BoutbBoston,Mati?r
- TslefonaM; Sor Boston 2732

1 Namų; Talbot 2474

Bal. 4 d. P.. Replikas 
vaikščiojo palei savo nuo
mininkus, kolęktuodam,a.s- 
nuomos mokesčių. Išeinan
tį iŠ 227 Botvdoms St.,. Dor- 
?chester, jį pasitiko prieme
nėje maskuotas- žmogus ir 
atstatė revolverį į jo krūti
nę; .P,, čeplikas staiga 

> pagrobęs revolverį ir atsu
kęs jį į .‘šalį, pradėjo šauk
ti pagalbos.

Pirmutinė, atbėgo ja-, 
nuomininkėj kuri užpuoli
ką pažino,, savo s.ūnum es
ant.* Ir motina, ir užpuoli
kas prašę P. čepliko heprą- 
nešti policijai, bet P. Oep- 
likas, r būdamas. geras pilie
tis ir norėdamas teisingu- 
mo vykdymo, apie užpuoli* 
mą pranešė policijai, kurį 
jauną užpuolikų ir suėmė.

.■ Šiuo įvykiu ypatingai su
sidomėję- . southbostonięčiai 
d^ūkaį,. kurie už ypatingą 
drąsumą P. &Ęliką nuo -da
bar vadina savo drąsuoliu.

L* I). S.-8 KITOMS
. NARIAMS

Balandžio 17 d. per pas
kutiniai šv. Mišias visi kuo
pos nariai eis prie Šv, Ko
munijos., Iš vakaro kiek
vienas atlieka išpažintį. Šv 
Mišios bus atnašautos * už 
gyvus ir. mirusius L. D» S. 
narius. ' ,

Bažnyčioje pamald o m s 
' užsibaigus,; svetainėje bus 
taip vadinamas “Communi- 
on brcakfast/’ Visi nariai 
turėtų,"kaip Šv, Misi o s e, 
taip ir užkandžhlose, daly
vauti. Pavalgius bus įvai* 
rių pamąrginimų — prakal
bu ir t t.

Balandžio 17 d/yra mu- 
su kuopos metine šventę, to
dėl tinkamai jų paminėki
me!

J. J<\ SniUgia, kp. pirm.

VIEŠ A PADĖKA

I INSURANCE
V ApdrauMk namui, rakandu 

autpmpbillua pas_
. J. S. MBŠIJS
842 Broadway, So. Boston

W. S. Bs179iB ar ^iS

JHL Bo.BMton eeat 
iMmtoimamfM-

OR. M. V. CASPEB 
(Kasparavičius 
Naujoje Vietoje,

525 E. BroadwAy, 8. Boąton. 
Ofito Valantoi':

Nuo 9 Ik! 12 ryte Ir mio 1:10 utį 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai.* vakare. Ofi- 
IMM uždarytaa aubatoa vėinfrala ir 
nedSIdienlaie, taipgi Hradomlanuo 

12-tbijdlenąuždarytaA 
nuitnu it

Tel. So. Boston 2G60

Lietuvis Dantistas

A. t. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso vivlundos ųuo 0 Ik! 12, nuo 
l;30—0' Ir nuo 6:30—9 vakare, 
Seredomls nuo 0—12 vai. dieną. 
S u Datomis nuo 0 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 val. dieną 

(pagal sutarti)

PRALL BROLIAI
PEKTM1AIW DEKORATORIAI

I. . .* . • ’ ■’ ‘ I.

DARBA ATLIUKAMB GKBAI IK BląiAI 
FATA^AVtMAB LIAUSIĄS ;

46 ARMANDIMR ST.,
[ 7 . ’ . Tek Talbot 0854

TeLŠ- B. 0441.

fu. j. nuNums
ADVOtfiTAS

414 Broadrcay, So. Boston. 
Room 3.

Gyvenimo vieta: 98 Central St./

. ‘ Hudsoi?, Mass.
TeL Hudeon 622.

H ’ i * * •

A. J. WSI. M. U. J
LiRTVyis . j

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

= V a i a n d o s: 1
1- - ; _ 'g

j Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 yak, į
| 478 Gallivan Boulevard
| DORCHESTEB, ,MASŠ.

| Telefonas Talbot 0847

i g

,5

1 
a 
3 

I 
I

j LIETŪVIŽĖA

BEAUTY SHOP
(L STRBAt BEAUTY SHOP)

. Kampas U and ėtb Sts. . t

SO. BOSTON,^ 
’ MASS. ;

XfeL 
S. P. 4G45-II

Kambarys su garadąium. Gražioj 
ir patogioj . vietoj BoBljiutete de 
VielĮo įr driėjų Žmonių.5 • ’

Kreipkite ? ’• ‘ <* 
X STUKAS

33NavarreSt., Roslindaje 
0 4&12)

r časėbb *
l ‘ įPermanant t 

. .1 Wavq-Evigphe:

‘i '* • m irr ^ilriL Air t ‘■fr.'r-j ■'*. ■ * *

■ *

CITY f OĮNr — 8 kmiĮbar: 
rių mūrinis namas. Yra vi
ri . įtaisymKi ir įdėlis >yar- 
das;t vKteipMtėa pas <L K 
HBALD> S. Boston 383Ę-W.

B4ŪI 
■’ • i1

(teroi Spi?) .
ąpnte lloakou,

UIIMĮųjdmi viUauilos - madoa vy- 
elitui dratmlhrc. UraiiaualaiiMkry- 
Wlee.* Pa»kMvUtePtelimpJWt 

Savininke POVIJUS LlAAS

IŠMETI
. ^Balandžio ; l2/4.ir D. 

^aletskai kukliai m i h ė j o 
vedybinio gyvenimo 15 me
tu sukaktuves. Jų pažįsta
mų būrelis t? dienų, aplan
ke p. p. Zaletslms, linkėda
mi jiems gražių pasisekimų.

Pr. ZaJeiskiėnėi gydyto
jai dar neleidžia iŠ namų 
išeiti, bet ariūjantis pava
sario geras oras gal pagel
bės visiškai pasveikti.

pavogOaH širdį'
Harvardo - miiversi. t e t o 

Memoriat *Hall prižiūrėto- 
jai baL 12 d. labai uusteboj 
nębėrade varpe S i r,d. i e s.. 

i Varpas yra 115 pėdų aukš
tume. .

Šiuoini reiškiu širdingi au
šinsy padėkos žodžius gerb. 
kun\ F. Strakauskui, Lo- 
^l’io lietuvių parapijos 
klebonui, už didį pasišven
timų “Gyveninio Kryžius” 
veikalo pei'statyme Camb- 
ridge’iuje, bak 10 d. Dide
lį pagyrimo ir padėkos žo
dį*. užsipelno visos panelės 
vaidintojos ir vyrai-vaidin
tojai. Prakilnūs, gražūs.įs
pūdžiai palikti, negreit bė- 
išnyks iš mūsiį širdžių.

Širdingų padėkų reiškiu 
. pf J. ’Strakauskui, kurs WįV 
graliai prirengė ir kontro
liavo scenoje elektros švie
sas? Ačiū taipgi ir ketu
riems Lowell ’io.vyfams, ku
rie iš anksto gražiai scene- 

. rijas -prirengė. Didelė pa
dėka Jurgiui.ir Juozui 

.Mockevičiams, Cambridgę- 
nams už.scenos padidinimų, 

i Labai esu dėkingas už pa^ 
tarnavimų : automobiliais :. 
Cambridge Bctitliny : jįž 
parvežimų ir įjuvežimų kro
ku visli scenos dekoracijų; 
už atvežimų ir nuvežimų 
vaidintoju iš
Cambridgv it atgal 
automobiliu 
'Lovvelliečiams:
Šaukimui, Petrui Varanau- 
skui, Andriui VilkiŠiui, Jo
nui 'Petkevičiui, Vladislavai 

■■ Blaževičiūtei ir gerb. .kim. 
•F. i Strakauskui. 1 •

• Cambridge lanis; Alėks. 
Potembergui, Z. M. Kazlau
skams, VI. Janeliunui, P. 
Kisieliui, K. Bingeliui.

Fr. ^uškaŽtiš;
Klebonas 

djambridge, Mass.

Tol. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
■■ (BEPBVS) 

Lietuvis Gydytojai
< Ofiso ValaOdot: Ž^-4 Ir T-^9 

278 Harvard Street, 
kamp. Ipmari arti Central Są, 

Oambridge,MMi.

Lietuvis. Dantistu

OS S.A.6ALVABSB
(GALINAU S KAS) . ,

414 Broadway, So, Boston
Tel. So. Bu«ton 2800

Ofisas atdaras nuQ 10 iki 12 vai 
. ryto, nuo 1:80. Iki 5:80 po pią^jK 

. oho 6 Iki 9 vakare. Šventą diėną
* , -pagal aųsltutaąą

Apkartimas 
r Dusulys Kataras

BRONCįlITIS
■ ir kitos ligos akių, ausų, nosies, "

gerklės ir plaučių pagydomos, mo
ksliškai ir protingai per ;

0t.Gr«IJ,327,’Z"į
Falo«do«: Antradieniais, ketvirta* ' 
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry- Į. 
te, 2—5, 7—8 vakare ; aekąsadi* r 

[• alau 10—12 tiktai. '

L o wc 11 i 
šiems 

savininkams 
Jonui

PATARNAVIMAS DIEN< 
IR MAKT! • ■

j). J. ZHETSUS
\ GBABORIUSIR 

feALSAMUOTOJAS
' 877 it 448 Cambndge Street 

Cambridge, Mas&: 
Teiophone UniyerjBlty 8881-W.

Offlco Telephone Unlversity'1967
. Rea. Tel..Universlty 1957

I01M 0WIM & SUN
Undertaker A Embalmer, 

' XlETUVTS GBABORIUS IR 
. balsamuotojas. 

Pagrabus atlieku gerai ir. i>lgla|. 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dieną Ir naktį.

883 Cambridge Street
OAJOJffigGK, MAS*.

10 Intervale St, MontellO, MaM.' 
Tel. Brockton 5188

<Miuwts ums
■ ' lEVIUHIN

l(orintięw pumatyti Myb vi- 
dąųs‘giožyb» > didumu Specija- 

..JĮ* leįdiuįsgabW WtĮ 

dyĮcąį dėlei’)BalAp4ii°'APriĮ 19 |r 
20 dienu, nuo-autor^oto agen-
i - l * 1 ■ • • > -V ‘

i

> Ki SIDABRAS
*343 W. Bmdway
S0ŲTRWW 

Tel. Boutį Boston 1798

LIETUVIS GRAB0RIU8
Laidoturių reikale visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarimujū. Cįu- 
. lite kreiptis.bite laiku, dieną ar naktį, 

o aš visuomet puyirengęs kiekvienam 

pareikalavimui;. Už važiarimį į kitus 

miestus jokio Atlyginimo nereikalauju.

AKŪNEVKH
■■ (AKUJMivionis). •

16-18 Ini«rv»lo St., . S5« W<*t.Bro*4wv>
M«nMIk>, Mau.- ■ Bo.Borton.Mw.
T'tl Brookton.4110 \ Tol S. Boston 4486

• i
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IS DIDŽIOJO NEW YORK'O IR
Iš ŠV. JURGIO PARAP.

Vadas 
gražia 
Grėi- 
turės

Gyvojo ir Amžinojo Ra- 
ŽanČiaus draugijų įvyko la
bai skaitlingas susirinki
mas sekmadienį, balandžio 
10 dieną. Dvasios 
džiaugęsi draugijų 
nuotaika, sutikimu, 
tu laiku ražąnčmūs
progos parodyti savo darb= 
Štumą ir pasišventimą su- 
surengiant net dvi didžiu
les vakarienes. Vieną pri- 
mieijantui, kitą — parapi
jos naudai vakarienę, Ši 

_ ^paskutinioji numatoma- va-^ 
karione bus tuo įdomi, kad 
parapijiečiai pirmą sykį tu
rės progą išbandyti darb
ščiųjų ražančiniij skanius 
valgius. Lauksime.

Baisi audra sugadino orlaivi, vežiojanti pašto siuntinius; orlaivio nelaimėję užmuštas lakūnas. Melai- 
mė Įvyko prie/Bedfcrd, Ohio. / ,

Šią savaitę sveci a v o s į 
Brooklyne kun Pr. Zabiela. 
Jis vyksta Lietuvon bal. 23 
dieną.

Iš TĖVy DŪMINI KOMŲ 
MISIjy MARŠRUTO,'

Pederacijos skyrius tu
rės savo posėdį sekmadienį, 
balandžio 17 d., tuo jaus po 
sumos.. Visi draugijų įga? 

Jiotįniai privalo 'dalyvauti, 
nes bus svarbių pranešimų.

Parapijos chorai šauniai 
progresuoja. Tai gabaus 

z ir darbštaus artisto Byros 
nuopelnas. P. Byra rengia 

. įdomų koncertą iš naujų 
liaudies dainų. Šį sekma- 

. dieni balandžio 17 dieną) 
bus giedamos naujos mišios. 
Sunku išmokinti naujas mi- 

/ Šias taip trumpu laiku, bet 
sumanusis p. Byra sunkes- 

\xnems mišių dalims, kol vi
sas mūsų choras išmoks, 

. leis savo mokiniams, — so
listams b>i solistėms, giedo

ti. / Ta^as.

‘2 Garso ’ ’ redaktorius Ma
tas Zujus dalyvavo Petro 
Saurtisaičio laidotuvėse ir 
vizitavo vietinius* veikėjus.

Bal. 14 d. jaunimo klubas 
laikė ekstra susirinkimą ir 
svarstė savo konstituciją,'

Bal. 8 d. did. choras ša^ 
vo susirinkime nutarė gegu
žės mėnesy paruošti bažny
tinį koncertą. Todėl prakti
kos bus laikomos: pirmadie
niais 8 vai. vakare vyrams 
ir antradieniais 8zv. vakare 
merginoms ir penktadie

niais 8 v. v. visiems ben
drai. .

IŠ KARALIENĖS ANGELŲ 
.■ PARAPIJOS.
Bal. 9 d. palaidotas Šv. 

Jono kapuose Petras. Sau- 
Tusaitis. Laidojo didelis 
būrys žmonių, nes Petras 
buvo visų mylimas ir ger
biamas. Reiškiame užuo
jautą poniai Saurusaitienei. 

; Girtini šeimos draugai, ku
rie vieton pirkti gėlių, už
sakė šv. mišias. Tai kata
likiškas paprotys.

.Tau pranešta, kad mūsų 
diakonai Jonas Lensevieius 
ir Jonas Kartavieius priims 
kunigystės šventinimus ge
gužės 21 d., 8;val. ryte, Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčio
je, Brooklyne. ; :

Teofilė Kliininienė guli 
Joint Diseases Hos p i t a 1 
New Yorke ir jaučiasi labai 
silpnai. Jeva Svolosky, lie
tuvė .atvykusi Brooklynah 
apsirgo ir dabar guli' Kings 
County ligoninėj.

’ Bal. 14 d. palaidota Šv. 
Jono kapuose a.ą. Pranciš
ka Paulauskaitė. Mirė štai-

■„ ■ sa- . —
\ . Bal. 9 d. apkrikštyta adv.

Stepono Briedžio sūnus 
Rogęr’is Steponas ; krikšta- 

j tėviais buvo Juozas Vainis
L ir Agnės Kropanty.

’ Bal. 10 d. apkrikštyti: 
J Jurgio ir Magdalenos And-

> relų sūnus Raimund Juo- 
P-f žas, krikštatėviais buvo 
I Juozas Pūras ir Marijona 
T Jacinaitė; Juozo ir Mortos 

Povilonių. sūnus Martinas 
Į Juozas, krikštatėviais buvo 
f Petras Tauckus ir M ortą 
J Jokubauskaitė; Prano ir 
g Marijonos. Schneiderų sū- 
\ nuš Tomas Howard, krikš-

. tatėviąis buvo Jonas Saka- 
f lauskas ir Ona Bell.

»

3 metai nuo Pan. Šv. Aprei
škimo parapijos buvusio 
klebono a. a. kun. A. P. Ka
džio mirties. Tą dieną 10 
vai. rytą šios parapijos baž
nyčioje bus atlaikytos Šv. 
mišios už jo vėlę. Amžiną 
•atilsį duok jam, Viešpatie, 
teilsis ramybėje.

Nedarbas skaudžiai at- 
jaučiamas. Girdėti, kad’ 
Singer siuvimų mašinų iš- 
dirbystė užsidarysianti ke
liems menesiams.

A. Bernatonis pasikorė 
savo namų rūsyje. Paliko 
žmoną ir 3 dūlderis.

ELIZABETHPORT, N. J.
ATLAIDAI

' - Pradedant balandžio 17 
d., tęsis iki 19 d. 40 valandų 
apeigos. Mišios kasryt bus 
6, 8 ir 10 vai., neskaitant 
kitų. Vakarais mišparai 
bus 7:30 vai. Pradžia atlai
dų įvyks iškilmingomis Mi- 
šiomis su asista, per kurias 
kun. Bonaventūra Paųlų- 
kas, Dominikonas, sakys pa
mokslą. Sekmadienį -vaka-? 
re pamokslą sakys ką tik iš 
Lietuvos atvykęs,; valdžios 
ištremtas kun. J. Vaitekū
nas. Jo pamokslas žada 
daug įdomumo. Kitais va
karais sakys garsūs kalbė
tojai’t kun. j. Švagždy^ Įr 
kun. J. Balkūnas. Kadan
gi dar esti velykinės laikas, 
parapij onai turėtų atsimin
ti, kad daugiausia dvasiš
koj ' pagelbos išpažinčių 
klausyti prabūna pirmadie
nio vakare.

Sutuoktuvės: Teofilė Tėi- 
beriūtė susituokė šu Kaziu 
Bagdonu bal. 10 d. Marce
lė ^Arkušauskaitė susituokė 
su Riėhard W: Diliom bal. 
12 d.- WiHard Tulaba susi
tuoks' su Karolina Gubler 
balandžio 16. d. Banlnetas 
St. George’š Hotek Jonas 
Lukoševičius susituoks sū 
Antaniną Brazauskaitė ba
landžio 17 d. Aleksandras 
Mileikis susituoks‘su Jose- 
fa Abraitiene bal. 18 d.

Bal. 12 ir 13 Ji. p. Lukšys 
svetainėje rodė lietuviškus 
paveikslus.

Ištremtas iš Lietuvos kun, 
Vaitekūnas papasakojo vie
tos kunigams iipie barbariš
kus Lietuvos valdžios vei
kimus ir kataliku persekio
jimą. ‘ •

METINĖS MIŠIOS Už A.A, 
KUN. A. P, RODĮ

Balandžio 16 d. sukanką

Bažnyčioj statulų atnau
jinimo darbai sekąsi. Šv. 
Rožančiaus inoterų draugi
ja 1 šiam tikslui paaukojo 
100 dolerių. Kitos aukojo 
mažesnes sumas.

L. D. S. 16 kuopa dar ge
rai gyvuoja ir nariais ir ka
pitalu. Pereitame susirin
kime nutarė' turėti mišias 
mirusiųjų ir gyvųjų narių 
intencijai. \

Visiems geros valios dar
bininkams pąiariu, rašytis Į 
L> D. S, ar bent užsirašyti 
‘ ‘ Darbininką” (V ietinis).

MUZIKA
Pagražinimui parapijinės 

šventės atlaidų, muzikas Žir 
levičiua yra sukomponavęs 
naujų giesmių, kurios bus 
girdimos pirmadienio vaka- 
re. Antradienį bus visos 
apylinkės vargonininkų su-, 
brinkimas; per kurį gerb. 
Muzikos Žinovas f e i k s i s 
skaityti svarbų muzikali re
feratą. Daug laukiame iš 
tokio gražaus susiklausymo 
Bažnyčios ir žmonių gero
vei. Jau laikas, kad Vargom 
nininkų Sąjunga kaip pri 
ganizaei j a parodytų^ savo 
reikšmę visuomenėje darbų 
vaisiais. Laukiame. .;

< • ‘ ‘ įapolaji

Kovo mėnesį išmirė daug; 
lietuvių. J. Stinburis mirė 
nuo nikolio. Tarp mirusių 
paminėtini Cįpkųs,. Kalan
ta, A. Remeika ir daug ki
tu vyrų ir moterų.

Banditų netrūksta. Ne
senai peršovė J. Jahkuną jo 
paties saliūne.

*' -‘4

‘ i. V H 1?:.^ i *
,SJ£ 

(pftulU^s, ;!Q,. P„ 
misijas?jarfia, rek:<>]į|čf!ųaą 
laike vBalĄiįdžiį, Cfegužfš'įr' 
Birželio mėnesių šiose viė; 
tąsė: i.-.,rte..u

Nekalto. Prasidėjimo.Bv^ 
M. P. Bažnyčioje, Chmago! 
III., nuo balandžio .24 jįi g^ 
gūžės 8 d. ; Švento Jurgio 
Bažnyčioje, Rochester^.N. 
Y,, nuo gegužė .9 Įkį.jJTe^į 
Šv. Petro.Bažnyeioję, Detj 
Toite, Mieh., nuo .gegužėą 23 
iki 29 d.; Šv. Anįano^ė^ 
nycįoje, Cicero, ; JĮ|., iųiį) 

birželio 4 iki. lOd 
zįmiero Akądėmijoje, Cliij- 
cago, Ul. nuo birželio .17 įkį 
'26 d. “ /• ■!

Nuolatinis 'adresas; £Rev. 
Bonaventūre M. Raulukaš> 
O. P., 869; Lekington ..Aive., 
New York, N. Y.

**-' i< iktol
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NEWARK, H. J.
'j • ■ . ; i •

IŠKILMIKGOS VES-
■ ■ TUVES ■?
. Balandžio 10 d. mūsų g( 
ras* yeĮkėjaį'M. 
choro narys Kazimieras1 Tąf 
mošauskas siisituokė ,‘sii pį. 
M. Stinųnškaite, *§11 
įvyko sumos metų./

■$

j

» V M1." ’ilfcifcn^įįtt MS jr.¥T3«Mf’

parigumorkdi

W:;
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kė kun. Įg, lįęhįrii^..1^i9| 
ras. sugiedojo,, ^Venf

h«4' 
S ‘z': '

S.veikata*Ęia^
f ■.

KL Daugelis mano, kad 
rūkymas nutukusiam žmo
gui sveika. Ar tiesa? J. N.

Ats. Įtraukimas tabako 
dūmų dažnai sukelia brbn- 
chialinę slogą. Atmosferą 
pilna' tabako dūmų, taip 
pat kenkia sveikatai. Taba
kas gaminą briedinius susi
traukimus širdies, padaugi
na pulso mušimą, ir tūri 
tam tikrą blogą širdies vei
kimą. Sustoti rūkyti yra 
sunku. Nėra fiziologiško ne 
smaguiho, o tik psychologi- 
skąs nepriimnųmas, kuris 
sulaiką pranyksta ir rūkyti 
atprantamą. ,

/rijai.' TamštaįC 'pątar^^ž. 
nueiti į nnešto71ifeoiįffiį^į 
pasiditotiy^Kamiiiacijai; ;,y_ Į 

!• ' Ed.Žtikauskąg/jįi-^i'*

1114 Fo8ter„Ąye4■ 
' BroOklyil,;.^.^ ’

BRGOKLYN, N.T
GERASREmIjąs

Pr RadzevičįųS, įyvėŽĮaų 
tis 402 MetroĘMOlitaų ^Jį^^j 
(priešais Ąpręįški^P; ’įįr, 
bažnyčią), senasrit^ąrbiiiįh* 
■ko” prieteliųs, geras.'tęvy; 
naįnis ir sąžiningas ^visup^ė 

E reikaluose, ypač,- sąvot ^bro
liams lietuviams, pataąmaų* 
tojas^jau kelintas. metasuŽ- 
laiko graborystės; įstąigį. 
Patartina, kąd visi *■ lięiu- 

■ viai nepamirštų saVo J>rolįo 
lietuvio ir remtų jį visaiiiė 
kame., ’ „ . " ■ ■ x;':

! * Kaip, girdėjau,. yisi> tiet 
kurie sū Pr.Radzevięnųnk’o- 
kįųs,, nors s^tykiūs ttt^įbį

Prašau įjdžitt & sąžiningu patąrĮidvi- ijg

ri
Mf"... 
parapijom

Ves-

rikte z’ •Kl. Man dažnai skauda 
dešinį šoną. Draugai sako, 
kad tas* skausinas- paeina 
43UQ susidariusių pilve gazų. 
Patiria daug vandens gerii 
ir daug vaikščioti. 'Pas gy
dytoją .bijau; riti, lead ,ne- 
ligętųparduoti/^operacijai. . ,
Jaū’^temetAi^edirbn ir(ne#tsidKmgia:.jd-. .(ntiį 
pinigųneturiu. . ~ 
gerbiamo^' gydytojo patari 
ti kaip gblitia pasigydyti 3^^ 6 
be operacijos? ^ darbo ’ pasitnirS^dar lgahįi,

Ats. Atrodo, kad tamsta 
"turite aklosios žarnos (ap- 
pendix) uždegimą. Kaip_____ „
atsiranda pūlių gamoje —-Į tamavc 
tada reikia pasiduoti opera- Į va* .

mu.
”5

tvirtos, sveikatos IV Sahitip 
saitis. Laidotuvės buvote 
ląndŽio 9 dieną iš ’ &krūlibj- 
Mes

aC ageąu;.-
&
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