
ORGANAS

es. nau- 
iskomis 
a. spe- 
katali-

ė ’r užsidegė. 
mito pirmoje ke- 
orlaiviu iš Čia į

Kams Kaioeti^ sneneiausio- 
SlOS~£«di£S

Beto, enciklikojepaliečia 
kataliku gyvenimą ir nuvar
gus tose šalyse, kur valdžios 
pakilo prieš Viešpati ir Jo 
'Bažnyčią. _

Šventąjį Tęva aplankė 
kardinolaį ir jį .pasveikino 
globėjo dienoje.

NAUJAS ESTUOS PASIUN
TINYS LIETUVAI

KAUNAS. — Estijos'pa
siuntiniu Lietuvoj paskirtas 
ligšiolinis pasiuntinys Mas
kvoj p. Laretėj. Jo pasky
rimą Lietuvos vyriausybė 
priėmė.

p. Savickį už tai, kad vieto
je cenzūros Išbrauktą išsi
reiškimų .^palikęs tuščius 
protarpius. Pasirodo, kad 
Lietuvos diktatoriams ir 
tušti laikraščiuose protar
piai nepatinka. Ir pataikyk, 
kad nori: parašyk nepatin
ka, nerašyk irgi nepatinka.

PO 6 METUS KALĖJIMO
KAUNAS. — Balandžio 

23 d. kariuomenės teismas4 
nubaudė po d rietus sunk, 

nulevių, D. R nuli na ričių ir 
Br. LuždikauBką, kurie bu
vo kaltinami Alytaus putčo 
ruošimu. - : . **

NE BANDITAI NENORI 
RUSUOS BOLŠEVIKŲ 

s v- AUKSO
i LONDONAS. — Čia iš 
Maskvos atvežta penki to
nai Rusijos bolševikų liuk
so padėti į Londono banką. 
'Nuo prieplaukos auksą vežė 
rirokh be—jokios sargybos.
Nors visas miestas žinojo a- 

«ie atvežimą aukso, bet nė 
3»riditai nenorėjo jo. -pasi-

MINISTERIŲ KABINETAS 
SVARSTE/SAVANORIŲ

’ J REIKALUS

KAUNAS^. — Balandžio 
20 d. miništerių kabinėta^ 
savo jiosėdy svarstė Lietu
vos kariuomenės savanorių 
lengvatų įstatymo projektą.

Be to. Miništerių Kabine
tas apsvarstė eilę einamųjų 
reikalų. Tarp ko kito Mi
nistrių Kabinetas patenki- 
,uaiLįų»Jijci]iziiį^in£xikiEfciii

uEm&E ‘‘EKimNKO’ ’
RED AKTORIŲ^VEL v 

NUBAUDĖ
KAUNAS. — BaL-4 d. 

Komendantas Saladžius be 
jokio teisino, diktatoriška 
tvarka, vėl nubaudė 50 litų

VARŠUVA. — “< 
Warszawska” praneši 
lenkų šaulių sąjunga, 
globojąs pats maršata 
sudskis. pasiuntusi į i 
instruktorių grupę^ ki 
sipažins su fašistų mi 
sutvarkymu. Lenkų i 
esą nutarę, persiorgai 
sulig fašistų pavyzdži

nesubrendęs ir nesusitiųiė- 
jęs monarchistėlis' begėdiš
kai koneveikia Lietuva. O• • • * 
dabar vykstąs į Lietuvą., 
kaipo korespondentas. Tai 
jau rodos perdaug?!

LIETUVIS ROMOJE LAI- 
■—MbJO PIEŠIMO KON- 

KURSĄ

Per nesenai įvykusias Ro
moje fašistų sukaktuves, 
Mussolini * portreto padirbi
mo konkursą laimėjo Romos 
meno akademijos studentą? 
lietuvis Bučas.

Jis sako, kad kur tik komn- 
nistai pasigaus unijos kon
trolę, tai unijai bus atimtas 
čarteris.

Prez. Green savo kalboje 
pagyrė unijos vadus ilž sau
gojimą ir, ginimą savo prin
cipų ir už pasmerkimą rau
donųjų, kurie tarnauja vien 
-Maskvai ir laikosi Lenino 
principų-

Komunistai bandė viso- 
kiais /būdais Įsibrukti j šią 
uniją ir į jos seimą. Bet ne
pavyko. Susipratę darbinin
kai komunistams parodė du
ris ir patarė keliauti į Mas
kvą,

eteri 'ir vieną vyrą, kųyie 
kietavo prie dirbtuvės dų- 
į. ^ako, kad tarp pikie- 
ujančių daTbininkų ir 
reiklaužių buvo kilę pešty- 
5s ir~ įsimaišius policija 
tešlavo neva už ramybės

....................... .... _
Bet. policiją neareštavo nė I arba 7 paroms arešto Lietu- 

ieno streiklaužio už ramv-1 vos ^‘Ūkininko” redaktorių 
aš ardymą.

600 JUODUKŲ NETEKO
DARBO

WORCESTER, Mass. — 
Juodukų kolonija iš 600 
darbininkų Holdęne, Rut- 
lande ir Jefferson, kurie sa
ko buvo priežastimi visokių 
nesusipratimų ij- teroro, bus 
panaikinta. Juodukų dar-, 
bus užėmė balti darbininkai.

WASHINGTON, D. C.— 
Republikonų nominuojamas 
kandidatas į prezidentus 
Herbert Hoover jau išleido 
$250,000 save išsirėki ema vi- 
JJlui. x«J pailUtttjv jv u ietį i a 
džeris kongręsmonas James 
Good iš Iowa senato paskir-

NEJAUGI TAI TIESA?
VILNIUS. Prieš Vėl v- 

kas kaikurie 'lenkų laikra
ščiai padavė žinią, kad Lie
tuvos užsienių reikalų filiu, 
p. Voldemaras esąs sutikęs 
įsileisti keletą lenkų korvs- 
|x>ndentų Lietuvon. Tas dar 
nieko" nuostabaus, jeigu jų 
skaičiuje nefigųruotų di
džiausias ir neetiškįausias 
lietuvių ėdikas ir subankru
tavusių dvarininkų liokajus 
Cat - Mackiesviez’ius, kuris 
per tuos keletu metų tiek iš
pylė savo poniškų' 'pamazgų 

ge iež i n - 11 et i k - a n t a t sk i rų 1 i etų vi ų 
ėikėjų, bet ir ant Lietuvių

pirmu skaitymu
BERLYNAS. — Balan

džio 24 d. Lietuvos Vokieti
jos prt’kybose derybose baig
tas prekybos sutarties pir
mas skaitymas. Komisijose 
apsvarstyta laivyninkystės, 
emigraeijos biurų ir 
kebų tarifų klausimai.■ Po 
piet ‘ tąrtąsi pensininkų jrj j^ųto^..sTiesiog.Alyk

tttylP. p. TALLAT-KELPŠA 
IŠEINA IS OPEROS??

KĄUNAS. — Teko patir- 
i, kad Operos dirigentas p. 
folIat-Ketpša yra padavęs 
Operos administracijai pa- 
MAkflJIŲ lšgtut! -!g"OpėTO"

TURI IŠMESTI IŠ UNIJŲ 
RAUDONUOSIUS, SAKO 

GREEN

BOSTON, Mass. William 
Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas kal
bėdamas International .La- 
dies Garmerit Workers Uni
jos Seime pareiškė, kad ko-

TSINAN, Kinija. — Čia 
per ‘ astuonias dienas ėjo y 
smarki kova J aponi jos su 
Kiniją. Kiniečių žūVo ąpie 
3000, o japoniečių’57.
—Sako, katr Kildjbs natio^ 
nalistų armija buvo privers
ta pasiduoti. Šis miestas , 
liko be elektros šviesos. 
Krautuvės visur tetarytos> * * 
ir mieste nėra jokio judėji
mo.

Į Gegužės 15 d. iškilmes pa
kviesti Vokietijos karininkai' 

ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai 

KAUNAS/' Padėkoti už 
suteiktą Lietuvai prieš de- 
šimt metų sanitarijos^ pagal
bą Lietuvos vyriausybė yra 
pakvietusi Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovus' į 
gegužės mėn. 15 dienos iš
kilmes. Amerikos Raudona
sis Kryžius pakvietimą-pri- - 
ėmė ir siunčia. į iškilmes p. 
Hendersoną.

Kartu karininkų Ramovė, 
Lietuvos vyriausybei suti
kus yra pakvietusi-Vokieti
jos karininkus, .prisidėju
sius 1918—1919 metais prie 
kovų flž Liefuvos neprikau- 
somybę.

Vokietijos karininkai pa
kvietimą priėmė. Įiškimes 
atvyksta keli įyairiųVangų 
vokiečiu karirinfkai.- ' * * -*

Tenka patirti, kad kari
ninkų Ramovės buvo taip 
pat daromi žygiai parsi
kviesti ir Švedijos kariuo
menės atstovus, prisdėjusilis 
savo metu bekuriant mūši], 
kariuomenę. (Elta).

VARSA V A. “GIos Praw- 
dy” praneša, kad caro val
džia stačiusi cerkves, kad 
duoti] Varšuvai rusišką iš
vaizdą. Dabar anot jų rei- 
kalinga visiškai ištrinti seną 
carizmo dvasią iš Lenkijos, 
kad nieks neprimintų nepri
klausomąją! Lenkijai krūvi
uos despotijos laiku.
1 " Krur kittr'ktinnmhrtai Ru
sijoj. Jie kaip tik ir norėti] 
kuodažniausia prisiminti ca
rizmo laikus. Carizmo lie- »
kanos vra laikomos didžiau- 
sioje pagarboje.'

SUSITARĖ. DĖL LAUKŲ 
DARBŲ LEIDIMŲ

VILNIUS. ^J*rieš kele
tą dienų NemenČino rajone 
prie demarkacijos linijos 
susitiko lietuvių ir lenkų de- 
legaeijos, ^kuriofe tarėsi dėl, 
leidimų davinėjimo laukų 
darbams. Konferencijoje 
tuo klausimu pilnai susitar
ta. Nemenčinag u£ Karaliau
čių laimingesnis.

BERLYNAS, BaL 2į 
čia tarp Lietuvos ir Ūęų 
jos atstovų pafiirašyta^| 
tokolas, nustatąs trijų ra 
sijų numatytų Karuli; 
čiaus derybose, darbų-ti| 
ką. Komisijos, yra uĮ 
Viena saugumo—turėsi 
kinti, kokiu būdu galima Į 
šalinti tarp Lietuvos Kįli 
kijos' ginkfūotų susireftiž 
pavojų. Ši komisija pust 
jo savo darbą. Kaline, m 
žės 8. d.

Antra — atlyginimo.;!* * 
ta komisija turės piirut 
susitarimo sumanymą^ 
dėl atlvginimo Lietuti 
Želigovskio smuitą. 
Lietuvos valdžia pareik 
vo 10 milijonų dolerių 
ginimo. Trečia komisija’ 
lės aiškinti susisiekimu 
ūkio klausimus tarp1 ab 
šalių. Visos trys komišj 
pradėjo ir pradės,<a( 
šiame mėnesy. • ;-
. »• Apie Vpnių komisijoj-

Lietuviai be Vilniaus;

r
- ■* s sarims.

.• ----------- , /. s
ALIEJAUS ŠULINIAI S)

KAIP ŽIBINTUVAI 
RUMUNIJOJ

BUKAREŠTAS,, Rw 
nija.—Dvidešimts trys A 
jaus šuliniai Astroroni 
kompanijos degė kaip k« 
didžiausi žibjntuvai O< 
distrikte. •

Du inžinieriai sudė%gS 
tinai.

,Y Uąisrininkąi _ turi d 
darbo, kad - sulaikius Iii 
fias nuo kitų^artimų aliej 
šulinių.

AFGANISTANO KARALIUS 
LENINGRADE 

LENINGRADAS, Rusi ja. 
Sovietų, valdžia čia apsilan
kiusiam Afganistano kara
liui K Amanullah’ui pave
dė gyvent buvusio cąro Žie^ 
mos Rūmus. Visur jį iškil
mingai priėmė ir pagerbė. 
—Psflirruin kud knmnniRfai 

pasiilgo kąraliaus. ' Dabar 
| pasisodinę karalių ant caro 
sosto prieš jį visur Žemai 

I nusilenkę ir pagarbina.

f
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i. Lietuvos uni-
Vydūnui

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
J. 'v*- .,4»' ’’*• ’.V? •>'

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŽTĮ
7^1111 II Tt H

imusų 
usbėgi

— Vilkaviškio apskrities 
pietinėj daly, kaip antai, 
Lankeliškių, Bartininkų ir 
Gražiškių apylinkėse serga 
labai daug tymais,-vietomis 
guli ištisos šeimy nos.
: ~r Seniau Virbalio apy-

. PAGIMDĖ TRIS VAIKUS
Nesenai kaunė viena mo- 

tėviškė pagimdė vaikus, 
Taeiatv.vaikai tuoj- mirė? 
Motina sveika. '■ • - -■<

a gaisru sunku, bu- 
i, nes kųiipe'tyobe- 
suglausti, -

Velžio ir Šivitko 
isi trobesiai, išsky
rą™ j o gyvenamąjį 
iin. Ubavičianssu- 
pnas ir daržinė, 
isro nuostoliai pa-

iji .................  y į

rloocoo<>»ocococooce»oęooo<coooo»r>co<c t 

gd nenori. kad tamstos vaikai 
NIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETO VIŲ KALBA.

i'- ~- ■ ?■-

GARLAIVIS,“Mnrt|” 
? ATVEŽĖ DAVG

KROVINIŲ
KAUNAS. 'Pirmas tau? 

tinio Lietuvos prekybos lai; 
vynų garlaivis‘ ‘ ‘ Lydys’’ at
plaukė balandžio 19 d. is 
Štetino per Dancigą į Klai
pėdą. Jis atrėžė 424 mai-

rf '*,wį 9
; PAJĘV

tas r įteikė
Įtarimų‘ mokslų fa- 
Įtj -filosofijos garbės 
ątą. Per daktarato į- 
o. iškilmes buvo gau- 
•ofesūros, J. E. Švie- 
ainjsteris, šiaip visuo- 
J Veikėjai ir sklidina 
tsdentų. Vydūnas lai- 
skaitą: Mokslininkas 
menininkas. ‘ Naujįjį 
(-'daktarą 'sveikino Jo 

ininišteris 'pirminin- 
rofs Voldemaras, Jo 
^Švietimo ministeris 

Šakenis, universiteto 
ius prof. Romelis, ir

... , i TPATnMIB . .

puošė nesenai p»Jąm< 
k minkąs Sgdfinskas>_ 
Piečiškių 'kaimo, 
tumų -u ypatybę,

KAUNĄS. KrimmaUa | 
policijos valdininkai 'suėmė 
Kąuno apskrity, Turžėnų 
valsčiuj šiuos .kaltinamus 
komunistihįn Veikimu asfne- 
nis:- sūnų rr'tėvų'Mikolus 

1 Krugliakovus, Mikų Skro- 
movų, Ste£ų Gronskį, Čuro- 

‘ 73- J*"^.T<>wwskį iPMi- 
runų Cistovų. Rink kvota.

' * *. J - . • • •' • y • •

■ m»., . ,,,,,
S*--. - •»< ' ■ \ ■< _i'

^milžiniški, * gal per 
ieehtų, •' "...
tiko gaisro policija elgė- 
aergingal ir drausmin- 
gaisrininkai su gaisru 

įįį» narsiai, tik tiek, kad 
ižmiršo benzinos savo * T,-J. • •
BUms, tai tas nemažai
SB3»s- L - ♦ '

įffidė gesinimų. J

Lt esančios daržinėlės, 
įdp nuo jos žemyn ir 
pašaro pašėrė kūtėje 

eis galvi jus,, kad šie 
ų triukšmo, patys gi 
jprie klėties' išlaužė 
ir išnešė nemažai mė- 
keletų palčių lašinių, 

toje klėtelėje bvo ir 
pi visokių maisto prp- 
į bei rūbų, " fjet .^kažin 
|ų nepaliete; Iš rastų 
pų? matyti, kad vagią 
trijų: dviejų .vyrų ir

U3 L

p z?
t' y y

H r J®
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naujomis dalimis.

Darbo lėšos prieinamos ir viena nustatyta kaina yra ima

nuo ir kadangi milionai anto- 
ilio T automobilius, ta Fordo

mitingas su gražiu progra
mų, kuriame dalyvaus žy-

gūs Vienminčiai:— 
ikšČionių Draugijų. Są-
Philadelphijoj, laiky- 

savo posėdyje, po nuo- 
igs apsvarstymo, nuta- 
Šaukti 1-ją Lietuvių 
> Katalikų Konferąn- 
v. Kazimiero Parapi- 

ialėje, Philadelphijoj,

' Jūs atrasite, jog tai ekonomiškas yra dalykas taip pada
ryt, nes su mažomis išlaidomis, tuo būdu, jūs galėsite palaikyt 
arba padidint vertę savo automobilio ir gaut iš jo dar tūks
tančius myliu patarnavimo.

Vis tiek,-kur jūs gyventumėte, jūs galite gaut tąsias Fordo 
dalis tokiomis pat pigiomis kainomis, kaip ir pirmiau, ir žino
ti, kad jos yra padirbtos tuo pačiu būdu ir iš tų pat medžiagų, 
kaip kad ir tos, iš kurių jūsų automobilis buvo pradiniai su- 
budavotas. . ■

sų labui pasidarbavo Įteikda

Daugiau kaip aštuoni milionai Modelio T Fordų dar tebė
ra veikliame naudojime, ir daugeliu jų dar galima važinėt 
dvejus bei penkerius metus ir net ilgiau. >

* * x ' * ! r •

Kad jūs galėtumėte tuom kuo daugiausia naudotis per 
ilgiausią laikotarpį ir žemiausiomis lėšomis, tai mes primena
me, kad jūs pristatytumėt savo Modelio T Fordą pas arčiausią 
Tordų pardavinėtoją, ir tegul jis apskaito, kiek jums kainuo
tų pakeitimas bile kurių dalių reikiamomis naujomis dalimis.

tį iš sekančių Kolo- 
Philadelphia, Baįfi- 

Cąmden, Chestbr, 
ir Reading. Prieš

Konferencija drūčiau mūs 
suvienys, o kur vienybė, ten 
ir galybė.

Minėtoj Konferencijoj ga
lės dalyvauti ne daugiau 
kaip 10 atstovų nuo parapi
jos, ir ne daugiaus kaip 3 
atstovai nuo kiekvienos 
draugijos. Atstovai atvykę

tą svarbių sumanymų. Atsi
veskite ir savo draugus(es) 
prirašyti*. ' Valdyba

turėti mandatus su Dvasios 
V ado ir Valdybos parašais. 
Tat visi Katalikai sukrus- 
kim į darbą!

Kun. J. J. Kaulakis,
z Pirmininkas..

Kun. M. F. Daumantus, 
Raštininkas

K- x

Norime' ištarti širdingą pa- mF žymią auką, $300. 

dėkos žodį nenuilstančiam šv. 

Šv. Pranciškaus Rėmėjų sky

riui, Hartford, Conn.

Ištikro, Hartfordiečiai tai 

tikros darbščios bitelės. Nors 
šioji kolonija turi sunkią naš
tą — tai yra ką tik pasistatė 
savo naują bažnyčią, o vienok 
ir mūsų ientiolyno reikalų ne-, 
pamiršta. Stebėtina, kad vos 
tik trys metai kaip šis sky
rius gyvuoja, bet jų darbai 
labai yra žymūs. Per jų pasi
darbavimą _ apturėjome jau 
tūkstanti dolerių mūsų vienuo
lyno labui.

Ir šįmet kuomet visai nesi
tikėjome jokios paramos nuo 
jų, kadangi ir jiems aukos bū- 
tinai yra reikalingos, vienok

priešai bruka. Sandariečių
* organas “Sandara” mano-: 

perkelti 4 Philadelphią 
bent jos šaką atidaryki,

no labiųT, G€M.' Į|

botas $12.00. Pėy$l.O0f Katari- H 
na Kanūnskaitę, M. Ifačevičie- 
nė, ,T. BudvyčiUte, Ą. Žilioniė- ĮI 

nė, Kaz. Kasmanaitfe, Anta-ll 
nas Šimkus, Simonas Gaučias, |1 
Petronėlė: Labeckięnę, •Cecilija) I 

Labeckienė, Irena Leonavieie-J 
nė, Petronė Sirienė, Sofija Si- »l 

riutė, Marijona Gaučienė, M.- 
Lukoševičienė, Stanimenė, M JI 
Petronienėj Rozalija Moneiū- II 

7^ - w

nienė, Heleną Čebatorienė, V. j 
Petrukevičienė, Veronika Stat- I 

skevičĮenė, Felicija Pliku n i e- , 
ūė, Marijona Patečkaitė, Pet- 3 
ras Dvilys, Elzbieta Kimselie- - 
nė, Ieva Mališauskienė, Mari
jona Šilkienė, Jieva Butnorai- 
tė, Petras Zubleckjs, Julius 
Steponkas, Antanas- -Matulis. j 
Antanas Janušauskas, Auta- . 
nas Mičiulis, Jurgis Bartusevi- , 
eius, Antanas Nak ceris, Pran

ciškus Vicas, Magdalena .Ta- j 

mošaitė, Kotrina drbperienė, 

Ona Goberiutė, Teodorą Gobe- 
riutė, Elzbieta Daukaitė, Ma
rijona Deltuvienėj- Marijona 
Mičiulienė, Salomėja Šukienė, 
Marijona PHkonlenė, V-eroni-. 
ka Jonikienė, Ona Skarantie- 
nė, Elzbieta Kazlauskienė, Te
resė Balvočienč, Ona Janu

šauskienė, Marijona Krikščifi- 

niutė, Veronika KrikšeHimenė, 
Ona Stepohkręnė, Viktorija 

Patoolnonė; Barbora 
kiutė, Elena Beižerienė, Elz
bieta Vismonskienė* Marijona 

Kašėdaitė, Marijona Kašėdie- 
nė, Veronika Kašėdienė, Ago
ta Bcmlinskien^? Ajgįita Zu- 
blitskienė, Agota Bajorčiene, 
Ona Gegužienė, Ona Rokienė, 
Elena. Agentienė, ‘Suzana Vą-Į 

leckiutė, Paulina Paidauskie-

LIETUVOS 
ŽENKLAI

reikia apkalbėti ir nutartį 
tinkamus žingsnius.

Trečias iš eilės gan opus 
ir žymus klausimas būtent: 
Lietuvos vidujinis s$bvis 
nėra aiškus ir tvirtas, ten 
verda didelė partijų kova. 
Lietuvos Valdžia matyt ig
noruoja žmonių valių bei o- 
piniją, tat reikia mums tart 
galutiną žodį,-kaip męs žiū
rim į tą padėtį. Mūsų drū
tas žodis gal daug ne nu-; 
veiks, bet gal kiek nušvert 
situaciją. Beto Lietuvos už- 
rubežinė politika nėra apsi- 
stovėjusi. Vilniaus klausi
mas gali būti trumpoj atei
ty rišamas. Mums Ameri
kos Lietuviams rodosi ne
mažiau tas klausimas rūpi, 
kadangi mes jau nemažai e- 
samę prisidėję prie Lietuvos 
Laisvės išgavimo. Ot, šie ir 
kiti klausimai verste verčia 
mus Lietuvius suvažiuoti ir nepaisant savo reikalų ir mū- 
nutiesti veikimo vagą, kad ‘ 
žinotum bendrai ko laikytis^

Ford Motor Company
Detroit, Michigan

Lai. 
Viešpats Jiems atlygina šimte-: 
riopai už tokią- ■ > užuojautą. 
Kasdien mes siųs|me < maldas 
prie Aukščiaiisiojb.Sbsto idant 
Jisai teiktųsi Jų visus darbus 
ir užmanymus palaiminti.

Taipgi negalime apleisti ne
paminėjus jog Šioji parapija 

visais žvilgsniais t atjaučia se- 
sučių reikalus ir dažnai remia 
mus?' Apart Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų darbuotės ir taip jau 
ne vienas dūkstantis .įplaukę į 
mūsų iždą. 'V į“

Pasisekimui šianr prakil
niam darbui nemažai prisidė
jo Jų Didž. Gęrb/Kleb. Kun. 

J. Ambotas. Netik savo para
ginimais ir .darbais yra atsižy
mėjęs, bet ypač i&v^ gaųšio- 

mis aukomis, l>e. ^o^tojinio 

n įus remia. - Laį j
atlygina suntęnopeM^.

MUZIKA MUZIKA (salima Šokti FORDUKA3 (Poupuri iž 14 liaudies
----  " "fcanihš vlsaip' paTVaBuntr'daTnūo^' ‘ dainų. Vyrų CbORl! TFSOįMfiM®. Juoko 

jaut) •_____________ ._______ 25e. daug, lengva dainuoti).

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,’7 imant dideliam skaičiuje, duoda* 
me didelį nuošimtį. Chorams taipgi duodama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS”
r • • , • '. * ' '

366 W. Broadvray, South Boston, Mass.
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viai kunigai, žmonės pagy
venę ir pasidarbavę, nebūtų 
taikomi pastumdėlių vieto* 

x“v. Aya

■

>

s

metų retorsijoj rionp.-^gąm^ir J

Tėnkų pas 
tikrinanfos Ly 
nės,* nutarė saugumo komį* 
rijai apdipptj 3
nė šį manevrą.

TAIPOGI “F

VILNIUS. — 
girti savo ge 
lenkai' sumanė y 
šposą — teikti p 
tremtiesiems ” iš ~ 
lenkams. Tuo 
imu. žinoma, 
kryžius, kuris lėpk 
Ščių žiniomis kori 
šelpęs net . 4f> 
“tremtinius.”

rtri
"v « i-U. A/.1

$??**«
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laike buvo pasodinta 

"I&laŠkio kalėjimai! kėlioj 
.. . dešimtys lietuvių inteligen- 

tų, jų skaičiuj 14 lietuvių 
. r* kunigų ir keletas jų išlaiky- 
7 v ta ištisus mėnesius
į ' nesusilaukė iš Vilniaus ar- 
^^-■kjvyskupo, kaipo vyriaurio- 

' j° - mūsų krašto /bažnyčios 
m galvos protesto, užtarimo už 

visai nekaltai suimtuosius, 
. bet argi nebe arkivyskupo 

. žinios, kaikurie bažnytiniai 
--lietuvių, kunigų—tardymai 

buvo pasiųsti teismo tardy
tojui. Žinoma, toksai faktas 
yra tai tno ralis smūgis, ku
ris paraližuoja kiekvieno 
kataliko dvasią ir tikėjimo 
jausmus. Bet į tai Kurija 
domės nekreipia. Juk net 14 
kunigų areštavimas/ ko net 
nebedi-įsdaVo daryti rusai, į 
Kuriją riepadarė jokio įąpū-

■<«. •

P .•** *. -LT“ . į
' ^j. /džio, ji net nepaminėjo to 

“smulkaus” fakto savo or- 
kuriame kiekvieną 

Sovietuose suimtą kunigą 
■* lpnlrsT rn

v <-

t į,

• AAVpOdCMVlUd UZt 11

neįrodžius jokio jų prasL- 
žengimo. Ištfėins lietuvius 

' kunigus, arkivyskupas lai* 
~ kvdamasis riš Mastowos Nri 

"■ ••

• / •
-X’-

ganė, 
fcg^Bovie

' lenką padaro “męczęnni- 
kiem.” Neatsiliepė arkivysk. 
ir tuomet, Ųai visai ne
teisėtai keletas kunigų buvo 

< . - ištremta nepasakius už ka ir

s*- /

*iS5

/**•

— -

-a

-

s.*
'„c

mm

kaip neteisėtai Mtvepiii* i k 
todėl turėjo grąžinti 
savo vietas, kurias turėjo 
užėmę prieš 1927 metų spa? 
lių men. 4—5 i Tačiau iš* 
ėjo kitaip. Pirmiausia ap* 
silankė pas arkivysk. Valki- 
nykų klebonas kun. J. Įšhil$ 
velis, kūnam Ekscelenciją arkivyskupijos
pareiškė, kad * \ alkinykų kunigas, kunigavęs* virš 3Q 
daugiau nebematys. Kodėl f ’ ’ - - - - --
O gi todėl, kad pas arkivys-

4j68 osadnikai ir “w imieniu 
ludnošei polskiej,” pareiškę 
nenorį kun. Karvelio.

Bet kai tuo tarpu tūks
tančiai parapijiečių parašų 
už kun. Karvelio grąžinimį valdžios palaiminimą, 
guli arkivyskupo kabinete^ kitaip nukentėjusieji liėtu- 
tai į tai nekreipiama domės. “ ■* 1—' ~ ~ ~- 
Ir kas dabar daryli sū kun. 
Kalveliu, kuris grįžęs netu
ri vietos nei kur pernakvoti ’ je.

kur dėti. Sugalvo 
ą^mfeįTelykornsji 

jivaduoti sergai 
Miškinio. Kur
žus iš Ceikinių, tuo tarpu 
nęžinjA|/Bet prisema ko^' 
statųdti fąktas, kad* senas, 

J-.— >'

metų vien už tai, kad'liey 
tuvis, neturi vietos, stumdo- 
mas didesuiam pasityčioji 
mui iš vietos į vietą.

Toks arkivyskupo elgesys 
su kun. P. Karveliu sukelii 
įtarimo. Kunigų ištrėmimas 
bus turėjęs lenkų , dvasiškos 

nes

Į instrukcijų, apsodino iš* 
tremtųjų lietuvių kunigų 

-vietos svetimas diecezijos 
kunigais (Valkinykuose pa* 
skirtas klebonu Mohilevo 

^ diėeegijds kun. ^ekšhelisjį^y 
likusius kalėjime lietuvius 
kunigus privertė atsisakyti 
nuo sayo parapijų ir ištrė- 
mė gudiškas parapijas. 
Tai yra faktai, kuriuos mū- 
sij krašto istorija įrašys 
juodon knygom

Pagalios po ilgo laukimo, 
Lenkijos vyriausybė, pama- 

. eiusi savo sąmoningą liapsu
są, prisipažino prie jo' ir 
leido sugrįžti neteisėtai ir 
be jokio pamato ištremtie-

SKOUNT TAI SROOtAT 
BETKA$A ATIDUOS -

Vilniaus miesto 'galvai p. 
Folejęwskiui vargais nega- 
ais-pavyko gauti Krašto Ū-
do Banke (Bank Gospo- f 
arstwa Krajovvego) 4 mili
jonų auks. trumpalaikę pa
skolą 9%. Be to stengiama
si gauti užsienio ilgalaikė 
įaskola,. nors valgiai bau 
rasis, bent vienas užsienių 
bankas, kuris drįstų kišti 
capitalą į medžiaginiai su
sisukusį Vilniaus miestę u- 
<į, kuris greitu laiku pri
eis liepto galą.

Betų tasai pats laikraštis ? _ ;  . j • • ' *> • • •
lunil/ Kad j VU1 H HUS

Trakų apskr. vietose būsią 
taisomi keliai ir tiltai. Su
manymas gražus, bet ji slie
ką tik sumanymu, nes iki 
šiol nekalbant apie duobėtus 
viso krašto kelius, bent 90% 
tiltų, kurtė ar statyti rušų 
laikais, baigia pūti, ir jais 
nieks nesirūpina.

NAUJI MANEVRAI 
EMIGRANTAIS 

LENKIJOJ
.VILNIUS. Spaudos

-■>

<■

r -. .
Tm- hfif- HP Vi\<r>as stip

riai turėjau nusičiaudėti, 
paskaitęs velykiniame x Dar
bininko” nr. įdėtą straipsnį 
apie šių metų valstybės iš- 

z * - laidas. Keliais ^atvejais tą 
Straipsnį skaičiau, nės nie
kaip negalėjau suprasti, kad 
tai vyriausybei, kuriai, sako, 
ne kokie partijos ar luomo 
reikalai esą galvoje, o visos 
tautos gerovė rūpinti, kad tai 
vyriausybei galėtų , visiškai 
heapeiti naujakurių likimas, 
jų būtis, jų įsikūrimo reika
las. Mes, naujakurių atsto
vai, su" pasitenkinimu suti
kome p. ministerių pirmi
ninko Voldemaro žodžiu^ 
pasakytus š. m. vasario 12 
d . sveikinant visuotinį L. 
Darbo F-jos skyrių atstovų 
suvažiavimą, kad pereitais 
metais valstybės kišenių je— 
valstybės ’ ižde padaugėjo 
laisvų pinigų ir kad dėl to 
artimoje ateityje galima bū-

GEGUŽES 15 DIENA
..... • 

nelaimei, tos baudžiavos lie
kanos dar ir šiandien ją 
kankina, kiek ten lenkiškos 
kvailoj fanaberijos ir rusiš
ko raugo dar ir šiandien 
Lietuvą slegia. -• j

Gegužės 15-ta diena tai 
šimtmečiais lauktos dienos- 

 

syąjonių /sukaktuvės kuomet 

 

rusų baif Ižiavos pančiai nu

 

mesti iifLietuva po sunkios 
ir atk 
be 
KA.

Šv 
mo 
nep 
didvĮ riii kurie kovodami už 
Lietuvos nepriklausomybę 
atidavė ką brangiausio ga
lėjo) Lietuvai paaukoti—sa
vo /gyvybę, o tų didvyrių y- 
ra/net DU TŪKSTANČIAI 
ŠŽŠI ŠIMTAI VIENUO
LIKA ASMENŲ paauko
jusių gyvybę tėVĄTiės auku
rui. Kad tos aukos neliktų 
veltui paaukotos visi gyvie
ji ir sveiki dvasia lietuviai 
mylintieji politinę laisvę tą 
dieną privalo tinkamai pa
minėti. Nebūk tu iddvyrtų 
— neturėtume nepriklauso-Į tais metais, kai valstybes fi- 
mos Lietuvos taigi džiaug- nansiuė būklė neva buvusi

Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime^ gegužės 15-toji 
diena turi didelės reikšmės^ 
nes susirinkus Lietuvos 
Steigiamajam Seimui gegu-r 
žės 15-tą dieną, pasauliui 
paskelbta, kad Lietuva par 
lieka NEPRIKLAUSOMA 
RESPUBLIKOS FORMO
JE. . — ' 7

Sveikai protaujančiam 
žmogui yra aiškii, kad - gy* 
venti laimingai neužtenka 
turėti duonos pavalgyti, bet 
reikalinga turėti ir politi
nės laisyės laisvai kvėpuoti. 
Nors- ir respublikoniškoje 
formoje ne visada prisilai
koma demokratinių valdy
mo formų, bet tai jau pačių 
piiečių kaltė, jei jie duoda 
Valios diktatoriams įsigalėti 

Lietuva šimtmečius vil
kusi svetimą jungą, bau
džiavos prispausta, Lietuvos

mi Steigiamojo Sei- 
tidarymp sukaktuves 
irškime tų - Lietuvos

- - - - - - • v

i ios kovos pasiškel- 
VA RESPUBLI-

čiau buvo teikiama, pasku- 
binamas jų gautuosė skly
puose įsikūrimas?! Nejau
gi tuo būdu norima kiek ga
lint veikiau įstatyti į’ nor
malinio gyvenimo ir plėtoji
mosi kelią smulkusis ir vi
dutinis Lietuvos žemės ūkis,* 
kuris turi sprendžiamosios 
reikšmės visam Lietuvos že
mės ūkiui ir kartu visam e- 
konominiam krašto gyveni* 
mui. •

Tiesa, aš nežinau, kaip ei
nasi kitų apskričių nauja
kuriais kurtis, bet mūsų, 
Vilkaviškio apskrityje tai 
be valstybės paramos tik la* 
bai retas uaujakuiys tega
li įstengti savomis jėgomis 
įsigyvendyti. O juk mūsų 
apskritis dar' nusišaukęs 
tiek nažesliės žemės, tiek ir 
apskritai geresnių palankes
nių žemės ūkiui sąlygų at
žvilgiu. Reikia tad manyti, 
kad kitų apskričių naujaku* 
riai ne geresnėse, o tur būt 
daug blogesnėse sąlygose ,tu- 
n kuilis iL .valstybėš-

v • Zl-» 
nioniiš visus “emigrantus” 
iš “ " ’ ‘ '__
išsklaidė po visą okupuotą
ją Lietuvą ii- taip sutvarkė, 
kad kiekvieną momento ga
lima būtų juos vėl surinkti.

' ♦ • f • ■ * v

“Emigrantams” bus moka
ma ta paŲalga (po 3 zl. ir 
30 gr.), kaip.ir iki šiol. Ma
tyt, lenkai,numatydami, kad 
sąryšys einančiais lietuyių

TŲ
VILNIUS. “Slo« 

nešė, kad šiemet mai 
pabaigti grįsti 
Varnioriių Ir Gei 
staliai ir apskriti 
išgrįsti- 6]/o kilornętįy? 
Tai bent eina č 
visame Vilniaus 
per metus būsią ą 
tikimasi išgrįsti neŲ 7- 
kil. kelio. -

T .Z- ? T*

FABRIKŲ B
VILNIUS. k

Lydos kareivinių lenkai J sus^°3° stįkioj
“Vitrium/A
230 darbi ninku 
darbas atsakytas.; 
bedarbių skaičius vie 
na padidėjo 230 Ja

Būdamas vienas, m 
pie savąsias y

t
v

šis nepaprastos išvaizdos ru
sas, taip vadinamas “Lian- 
Face” atkreipia visų akį Ber
lyne. Žmonės jį pamatę ant 
gatvės sekioja ir stebėsi jo pa
našumu į žvėrių karalių.

f"" 1 » . ..............

, St. Ketins 

KANKLES
„ - •- - it t ,

• (Fragmentas) * .
- - > /

Kankles, jūs, kanklės — ■ 
Gerbkit Tėvynę,

• Gerbkit Lietuvą — ■ / 
Kanklių gimtinę. f / 
Neškite dainą J .
Amžiams gražiausią: •»— 
Lietuvai garbę f 
Laisvę ramiausią. ,

. Te iš Aukštybių 
Palaima būna*. - 
Lietuva laisva 
Kanklės nežūna.

t (“Trimitas,,j)
* 4. \

i 
i

/

šią skirti t&K tikros< sumos 
specialimams visos visuome-Į mos dar labiau privalomi, 
nės reikalams. Su tuo pa
čiu pasitenkinimu mes, nau
jakuriai, sutikome ir p. ž(& 
mes ūkio miništerio Aleksos 
pareiškimą naujakurių rei
kalais š. m. vasario 14 d. 
Mažažemių ir. Naujakurių 
Sąjungos suvažiavime.

Mes nuoširdžiai tikėjome 
tiek p. Voldemaro, tiek p. 
Aleksos*žodžiams. Bet, štai, 
po visų tų gražių žadėjimų, 
gražių' pareiškimų, mes str* 
žinome, kad šių metų valšty- 

Ibės išlaidose naujakurių rei
kalams ničnieko nėra numa
tyta. r Vadinasi, 1924 nu, 
1925 m., 1926 m., tariant

LIETUVIŲ DARBININ1 
SĄJUNGOS

EKSKURSI
negu mes, vilkaviškiečiai.

Turint visa tat galvoje, 
savaime peršasi nedžiugi
nanti Išvada, kad keli desėt- 
kai tūkstančių naujakurių 
šiais metais atsidurs dar 
keblesnėje būklėje, dar di
desnis skurdas’ tūlam nau- 
jakuriui žvelgs į akis ir, be 
abejojimo, nelaimingųjų e- 
migrantų skaičius į toli
muosius užjūrio kraštus dat 
turėš padidėti. O juk vien 
pereitais metais dėl stokos 
kūrvbinio darbo ekonomi-*
niaukė krašto gyvenime ap
leido gimtąją šalį apie 25 
tūkstančiai darbo žnjoniip 
Nejaugi visa to akivaizdoje 
vyriausybė nepasistengs pa

darinei tomis garbingomis Į daug sunkesnė, vis dėlto bu- Iieškoti keliu, kuriais eida- 
sukaktuvėmis atminkime! vo, galimumo tam tikra Imą galėtų visai patenkiha- 

 

tuos didvyrius ir karšta valstybės išlaidų dalis skirti J inai išspręsti taip labai Opų 

 

malda maldaukime gerąjį specialiai , naujakuriams Į nau jakurių bent reikalin- 
Dievą, kad Jis būtų jiems I remti, jiems padėti kiek ga- Įgiausiomis paskolomis apiu- 

 

mielaširdingas ir-savo Die- lint veikiau įsikurti, o šie-jpinimo klausimą?! 

 

viška apveizda sergėti) Lie- met, kai ižde pinigų padau-| (Lietuvos “Darbininkas”) 
tuvą nuo iššorinių ir Jridu- gėjo, lai naujakurių daliai-!^. ■ ■».« - - ■ -—į—

jinių laisvės priešų. ' - 1

Nors jau švęsime 10-tis 
meti) nepriklausomybės su-j 
kaktuves bet Lietuve® sodi
nė ta senoji Gedimino pilis 
dar velka sunkų lenkų jun
gą, ir jos kūną .drasko bal
toji lenkų višta, taigi tą die
ną atminkime Vilniją ir Jos

PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU

taija veda V
pritrūko.

Neskyrimas šių metų są
matoje najakurių įsikūri
mui remti reikiamų sumų 
juo labiau nesuprantamas 
ar ir dėl to$ kad dabartinės 
vyriausybės žmonės ir vv-f 
riausvbę sudarančios tauti
ninkų partijos žmonės kaip 

mažutėliams parinkime au-|tik tūla proga pabrėždavo, 
kų. | kad reikia rūpintis nė tiek

Minėdami gegužės 15-Įos [skubiu' dvarų parceliavimu,

dienos pajamas skirkime 
Vilniaus 
mui. *

PMNBIMAS VISIEMS
Kurie, yra užsirašę laikraštį 

‘Tauta” Philadefpki’a.' Pd. 
pei agentukj*’. A. Kofl|(lr<jfad, 
U*. '/BarveinK M. Petraite ir 
kurie turito skriaudą mažą ar 
didėlę 'prašau kreiptis prie 
pirmininko ir redaktoriaus, 
Rėt. J. Petraitis, 147 Monl- 

St, Patersoa, N. J. f 
» j .1- — - m ^feiprašaH i

dienos sukaktuves visas tos Driek, jau išparceliuotų dvarų |suoinen?s, bes ne mano kalt

našlaičių sušelpi-1 j 

's ’IFederacijo8^^t^ 

SekretmijstoA paramą, .kuri jiems anka-jPbiladėlphia, Pa, 
ir

ANTANAS
L. D. 8

Jotao-rerseaimo is
■ J■ ▼ w U w ■!

.----j--
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS•

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)—
JUODOS (prastais kietais viršeliais)—\_____u_
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)______
JUODOS (geros odos viršeliais)------------------__
BALTOS (celuloidos viršeliais)------------------- ----
BALTOS (oeluloidoe viršeliais, su kryželiu)__

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu

“DARBININKAS”
366 Vest Broadway

« rrrr»r Iš lkivb- pasažieriai trisodlnami

■’

šapui m 
imu 4*1

tori-jo kad frinaho, tai prašau d<

z -5 t. A. Ktodnnai

~K- I

jaugi gali kas tikėti, kad at
imant iš naujakurių ir tąj323 VTharton 8t,.

kuriuo vežąnū-iki pat _
LDS. ekskuraantai i 14

gražiahsį i rimą loniausį laiką kada visi 
ir žohflįrilma išleidę savo k

ta visus reikalingus dokumentus k



tpa Vaidinimas

nurody- 
oniškam

nė lietuviai mažai 
Iš visų apiefeikių 

du išdirbinė ja šiuo

ritial Ins. Co.” Yra dar 
letas.telefonyscių, steno- 
fcfįų irkriygvedžių, kurios 
rbuojasi įvairiuose biu- 
Įtee ir kantorose. Beje. p. 
eu®l'Valaitis yra taip pat 
/$v. Kaz. Bar. vargoni-

(Tęsinys) 
kolonijos lietuviai 

ašiai dirba įvairiose 
®ee, tankiausiai aa- 
i$e. Keletas iš jų tu- 
įigiLs darbus; keli ^'ra 
įetojais arba “bo^- 
Bet aplamai imant uŽ- 
lietuvių čiaųeperdi- 
S, nes audiny&os rė
dą pilna laika eina, 

daugel ir lietuvių 
l dirba fabrikuose, 
osios tankiausiai nak-

JVAIBIOS KNYGO8

giausiai “Garsą” ir “Dar
bininką,’’ kuris pc Antano 
DziHcevičiaus pastangomis 
yra gana plačiai tarp žmo
nių pasklydęs. Nestoka ta- 
čraus ir geltonos spaudos 
“žemčiūgų.” x Nevienas ir 
katalikas skaito kaip “Zel- 
mons rija lepšes,” kas tik į 
rankas pakliuvo ir vis teisi
nasi kad, skaitymas p jį jo
kios įtekmes neturi! Tam

Klpk 
Balandžio 23; 1928 m. 
Providenee, R. I.

lankydami viešas arba" sve
timtaučių parapijines mo
kykla^ bematant taip su- 
amerikonėja, kad su savo 
tėvais, ateiviais^ jau nesusi
kalba lietuviškai. Kurie dar 
arčiaus bažnyčios gyvena, 
tai nors į kelintą dieną atei
dami į katekizmo ir lietuviš
kų pamokų, šiek tiek prasi
lavina lietuvių kalboje. Bet 
kurie gyvena toli nuo- baž
nyčios, retas kuris ilgesniam 
laikui pasiliks lietuviu. Jau
nuoliai neretai’ tuokiasi su 
svetimtaučiais, na ir, tik su 
labai mažomis išimtimis, žū
va jie tautai. Beveik visos 
mergaitės išteka už svetim7 
tąučių, o tankiausiai italų, 
kurių čia yra / gyva balą.’ 
Žiųrėk jau lietuvaitė ir einą 
prie altoriaus su kokiu 
“Bambino.”-Gžil už tai jų 
perdaug - kaitinti ir- negali
ma, nes jos užaugę tankiau
siai būna namieje, vaikinai 
gi išvažinėje vfto visas val
stijas ir jaučiama? Jų stoka. 
Kiti vėl susiieško svetimtau
tes arba nemano greitu lai
ku vesti. Na< susidaro to
kios aplinkybės,1 kad mer
gaitės nenorėdamos visą gy
venimą būti netekėjusios ei
na už to kaš ima. Tas, be- 

lštautėjimo banga irgi 
sparčiai -ritasi-, ant šios apie- 
linkės lietuvių^’ Gyvendami 
išsiskirstę, savo mokyklos 
galima tikėtu jei žmogus 
skaito miegodamas.

abejo ne naujieną ir tarp 
kitiy kolonijų lietuvių.

Nors yra visokių, bet ap
lamai imant, Providence’o 
lietuviai yra geri žmoneliai. 
Beveik visi jie yra čia atvy
kę iš Vilniaus rėdybos. Dau
giausiai nuo: Nočioš, Rodū
nios, Varėnos, Alytaus ir 
Daugų. Randasi keletas šei
mynų. Kauno ir Suvalkų rė- 
dybų, bet tokių mažai.

Tai tiek šioje apžvalgoje 
buvo galima pasakyti ’ apie 
čia gyvenančius, mūsų išei
vius lietuvius. - •'

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik-. 
ščipnybSs. Lietuvių kalbon iš^ .

f du yra duonkepiai ir še- 
jari valgomųjų daiktų 
&ttuves. Iš pastarųjų, tur- 
rgeriausiai išvystytos bus 
Ant. O. Avižinio ir p. 
gandro Vaitkūno. Ki- 
^silpnai verčiasi. Beje 

susidėjęs su svetim- 
pusiau, išdirbinėja 

aką, “sode”. '
«A»-- ■ }

lietuvių profesijonalų ir- 
fceperdaug Jioje apielin- 
įe,, Yra vienas gydytojas, 
uediktas Čiapas, kuris 
agiausiaį lietuvius aptar- 
sjair yradraugi jų mėti- 
[ gydytoju. Viešame ta- 
ųągyvenime jis su lietu- 

ligšiol nedalyvauja ir 
U reikalų neat jaučia, net 
prie’ parapijos nepriklau- 
P Yra taip pat vienas fo- 
įlįstas, p. Bronislovas 
laitis. Turi jis gražią 
diją, geroje vietoje, ir 
N) neblogą “biznį.” P-nas 
vkrdasčiočys pasekmin-

timnkams moksleiviams per 
kum Kiški ir kitus, Tautos 
Fondui, Šv. Kazimero Drau
gijai Kaune ir kitiems vie
šiems, prakilniems reika
lams duota, tik rekorduose, 
tankiai nepažymėta kiek.

Tarp svarbesnių šios ko
lonijos įvykių du yra, itin, 
pažymėtinu: tai atsilanky
mas a. a. J. E. Arkivyskupo 
Jurgio Matulevičiaus, D,ZD., 
rugpj./L2 ir 13, 1926 nn, ku
ris netik teikėsi į mus, išei
vius, prakalbėti, mūsų dva
sią sustiprinti ir varguose 
paguosti, bet dar malonėjo, 
mūsų kolonijoje pernakvoti 
ir Šv. Mišias mūsų bažnytė
lėje atlaikyti ir palaiminimą 
suteikti. To įvykio vietiniai 
lietuviai nepamirš, kol gyvi 
bus.

Antras istorinis šios kolo
nijos atsitikimas taipirmas 
eentralinės “organizacijos 
seimas. Seimą čia laikė L: 
D.B*,rugpj. 30 ir 31 d., 1927 
tu. Seimo įspttdžiarilgai ’pa- 
siliks šios kolonijos lietuvių 
atmintyje. Daug čia buvo 
rengiama įvairių vakari}, 
apvaikščiojimų ir prakalbų: 
daug lankėsi su įvairiais 
tikslais kviestų ir nekviestų 
kalbėtojų, bet dėl stokos vie
tos vardų ir dienų jų atsi
lankymo negarsinu. Galiu 
priminti kad tarp kviestų 
kalbėtoji), tankiausiai buvo 
prašomas p. Antanas Mile
ris, advokatas iš Worccster, 
Mass.

Dvasinis lietuvių stovis 
taip pat nebldgiausis. Tu
rint savo parapiją ir kifnigą 
lengvai galima bile kada sa
vo sielos .reikalus aprūpinti. 
Tik reikia geros valios ir ge
ro noro. Progų-gi pasitaiko 
gana daug. Kartą į metus 
daroma 40 valandų atlaidai: 
du kartu pakviečiama sve-v 
timu kunigu, kad duoti žmo- 
nėms progą lengviaus priei- 
ti^išpažinties; kas .du metai 
laikomos misijos po savaitę 
arba ir dvi. Taigi pasitei
sinti vargiai kas kuomi nors 
gali, jei -savo sielą užmirš
ta. O visgi randasi tokių 
katalikų, kurie pamiršta sa
vo pareiga^ ir tik po kelių

metų atsimena kad dar Ve-Jie įsisteigti negali, o vaikai 
ykii išpažinties neatliko. 
Ant’nelaimės yra ir tokių, 
kurie bijo atsižadėti katali
ko vardo'ir save katalikais 
iš papročio vadina, bet jo
kių kitų katalikę žymių ne
simato. Tokiems kataliko

* *

vardas taip pritinka, kaip 
auksas, atsiprašant/ krūvai 
mėšlo. Priviso čia tokių, 
dvasios ubagų, laike visokių 
suiručių, nepasisekimų ir, 
perversmų. Žinoma vargiai 
jie kad ir buvo .stiprūs, į- 
sitikinę katalikai. Tarp baž
nyčios atmatų randasi ir-to- 
kių, kurie neva pirmiaus 
darbavosi dėl vietinių žmo
nių labo ir girdavosi 'kitiems 
sekančiai: “Aš nedirbčiau 
jei sau ant čeverykų negalė
čiau užsidirbti!” Tokie če- 
verykai kartais labai bran
giai atseidavo, bet užtaigi 
tie žmonės “dirbo.” Besi
keičiant laikams, persimai^ 
uė ir “čgyjgrvkų pirkimo 
gadynė, V užsiraukė duosni 
surinktų pinigų mašnelė ir 
“basi darbininkai” pakriko. 
Šiandien, kurie darbuojasi, 
visi yra apsiavę ir visus su
rinktus pinigus ten atiduo
da, kur jie priklauso, eėve- 
rykų neperka./
. Iš tokių atskalūnų Kata
liku Bažnvčia kenčia nuo-f*■ 'v

stalius, nes ne tik patys nuo 
jos atsitraukė, bet, kaip su
puvusi bulvė aruode sveikas 
pūdo, bando kįtus nuo jos 
atitraukti. Atsiskyrėliai nuo 
tikėjimo ir bažnyčios menką 
naudą neša tautai ir,tėvy
nei, Lietuvai. Tokie tan
kiausiai tampa bolševikais, 
nihilistais, ateistais ir patys 
nežino kokiais skystais. Jei 
kartais kada irbando su
rengti kėkią pramogą (kaip 
kada gal ir geram tikslui), 
tai stengiasi prisigaudyti ne
susipratusių kataliku. Jei 
tas pasiseka; tai ir pramoga 
pelninga. Bet jei tik kata
likai neatsilanko; tai “Lik 
sveika pašei pa,” rengėjai 
neužtektinai surinko centų 
pamokėt už svetainę.

Laikraščius vietiniai lie
tuviai skaito gana apsčiai. 
Iš katalikiški) turbūt dau-

inančių aukštesnius mok
ytaj kolonijoj irgi ma- 

jTėvų Marijonų Kole- 
|į,mokinasi p. Antanas 
iąs, o vietinės vidurinės 
jpdas, “High Schools’’ 
wyos keli vaikinukai ir 
raatčs. Daugiausiai jau- 

pabaigę, ar nėpąbai- 
ti&tdinę mokvkla skver- 

dirbtuves. Kaip ku- 
tetkitokio išėjimo ir nė- 
|įpt daugel iš jų patys 
į® sau.'galvas sukti ir 
ftįkad geriaūsis duonos 
į&.tai iš dirbtuvės par- 
O; mokytis tingi ir ne- 

Daugel tėvų ir norėtų 
Įfetaikus pastatyti geres- 
Kgyvenimo sąlygose nė-* 
g#ys randasi, bet vai- 
>8' stoka ambicijos, 
y&iems Lietuvos reika- 
E>.Providenee lietuviai 
inera tiek pasidarbavę 
|4dtij kolonijų; atsižvel- 
fcįrienok į jų _ sunkią

ji V;
' 7*1



9- Moterų 
JO. Skrendi 
JL Trisdefi

bUVO duodama bučiuoti Šv, 
T*resė$ į Relikvija. Altoriai 
buv° papuošti gyvomis raudo- 
Bomis rožėmis, kurias aukoju 
K«ros valios pavapijonys / Į®-> 
gerbimui Šv. Teresės. Ypač

3 Šeimynų 12 kambariu. Galia 
nupirkti nebrangiai su mažu įą 
Šimu. $300 įnešti. Šiuomi tarpu, 
ra tušti kambariai ant trečių t 
bų. Namas randasi So. Bostdi 
po nupą. 81 Sįlver St. P. L AP 
NAS, savininkas, 349 School S 
Stoughton, Mass. Telefonas 741^ 
Stoughton. ? . .

jautis v gyvą • jšv,;.. Teresę, 
kvijorins į kurį įdedama; 
•Teresės relikvija nepa- 
do gražumo vaizduojantis 
ą monstranciją papuoštą 
Jonų rožių vainikėliu ku- 
tarpe brangūs akmenėliai, 
gi dabar mūsų klebono-rū- 
du turime Šv. Kazimiero 
Šv. Teresės relikvijas, Į".

riMHffims-žeidės po
Taipgi turime geriausio 14 sp 

dpl automobilių ir liaip viąokRlų 
laistyti ptipų ir kitokių įrankių. 
Upę į pirkėjo najpuS.

Apart paminėtų

VALSTIJOS PROKURORAS 
TURĖS PAŠVĘSTI PILNĄ 
Z'LAIKĄ :

Atstovas. Edgar F. Į?ower 
iš Winthrop įnešė į.Legisla- 
tftrą bilių, reika
laują, kad valstijos jn’oku- 
roras pašvęstų. visą laiką 
pareigoms užimamoj vietoj.

Šis kilius dabar iškeltas 
t u r būt dėlto, kad ateity iš
vengti tokių bylų,, kaip da
bar yra prokuro^d y^ead- 
ingo. Pasirodo', kad jis ei
damas valstijos uždėtas pa
reigas turėjo užsiėmęs daug 
ir pašalinių darbų.

?- ŠiaĄafcciąly (dzūkiška) ---------
3. Jojąu dieną (augftani balsui)—L
4. Ko Uutdit sveteliai----- ____s—
5. Siuntė mane motinėlė ________
6. Vai aš pakirsčiau-------:-------- —
7. Saulele Raudona--------- 1-----L-

KOMF. VAWBWOD4nrO8
1. Jau kelias LietuVąl.-. _
2. Dvi dainos—Į------ ;---------------

lykų, turime 
dt kitokiems

pačios___ _

15 kambarių, viriągąjosios 
mados įtajayniai: ėfairtra; g»- 
ząs, maudynės skalbynės eto. 
ir šiluma ant pinko aukšto. 
Namas randasi geriausioj So. 
B ostone vietoj, arti byčių. Sa
vininkas nori važiuoti Lietu
von įr todėl namą parduos pi
giai. šaukite: So. Boston 0620.

licijos draugija' įspūdii^ ajHi 
vaikščiojo geg. mėn.iškilmes, 1 
rodydama meilę Panelei Šven
čiausiai, savo Globėjai.

Apie 200 odai iečių, baltai 
pasipuošusių, mėlynais kaspi-| 
nais, ėjo procesija iš mokyk
los svetainės į bažnyčią. T

. jįjįįv"** ' ■ 'i

Bažnyčioj, altoriai buvo ar-Į 
tistiškai papuošti; ypač Pane-I 
lės Švenčiausios, ant kurio vai-1 
dyba paaukavo karūną ir du Į 
bukietu gplių, savų Motinai, t

Toliau sekė prirašymas nau-1 
jų narių, Apįe 40 merginų Į 
prie altoriaus sudėjo įžadus iri 
priėmė medalius ir diplomus. I

- Laike sumos Sodalicija gie
dojo -giesmes prie Panelės 
Švenčiausios, kas darė dideli| 
įspūdį žmonėms. | -c j

iškilmėse dalyvavo kuK K. j 
Valaitis.

Per šv. mišias, dvasios vą-l 
dAs, kum j. čižauskas, pasakė

i I įspūdingą tam pritaikintą pa, I 
mokslą, ne vienas nepamirš il
gai tuos Dievo žodžius.

Laike sumos visos nąrėaj 
priėmė šv. komuniją. Visas I 
iškilmes tvarkingai vedė pats 
klebonas su pagelba. valdybos.,

7 Po sumos tapo nutrauktas
7 paveikslas visos Sodalici.jos, 

kuris bus vėliau patalpintas 
ląįkrašlyje;; h. .Z, " ■ \

nimas turi tokį prisirišimą 
prie bažnyčios. Džiaugiasi tė
vai ir motinos matydami savo 
dukreles tarnaujant -Panelei 
Švenčiausiai ir priimant Šv. 
Komuniją kas mėnesį. '

Vaikinai turi kliubą, Šv; 
Jurgio Pąrap, Kliųbas, kuris 
yrą skaitlingas nariais ir gra
žiai gyvuoja, gi merginos, — 
Sodaliciją, iš virš minėtos iš
kilmės suprantama kaip pui- 
kiai gyvuoja. | “Margutis”

.80 >

‘‘S.30 Ji■■■■■■■po- ,
į’ «n>Avreuip pigios ■

1. Atartuosjyairos dainos __ .50 -i
2, Tiyi dainos _ .40

3-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 280 
Third gatvės, So. Bostone. Parak 
duoda labai pjgįaį- Kreipkft&ftRs 
PETRIKIENĖ, 280 Third St, jSg 
Boston, Mass. (G.-2Ž)

parskhjooa'3 
GBOCĖRNfi ir BUČRRNŠ. Bizįjį 

gerąi išdirbtas. Dėl inforraącijų 
kreipkitės pas WĄLTER JĘĘ, 
Z1K, 879 E. Firet St, So. Bospm, 
Maas. . ■ - (G.-18)

nijos ambasadoriaus Washing-

■ ■ ' .»»HMM} "■JV*.*

' •-.-j > •i ’vv . v'A tęs. Tąpgi grįežš.didžiiiliš| 
»enąs.k Valgiai bus karalįs- 
<į. Kas nedalyvaus gailėsis.
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rime jo įkūnijimo
nž-jihiu-rnariu snvargnsnu' jS- 
eivrro; fairiį

uždraudė vergiu pre- 
s nanamg Po fafe
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