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KIEK BEDARBIŲ VILKTUI
VILNIU^SU Bedarbių skai

čius Vilniuj pefeifų šavhity 
padidėji iki 5,319 žmonių.

'mokami per bolševikų reali*' 
tarę atstovybę Pekfnge. •

. . . , < 1 -‘t rtjl
Taipgi sužinota^ kad ndty 

kariuomenė buvo prisidėju- 
si prie kantoniečiy. Iš Han- 
[kotv skelbiama .kad-Borodį- 
Inas

INTERNUNCIJAUS 
AUKA

paleidimas, dėl to laikiau rei
kalingu paaiškinti jo priežastį 
plačiai Lietuvos visuomenei, 
kad ji susimąstytų, kas rei
kia daryti, kad Lietuva atsi
stotų ant tvirtesnio kelio. Val
džia yra šiandien susirūpinusi 
ne partiniais sumetimais, o ge
resniu mūsų tautos, mūsų kraš
to likimu, dėl to ji siekiasi 
iluomonės ne partijų, o visų 
mūsų krašto gyventojų. -Ji no
ri žinoti, kaip jie junta ir ką 
jie mano.

Kaip 1918, 1919 ir 1920 me
tais nepriklausomos Lietuvos 
kūrimosi pradžioje, kada man 
teko pirmam budėti jos sargy
boje ’ “
bos Pirmininku, paskum Vai 

~~ ~ tikjtaų
tos jautrioji vienybė išgelbėjo | 
mūsų kraštų, taip ir dabar te- 
gali vieninga mūsų lautps vai- 
kų nuovoka visus sutaikinti ir 
jųjų geros valios talka sustip
rinti mūsų mylimą. Lietuvą.

Ir šitoji mintis vertė mano 
šiuo raštu kreiptis į jus, Lie
tuvos sūnūs ir dukters!

Respublikos Prezidentas 
A. SMETONA.

KIEK BEDARBIŲ RUSIJOJ

MASKVA.— Ofieialinė- 
mis žiniomis, iš 10,313,000 
visos SSSR miestu darbi
ninkų šių metų- Įregistruota 
1,271,000 bedarbių/vadinasi, 
320,000 daugiau, negu per
nai. Iš viso tik 400,000 be
darbių gauna piniginę pa
šalpą vidutiniškai po 16 rūb
ini mėnesiui. 50 proc. visų 
bedarbių sudaro moterys, 30 
proc. nemokantieji jokio 
amato ir 20 proc. — inteli
gentai. ~ ~

LONDONAS. — Skelbia, 
kad Kauno miestas esąs ap
gulos stovyj. Tas padalyta 
dėl bolševikų pasikėsinimo 
nuversti valdžia.

BOLŠEVIKAI PRAKIŠO 
$10,000,000

SHANGHAI. Kinija. - 
Pranešam, kad Rusijos bol
ševikai sukėlimui revoliucini 

I • TT*- 4 • • -v ‘ 11— * * , v

.T. E. Arkivyskupas L 
Schiopa, šv. Tėvo Internun- 
cijus Lietuvai, balandžio m.

v>-’sių. Kai kas pasakė,, kad 
W1 i'užpuolikas atkeršyjo , Ke- 

•renskiui už persekiojimą 
imperijos oficierių Rusijoj.

Apie šios žinutės teisingu 
mą reikia paabejoti.

■Kai kurios smulkmenos dėl 
Latvijos Prezidento 

rinkimų}

RYGA. Latvijos seimas 
73 balsais prieš 23, vienam 
susilaikius, balandžio 8 d. 
išrinko Latvijos respublikos 
prezidentu Gustavą Zen^ga- 
lį^ buvusį tautos tarybos vi
cepirmininką, buv. steigia
mojo seimo narį ir buv. ka
ro ministerį.

Jo kandidatūrą pastatė 
seimo centro grupės. Už jį 
balsavo taip pat socialistai 
ir ūkininkų blokas.

Prieš prezidento rinkimus 
nacionalistų sąjunga .buvo į-

MASKVA 
holševikų vado Ruthenber- 
go, kuris mirė Chicagoje, 
pelenus nuvežė i Rusiją ir 
patalpino Kremlino sienoje. 
“Graboriais” buvo Bukari-1 
nas ir EnghdaL

NEW ORLEANS. — Pranešama, kad valdžia susiru- 
pinus potviniu, kuris gresia miestui Ne\v Orleans. Šia
me mieste gyvena pusė milijono žmonių. Gyventojai, jį 
pač iš miesto pakraščių kraustosi į saugesnes vietas. ’ r.

Valstijos diktatoris planuoja, prakirsti užtvarą prie 
Mississippi upės kranto, toliau nuo miesto, ir leist vandenį 
i laukus. Tuo būdu bus užlieta virš 100,000 akerių žemes.

Valstybės sargai ir policija saugo tas vietas, kur gre
sia pavojus nuo užliejimo, kad išgelbėjus gyventojus. 
Šimtai atsarginių laivelių plaukioja gelbėjimui gyventojų^ 
Gyventojai nerimauja, nes valdžia įsakius išsikraustyti* 
nenurodo vietų kur jie galėtų apsistoti.

INŽINIERIAI ABEJOJA, KAD PRALAUŽUS UŽTVARAS 
IŠGELBĖS MIESTĄ

__ * V 4
MEMPHIS. Tenn. — Nuo žemosios pietrytinės Loui- / 

sianos iki aukštesnios centralinės Arkanso ir.Tennessee,.: 
nauji karavanai stojo gelbėti nuo potvinio nukentėjusius 
žmones. Armijos inžinieriai vis dar abejoja ar pietryti- ■ 
nes Louisianos gyventojų pasiaukojimas leidus ,užlieti 
šimtus1tūkstančių akerių žemės išgelbės Ne\v Orleans mies- - 
tą. Arkadas mieste nukentėjusių nuo potvinio skaičius J 
pasidaugino. Raudonasis Kryžius juos visus aprūpina 
maistu ir drabužiais. Apie 5,000 žmonių likusių be pa
stogės suvažiavo į miestelį Monticello.

Šimtai kaimelių užliejama kasdien ‘Mississippi upes 
pakrantėse. ------ » -.t.—'

* GARDINE VISUOTINIS
.STREIKAS

VARŠUVA. — “Ptzegląd 
Wieczorny” rašo. kad Gar-1nas, kantonieriy patari 
diite iškilęs visuotinis strei- pasiruošęs aefoplanu 
kas. ' Streikuoja visos įmo- dieną atsiradus pavojoje 
Jifs. neišskiriant vnndentie- bėgti iš Kinijos.i * .
ko/elektros stoties, telefono. Taigi kantoniečiamą * 
Kai kuriose vietose dirba< smukus ir bolševikų mil 
kareiviai

I
 Buvęs Louisianos valstijos gubernatorius John V. 

Parker po kelių konferencijų su valstybės sekretorium 
Hooter’iu liko paskirtas j>otvinio diktatorium. Jam pa
vesta tvatkyti Mississippi pakrantės taip, kaip jo supra
timu būtų geriausia ir saugiausia.-

Sako, kad šiame mieste judėjimas eina kaip paprastai. : 
. Trys tūkstančiai akerių žemės dar aplieta vandeniu, kad. 
. sumažinti iniestui pavojų. Tik keturi ar penki akeriai 
i neįigteją.

tuve, stotis ir du gyvenamu namu nesunaikintu,: bet ir, 
tiems gręsia pavojus.

KERENSKIS VĖL GAVO 
ŽANDINĘ .

CHICAGO
-24 d. buvo surengtas Ke
renskio pagerbimui bankie- 
tas. Sužinoję caristai apie 
Kerenskio 'atvykimą į Chi- 

•»cagą nusprendė kokiu nors 
nno bolševi-|būdu jį pažęminti. Salėj pa- 

.sirodžius Kerenskiui vienas 
•earistas kiVto' jam ‘pebr žan
dą su tokiu smarkumu, kad 

ją vyriausybę ir vėl pastatyti net apsvaigino. Tuoj kilo 
buvusią ligi gruodžio 17 d. triukšmas tarpe susirinku- 
Netrukus sąmokslas buvo 
siškai susektas ir drauge 
jo kaHnrinkais buvo suimtas 
Seimo atstovas, liaudininkų 
frakcijos narys, Pajaujis, kurs • - . v • . --
prisipažino dalyvavęs sumoks- ! iau dvi zandini Ke
to organizavime. įrenakis gavo Amerikoje.

Bolševikų laikraštis “Iz- 
viestija’’ iš kovo mėn. 27 
dienos praneša, kad Mas
kvos Sovietų Taryba nuta
rusi išgriafuti šias Maskvoje 
esamas rusų bažnyčias (cer
kves): 1) Trijų Šventųjų, 
2) dvi Dievo Motinos.bažny
čias ir 3) Vieną didelį vie
nuolyną esantį prie gatvės 
Oehotriyčyje riady. Tai tik 
šiems metams- ir tai vienoje t * •
tik Maskvoje. O kiek tie J<» isųioktyp ;
barbarai sugriovė per pra- (kAntoriieriams $10,000,1 
ėjusiu eile metu visoj’ Rusi- į-Sako,; kad pinigai buvo 
joj?!*

' mirties bausmė 
ATIDĖTA

Gnbematoris ir Taryba leido 
Madeirai gyventi iki 

z liepos 10 d.
Gubernatoris Fuller ga

vęs peticiją prašant atidėti 
mirties bausmę Madeirai 
kaipo svarbiam liudininkui 
Sacco ir Vanzetti byloj, nu
sprendė tą padaryti.

Madeiro turėjo žūti' bal. 
28 d. už nužudymą Wrent- 
hamo banko kasieriaus, 1924 
m., o dabar mirties bausmė 
atidėta iki liepos 10 d.

Quben®toris Fuller per
žiūri Sacco ir Vanzetti bv- -V*.
los rekordus ir spėja, kad 
jis ar tik nepaskirs komisi
ją išnaujo perkratyti ir ga
lutinai išrišti visus nesusi
pratimus ir prašalinti abe
jojimus.

teikusi valstybes konstituci- 
jospakeitimo projektą. Ei
nant juo, prezidentą tiesiog 
rinktų penkeriems metams. 
Be to, valstybės prezidentui 
būtų Suteikta teisė paleisti 
parlamentą. Pasiūlymas, su
kėlė seimui didelius ginčus. 
Balsuojant, pasiūlymas 50 
balsi} prieš 43 buvo atmes
tas. Už pakeitimą balsavo 
ūkininką} sąjunga, tautinin
kai, naujakuriai, Latgalijos 
ūkininkai ir dešiniosios ma
žumos.

Vakariniam popietiniam 
posėdy naujai išrinktas val
stybės prezidentas G. Žem
gala prisiekė konstitucijai.

6 d., įteikęs Respublikos
Prezidentui "kredencialus, tą 
pačią -dieną paaukojodLietųr 
vos pavargėliams ir našlai
čiams tūkstantį lirų, įteik
damas juos asmeniškai šv. 
Vincento a Paulo pavargė
liams šelpti Dr-jos Centro 
Valdybos vice pirmininkui 
kan. J. Stakauskui. Jo Eks
celencija tuo būdu pareiškė 
tikrą Lietuvos tautai meilę 
ir širdingą užuojautą jos ne
laimingiems vaikams;

Draugijos C. Valdyba gi
liai sujaudinta Jo Ekscelen
cijos dosnia auka, mato, su 
kokiu atsidavimu Lietuvos 
gerovei Jis imasi eiti šv. Tė
vo Intemuneijaus pareigas 
ikaip įvertina organizuo- 
tfi«' labdarybės reikšmę — 
pejišldrt' Jb Ekscelencijai kafr- 
šČiaMsių padėką: '

Šv. Vincenta a Pauto pav. 

š. Dr-jos
Centro Valdyba

V. liaudininkų frakcija sku
biai įnešė Seime interpeliaciją 
dėl to suėmimo. Ministeris 
Pirmininkas, atsakydamas ton 
interpeliacijon, paaiškino, jog 
yra pakankamai rimti} įrody
mų, kad atstovas Pajaujis puo
šė sukilimą ir kad dėl . to jis 
turi būti laikomas kalėjime ir 
teisiamas. Be to, Seimui buvo 
pasiūlyta dėl krašto ramybės 
pasmerkti atst. Pajaujo ruoš
tą sąmokslą.

Seimo dauguma 
ninku, socialdemokratą, lenki}, 
žydą ir klaipėdiečių frakcijos 
— ne tik jo nepasmerkė, bet 
dar pareikalavo iš valdžios, 
kad paleistą iš kalėjimo atsto
vą Pajaujį, ir jai pareiškė ne
pasitikėjimą.

Kadangi grįžimas į senąją, 
valdžią būtu pražūtingas (o jo, 
rods, norėjo minimoji Seiąio 
dauguma), nes nustumtą mū
są šalį dar pavojingesnin pa- 
dėjiman, nekaip tas, kuris pri
vedė prie gruodžio 17 d. per
nai metą įvykio, tai man, sto
vinčiam valstybės priešakyje, 
nebeliko kitos išeities, kaip tik 
paleisti Seimas. .. ■ x • ...

t

* ' ;, Pernai metų pabaigoje Lie
tuva buvo likusi be valdžios, 

‘ į ir man tuomet buvo pavestas 
i! I; jos likimas. Kad nekilti} ne- 
| į | ; tvarios, pasirūpiąau tuojau 
į (t j suderinti gruodžio 17 d. įvykį 
’ Į *. mūsų šalies pagrindiniais į- 

statymais. Pastačius mane Pre- 
i X Į zidentu,' kai d-ras Grinius, ver- 
1 - čiamas aplinkybių, atsisakė iš 

jo vietos, naujas Ministerią 
’ > Kabinetas, ant greitąją suda- 

i rytas ir ^vedamas Ministerio
* Pirmininko prof. A. Voldema? 
. 1 ■ ro, ėmėsi darbo teisėtai nusta- 
‘ x tytomis sąlygomis, vadovau

damasis mano nurodymais.
Nors Seimas nuo gruodžio 

i ‘ 17 d. nustojo tos reikšmės, ku- 
rios jis turėjo ligi to laiko, Mi- 
nisterių Kabinetas vis dėlto 

'ryžosi mėginti drauge su juo 
dirbti. Savo' deklaracijoje jis 
paskelbė, kaip ir kuriais pa
grindais jis tikisi išvesti Lie- 

‘ • tuvą iš sunkios padėties, ku
rion ji pateko per paskutinius 
kelerius metus.*

Deklaracijoje tarp kitą da
lyki} . buvo nurodyta, jqg. Tei
kia pakeisti Konstitucija ir 

kad^ būt^1 gkhma*ISė 

tuvai turėti pastovi ir stipri 
' valdžia, kuri, mažiau priklau- 

- sydama nuo partiją, teisingiau 
valdytų šalį, ir kad Seimas 
būtų bent per pusę mažesnis, 

'mažiau pinigų kaštuoti} ir ge
riau sugebėtų dirbti valstybės 
darbą.

Tokia valdžia bus tuomet, 
_ -kai Prezidentas bus renkamas 

ne Seimo partiją, o viso kraš- 
' to, ir kai jis turės daugiau va

lios, nekaip gali turėti einant 
esamąja Konstitucija.

’ -V - Turėdamas tokį Konstituci
jos ir Seimo rinkimą pakeiti- 
mo projektų, kur§ buvo, keti
namas neužilgo įnešti Seiman, 

v Ministerių Kabinetas buvo nu- 
sumanymų. 

žemes ūkiui, prekybai ir savi- 
__ ___ valdybėms pertvarkyti.

ffe.* ' Buvusios valdžios Seimo 
; 4 frakcijos, priešakyje su valst. 

liaudininkais, griežtai pasisa
kė prieš M. Kabineto progra
mą, ypačiai prieš Konstituci
jos ir Seimo rinkimų įstatymo 
pakeitimus. To priešingumo 
nežiūrėdamas, jis laikėsi savo 
užsibrėžtos linkmės ir ėjo Sei
man su eito mažesnių įstatymų 
projektų. M. Kabinetas manė, 
kad nors negaji sutikti su Sei- 

_ mu pagrindiniuose dalykuos^ 
tai kad bent galės per jį įvy-. 
kinti antraeilius darbų suma
nymus,* būtinai reikalingus 
mūsų kraštui. Sis tas ir pasi
sekė tuo keliu įvykinti.

Bet neilgai taip truko. Val
džia patyrė, kad kairieji pa
kurstos, pradėjus -j 
ką ir baigiant liaudininkais, 
ginkluotu Sukilimu, kurin no
rėta įtraukti ir kariuomenės^ 
dalis, ruošiasi nuversti esamą-

Lietuvos Sūnus ir Dukters! »iii mm

1 ; -F
. rr i * iJ U 1

■ ?r

į■i

1
- - 1

U/?

I į- '

' ' ’ ■'■'daraisi
■ A.J • .^3-

-

* v “ •



ŠAULĖS ORGANIZUOJASILIETUVOS KURORTAS
LIGONIMS

Didžiausia Dievo bažnyčia
,vą varnų.

Statistikoj daviniais Lietu 
voje

Produktas P. Lorillard Co., Ist. 1760

lavonų atrado 

įstebėjo apie tą

atsigaivelėja ir sustipre- 
£jli. Jie padeda atlikti ūkio 
ąęirbus. Tuose pačiuose na-

mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros

SIŪLOMA PASKOLA
Tenka sužinoti, kad vie

na olandu firma siūlanti 
mums 4 milijonus dolerių 
paskolos be nuošimčių už ta
bako monopolijos suteikimą.

NAUJAS AUTOMOBILIAMS 
.SURAS

KAUNAS, c-
fahrlkas £laiped<

mes klausėme 10,000 OLD GOJLD rūkytoju ... 
Beveik Pkiekvieną kalbėjo apie'ju malonumą 
gerklėje.Jie nekandžioja liežiuvio ir nedrasko 
gerklės . .. “ Tai švelniausias cigaretas”... 
taip tai jie nubalsavo., <

' SAUJAS LAIKRAŠTIS 
4 “ KRIKŠČIONIS DE- *
f mokeaus**

Balandžio pabaigoje pasi
rodys naujas laikraštis Liet. 
Krikščionių Demokratų par
tijos Centro Komiteto lei
džiamas. ^Redaktorium pa
kviestas partijos Pirminin
kas Kun. Krupavičius. Lai
kraštis skiriamas partijos 
reikalams. Bus: gvildenama 
partijos ideologija ir pro
grama; aiškinama partijos 
organizacija; nušviečiamas 
partijos vaidmuo valstybės 
kūrimosi stadijoje ir toli
mesniame gyvenime; vysty
masis partijos prieš karą, 
laike karo-^-Rusijoje ir Liė- 
t n vbje. B us t a i p pa t ta l pi - 1 

narni straipsniai informacT- 
nio pobūdžio iš Lietuvos po
litinės padėties, iš ekonoimi 
nio gyvenimo ir kitų svar
bių sričių. ■ -

Celiulozos 
Loj pagami

nto naują mohmains ir auto
mobiliams kurą iš medžio

• ..'2. ' *; »
Spirito su tam tikromis prie- 
K»aišou)is.>;< ’ •

Tnžimerių ir specialistų 
komisija’’’ Klaipėdoj darė 
bandymus išmėginti tą kurą 
praktikoj ir priėjo išvadą, 
kad iš medžio spirito paga
mintas kuras tinkfe nutomo- 
hilių motorams varytį. Yrą 
vilties, kad šis Klaipėdos'dabar yra ypatingai ištolnr* 
criiuliozoe fabrike pagamin* pintas automobilis ir. maty
tas motorams kuras galėsimai, tuo,kad traimi piliečiai 
pakeisti iš užsienio įvežamą 4’rftdeda vią geriau suprasti 
benzinų. laiko brangumų.

i
AUDA 8BNBUAMB
i apskrities ’vSldyba 
eigusi Stonaičiuose 
is v.) senelių irpįp- 
irieglaudą. ; Į prie- 
priimami seneliai ir, 
i, tiek vyrai tiek 
pkurie%ettlri turto 
Ii <Įąon»s užsidirbti.

' Dabar Irije^ąp^į^ yra 27 

asmehyXpWF*^ 
jųata 1^27 metams padarytą 

C tį) žmonių. Prie prieglaudos 
.^ra ūkis iš 48 ha dirbamos 
f Hmės, kurį apskrities val- 
įf tįrba gavo' parceliuojant 
^•(Stonaičių f oi vaiką. Visas 
f gyvas ir negyvas ūkio in- 
| 5^ntorius supirktas apskr. 
? valdybos. Iš ūkio gamina? 

'rfcas prieglaudai maistas, o 
nepagamina, perka. Daug

MAr.ni
FULKTM AVT KfcfclŲ—"D-ko” 
Siųsdami užsakymas arba pin

Letnva-Latvi ja tai'pvalstv- 
hiifejĮLD^aies latviai pa- 
siulTsuriiosti gegužės 15 ar. 
22 dd. bet lietuviai su šiuo 
labai ankstvvu terminu ne- 
sutiko ir klausimas lieka ne
išspręstas.

Lietuva-Bstija tarpvalsty
binės rungtynės įvyks Kau
ne rugpjūčio 13 dieną.

Pagamintąjį kurą minė
tam fabrikui leista pardavi
nėti auto’ bendrovėms.

JtjDYBŲ, GIMIMŲ IR MIRI- 
MŲ SKAIČIUS

^Statistikos biuro žiniomis, 

Klaipėdos Krašte 1926 
j§jbuvo 929 vedybos. Gimė 
iSfifeo 3272 kūdikių, iš jų 
1667 berniukai įr 1605 mer
gaičių; į tą skaičių įeina ir 

I I2ft negyvai gimusių kūdi- 
kųj. Mirė išviso 2170 žmo- 
iiig; iš jų 1072 vyru ir 1098 

k.moters. Viso iki 1 metų ani- 
; žigus mirimų 510. Tokiu bū- 
pfcS26 metais priaugo vi-j 

> krašte 1102 žmonės.
Flfertigiausia mirę dėl senat
vės, būtent viso 118, toliau 
| eina širdies organų ligos — 
^.48.' plaučių džiovą^ 26, apo- 
| piękcija. kraujo nubėgimris 
g ir ęmegenų ligos — 25, kvė- 
iphvimų organų ligos — 25, 
L plaučių kropozinis uždegi- 
rmas — 23, kokliušu — 14. 
Ū Visokiomis kitomis ligomis 
£ sirgusių mirusiųjų skaičius 
tepasidalina mažesnėmis skąįt- 
Eįmčmis. Verta priminti, 
įlcftd praėjusiais metais gyi- 
raftPteirė tik 2 žmonės, gi, ta 
pHia A ’Įh 
lupŪJL mirė jau 15'žmonių.,

fe TJgvaa :>. •. ■ žm.mh .z.s

| PASTABESNĖS
į . VteŽMUNESC

AMALIAI. Ktfvo mėn. 21 
|,Q. prie geležinkelio .kur ne- 
tjfoli Amalių dvaro A malkos 
nĮŲHis pęrkerta geležinkeli, 
teįtrastas visiškai nuogai iš- 
I rengtas motiTb’S lavonas, su 
|akmeniu, prilįstu prie kaklo

L Žmones*.tąj lavoną atrado 
ĮnR&K kai p«i 
|v^ą, kame jis giliojo, susi- 
Įpykusią ne|kiprastai didelę

Birštono mineralinis šal
tinis ‘‘Vytautas’’ per dieną 
išmeta 24 tūkstančius kibini 
Vandens- su mineralinėmis 
medžiagomis.: Į 'metus “Vy-j 
tautas’’’ išmeta 15 vagonų 
valgomosios druskos. Ma
tyti, kad mūsų žemės klodai 
turtingi mineralinėmis me
džiagomis, tik mes nemoka
me jų sunaudoti. Docentas 
p. Kaveckas sako, kad mū
sų kai kurie mineraliniai 
šaltiniai (Birštono ° Vytau
tas”) turtingi radio spindul
iais, kurie turėtų didelės 
reikšmės gydymui.

Vokiėčiaivokupavę Lietu
vą. jau turėjo gerus planus: 
mūsų šaltinių, sodos, kalkių, 
durpių klodų sunaudojimui. 
Tr tai buv£ rimto pagrindo' 
tokiems* vokiečių* sumanyk 
inamst Vertėtų i V hunus' su1 
sirūpintl mineralimų turtų5 
ieškojimu, nes jų -mes daug 
turime.

loja Kunigas ir. SAUVALIŠKI DARBAI į 
, . ■ KRUOPIAI (Šiaulių ap.) | 

ko prieglaudai H Rudausi^ dvar^1W_ 

savino 1926 -m»»prie Žemės 
Ūkio Ministerio Krupavi
čiaus'. Matininkas būto at
likęs išmatavimus. Buvo nu
savintas ir to dvaro miškas, j 
Bet, žiūr, 1927 metais šitą 
mišką to dvaro savininkas 
pradėjo stipriai kirsti, kaip • 
savo. Žmonės dėl tokio dar-1 
bo nerimauja. Valdžia ture- į 
tij į tai atkreipti savo akį. Į

'trūksta, labiausiai viršųti- 
Afių rūbų. Bet palyginus su 

kas jau įgyta, tas. tru
kumas yra mažmožis. Tiki- 
^S5si. kad apskr. valdyba iš- 
^įu'kusi upe krašte neskęs.

- ------------------
^ŽLeckaitis išvažiuoja 
IS KĄNADON?
g&ILKAVIŠKIS. Mieste 

rimti gandai, kad bu- 
profsojūsų karalius Sei- 

ĮjffiĮi atstovas Plečkaitis likvi- 
OT>jąs savo turtą ir ke$ąą£ 
^feižiuoti Kanadon. Laiminė- 

kelionės!..

**■■■ ■■■ ■ i —

PARDUODA DAUG 
AUTOMOBILIŲ

Patirta, kad, nepaisant ta
riamos sunkius ekonominės 
padėties, dabar- Lietuvoj 
parduodama dhug iidVntuį- 
bilių. Siais nietais per.pn^ 
muosius tris, mėn&siiis>, Am^ 
rikos Lietuviiū Akcini! Bert- 
drHtČ pardavė 45 “Ford au

tomobilius. Pernai tuo me
tu buvo parilnota 17 Fordų. 

<Toks palyginamai nejuipras- 
Itas Fordų pirkimas yra pa- 
alskbiamas tūd, kad Foi*d 
ilnhar t.-i-a c-rvalirtiral

te juos rūkyti -
w£seoertr.'m i,,' fi
.t i. r.*.: o r; • i ri <;-■ ,,-y. ■ ■ OMrtiO JU [;,t9HHHT*"Tr V b« '1 / Fs ? i 1 .

: - • • t • -c < rn-

- Statistinės žinios u 
LIETUVOS KATALIKŲ

GYVENIMO :
- Gautomis iš Centralinio
statistikos Biuro (žiniomis 
gyventojų surašymo metu 
1923 metų rugsėjo 17y dieną 
Didžiojoje Lietuvoje katali
kų užregistruota 1,739,393 
žmonės/ ? i-i . 5

Trijų metų (1923-25-26) 
prieauglis 75,117.

^Todėf galimi manyti, kad 
šių metiL§ausįo iuėnesio 1 d. 
Didžiojoje Lietuvoje katali
kų buvo apie 1,820,000 žmo
nių.

Klaipėdos krašte gyvento
ją surašymo metu 1925 -me
tųx sausio 20 dieną katalikų 
užregistruota 7,501 žmogus. 
Apie katalikų jungtuvių, gi
musiųjų ir mirusiųjų skai- 

!čių Klaipėdos krašte per 
į:tris pastaruosius metus Cen- 
ti-alinis Statistikos Biuras 
žinių neturįs.

■ »• ..! 1 ’

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metalu o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. — Sbakespeare, J

ifANDAduif AS—-įvairtiš patarimai užsilaikymo •ir
višuomertiniaiao gyveniinei ParašS Kuri. A. Staniukynas._,___20e.

APIE KlATALI-K'V TIKYBOS TIKRYBĘ , pa^iniw>^fi tikybos, jos 
i .bgivabHiia -ypatybM. Ir tikjpjo kataliko priedermės. Paraše 
i Kunj jėzuitas Fęįjksps CozėT^ Į ... t - ' 1 '30a.

TRETININKŲ.ąUBIŲI^JŲS^^OO metą sukaktu v ėiris paminėti * /' 
aprašymas Sv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 viėduolijų 'Įstatai- ■ • 8ė. *'

HUCKįEBERRY HNNAS^la^ai įdoari apysaka . r ? | , ?5e.

PATAĘJ^E:^ p^pkintmas moterims jų asmeninia-
me, šeimyniniame ir visuoųieniniame gyyęnime, Parepgė

, ; . ei . : , , I . < l V' ' ", • - | 1 , ' • l. I J t

BEN-HUk—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir; plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila. r, ( ■ ,jt ■ -6 ,__________ 1.50

TEN GERAI, KUR; MŪS. NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- —K 
viams sekasi Amerikoje. Paraše Kun. J. Tuntas^_____________ 50c.

TRYS .KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apy&ka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMėLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie jvai- ' 
. rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.'

’ * • ’ ' ' ' ' 4 ! ' i' - r
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45es

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio__ ______________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uošis_75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis. _______ _________ ------------------------------ iLaaffĮfe

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.- _______ - .......... ................ -15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimictis____________ ____________________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a____________ _______________________ •_  -_15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-
' nigas Tarnas Žilinskas -- ------------------------------------------------50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio________________________50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ■ ____________L_25e*
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___ _______50e.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______15e.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
f Rusijoje, _ ________________________;_______________________ 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa
' gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _______ L__________ 50c.

LAlSffi—(poejna). Parašė Vaitkus , . ■________________________ 50c.

MŪSŲ. TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-
’ tė Jonas M->ŠSrvinta.<F . ' ,t^c-

BITĮNiNKAS. Parašė Tėvas Jeronimas įje&aitis ..... .V———J&fe.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. šeškfevičius ir B-vė, Kaunas._40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina --------------------------------------------------30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas—------------10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stačias, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A Vasys.—25e.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gy venimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavaievičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais--------------------—----------------------- $1.00

-■ • *

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS _
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius <¥-' ------- . ,&■

1 BLAIVININKŲ HIMNAS-Česlovo Sosnausko _____________ ___ 15c.
. EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Ūpera Miko Petrausko 5.00

ŠIŲ NAKCELY_______________________ _________________________30e.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _____________ ' . '____________ 20c.

: VAI AŠ PAKIRSČIAU _L___________  • V 20c.
;- UŽ^LENGĖH- -■ - ----- ■ • ___________30c.

SKYNIAU SKYNIMĖLĮ  _________________ ___________ 10e-
LIGHO (latviška) _____________________________________________ 10e.

neturėsi
> H -.S: < '■

Naujas ir Labai malonus Cigaretasiv
Kąuno šaulių būrio šaules 

pradėjo organixuotis į atski
rą moterų šaulių grupę,- ku
ri stato sau tikslą suburti H 
šaulių eiles visas Liėtitvdš 
moteris. Tuo reikalu š. m. 
kovo 14 d.„ Įvyko būrio mo- r ’ 
t«ai susirinkimas, kuriame 
iši-inkta valdyba iš p. p. O. 
Putvinskaitės, H. Ivanaus
kienės, Auguliėnės, Narke- 
vičaitės ir Bulotaitės. Val
dybai pavesta išdirbti uni
formos projektą ir. paruošti 
šauliu motėm veikimo tai- 

■ * *• • «vkles. Sudarvmas moterų- •' • * 
šaulių grupės yra labai 
svarbus klausimas ir gyvas 
reikalas yra,, kad jų veiki
mas apimtų Visą. Lietuvą.] 
Pirmas Kauno šaulių žygis 
tuojau turėjo Įgerų i*ę^ta- 
tų, nes subruzdo taip pąt ųr, 
Šančių šaulės.,. ,. . tut

* , ~ - r-----------  n J. I !

Socialdemokratų frakcijos 
Seimo nariai:, PlečkąĮVis’ 

------ --------------- --- -------Purenienė, Bieliniu Gąįinis, 
yta arklių perteklius, iš)Ej)štcin«is, »Tgkubau^ąs, 

kurių galįtna Iriihi pairdiiotiįMarkelis ir Paptaųskaš pa-' 
apie 30,Ollin. Itadangi Šitie įsiėmė iš SeitKo kąįčeląruos. 

arkliai vra daugumoje prąs- lliudijimusį uzsivmo., paganų* 
tii veislių, arija visiškai nė- gauti.' Jų pšvyudžin pas&e 
nustatytos veislės, jįų kainos nemaža tautinių įbažumų at- 
lyra gana žemos.------------------- stovų.

I
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dangtis toks aptemęs,

žmogaus,

tai vienas vargelis.

Sukepus nuo vargo krūtine. 
Įdubus nuo smūgių, kirčių, 
Delnai net nuo darbo patinę 
Dejuoja vargely gimtinė... 
Paveikslas tai mūsų pačių.

Tikrai, kankinys tas žmogelis, 
Užgimęs ir augęs varguos, 
Jo draugas
Ir vienas tiktai Visagalis 
Gal vis kada nom jį paguos

Pažvelgia
Vargiai kas iš ten ką begaus: 
Tai kimba, bedalis, prie žemės 
Ir vėl iš jos vargų sau semias.. 
Ir vėl čia paveikslas

Draneū^ Ąk^d^n^jB^j^“

kdnigui Vi61eftA« jn -veUęa- 
lus apie visuomenę. ir lab
darybę. -C H

Išplaukia kiekvieną savaitę ' 
Sugrįžimui leidimą ir kitą 
informacijų kreipkitės pas;,

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

Žinių dėlei kreipkitės i vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.

Suspaustas, vargais surakintas, 
Toli, vai toli nuo dangaus, 
Nors “siekiamas tikslas jo šventas, 
Bet žemės grandims apipintas. . . 
Keno tai paveikslas? — Žmogaus

———  J. Jakutis

ŠIOS AŠARŲ PAKALNES 
KELIAI

Tūkstančiai kelių veda prie; 
paklydimų; prie tiesos—tik-- 
tai-vienas. — J. J. Russett-“'

■— — - - - ’ •

Amžiną atilsi duok 
” “Tegul 
Už gvvuo- 

pradžioje šv. Mišių,

PRANCŪZŲ DARBININKAI KUNIGAS PASIŽYMĖJO 
REIKALAUJA STATYTI

riai priklauso šiaurės Pran
cūzijos geležinkelį j, lipidas, 
.pastatydino daug namų sa- 
,vo darbBMnkams ir valdi
ninkams. Pabaigus statyti: 
namus buvo darbininkų at
siklausta ir leista balsuoti, 
ar jie nori bažnyčios. Bal
savimas parodė, kad 800 bu
vo už statymą bažnyčios, 15 
prieš. Taigi bažnyčia bus

se. Ordenas veda 5 vidun- sfaforria* 
nes mokyklas, kuriose 2408 __________ _____________  .
mokiniai. ■ ....... ..  ■... i

V.M. Stulpinas & Co.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ UNIJAS
Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portrts, Pagryžimo Pennitreę 
fr Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės 
pas:

V.H. Stulpinas &Co-
3311 So. Halsted Street - 

Chicago, III.
Notary Public

Bertrand’as parašė 
daug raštų apie prancūzų 
Afriką, puikią šv. Augusti
no biografiją ir knygą apie 
šv. Teresę.
I 1

TARPTAUTINIS ARTIMO 
MEILĖS KONGRESAS

Tarptautinė artimo meilės 
draugija • 1927 m. rugsėjo 
mėn. 20-23 d. ruošia štras-

- - — <r

burge (Prancūzijoje) tarp
tautinį artimo meilės kon
gresą. Tuo būdu pirmą kart 
bus progos visame pasauly
je išsiplatinusioms katalikų 
artimo meilės organizaci
joms susieiti, pasikalbėti a- 
pie patyrimus ir veikinio bū
dus, nustatyti bendrądarbia- 
vimo taisykles tarptautinės 
reikšmės artimo meilės klau- į 
simais. Smulkesnių žinių bus 
suteikta vėliau. |

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
BaĮKn, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai- 
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

kUfljgaikščio tarn
ai atsitolinai nuo 
Sugrįžk, sugrįžk 

Dievo! Tik Dievo ma- 
spindulys gali ap- 

kiti, kaip Sardanapalas .šviesti aptemdintą protą ir 
linksmybėse; o da kiti, kaip .parodyti, kad ramybė ran- 
Saliamonas bei Platonas iš- l^asi vien Dieyuje. Gal nėši 

i bedieviu, girtuokliu ar pa- 
įleistuviu. Bet gal esi pik
čiurna, mėgstąs pažeminti 
kitus, nekantrus; “Kits%i- 
to naštas nešiokite ir taip iš- 
pildysite Kristaus įstatymą” 
(GaL.6, 2), sako Apaštalas. 
Klausk savęs, ar nėšį na
muose ardytoju ramybės?

žemės laimingiausias ? Nu
stebo, kada išminčių^^AiG- 
dė niekam nežinomą lūšne
lėj gyvenantį žmogėlį^ĮTaš 
vargšas žmogelis,” ' 
meldžiu išminčius,- “yra, lai-į 
mingęsnis ant šiaudų glėbe
lio, negu tu, karaliau, ant 
brangių šėdynių/nes.aniolas 
ramybės rūpestingai jį glo
boja, ko nesiranda tavo pa- 
Jociuje.”

Patyrę kaip brangintina 
yra ramybė ’ prisižiūrėkime 
kada mes ją apturime, kada 
prarandame ir kaip galime j 
ugrąžinti. . „
Per šv. Krikštą žmogus 

patampa Dievo vaiku bei 
dangaus, piliečiu. Liekame 
priimti į Jo malonę. Die
vas mūsų prieglauda ir stip
rybė, 
bes, todėl ir turime ramy
bę. Bet ar ant visados ? Tol, 
pasiliekame ramybėje 
Dievu, kol užlaikome jo įsa
kymus, kol už liūno smagu
mų žiupsnelį ar už itamoną 

neparsiduodame šėtonui. Ki-. 
tais žodžiais tariant, kol ne
patampame nuodėmės ver
gais. Nuodėmė išvaro 
nūsu dūšios Dievo malone oV i.

su ja ir 
pragaras ten 
ramybė'.

įjokime, pavyzdin, žmo
gų, kuris per nuodėmę atsi
skyrė nuo Dįevo, kuris ieško k nutoldami tuo, 
sau laimes 'vien žemiškuose ^ko suvilti. Tjd gal ir tu esi 
daiktuose. Vieni kaip anas prigautas 
'Aleksandras Didysis ieško ^vbės. ' G 
ramybės didelėse pergalėse; Dievo, 
kiti, kaip Cezaris, galybėj; P1™ 
kiti kain Krjisnc tnrfp • rln lonės

Kas ieško žemės ne dangaus, - 
Varguolis atbžiams apsigaus! 
Kas Dievą ras — čia laimėj si 
O ten, o ten, per amžius švęs, 
Avęs šventę amžiną dangaus.

(“Žvaigždė”)

so. < Tiesą* apksu galįma nu
sipirkti daug dalykų, išsky
rus ramybę. žmogus pa-

Kam Dievas yra -visu kuo
mi, to širdis prie Dievo, o 
kas pamyli Mamoną, to ir 
širdis prie jo. Jau iš šykš
tuolio veidogStima iškaity
ti jo nerimas^, susirūpini
mą.

Imkie tolesniai nedorėlį. 
Sveikata kaip , medelis kir
mino pagriaužta. Žmonių -iš-

Kainos Stačiai į Klaipėdą:
TREČIA KLIASA_________________________$107.00
TURISTINĖ TREČIA______________________ $117.00

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA KLIASA____1_____________________ $181.00
TURISTINĖ _1_______ _ ________________ :___ $190.00

Revenue Tax ir Head Tax Atskirai
Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA________ 1__________Gegužės 3-čia 1927
ESTONIA...................  Gegužės 24-tą 1927
LITUANIA ___  Birželio 14-tą 1927
LtTUANIA----------------------------------------- Liepos 19-tą 1927

DVI SENIAUSIOS VENGRI 
JOS VIENUOLIJOS -

' Benediktinų kongregacija 
Kfartinsbėrge dJbs&turi 268 

vienuolius, jų tarpe, 191 ku
nigus, 56 ^auklėtinius, 16 

;le darbuoja-Į 
jose dirba 29. 

(ĮrĮeiiUb veda vieną univer
sitetą ir:8 gimnazijas, kame 
mokosi, .viso, 2,912 mokinių. 
Cįstersų kongtegaci j a. ir či a 
,turi'ĮL73. narius, 84 dirba 
mokslo darbą, 19 parapijo-

PRANCŪZŲ AKADEMIJA

Vieton mirusio Prancūzų 
Akademijos ’nario Maurice 

juokiarųas, sąžinės išmetinė- Barrės į tą garbingiausią 
jamas. .0 prie tam žinia, Į mokslo įstaigą priimtas ka- 

kad “neturi tėvainvstės talikas rašytojas Lonis Ber- 
Kristaus ir Pievo karalys- trand. 
tėję” (Efez. 5, 5) ar nesu- 
ardo ramybės?

Pagaliaus imkie girtuok- 
Nesibijome Jo rūsty- Kame 31Š Ieško ramybės ?

1 Pildamas mukius į savo vi
durius sugriauna sveikatą, 

su Sugadina karakterį, pažemi
na gerą vardą, ir užtraukia 
|ant savęs ir artimųjų skur-. 
dą ir vargą.’ Ar begalima! 
.turėti ramybę? Kokį susi- I 
raminimą girtuoklis randa 
švento Rašto žodžiuose, kur 
aiškiai pasakyta: “Neklys
kite !.. girtuokliai... dan- 

ramybe. Prasideda daus karalystes nepaveldės 
kur baigiasi (1 Kor. 6, 10): Įsivaizdink j 

jei gali Sodomo-Gomoro gy
ventojus ir nelaiminguosius 
pragare. Jie prarado ramy- 

Dievo. Jie

Paguos,, bet tiktai ne kiekvieną. 
Kas Dievui aukoja vargus, 
Kas melsdamas dirba kas dieną, 
Kas šluosto rasotą blakstieną, — 
Tasai tik palaimintas bus!

(‘'Žvaigždė)
< • I

—!T H?- ~~ -
j’odo, kąip brangintina yra 
ramybė, z Ramybės Kuni
gaikštis ;atėjo, Ji šį,pasaulį 
kaip tik tuo laiku* kada bu
vo apsistoję karais buvo ra
mu.'Į^agorių dievnaniid Ja
nuso Surys buvo uždarytos. 

‘Nuo Įtdmulos'aikų iki Ce- 
SąHė Augusto Januso šven- 
tykios durys .buvo uždarytos 
tik du sykiu: Pirmą sykį 
kada, viešpatavo Kurna Pom- 
pilijus, antrą sykį tarp Pu- 
rdk karų.': Trečią sykį Kris
tui užgimštant, kuomet Die
vo aniolas paskelbė “Garbę 
auktybėse Dievui, o ant že
mės ramybę geros valios 
žmonėms. Šv. Povilas Apaš
talas Gromatoje įEfeziečius 
'sako, jog Kristus yra mū- 

i... Ir atėjęs skel
bė ramybę jums toli buvu
siems ir ramybę tiems, ku- 
rįe arti buvo (2, 17). Bū
davo, išgydęs ligonį ar atlei
dęs nusidėjimus taria: “Eik 
(ramybėje;” “Aš jums pa
lieku ramybę, duodu jums 
Įsavo ramybę,” tarė Apašta- 
|lams Išganytojas. Tad ir 
Apaštalai visur skelbė’ ra- 
'mvbę. Visose Apaštalų Gro- 
matose randame linkėjimus 
žmonėms gyventi ramybėje.

Laimingas tas žmogus ku- 
’ ris gyvena ramybėje. Kuo
mi yra saulė augmenims, 
druska valgiams, tuomi ra
mybė gyvenimui. Skaniau- 

1 šieji valgiai be druskos ne- 
gardūs. Taip ir žmogus ga
li būti sveikas, gražus, tur
tingas ir garbingas, bet jei
gu neturi ramybės visgi ne- 

' laimingas. Šv. Grigalius Ni- 
zietis sako: Niekas nepada
ro gyvenimo taip saldžiu ir 
maloniu kaip ramybė.” Ar 
tat neverta patirinėtir prie: 
monių užlaikymui ramybės?

Vienas turtingas ir galin-
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KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

įvyks

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI 

Laivu ‘‘LITUANIA’* Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.
Ką akimis žmogus pamatai, tai am žinai neužmiršti

PRANCŪZŲ KATALIKŲ 
.JAUNUOMENĖS 

DRAUGOVĖ”

įteikė popiežiui raštą, reikš
dama savo paklusnumą baž
nytinei Vyriausybei. ^Ta 
jaunuomenė ruošiasi šių me
ti} rugsėjo mėnesį sukviesti 
viso pasaulio katalikų jau
nuomenę į Liurdą pasitarti 
apie bendro darbininkų 
apaštalavimo būdus ir sąly
gas.

Ekskursijos į Lietuvą į|
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS ;

Tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą be persėdimo
Geriausi laivai, geriausia kelionė ir geriausias užlaikymas. I ! 

Smagiausia važiuoti su dideliais lietuvių būriais ir apturėti kc- , ! 
lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia kan- j j 
kintis mažiukais laivukais kad pasiekti Klaipėdą, Lietuvos uos- ; 
tą. Išplaukimai tiesiog į Klaipėdą yra šiose dienose; Gegužės 3 ' 
d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); Birželio 14 d. | 
(su didžiausia Lietuvos Vyčių ekskursija); Liepos 19 d. Va- | 
žiuokite šį pavasarį į Lietuvą ir pasidžiaukite yisais gražuliais j Į 
ir linksmumais; praleiskite ten vakacijas, nes pigti ir smagu. '* 
Laivakorčių kainos:

3 Mėsa į Klaipėdą .......................................... $107.00
Turistų 3 klęsa ....<........................... $117.00
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 kl. (rouud trip).... 181.00 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistų klesa ____ ___ .196.00

Labai žemos kainos 2-ro« klesos (cabin). Visais ekskursijų rei
kalais kreipkitės asmeniškai arba laiškais, o aš padarysiu, kad 
kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. Apart agentūros lai
vakorčių pinigų siuntimo ir kitų reikalų užlaikau krautuvę vi
sokių vyriškų, moteriškų ir vaikams apatinių drabužių. Pas ma
ne gausite gerą tavorą ir pigiau negu pas svetimtaučius. Atsi
lankykite ir paremkite savo tautietį. ,;

JONAS SEKVS
177 PARK STREET HARTFORD, CONN.

---------- ----- . i -

~ Aš jums palieku iamy4>ę, 
duodu jums savo ramybę,' ne 
kaip pasaulis duo<Įa, aš jums 
duodu? iČJono.; 14, 27); ;.j ,.

Vos Ramybės Kunigaikš
tis spėjo įžengti į šį pasau
lį, tuoj aniolai paskelbė ant 
žemės ramybę. Išeidamas 
iš tos pasaulės ir gi Kjęis|us 

.pasakęs paliekąs ramybę. 
Bet kuomet mes prisižiūri
me į gyvenimą, lengvai per
sitikriname kaip mažai jos 
tėra. Viešpatijos paskendę 
baimėje ir nerimasčiuose, 
nes puikybė ir godulystė 
nuolat’gelanda mirties gink
lą. Draugijose nesutikimų 
bęi vaidų niekad netrūksta. Įslj ramybė 
O šeimynų ar daug rasime, 
kurias globotų šventa ramy
bė? “Nėra ramybės bedie
viams, sako Viešpats Die
vas” (Iz. 57, 21 Į; “nes ra
mybės kelio jie nepažįsta. 
Nėra Dievo baimės jų aky- 
se” (Rym. 3, 17-18). Nėra į 
ramybės, nes žmonėse stoka 
geros valios. Ramybė te
viešpatauja vien to žmogaus 
širdyje, kuris.yraJDievo ma
lonėje, santaikoje su savim 
ir su artimais. Tad pažin
kime ramybės vertę, ieško
kime ir jos laikykimės.

Daug yra ant žemės bran
gintinų daiktų. Sidabras, 
auksas, brangakmeniai turi 
didelę vertę žmonių akyse; 
ir tikrai. yra brangintini. 
Bet ramybė viršija visus že
mei 4ur|ns. Raibybė; yra pa
matu pasitenkinimo, o kur 
yra pasitenkinimas, ten yra 
džiaugsmo ir laimės. '

Šventoji mūsų Motina 
Bažnyčia kart-kartėmis pra
šo Dievo žmonėms ramybės. 
Kunigas pakrikštvjęs kūdi
kį, liepia eiti ramybėje. Vys
kupas teikdamas Sutvirtini
mo Sakramentą meldžia ra
mybės. Net ir už numiru
sius melzdamiesi dažnai sa
kome 
jiems Viešpatie, 
ilsisi ramybėje.’ 
sius 
kunigas garbindamas Dievą 
aukštybėse, w tuoj prideda 
prašymą, kad Visagafe-su- 
teiktų ant žemės ramybę ge
ros valios žmonėms. Prieš 
]3at pakilėjimą kunigas mel
džiasi kad Viešpats mūsų 
dienas savo ramybėje su
tvarkytų, o tuoj po “Pater 
Noster” maldauja Visaga
lio: “Duok, meldžiamasis, 
ramybę mūsų dienose.” Tre
čią sykį kalbėdamas “Dievo 
Avinėli” baigia žodžiais: 
“duok mums ramybę.”

•Kunigas duodamas pabu
čiuoti relikviją ar kryželį, 
taria “Pax tecum,” ramybė 
su tavimi. Įeidamas į stubą 
prašo Viešpaties suteikti ra
mybę tiems namams ir vi
siems jąme gyvenantiems. 
‘ ‘ Ramybė jums ’ ’—tai, Kris
taus sveikinimo žodž+ąiZČais 
žodžiais Apaštalams liepė 
sveikinti, sakydamas:“Jku
riuos tik namus įeisite, pir
ma sakykite: Ramybė teesie 
šitiem^ namams. Jei tenai 
bus ramybes sfinHS, jūsii ra
mybė ilsėsis ant. jo ; jeigu ne, 
ji sugrįš prie jūsų”_(Luk. 
JO, 5-6).

Visas Kristaus gyvenimas

mintyje bei proto išvystime 
F T Clf A^OTiT TC? *r v's nerarrifis> nepatenkin-ŲOtVIivlUO -NeVgiiiAi kada-žmogui
IOS VAnkd’ :{ ii ” “ ’ 'norėdamas užgesytį troškulį 
— . -. ~ geria sūraus vandens: juo
gas Lydijos princas vardu ^au^iau S°ria, «tuo labiau 

Krėsas sykį- klaupia išmin-d1.1?^^’ ..... . v j > T ai
čiaus kas



Sovietams Nesiseka

klansnų aiškinai-^ 
/ i . . . J .. ■

“Spaudoje buvo kaltini
mų, būk valdžia prasižengu
si įstatymams, ‘atstovą su
imti galima esą tiktai Sei
mui sutikus’ (Konst. § 38), 
kuo taip. tik, pasireiškianti 
atstovo neliečiamybė. Rei
kia pastebėti, kad neliečia
mybė gali būti suprasta dve
jopai: arba kaip su asme
niu susieta teisė, kuri tada 
priklauso tam asmeniui, kttr 
ir kada jis bebūtų, arba tik 
kaip teise, suteikiama einant 
tam tikras pareigas.
.“Mūsų konstitucija težino 

tik antrosios rūšies neliečia
mybę, kaip tai matyti aiš
kiai iŠ Konstitucijos § 37, 
[kur pasakyta: “Atstovas 
dėl savo kalbų, pasakytų pa- 
reigas einant, negali būti 3°^ 

teismo baudžiamas.” Vadi
nasi, už kalbas pasakytas ne 
pareigas einant jis neša ly
gią su visais kitais atsako
mybę. Dar daugiau, parei
gas einant jis neliečiamas 
tik už kalbas, bet už darbus 
vistiek turi atsakyti ir at
sakyti bendrąja tvarka. Tai 
dar aiškiau matyti iš Kon
stitucijos § 63, kur pasaky
ta, kad mmisteriams dėl pa
reigų ėjimo iškelia bylas 
Seimas, o sprendžia Auk
ščiausias Teismas. Seimo at
stovai čia nepaminėti, vadi
nasi, jie iš bendrosios tvar
kos neišimti. _

“Taip buvo suprastas ir 
praktikoje šis konstitucijos 
dėsnis. Mūsų teismų prakti
ka žino nuteisimo baudžia
mosiose bylose viešojo ar 
privatinio kaltinimo Seimo 
atstoviu Niekam lig šiol nė- 
atėjo į galvą prašyti Seimo 
sutikimo iškelti jo nariui 
bylą arba įvykinti įsiteisėju
sį teismo sprendimą. Buvu
siojo prezidiumo Sęime ju
risprudencija mėgino eiti da 
toliau, kai d-ras Staugaitis 
sake pirmininkaudamas, 
kad prezidiumas nori pra
nešti atstovo Trimako kal
bos stenogramą prokuratū- 

' rai, kad atstovui būtų iškel
ta byla.
“Jeigu gi kriminalinės bv-

• los keliamos atstovams be
■ Seimo sutikimo ir sprendi
mai vykinami irgi be Seimo 
sutikimo, tai .kaip tenka ta
da suprasti Seimo sutikimas 
atstovui .suimti t Visa atsto-

■ vo neliečiamybė sueina klau- 
’ siman tardomosios priemo-
■ nes, kuri, jeigu būna lais- 
J vės ateisimas, atiduota Sei- 
į mo kontrolei. Pirma nei
• šios priemonės imtis, polici-
• ja arba teismo tardytojas
• privalo atsiklausti Seimą valdžios.
*• pritarimo. Bet nė ši taisyk- . .
• lė hera absoliuti: suėmimas
:|itt flagranti nereikalauja a m

kaltėiis, kurio darbas tęsiasi 
ilgą laiką, gali būti suimtas 
įvairiu laiku' įr visada bus 
suimtas in flagranti.

“Kad keliamas atstovui 
Pajaujui kaltinimas tėra tęe 
šiamas darbas, negali būti 
nė mažiausios abejonės. Juk 
vienas iš pamatinių jį kal- 

. tinti straipsnių — tai Bau
džiamojo Statuto 102 str., 
|kuris kalba apie sąmokslą. 
O kiek laiko tęsiasi sąmoks
las, suėmimas bus visada in 
flagranti. Taigi negali būti 
nė mažiausios abejonės, jog 
atstovas Pajaujis suimtas 
visai teisėtai, neprasižen
giant nei konstitucijai nei 

Į jokiam kitam Lietuvos įsta- 
Ivmui.”

■?nng£ Valstijų biuras, bebandydamas įvairios rūšies elek- 
tromotives jėgas išrado naują būdą, kad neišsilietų supiltas 
skystimas iš indo nežiūrint kaip jį nevartysi. Toks indas bus 
labai naudingas pervežimui per okeaną įvairių skystimų, šis 
išradimas susideda iš dviejų bakselių, vienas vidury kito tam 
tikruose Rėmeliuose. Nežiūrint kaip išorinį bakselį nevdrsį, 
indas visuomet bus savo vietoj.

Lietuva ir Vatikanas
Apaštalą Sosto atstovas įteikė 

kredencialas Respublikos 
Prezidentui

Bal. 6 <L Apaštalų Sosto 
Internurici jus Lietuvai Mon- 
seignoras Schiopaįteikė Re
spublikos Prezidentui kre
dencialus. Įteikdamas Įgalio
jimus, Monsėignoras Schio
pa. pasakė tokią kalbą: 
j- P._ Prezidente,

Turiu garbės įteikti. J ūsų 
Ekscelencijai kredencialus, 
kuriais Jo Šventybė Papa 
Pijus XI, mano prakilnusis 
yalduvas, teikėsi mane ak
redituoti Apaštališku Irrter- 
nuncijum prie Jūsų Eksce
lencijos. •

Šis paskyrimas sukelia 
manyje nepaprasto džiaugs
mo. Jis duoda man ypatin
gą privilegiją būti pirmam 
pontifikaliniam diplomati
jos atstovui Lietuvoje. Jis 
yra. iškilmingiausias Švento
je Sosto pripažinimas šios 
šaunios jąunos Respublikos 
nepriklausomybės ir suvere
numo. ’

Jūsų brangios Tėvynės is
torija, tradicija, net jos gy
vybė remiasi, p. Prezidente, 
šia dvejopa sąmone: religi
nė ir tautine sąmone. Mano 
paskyrimo tikslas yra kaip 
tik stiprinti dievotos Lietu
vos religinė sąmonė, — Lie
tuvos, kurią Jo Šventybe 
myli iš visos širdies, — stip
rinti kas kart glaudesniais ir 
draugiškesniais santykiais 
tarp Lietuvos Vyriausybės 
ir Šventojo Sosto ir gerbti 
jos tautinę sąmonę visur, 
kur tik ji teisingai bei gar- 

‘ bingai pasireiškia.
Aš sutinku, P. Preziden- 

šiam paskyri
mui visas savo pajėgas, ku
rias semsiuos iŠ geriausiojo 
Dievo pagalbos ir 
tikėtis

Po gruodžio 17 d. įvykių 
visa socialistų* ir sandarje- 
čių spauda pranašavo Lietu
vai bankrotą. “S^ra” di
džiausiomis raidėmis paskel
bė: “Prasideda nepasitikė
jimas Litui Lietuvoje” ir 
“Apie lito sAkim?-labai 
galimas daiktas.” Reiškia*1 
paš sandariems nebuvo ir 
nėra abejones (nes savo raš
to neatitaisė), kad Lietuvo
je litas “nusmuko” ir kad 
šalis eina‘prie “bankroto.”

Bet valdžios priešiniai 
visai ką kitą rodo. Pajamų 
gauta kur kas daugiau negu 
išlaidų padaryta. Kredito 
padėtis taipgi pagerėjo.

Lietuvos Banko padėtis 
socialistams ' šeimininkau
jant, buvo susilpnėjus, gi 
nuo gruodžio mėn. pereitų 
metų, Įvedus šaly tvarką ir 
prašalinus bolševizmo pavo- 
jų;_ėniė stiprėti ir šiuo lai
ku Lietuvos Bankas turėjo 
galimybės paskirti 4 milijo
nus litų žemės ūkiui kredi
tuoti.

Be to, iš Lietuvos išve
žama į užsienį daugiau pre
kių negu jų įvežama iš už
sienio.

Lietuvos valiuta šiandien 
yra daug stipresnė negu ji 
buvo prieš gruodžio!?d. Tą 
įrodo skaitlinėmis, nes gruo
džio 15 d. svetimos valiutos te pašvęsti 
Lietuvos banke buvo 36,615,- 
974.48 lt., tuo tarpu kovo 
mėn. 15 d., svetimos valiu- 

. tos buvo jau 41,037,210.59 lt.
Be to, apyvartoje pinigų y-[eijos palankios valios^ bei 
ra bemaž ko 10 milijonų li- 

. tų 'daugiau negu prieš pat 
petversmą prie socialistines

Aimo pagrinde.
Septynėri metai prieš tai 

šitoje salėje toje pačioje vie
toje turėjau didelio džiaugs
mo priimti pirmą Apaštališ
kąjį Vizitatorių Lietuvai ąr- 
kivyskiipą Ratti, vėliau po 
kelerių metų, pakeltą auk
ščiausiu krikščionybės vadu. 
Pirma paprastas Vizitato
rius, paskum vyriausias 
Pontifikas, jis nuo to laiko 
mums reiškė tėviško susirū
pinimo, kurį parodo šian
dien iškilmingas priėmimas 
pirmojo Intemuncijaus Jū
sų Ekseelencijos asmenyje.

Tamsta, Monseigneur. tvar
tini, jog Tamstos paskyri
mas reiškia Šventojo Sosto 
iškilmingiausią mūsų Res
publikos nepriklausomybės 
ir suverenumo pripažinimą. 
Greičiau galima būtų pasa
kyti, kad tai yra tos nepri
klausomybės pripažinimo 
baigimas, kadangi Lietuva 
savo religijos dalykuose nuo 
šio laiko tiesioginiai paves
ta Šventajam Sostui.

Savo paskyrimo svarbiau
siu tikslu Tamsta pažymi, 
Monseigneur, religinės są
monės stiprinimą, tuo žygiu 
gerbti ir tautinę sąmonę. 
Darbo dirva yra plati ir 
gausinga, kadangi teks or
ganizuojant religijos gyve
nimą, tvarkyti . santykiai 
tarp Bažnyčios ir Valstybės. 
Mano parama ir mano vy
riausybės patiklus liendra- 
darbiavimas yra patikrintas 
Jūsų Ekscelencijai. Tamstos 

;—ta viltis yra man 
Lietuvą įgvja Nuo

širdų draugą. x
Kad geriausias Dievas lai

mintu Tamstos darbą.

šįmet sukanka 389 metų 
nuo išleidimo pirmosios 
uviii kalba knygos, Toji . 

knyga, lai “Catechlsmusa j > 
prasty szadei.” Jos tadoriu-' 
mi vra Martynas Mažvvdas.* * * 

Apie jį tiek žinome, kad jis 
mokėsi Karaliaučiaus, uni- r 
versitete, teologijos fakulte
te, j Universitetą baigė 1548 
met. Metais vėliau Mažvy
das buvo paskirtas Ragai
nės klebonu. Čia jis ir mi
rė 1562 metais.

Dr. J. Gerulis? Leipcigo 
universiteto profesorius, iš- • 
rodo, kad Mažvydas yra ki
lęs iŠ Didžiosios Lietuvos 
bajorų šeimos. •

Minėtojo veikalo beliko 
tik vienas ekzempliorius Ka
raliaučiaus universiteto 
knygyne. Jis savo veikalą 
skiria: “Ad magnum duca- 
tum Lituanie” t. y. Didžia
jai Lietuvos Kunigaikštys
tei.” ' -

Toliau seka lotynų kalba 
rašyta prakalbą, kurioje au
torius nurodo, kad daugelis 
lietuvių laikosi stabmeldys
tės, garbina medžius, žalčius 
ir kitus daiktus.

Po šios prakalbos vra ei
lės: “Kningeles paezias by
la Lietuvninkump ir Sze-
maicziump. y J- “ į • ’’

Jų pradžia tokia:
‘ ‘ Bralei, -seseris inrkjtl.,manb ir 

skaitikiėt.
Ir tatai skaitidami permanikiet.

Mokslą schito tėvai iusu traksz- 
davo turėti.

Ale to negaleia ne vienu bodu 
[-------------gfo'Trfi

Po “bylos” yra išspaus
dintos didžiosios ir mažosios 
raidės. Jas Mažvydas dalija 
į “balsines,” “dvibalsinęs” 
ir “sąbalsines.”

Po to seka “silabizavi- 
mas,” Dievo įsakymai, Ti
kiu į Dievą..., Tėve mūsų... 
Sakramentai, “urėdų įsaky
mai” ir 11-ka giesmių su 
gaidomis.

drįstu
iš Jūsų Ekscelen-

prakilnios Jūsų Vyriausy
bes užuojautos. »
* J tai Respublikos Prezi
dentas atsake:

Monseigneur,
Jo Šventybė Papa, Pijus 

>XI akredituoja Tamstų prie 
manęs Apaštališkuoju In- 
terouncijum. Man įduoda' 
mas kredencialus. Tamsta, 
savo prakalboje tik dabar 
esi palietęs ypatingai jaut
rias lietuvių sielon stygai 
religinę ir tautinę jos .sąmo
nę. Tai yra tikrai du dide-

asmenyje 
miela — '

Mažvydas savo raštuose 
vartoja daug svetimų ypač 
slavų žodžių, bet tai jam rei- 
kja atleisti, nes tais laikais 
dar nebuvo lietuvių rašomo
sios kalbos. Mažvydas buvo 
tikras lietuvis patrijofas, 
liet. kalbos^ mylėtojas. Jo 
raštuose randame toki pasa- 
kvma: “Trokšdami, kad ir 
mūsų* dainose visur, kur tik 
gyvena lietuviai, bažnyčiose 
viešpatautų vienų mūsų pri
gimtoji lietuviškoji kalba, 
kad vien lietuviškoje kalbo
je Dievo žodis a psak įlieja
mas būtų...”

“Rralaū milasis, skaitkfams ta
tai szinasi,

Jag tasai licszuvis daba C rvisch. 
kiesy.

Tadrin. jei xrasai kaky paklidh 
_ma,

Valaisi k be visakia uszvidegi- 
ma.”

M. Mažvydas Im va pir
mas. kurs rašė liet, kalki, 
dėt to jam teko datųr sun
kenybių pergalėti. Nors šia
me j***'0*.^0 yra daug ne
tobulumų. bet visa tai ne
žiūrint, jo vertė, ypač tais 
laikais buvo žymi.—“šalt”

f
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Tai buvo gražus rudenio ry- 
. tas, saulutė pradėjo leisti savo 

šviesius spindulius, bet lyg nu
jausdama pavojų vėl juos pa
slėpė. Mūsų 2-ro batalijono 4-ta 
kuopą jairėjo atremti kavaleri
jos ataką. Pradėjo lenkų arti
lerija smarkiai., šaudyti į mūsų 
apkasus. Mūsų batarėja ret
karčiais atsakinėjo granatomis 
ir šrapnelėmis. Pradėjo lenkai 
supti. Laukėme kol gausim į- 

. sakymą eiti pirmyn ar traukti 
atgal. Tik netikėtai pasiunti
nys pranešė, kad esame apsup
ti ir pasitraukti jokiu būdu nė
ra galima. Tad mūsų kuopa 
nutarė jėga pasidaryti sau ke
lią ir atsitraukti atgal. Čia ir 
prasidėjo smarkus mūšys. Len- 

. kai miške, o mes grynam lau- 
' ke. Bet po kokių 15 minučių 

mūsų' kulkosvydis ir artilerija 
privertė juos pasitraukti, mes 
žengėm drąsiai pirmyn. Tik 
staiga pajutau, kad mano kai
rėj! koja nebenori manęs klau
syti ir pajutau didelį skausmą. 

' Čia ir paliko mane kuopa be
gulintį. Šūviai nutilo ir pasi
girdo garsus “Valio.” Taip 
Jie eina atakon, d aš guliu be
jėgis. Žiūriu iš kitos pusės miš- 

x ko išlenda du lenkai, susistato 
šautuvus prie medžio ir eina 
pirmyn. Atstume apie 100 
žingsnių nuo manęs gulėjo"nu- 
kautas mūsų kuopos kareivis- 
Lenkai artinosi prie kritusios 
aukos. Prisiartinę pradėjo ru- 
bavoti . nabašninką, vienas 
traukė batus, antras vilko mi
linę ir tt. Bet aš neiškenčiau 
šio žiauraus darbo ir paskuti
nes jėgas, sukaupęs, suspau
džiau šautuvą,pridėjau prie pe
ties ir paspaudžiau gaiduką.. 
Lenkas pakilo nuo nabašninko, 
griebėsi už krūtinės ir susmų- 

„ko. Antras nutraukęs batus 
leidosi bėgti su jais miško link, 
bet ir jo toks pats likimas kaip 
ir pirmojo. Lietuvio Jšūvis ne
nuėjo veltui. Tuoj turėjau da
ryti, kad šautuvą nuo savęs pa
šalinti. Išardžiau spyną numė
čiau į šalį, o šautuvą numečiau 
į buvusią užpakaly manęs gra
natos duobę. Su nuosavu brau
ningu padariau tą,patį, kaip ir 
su šautuvu. t

Po kiek laiko žiūriu artinasi 
’ lenkų gauja, kurių pora atsi

skyrė ir eina tiesiai prie ma
nęs. Tuoj vienas priėjęs pa
spyrė su koja sakydamas: “ed- 
nęgo chama chulera zarauela ” 
(vieną chamą cholerą paplovė) 
Aš guliu akis užmerkęs, nes 
pirmiau teko girdėti, kad len
kai radę sužeistus pribaigia. 
Tuoj antras apėjęs aplink sa
ko: “on dobre buty rną!” (jis 
gerus batus turi!) Ir-griebėsi 
kruvino darbo.

Koliai traukė dešinės kojos 
batą, nors judinant sustingusį 
kūną buvo jaučiamas skaus
mas žaizdoje, bet vis galima 
•buvo kentėti. Bet galų -gale, 
kuomet ėmė traukti kairįjį, tai 
nejučiomis “Jėzus Marija” su
šukau. Lenkai persigando ir 

- atšoko į šalį1 mio manęs, 
po kiek laikO^Vėt pradėjo 
žiaurų darbą, keikdami 
čiausiais žodžiais. Galų

. laike 5-10 inin. gulėjau vieno
se apatinėse kelnėse, būtų ir 
tas nutraukę, bet buvo labai 
kruvinos. Viską paėmė ir nu
ėjo miško link kur gulėjo nu
kautas lietuvis ir'mano dvi au
kos — lenkai. Manau, gulėda
mas, kad turėčiau šautuvą, pa
sielgčiau su jupis taip pat, 
kaip ir su pirmaisiais. Bet vel
tui mano svajonės. Guliu ir

Bet 
savo 
pik- 
gale

tik Htepą kariirir
“’*?iriilgo_ mirė,' kpkio pulko 

ivanežinau. Tik nįąčiau

Jam buvo peršauta abidvi ko
jos ir krūtinėje l^ęnt trys šū
viai. Tai girdėjau kąip’ tetikai 

<jgyrė savo “sįrzelcus” kad ne
gerai'pataiko eliamams. ‘

Po kiek laiko aprišo mano 
žaizdą, kokiais ten pajuodu
siais marškiniais ir pasakė, 
kad ųpra toks silpnas gali eiti 
pėščias. Paskui davė tokius 
suplyšusius rūbus, kad pas 
mus joks elgeta nesutiktų dė-„ 
vėti. ‘ Apsirengiau ir su dviem 
palydovais iškeliavau lazda 
pasiramstydamas Nočos mies
telio link.

*• • *

Kelionė buvo sunki, bet var-. 
gaiš negalais pasiekiau Nočos 
miestelį tai buvo 18-X-1920 m. 
Ten mane priskyrė prie kitų 
belaisvių kurie buvo suvaryti 
viename ūkininko kluone. Val
gyt nieko nedavė. Rytojaus 
dieną t. y. 19-X-20 m. vos tik 
pasidarė šviesu, pradėjo eiti vi
sokių lūšių lenki) kareiviai, 
kurie pradėjo atiminėti iš lie
tuvių belaisvių rūbus, apsravi- 
mą ir kitus brangesnius daik
tus ir pinigus. Visą dieną lenj < 
kų kareiviai lankėsi pas belais- ; 
vius atiminėdami paskutinius 
daiktus ir pajuokdami spiaudė : 
Į veidus. Visi buvome privers
ti tylėti, nes vieno pasiprieši
nimas sukeldavo skaudžiausių 
smūgių visiems.

Septintą valandą nuvarė į 
kitą namąr-kur buvo daugjaus , 
belaisvių. Sutalpino apie 300 
belaisvių kur galėjo gyventi rie 
daugiau kaip 30. Netoliese No- 
čos iš kairio ir dešinio sparno 
buvo girdėtis smarkus šaudy
mas. Mus suvarė vėl į Nočos . 
•miestelį. Nočoje nakvojome* 
viename tvarte, kur buvo pa
statyta sustiprinta sargyba su 
keturiais kulkosvaidžiais. Kaip 
tik saulė patekėjo, mus išvarė 
iš miestelio, kur liepė visiems 
pievoje susėsti.

Sėdėjome' ligi pietų. Pava
karę mus nuvarė į Raudonės 
miestelį. Čia radome apie 400 
bolševikų belaisvių. Lietuvių 
apie 50 žmonių. Kiek palūkė
jus mus touvarė^lO kilometrų 
už miestelio. Ten nakvojom 
klojimuose pas ūkininkus.

Kitą dieną tai buvo 21-X-20 
m. ryto metu mus sustatė po 
keturius eilėsna. Tik pradėjom 
eiti, kai atbėgo#anaši į raga
ną boba, kuri pasakė palydo
vams, kad tuose namuose, kur 
nakvojome, kas ten pavogū po
rą sermėgų. Tuoj prasidėjo 
krata ir rado pa* belaisvius lie
tuvius, kuriuos pradėjo mušti 
šautuvų buožėmis. Pargriuvu
sius kaltoninkus ėmė spardyti, 
kol kraujas nepasirodė iš no
sies ir brunos^ Ne gana to, nuo 
visų lietuvių atėmė suplyšusius 
viršutinius rūbus if ‘> atidavė 
Imlševikams. Pairkorfi basi ir 
vienais baltiniais. Paskui mus 
vare Lydos miestelio link. Pa
kely sargybiniai užeidawpas 
gyventojus, afim&ivo paskuti
nį duonos Icąsnį ir pacdfuoda- 
vo belaisviams. Pavyzdžiui 
kąsnis duoųob, maž daug apie 
50 gnu.? reikėdavo sumokėti 
150 ost marltii).

Vaizdas po eksphozijos Chicagoj po numegin 3416—26 West Harrison Strėet, kur aš- 
tuoni žuvo ir daug sužeista. Priežastis ekspliozijos nesurasta.
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Iš bado belaisviai praM.fb įn

valgyti, ką tik rasdavo pakelį;

mažiau kaip valandą laukėm, 
tik nežinia ko 4 Saulei leidžian
tis vėl leidomės į kelionę. Nu
ėjus kokius penkis kilometrus 
vėl pasigirdo šaudymas iš visų 
pusių ir įvairių ginklų. Pas
kui mus sekė nemaža gurguolė. 
Atsimenu jau buvo tamsu. Ne
žinau kas, ar iš lenkų ar iš be
laisvių surijo: “Panoje! 'Do 
lesu” (Ponai į mišką!).’ Lenki) 
gurguolininkai pradėjo arklius 
sukti, laužydami vežimus* kiti 
net visą#ką metė ir leidosi bėg
ti. Šaudymas vis artėjo. Aš 
pašlubavęs atsiguliau į giabę, 
manydamas, kad greitai, bolše
vikai ar lietuviai užeis ir išva
duos iš prakeiktų lenkiškų na
gų. Bet po nekurio laiko šau-’ 
dymas nūtilo. Lenkai apsigrį- 
žę ėmė eiti pirmyn. Grįždami 
rado mane grąbėje, uždrožė po
rą šautuvo buožių ir nusivąrė 
kartu.

Pakely birvo matyti daūg 
bolševikų lavonų. JLįne dvylik
tą valandą nakties mus atvarė 
į Lydą, kur sugrūdo į vieną 
baraką ir alkani ant šaltos že
mės tugėjoin miegoti. Taip a- 
pie priešpiečius mus varė per 
Lydą, kur pamačiau sugriuvu
sias pilies"sienas Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino. 
Čia rado apie 7000 bolševikų 
belaisvių ir apie 100 lietuvių. 
Bolševikus varė .ligi vakaro.' 
Vakare ketveriopai padidėjo 
bolševikų skaičius. Keturios 
dienos kaip maisto negavom.

Kitą dieną tai buvo 24-N-20 
m. mus išvarė Gardino link. 
Turėjome pėsti pereiti 103 ki
lometrus. Visur lenkai žmo
nėms pasakodavo, kad lietu- 
viaik ariau ja ūrtiuge su belše- 
vikais, už ką gyventojai net 
vandens neduodavo. Maži vai
kai bėrė smėlimis į akis, mėtė 
akmenimis ir spiaudė ant be
laisvių. Ėjom vi^ą dieną be 
sustojimo. Pavakare kai pra
ėjom rods 40 kilometrų, taip 
nusilpau, kad negalėdamas ei
ti, pradėjau liktis. Maniau, 
kad negalėsiu eiti, tai tuomet 
lenkai pasigailės ir paims ma
ne gurguolė n.. Bet tuom mano 
labai apsiriktai Žiūriu vienas 
bolševikų pargriuvo visai be
jėgis. ^Čia lenkai savo švini
niais bizūnais ir šautuvų buo
žėmis prikėlė. Po kiek laiko ki
tas parpuolė. Priėjo pora len
kų. spyrė 1 y grtioklanr gyvulini, 
antras drožė su šautuvu, liet 
bolševikas nepasijudino. Thtt- 
met lenkai paėmė už kojų: ir 
nuvilko grabėn, pasiginfc- šfb' 
vis, — liolševikas tiktai sticy- 
pė nežmonišku balsu, pasikėlė 
ir vėl sudribo, lyg pelų maišas. 
; Po visos tos nesenos, paėmė 
šiurpulys ir nežihau iš kur pns

inne jėgų atsirado*, kad nepn- 
feijutnu kaip.prisivijau tą vie-

laukiu kas bus toliau*. Po kiek 
laiko atęįna sanitarai su neštu
vais, ant kurių buvo užtiestas 
druskinis maišas, Taip mane

liūs, burokas ir kt.. žodžiu sa- 
fkant, kas tik pakliuvo, kad tik 
ba<Ią numalšinti. Štai artinasi 
Limonų miaetelis. Čia vėl ne

: Lietuvos"’ alkiausiai\ mato- 
‘ mes, kad valšt. liaudririnkai 
' susidėję 'gtt -bųlšėvikais rud- 

š'čsi nuve^tį. dabartinę . val
džią ir atiduok Lietuvą švę- 
tiiniėžųs. Nepasisekė. Per
versmo vyriausias organiza
torius, valstn .liaudininkui at
stovas Pajaujis areštuotas.

ruošto perversmo štai ką ra-

so: /--J

“ Kuo - galėjo .tos židynesK 
kurias ruošė Lietuvai liau^( 
dinmkni su bolševikais 
traj — Laįaį ii' labai- liūd
nai. Ir visu pirma dėl . j
kad tos žudynės būtų susilp:

druskos, kurios truputį ‘suval
gius, 'pasidarydavo stipriau. 
Bet galų gale, atsitiko ir su 
pastarąja krizis. Pastebėjo 
bolševikai ir atėmė, po draug 
gerokai apkūlė. Bet šiandien, 
nors gana žiaurūs lenkai, bet 
mūs pasigailėjo. Pasuko mus 
iš plento ir užvarė Į lauką kur 
buvo nukastos žmonių bulbės. 
Čia iš kelių tūkstančių žmonių 
pasidarė stovykla. Užkurta ______ __ ___„
šimtai ugnėli ir kaip kas išina- nuovargio pradėjo silpnėti, ki-

ties sandėlį, kur išbuvom ištisą 
naktį. • /

30-X-20 m, ryto metu nius .su
kimšo į vagonus po 60 žmonių. 
Kur veža, nieko nežinia. Stoty
se traukinys stovėjo labai ilgai. 
Važiuojant nežinau kurioj ten 
stoty, Į vagoną įlindo lenkų, vy
resnysis sargybinis ir pradėjo 
kratyti. Išeidamas mane ap
spardė, kad aš neatsikėiiau lai
ke kratos. Žmonės iš bado ir

nė, taip gamino sau valgyt: 
vieni kepė, kiti vos apšilusias 
msžalias graužė. Aš su savo 
draugu M. išsivirėm neluptų 
'raibių košės be druskos. Pa
valgėm! Prisi.kasem dar kepu
rę bulbių, kurias truputį aptu- 
šinom konservų dėžėje ir susi
pylėm už ančio atsargiai.

Saulei leidžiantis mus varė 
toliau; Visu keliais miško bai
siai dvokė, nukauti žmonės ir karienės vej suvarė į vagonus, 

rips^lviejų savai- 
zkasu. Prie to 

viso prisidėjo dulkės, per ku
rias net dangaus įiebuvo maty
ti. Rytojui auštairt-buvom ne
toli Gardino, bet nuovargis ir 
alkis baigė kamuoti. Tiktai 
visas mūsų ėjimo akstinas bu
vo šautuvų buožės ir skaudžios 
enkų negailestingos nagaikos. 

Atvarė mus ties Gardinu ir su
varė ant Nemuno kranto. Vė
jas žiemys l>e pasigailėjimo liū
tė. Čia išbuvom daugiau kaip 
valandą. Paskui varė į stotį. 
Stotyje gavome pirmą' kartą 
valgyt. Davė supelėjusių pu
pų samtį 4 žmonėms ir po 50 
gramų duonos*. Vakare mus su
varė į galvijų vagomis, po 60 

‘žmonių į vagoną. Atsimenu tai 
buvo 28-X-20hw. .ryto melu me
tu atvykom Baltstogėn. Varė 
per miestą, pasku? kokius 3 ki
lometrus *už miesto kur buvo 

i belaisviu stovvkla, kur buvo 
belaisvių skirstomas punktas. 
Lauke turėjome laukti ištisą 
dieną, kol .suvarė mus į bara
kus.

Vakare gavom po samtį sriu
bos-. trims žmonėms. Barakas 
kuriame nakvojome buvo be 
durų, be langų, vėjas vaikščio
jo skersai ir išilgai. Visi dre
bam. glaudžiamės vietos prie 
kito, kad tik būtų šilčiau. Ry
tojaus dieną 29-N-20 m. lietu
vius prikūlė ir nuvarė pirtin. 
Aš nuo jos atsisakiau kaipo su
žeistas. Dešimt* dienų kaip 
mano koja neperrišta. Skaus
mas neapsakomas. Mane ir dą 
porą sužeistų nuvedė į kitą ba
raką, vadinamą “ambulatori
ja,” ten bnvo <

t i net balsu ėmė šaukti .pagal
bos. Nes dvi dienas išbuvom 
nevalgę ir negėrę. Iš vagonų 
nė kiek neišleisdavo. Prie to 
visi “reikalai” buvo atliekami 
vagonuose. Iš ko pasidarė oras 
nepakenčiamas. Vidurnakty 
atidarinėjo vagonus ir nuvarė 
“Mai lininio” punktan, kur da
vė po samtį supuvusių bulvių 
sriubos dviem žmonėm. Po va-

arkliai, kurie i 
čių gulėjo neuz

tų.- kur pirmiau'buvau. Visų 
kelione. n® valgyti, nė gerti ne
gavom. Per dienų ir per nak
tį, praėjom 50 kilometrų. Aš 
su , savim kelionėje turėjau

dpp’s* .ląn«ai ir 
lentų 'nčrnu Gytlftto^as tik 
kfansė ir išėjo. Ten davė po Į 
kilogramo (1 svąrą) duonos, 
tai buvo pirmas toks davinys. 
Po kiek laiko davė,dar po tiek 
pat duonos. nnis suguldė i gnr-

Per ištisą dieną traukinys sto
vėjo. * Per -plyšius buvo
matyti, kaip nešė iš kitų vago
nų mirusius. Vakare davė po 
| svaro duonos.

l-NI-20 m. Ištisą dieną ir 
naktį važiavom. Pro vagono 
plyšius buvo matyti, prasti lau
kai, nuskurę gyventojų namai. 
Privažiavom ‘1 Czenstoliowo, ’ ’ 
matytis daug fabrikų, Ket nė 
vienam nieks nedirba, nes iš 
kaminų dūmai nerūksta. Čia 
visą dieną nedavė valgyt. Vei
dai visu pabalę, paniurę, akys 
įdubę. Mažai kas ką kalba, nes 
kiekvienas jautė savyje di
džiausią neapykantą ir kiek
vienas iškilęs erniydelis baisiai 
erzina žmogų. Apie 3,vai. po 
.piėt inus išvarė iš vagonų ir 
mtvcdū tiMrifrnirnrr^punktan; 
ten davė po keletą šaukštų 
sriubos ir aštuntdalį svaro duo
nos. Vakare pasijudino trau
kinys ir nuvažiavom tolyn.Veik 
ištisą naktį važiavom. Paskui 
nežinau kokioj ten stoty, sto
vėjom ligi priešpiečių.- Paskui 
pradėjom vėl važiuoti. Žmonės 
visai nusilpo. Neišlaikydami 
to, kai kurie mirė.

Pavakary atvežė mus Vcxlo- 
vycų sfbtin. kur išsodino iš va
gonų ir darė patikrinimą. Pa
sirodė- didelis trūkunias. Daug 
mirusių, daugiau paliėgitsių. 
Po patikrinimo nuvarė į šaltą 
pirtį, bet dėką vanduo buvo šil
tas. Iš.pirties mane nunešė į 

1 jų vądįnamą ligoninę, ten pa
dare ĮMĮrciaimą, tai buvo pirmą 
kartą.. Bą.tąke šalta, bet kentė
ti galjika^Barąkai sfdtyti atv
irų. ^L'i/Vądov^ri) "miestaS y; 
ra ,Ga1irijoj(\ Nežinau per kK’ 
IMs dešimtis kiloniotni nito 
Kroktn'os. Belaisvių daną: lie
tuvių, bolševiku irkti Veik vi
si belaisviai nurė<fvt? vaikščio
ja fiusnnogiai. tik ’ karininkaį. 
savuose riibuo^e. . Elgėsi lygiai

sriubos po ■■ keletą šaukštą- ir 
duonos po 250 gramų. Taip aš 
pragulėjau ligi 28-XI-20 m. 
nors, blogoje priežiūroje žaizda 
liko labai pavojinga, bet šiaip 
taip pradėjo gyti. Pradėjau 
vaikščioti, nors esu labai nu
silpęs, bet imu galvoti apie pa
bėgimą. Ruošiuosi patsai ir kal
binu kitus. ■

Vieną gražią dieną tai buvo 
30X1-20 m. išvaro mus į mies
tą darban, kur reikėjo su ran
komis imti patsai biauriausis 
mėšlas, o kiekvienas pasiprie
šinimas kainavo šautuvo buo
žės smūgi. Darbe1 buvome du 
lietuviai ir keturi bolševikai, 
kur nutaikę momentą, bolševi
kai iš užpakalio griebė sargy
bini už gerklės, kuris šautuvą 
paleido. Po to aš sugriebiau 
šautuvu, ant kurio buvo už- 
niautas durtuvas ir pervėriau 
jo krūtinę, kur durtuvas kiau
rai perėjęs paliko jo kūną, o 
mes pabėgom.

Išsivaizdink sau brangus 
skaitytojau! Kokios kankynės 
pabėgime. Žiema, šąla, o čia 
nuori basi bėgam; mano drau
gas buvo štipras vyrąs, tvirto 
kūno sudėjimo, o aš džiovas

ninę mūsų kariuomenę. Nes 
perversmas turėjo įvykti su- » 
■kursčius kai kuriuos nesusi
pratusiu kareiviui prieš ka- v 
rihinkus. Atsižymėjusiems 
laike jjerversmo nesųsipra- . 
tusiems kareiviams buvo pa
žadėtas karininko laipsnis! ;1 
O kuo jie turėjo pasižymė- . ■ 
ti?”' Aišku: žiaurumu ir- 
brolžudiškumu. Kitiems, ka- ■ 
ręiviams, kurie reiškė abejo
nės ar galima tokį baisų dar
bą daryti, liaudininkų maiš- 
tininkų vadas. Seimo atsto- 
vas grasino kulka į kaktą.

“Štai kokiomis žemomis 
priemenėmis liaudininkai- 
norėjo pražudyti ir mūsų 
kariuomenę ir visą Lietuvą. 
Iš tokio liaudininkų niek
šingo darbo galėjo pasinau- •' 
doti tik amžinieji Lietuvos 
priešai: Lenkai. O*kas ži
no, gal ir čia jie veikė su
tartinai! Tai pasakys, pa
rodys ateitis. Šiandieną gi 
mes turinie daug pamato 
manyti kad tuo perversmu 
norėta parduoti Lietuva.

v •

kankinamas po drąųg peršauta. įuo^pačiū meto, kada
koja dar nevisai užgijus. Nors 
imk ir pasiduok lenkams į ran
kas. Maisto nėr iš kur gauti, 
tenka maitintis medžių šakne
lėmis* Sunkiausi laikai buvo, 
kol pasiekėm Vokietiją “Auk
štąją Sileziją,” ten vokiečiai 
mus priėmė, kono geriausiai ir 
per Eidkūnus grąžino bran- 
gion Lietuvon matutėn. kur 
#avau 1 mėnesį atostogų, bet 
fronte daugiaus būti neteko, 
nes 1921. m.. gegužės mėnesį 
persikomandiravau Aviacijos 
dalin.

Juozas Kuzmickas
Iš dienyno 1919-20 m.

turėjo Įvykti perversmas, 
laikraščiai pranešė, kad Len
kai atsiuntė 3 naujus pui
kus prie mūsų sienos. To
liau. tuo pačiu metu Utenoj 
Įvykusiam valst. liaudininku 
kuopų atstovii pasitarime 3 
są buvę kalbama: geriau1 su 
Lenkijos Pilsudskiu, negu 
su Lietuvos Smetona. Koks 
nuostabus supuolimas!”

Pasirodo, kad ne tik san- 
dariečiai užsigeidė pralieti 
kraują Lietuvoje, bet ir jų 
kolegos liaudininkai.

t

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT -TBIMS- 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus,

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose,: kaiue^darbuojasi. 
tūkstančiai pasišventusių katalikų mistjonieriųų . 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt. ,

, ‘^Žvaigždė” yra Šyeoč. Jėzaus Širdžiai' pa-i v 
švęsime laikraštis...

• j .Kaune,, ■ -> . •». • oi l.
... Per .ištisus 1927 metus “ŽVĄlGŠDi” trokšta ir 
jums pašviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 

f lyff to^ TrijV Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
. Ayesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų

“ii®

>
"lt

"J

Ją. leidžia Tėvai Jėzuitai '..

su sužeistais kaip, ir syęikais> 
tik kiek lengviau kaip kelionė-

.s V žvaigždės kaina metams — 10 litų, o ilžsa- 
kydami.sa vo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
tu# metami.

> Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai,

kydami.sa
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Jonas Vieraitis

Misijos

Iškilmės

Reporteris

NAS: Arllngton 2G8.T
daugiau sų susirinkimus- ir aktyviškai 

dalyvauti štftįne taip svarbia* 
V. P. J. me darbe. « - «

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

. TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

ų JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
Skaityk' "" -—-.-—~r*—■ 1',

ĮIW3iPM3MX363WX3H»ŠS

'per knn. Gasiūno pagerbtu 
vĄ pietus šv. Antano par. sve-

padarė pasekė ciceriečių pa
vyzdį. Birželio mėnesy bus jau 
šventimas aštuoniolikiečių nau- 
Įjos bažnyčios.

DETROIT, Mieli. — “ Darbi
ni nko’? skaitytojai' jau skaitė 
žinutę apie baisią nelaimę 
Briggs dirbtuvėje. Apskaito
ma, kad gaisras padarė $5,000,- 
000 žalos.- Sužeista 29 žmonės 
ekspliozijoj. Gaisras prasidė
jo malevojimo kambary. Sude
gė dvylika darbininką.

Toji dirbtuvė pastatyta 5-ki 
metai atgal užima maždaug 3

-Nuo pereitos vasaros, kada 
rytiečiai matė savo ex-rvtietę 
dainininkę p. Rakauskienę, tai 
ji daug “suslimėjo.” Dabar Į 
Rytus turbūt nevažiuos iki jos 
vyras,.. pasižymėjęs visuomeni
ninkas p. Ant/Rakauskas ne
užbaigs savo profesiją — dak- 
tĮrystę.

gesiai dirbo nuo 8:15 
ir tik apgėsino ant 
sekmadieny, bal. 24 d

Apie 50,000 žmonių žiūrėjo/ 
kaip negailestinga ugnis naiki
no turtą ir gyvybes.

L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIA

VIMAS
Metinis suvažiavimas L. Vy

čių N. A. Apskričio įvyks nedė- 
lioj, gegužės 1 d., 1927,1-mą v. 
po pietų, Šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, Temple Street, 
Nashua, N. H.

Visos kuopos stengkitės iš
rinkti kodaugiausia delegatų. 
Bus svarstoma 1927 gegužinė, 
Baseball. League ir daug ką 
naujo. :

Daugybė paveikslui Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis.

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vąiku!”

^Čionykštis didelis veikėjas, 
Aftt. Bislis, ateinančią vasarą 
važiuosiąs su Vyčių ekskUrsi- 
j^Li&ūvdn. Ar^pasitiks tėvy-- 
nėj, ar sugrįš, priklausys nuo 
vietos’apy stovų. Cieeriečiams 
būtų tikrai gaila nustoti tokio 
darbuotojo. Vietinėms mergi
noms irgi būtų ko raudoti.

Iketurias daineles. Viena buvo, 
kuriai ji pati žodžius parašė, 
apie motulę. Ir su ta daina sve
tainėj-’motutes ir pravirkdė. 
Buvo ir spyrių pasakyta. - ,

'Dabar čionai girdžiama kai
liu apie kunigų permainas. Vie
tiniai žmonės bijo, kad tos per
mainos nepaliestų jų pačių ku- 

Jiems labai patiktų jei 
prie tų dviejų mylimų kunigų: 
kun. klebono ir knn. Linkatis 
paskirtų ir naujai įšventintą 
gerb. kun. Gasiūną, nuo senai 
jg mylimą. Bet. ciceriečiai 
prieš Dievo valią nesipriešina.

Ciceriečiai, nors daug vargo 
ir lėšų padėjo, bet turi kuomi 
pasidžiaugti — tai savo erdvia, 
gražia bažnyčia. Kaikurie chi- 
cagiečiai net ųžvvdi jiems. 
Aštuoniolikiečiai tai geriausia

niams.
Publikos buvo skaitlingas 

būrelis ir labai ramiai užsilai
kė. Naujų narių prie mūsų 
kuopos prisirašė vienuolika. 
Literatūros parduota už apie 
$5.00. Dabar, turėdami pusėti
ną būrelį narių galėsime dau
ginus ką nors pasidarbuoti dėl 
mūsų bažnvtėlės ir dėl tėvynės- 
Lietuvos.

Šv. Velykas praleidome gra
žiai'. ir iškilmingai. Kun. J. 
Vaitkevičius, Tėvų Marijonų 
kongregacijos * misijonierius 
pakviestas su misijoms į Šv. 
Jurgio parapiją/ Didžiajam 
Penktadienvy ir šeštadieny ie 
šv. Velyki} dienoj pasakė turi
ningus pamokslus.

Pirmadieny po Velykij pra
sidėjo misijos ir baigėsi balan
džio 24 d.

Užbaigus misijas dalyvau
jant misijonieriui šios diocezi- 
jos vyskupas suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą.

Žmonės skaitlingai.lankė baž^ 
nvtėlę laike misijų.

Baigiantis misijoms buvo 40 
vai. atlaidai. . •

Seserų Pranciškiečių pasi
darbavimu, bažnyčios altoriai 
buvo gražiai išpuošti gėlėmis. 
Joms padėjo mokyklos mergai
tės.

Dabartine naujoji mokykla 
ybeTerdvi ir labai’patogi.

Vietos lietuvių gyvenimas ei
na paprasta vaga. Kunigų per
mainos šiek tiek pajudino silp
nesnius ir keleiviečiai gavo 
progą paloti ant kunigų. Bet 
dabar visur tyla ir ramu. My
lėjome ir gerbėme kun. J. Bak- 
ši, bet lygiai mylime ir kun. A. 
Vaškelį.

Klebono kun. J. Valantiejaus 
dėka parapijos tvarka graži ir 
pavyzdinga ir parapijonys yra 
patenkinti.

Turime keletą singelių—zur» 
zų, kurie niekados nepasitenki
na, bet kur jų nėra. Girdėjau, 
■kad apsukrusis mūsų kolonijos 
piršlys žada juos apvesdinti. 
Valio’ •

tainėj imokyklos vaikučiai pa
rodė ypatingą pagarbą savo 
alinimui kun. Gasiūnui. Dai- ’V 
nomis, driliais, deklamacijo
mis, puikiai pasirodė. Tai vis 
/mokytojų seserų kazimieriečių 
pralavinti. Dainavo kai-kųrie 
iš švf Grigaliaus choro. Dai-

Darbai v

darbai eina neblo- 
Iš kitur atvažiavu-

VH'IUS.
Lenkai smurtu užgrobė mū

sų sostinę, kahkina mūsų bro
lius varžydami jų teises, atim
dami spaudos laisvę, išmesda
mi lietuvių kalbą iš mokyklų.ir 
persekiodami lietuvių įstaigas.

VilniečiaŲšaukiasi į Ameri
kiečius prašydami ištiesti pa
sigailėjimo ranką ir gelbėti ten 
varge prispaustus našlaičius, 
nes daugelis tėvų yra lenkų su
kišti į kalėjimus, ten jie kan
kinami vien už tai, kad jie yrą 
lietuviais. Jų šeimynos likę Jie 
jokios - ^pagalbos. .šaukiasi... per 
ten esančiu

Mūsų susirinkimai būna kas 
trečias pirmadienis Lietuvių 
salėje, 7835 Superior Avė., 7:3Q 
vai. vakare. . 't

Lauksime jūsų, broliai ir se
sutės, ateinant į talką dirbti 
Tautos darbą. Mūsų nuveik
tas darbas nebus pamirštas, 
bet bus Įrašytas į istorijos la
pus, kad ir mes esam prisidėję 
prie atvadavimo, tautos sosti
nės Vilniaus.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
Pirmininkas Alekas Banys

komitetų lūpas 
juos gelbėti-taip sunkioje padė
tyje.

Clevelando Vilniaus Vadavi
mo Komitetas savo susirinkime 
š. m. kovo 21 d. plačiai apkal
bėjo Vilniaus vadavimo reika
lą ir komisija savo raporte pa
rodė, kad darbas yra varomas 
aktyviai, kapitalo yra virš 
$100, kuris tuojus bus pasiųs
tas Vilniaus našlaičiams. Taip
gi šiame susirinkime komitetas 
nutarė šaukti į jįągalbą visas 
kitas mūsų kolonijos draugijas 
.ir dirbti sutartinai našlaičių 

akerius plotą. Ugnis pasiekė gelbėjimo darbą, 
eksplioduojančią medžiagą iri Musų kolonijoj randasi daug 
sujudino visą apylinkę. Ugne- ^katalikiškų draugijų ir visos 

vai. ryto'Pjerai gyvuoja, ypač Aušros 
rytojaus Vartų Moterų Dr-ja, kuri jau 

atsižymėjo savo gerais darbais. 
Manome, kad ir į. šį atsišauk i- 

imą nebus kurčia ir gal atsi
lieps ir prisidės prie Vilniaus 

(vadavimo ir našlaičių šelpimo.
Darbininkų žmonos is vaikaųKitos draugijos. kaip teko gir- 

veržėsi gelbėti savuosius iš ug- (dėti, irgi rūpinasi tame reika- 
nies ir griuvėsių. Nuo eksplio-jie, girt neužilgo ir jos pribus 
yijos apylinkės namų langus iš-: mums į pagalbą.
barstė iekaiknrių sienos trūko. | Vilniaus Vadavimo Komite- 
Tai baisi nelaimė. tas kviečia draugijas ir atski

loje dirbtuvėje dirbo auto- rus asmenis atsilankyti į mū- 
mobiliams dangčius 
nė 2,500 darbininkų.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoj^ 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. .

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip ^visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra . m yiimiausiai darbo 
žmonių laikraštis.

- > : i 1 i i * »■V J i. * ,4 ■ t * f. 1 iri • .
WORCESTER, MASS.

į mas įvyks gegužės 1 d., 1927, 
tuojau po sumos, Aušros Var- 

L tų parap. bažnytinėje salėje. 
Tad visi nariai malonėkite su- 

I: sirinkti, nes turėsime rengtis 
prie vasarinių darbų., . ĄI ąsų 
šventa priedermė darbuotis 
tautos ir bažnvčios naudai.

- J. M. Vieraitis

Penktadienis,

• Po jO'kalbds 
P. Džiogiutė 
--Mūsų-sostinr Vikrius.”--------—

Paskutinis kalbėtojas buvo 
p. A. Kneižys, “Darbininko” 
redaktorius. Jisai saveTaiškia i 
ir gražia kailiu publiką užga-’ 
nėdino. 'Nurodė, kad mes lifS-.l 
tuviai darbininkai .turime būti, ; 
susipratę ir nesiduoti savęs iš- • 
naudoti visokiems žydbėr- ' * ■ --t

Ei, jaunime, klausyk!
Gegužės 7 d. Šv. Roko para

pijos, didžiausias ir garsiau
sias Naujoje Anglijoje choras 
rengia nepaprastai linksmius 
šokius. Orkestrą gera, svetai
nė “Castle Hali” graži, prie 
kampo Main ir Howard gatvių.

Šiuose šokiuose bus įvairių 
margumynų. Visokių spalvij 
baliūnai skrajos po svetainę.

Kviečiame visus skaitlingai 
ateiti.

Ligšiol 
giausia. 
siems ne taip lengva gauti dar- 
bas,. bet pasitaiko gilinkis; kad 
gauna. Didžiuma dirbtuvių 
dirba pilną laiką.

Mirė vargonininkas

Baland. 13 d. mirė vietos Šv. 
Trejybės parapijos vargoninin
kas L. Deltuva. Palaidotas Di
džiame Šeštadieny, Šv. Bene
dikto kapinėse. Priklausė prie 
Susi v. L. R. K. A. 89 kp. ir 
vietinės šv. Jono Evang. drau
gijos. Paliko nuliūdimę~savo 
šeimynėlę. Nelinksmios šv. 
Velykos..__

HARTFORD, CONN.
\
♦

Susilaukėme naujo vado

Bal. 10 d. įvyko LDS. 6 kp. 
susirinkimas. Besvarstant į- 
vairius darbininkiškus klausi
mus į susirinkimą atėjo ir kun. 
Jonas Bakšys, daug L D. Są
jungai pasidarbavęs narys’.

Kun. Jonas Bakšys pasveiki
no darbininkus ir davė keletą 
naudingi) patarimų. Darbinin
kai džiaugiasi susilaukę dar 
vieno vado. Mūsų kuopa smar
kiai auga nariais.. Tikimės, kad 
nuo dabar,-kuopa padidins sa
vo veikimą.

- f * * f*

Didžioje Britanijoje: Metams 12 SilingV, įmsei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai-

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Matams 24
3 mėn. Tiltai. '

w ■» # J '

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. S. Scot- 
land.

: LDS. 49 kuopa pagarsėjo ke- 
lių langų įdėjimu į naująją 

£ bažnyčią, bet dabar apie jos 
darbuotę nieko negirdėti. Ne- 

2 jaugi ji būtų-jau galutiną savo 
tikslą pasiekusi?

WORCESTER, MASS.

Gerai pavyko
’ Balandžio 24 <t LDS. 108 

kuopa surengė puikų vakarėlį 
Aušros Vartų parapijos bažny
tinėje salėje. Vakaro vedėju 
buvo kuopos pirm. p. J. Glavie- 
kas.

Pirmiausia bažnytinis koras 
sudainavo “Lietuva Tėvynė,” 
“Pirmyn į kovą,” “Liepa” ir 
“Medėjo daina.” Panelė J. 
Mitrikaitė dainavo solo porą 
dainelių, panelė. Monika Mana- 
siutė puikiai padainavo “Kur 
Bakūžė Samanota.”

Po dainelių kalbėjo mūsų 
klebonas kun. J. Čaplikas apie 
spaudą. Nurodė, kad didžiau
si laikraščiai yra žydų ranko
se. Ragino visus skaityti kata
likiškus laikraščius ir mokyti 
savo vaikelius skaityti. -

Ponas J. Jaroša kalbėjo apie 
darbininkų išnaudotojus, apie 
Rusijos “rojų” ir kitus darbi
ninkiškus klausimus.

Pr. Vitkus, atpirkęs iš Jono 
Zalagėno buvusią LI)S. 49 kp. 
užeigą ,gerai varo biznį. Jo 
žmonelė -pagelbsti jam nema
žai. Vitkus daug prisideda prie 
veikimo įvairiose -centralinėse 
organizacijose.

Darbininkas

/ ftlnomi pranešu savo pfl<*!entnm* kati mano dakturiSkns ofisas yra 
||ren2tn«« imgal vWhuwlox Europ(šk«< madoa, turintis savyje nanjnnsfal !S- 
. rastns klinikos Įrankius, knip tni:
) 1. Artiflclnllški) smilės šviesą, kurios spindulini M^bėtJtinl veikla
ant nekuriu odos Ilgų, tnip lygini Išgydo prnsiilednnčlą džiovos Ilgų Ir 

^pradžioje <Jkis v<* Taipgi turi dnug reikimas prie gydymo vidaus Ilgų 
■Ir taizdų. ’ jL 2. Elektros Įrankiai ir mašinos, knrlos yra pritaikintos dol gydymo 
'nervų, reumatizmo Ir moterų ligų.
L X. Pkyrtat dėl paslaptingi) motorų Ir vyrų Ilgų.
t' 4. laboratorija, kurioj yrn bnndomns kranjas, šlapumas Ir t. t.
| DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
J12900 Jos Campau Avenne N. Detroit, Michigan

Kai buvusi Rytų lakštutė p. 
Elena Rakauskienė užgiedojo 
“Ąve Maria” per gerb. kun. 

? P, Gasiūno pirmąsias šv. Mi- 
C'/ ’sias baland. 24 d., tai net su- 

? judo žmonės bažnyčioj. Tai bu
vo gražus papuošalas tų dide- 
liųiškilmių.r

♦ *i..' •.
•-y /Adelė Rubliauskaitė, L. Vy- 

čių Centro raštininkė, kurios 
-fe kilimu visuomeninėj darbuotėj 

C ciciriečiai didžiuojasi (nes tai 
' jir parapijonė), ateinančią va- 

važiuos IJetuyonįSų^L. 
: Vyčių ekskursija. Vietiniai vy- 
- čiai prisibijo, kad ji dėl tos 

y priežasties gali neapsiimti to- 
■■' lėsniai raštininkaut L. Vyčių 
'r- Centre. Kita baimė, kad tai 

koks Lietuvos “sheik’as” gali 
j<S širdelę pavergti.

19 V1'.-1 maža tnergaito 
•padeklamavo

Atsišaukimas į- Clevelandiečius 
Vilniaus Vadavimo Reikale

Brangūs Viengenčiai:— Ar 
galime mes ramiai sėdėti ran
kas sudėję, kuomet mūsij bro
liai kenčia baltojo aro perse- i 
klojimus. Kuris iš mūsų drįstų , 
išsižadėt tautos širdies — Vil
niaus!

Mes tik prisiminkime mųsų 
tautos didvyrius: A. a. Arki
vyskupą Matulevičių ir Dr. J. 
Basanavičių. Tie tautos didvy
riai gerai suprato, ką? reiškia 
Vilnius mūsų tautai ir su di
džiausiu pasišventimu dirbo, 
kad tik greičiau būtų laimėta 
kova ir Vilnius išliuosuotas iš 
kraugerių rankų. Jie mirė, bet 
gyva išliko jų dvasia ir pra
minti takai, kdriais mes turė- 
siųie eiti ir atgauti mūsų sosti
nę Vilnių.'

Vilniuje glūdi mūsų tautos 
liekanos; ten mii/ų jaunoji kar
ta randą įkvėpimo; ten Gedi
mino pilis, kąri laukia, kada 
mes ateisime ir vėl papuošime 
ją Lietuvos vėliava; ten guli 
palaidotas garsusis Vytautas, 
kurio nuveiktais _dąrbais di- 
džiuojas'F'liettivių tauta; ten 
randasi mūsų tautos globėjas 
šv. Kazimieras ir mūsų tautos 
atgimimo tėvas Dr. J. Basana-

uzaugo šioj 
lankė vietinę par. 

mokyklą, paskui šv. Bedo ko- 
“ legiją, Marijos seminariją, 
f.-. Mundelęin; III. Per jo prįmici- 

jas naujoji, erdvi šv. Antano 
bažnyčia buvo prisikimšusi

' žmonėmis. Visi čionai jį myli 
k <del jo malonaus būdo, kilnios 

"J širdies; Jo tėveliai ir kiti gimi- 
į- jiės daug čionai vietos ųrgani- 

žacijose dirbo ir tebedirba, v- 
C - pač jo sesuo ir švogeris p. p. 
A Petrošiai yra pasižymėję orga-

. nizacijiniu darbu.
Čia augusis jaunimas gali 

pasidžiaugti, kad iš jų asmuo 
^- pasiekė tą kilnų luomą ir turės 
Jy dar vieną gerą vadą.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui 

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

Čia iškilmingai apvaikščiota 
Velykų šventė, šeštą valandą. 
iš' ryto prasidėjo iškilminga 
Prisikėlimo procesija, kurioje 
dalyvavo bažnytinių draugijų 
atstovai su vėliavomis ir šv. 
Kazimiero mokyklos vaikučiai.. 
Altoriai papuošti įvairių įvai
riausiomis gėlėms ir išlavinti 
šv. Kazimiero mokyklos vaiku
čiai darė malonaus įspūdžio. 
Tas viskas taip gražiai buvo 
sutaisytą šv. Kazimiero seselių 
rūpesčiu, kurios čionai darbuo
jasi su didžiausiu pasišventi-- 
nm. Milžiniški vargonai, Lie
tuvių Benas ir Choras giedojo 
linksmą-Alleliuja. Iš to visko 
susidarė maloni harmonija.

Vilniškis

UIULIIU) ILkl

^- Balandžio 24 <L ŠvI Antano 
par. naujoj bažnyčioj pirmas 
šv. Mišias laikė tik dieną prieš 
tai įšventintas į kunigus, faun. 
JPetras. Ą- Gąsiųnas. Šis jaunas 
kmpgftĮjs gimė Lietuvoj, buvo 
penkių metų amžiaus kai at-!yavo j1 P; Rakauskienė, net 
Vežė iš Lietuvo: 
kcddaii;

- Mokykla

Parapijinėje mokykloje mo
kytojauja seserys. . Iš jų yra 3 
lietuvaitės, o kitos svetimtau
tėse Lietuvių kalbos skyriij 
pirm permainii vedė kun. J. 
BakšjįĮs, o dabar veda kun. A. 
Vaškelis.

Parapijonys išreiškė jo šei
mynėlei “širdingą užuojautos 
žodi.

*■

Lai būna jam lengva ši že
melė.

Į
.1

I



pinigu cirkuliavo $4/757,

Dzimdzidrimdžiškas
vaidinimas

STASYS PILKA

- -DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ... 
Skrenda, lekia mūsų, mintįs 
Trisdešimt dainų..................

Mes turime visokiu namii ir far. 
mij pardavimui. Taip pat turime 
ir ant maino farmų ant namų ir 
namų, ant farmų. Parduodam ir 
mainom krautuves. Jei kas norit 
pirkt ar parduot savo namų, bizni, 
farma ir tt., kreipkitės prie: Petro 
CHEŠTNUTS ir Jono KAŠĖTOS, 
■684 N. Main St, Montello, Mass. 
Tel. Brockton 7180 arba 346 
Broadway, So. Boston, Mass. Tol. 
So. Boston 1208. (B.26)

sulindo įvidųirišvdgė 
vhirnj šventytų daiktų pe£ 
1200 litų vertes. Polięįją 
tyrinėdama susekė, kad baž- 
suyčią yra apvogęs Doiųaa

Blandžio 3 Variausiasis 
Tribunolas apęį^jį^^jiję, 
jtagcijoje sprewjė~bylą Do-

>. . , . • 
M 'Iii •

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

1. Ak, myliu tave.................... 7
2. Bernužėl, nevesk pačios........... *5
3^ Graži-čia giružė.. ..................... 5
4. Meilė ....................... .. ;.................. ’
5. Meile uždegta krūtinė..............’...*/ .6
6. O pažvelgki.............. .................................. * 5
7. Visuomet širdis surakinta ..................... .g
8. Penkios linksmos dainos...........  $1(1

d) As turėjau vistą .K..................J..
2Z._ n> Tykusis rytelis,. 1 '• -

. b)( Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

Visos virš paminėtos dainos galima 1 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsafa

ik- STRAIPSNIS 8-TAS 
Priežiūra Indų Vartojamų

Prie Kūdikių Penėjimo
Visi šaukštai, puodeliai, škau- 

rados, mieros, bonkutės ir žin
dukai turi būti sterlizuoti ver
dančiame vandenyje tuoj pinu 
vartojimo. Sterilizuoti reikia ir 
kiekvienas skuduras ar rankš
luostis, kuris vartojamas tų in
dų nusausinimui. Būk tikra 
kad ir jūsų rankos yra absoliu
tiškai švarios, ir nekosėk nei 
spjaudyk arti kūdikių maisto. 
Gerai yra perleisti verdančio 
vandens ir per keną pirm ati
darymo, ir žiūrėk kad atidary
tojas būtų švarus. Tai apsau
gos įmonės kurios gali sutau
pyti gyvybę.' Visokis vanduo 
reikalingas kūdikių maitini
mui turi būti pervirintas ir at
vėsintas, ir laikomas ketai už
sidarančiame stikle. Vienu kar
tu užvirink tik tiek vandens 
kiek reikia visos dienos penė- 
jimams../jeriausia bonkutė pe
nėjimui yra tekia kurių galima 
išplauti su trintuku įkišus į vi
dų — bonkutė kai kona, trunir 
pb kaklo, plačios apačios ir iš- 
mieruota iki astuonių uncijų. 
Naujai nupirkta bonkutė rei
kia sustiprinti paverdant ją ' 
šaltame vandenyje kokių 20 . 
miliutų. Tada bonkutė nieką- = 
dos netruks jei j jų pilsi V&r- 5 
dančio vandens; Kūdikiui pa
baigus valgyt reikia viską iš 

l bonkutės išlieti, perplauti šal
tu vandeniu ir pripildžius šal- 

‘ to vandenspalikti stovinčių iki
jų galėsi išplauti su šiltu mui- į 

{luotu vandeniu, vartojant iriu- j 
tukų (brdšę). Tada vėl per- | 
plauk per keletu vandenų. Pirm 
vartojimo įdėk jas į verdantį 
vandenį ir pavirink 15 minutų, 
sustrelilizavimui. Neperplauk 
jų po sterilizavimo. - — ]

Koniškas žindukas-čiulpikas 
yra geriausias, dėlto kad jį ga
li išversti ir išvalyti. Čiulpikai 
su ilgais gumos vamzdeliais ar
ba kitokiais pridėčkais neturi I 
būti niekados vartojami, ka-1 
dangi sunku juos1 išplauti. Sky-1 
lutė čiulpike turi būti tik tokio 
didumo kad pripildžius bonku- 
.tę ir apvertas jų pienas greitai į 
lašėtų. Jei skylė bus tokio di
dumo kad pienas bėgs tai kūdi
kis pergreit turės ryti maistą.

Jūsų kūdikis tinkamai augs 
ir tarps į sveikatą ir stiprybę 
jei duosit jam geriausių prie
žiūrų ir gerinusį maistą yikri 
ir stipri sveikata yra dalis tūk
stančių kūdikių vartojusių Į 
Eagle Pieną Tų liudija jų dė- 

tkingos motinos, šitoms moti
noms nėra kito maisto taip vi
sur vartojamo ir taip pasek
mingo kaip Eagle Pienas.

Skaitykit šituos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėkit ateičiai

IEŠKAU DARBO
Esu 22 metų; užbaigęs high school. 
Kalbu lietuviškai ir angliškai. Mo
ku atsakančiai grosemės darbą. 
Galiu “draivyti” visokius trokrts 
ir automobilius. Taip pat esu tin
kamas prie namų darbo, galiu po- 
pieruoti ir maliavoti ir karpente- 
rio darbą dirbti. Kam reikalingas, 
kreipkitės: PETER SAWLIT, *8 
Arthur St., Montello, Mass. (B29) 

Iarbernė ant rendos

Gegužes 1-ma d., 1927
Pradžia 7:30 vai. vakare.

AREŠTAVO MERGINĄ 
KAIPO VALKATĄ

NEW YORK. — Catlie- 
rine Vitekiutč 17 įdėtų mer
gina atvažiavus iš Scranton,- 
Pa. jokiu būdu negalėjo su
sirasti darbo nežiūrint to, 
i[kad'ji mokėjo šešias kalbas: 
^lietuviškai, angliškai, vokiš
kai, rusiškai, žydiškai, itar 
liškai. Šias kalbas ji pra- 

įmoko Scrantone nuo vaikų 
mokyklose. Areštavo ją kai
po valkatą.

Brooklyno teismo teisėjas 
. išklausinėjęs 1 ją pasiuntė i 

Namus Gero Ganyto jaus.

G* f

žinios
.džėi: t o j

_ A VYČIŲ ŠOKIAI r... < 

Balandžių 23 d.įvyko L.
vakare. į-.|Vyčių 17 kp. šokiai. Prie 

.geros. Gillette’s lforkestros 
Griežš. Gillette’s .or- / jaunimas puikiai praleido 
'Bus skanių' valgių laika. Tik nežinia delko jau- 

saidžių gčrittiėtių. Jauni- nimo buvo neperdaugiausia.
------- BiLu 1 Rcp.

Šiandien gavom šviežių \ 
“Birutės” saldainių supa- , 
kuotų į labai gražias dežu- < 
tęs. Kaina su persiuntimu 
75c. už vieną dėžutę. Biz
nieriams duodame'nuolaidą. 

Į Visur reikalaukit lietuvišku 

saldainių arba prisiųskit 
mums pinigus ir mes prisių- 
sim paštu.

LITRUANIAN SALES 
CORPORATION >

366 West Broadway
South Boston, Mass.

L ____________________ Li______________

: VARGONININKAS

’ Ieškau vietos. Giliu atlikti ir 
. zakristijono darbą arba ir nuo- 
'■ šaliai dirbdamas atlikti bažny- 
j čios pareigas. Moku gerai vesti 

chorui ir turiu gbrus paliudy
mus nuo gerbr^ŠSbdfiį. ’ Mel- 

i, džin kreiptis šiuo adresu: J. A. 
>- STELMOKAS, 52 GIenwood 

Avė., Binghamton, N. Y. (G3)

, | ?r.L3t:

f ’ JUOKDARES—APGAVIKAS
Į! iiMlKASf;
policija iešką vyro, kuris iš- 
I ’ gąsdino moteris Jamaica 
k Plain
f ’ • ’ 1 : • * “ t

Vietos policija ieško prak- 
.tiško juokdario su .išmiklin
tais smagenimis, kuris per 
kelias dienas telephonu pri
keldavo moteris ir prapęš- 

’darvo apie nelaimingus atsi- 
į tikimus su jų draugais arba j 
i nariais jų pačių šeimynose, j i’ 1 •

. Vėliausias atsitikimas bu-Į 
į vo, tai kuomet .pašaukė prie 
. tejepilono p-lę F.

ŽMOGŽUDŽIŲ ŠALIS

Pačiu bolševikų laikraščių Vis£>ntas, £££ 
pranešimu nuo naujų metų «s miške tirpdino sidabrą, 

j iki- balandžio mėnesio bolše- Šiaulių apygardos teismai 
ivikai yra sušaudę 215 žmo- Viskontą nuteisė tre-
jnių dėl tokių nusikaltimu jais_ lnetftis sunkiųjų darbų 

"" 1......kalėjimo. Vyliausiasis Tri
bunolas neradęs palengvi- 

baudžiama kelioms- die- aplinkybių, patvirti
no apygardos teismo spren-

• . - ‘

2 Komėdiją ROJŲ į” parpįdo'lietuvių mie^tcdėiu) ir farmerių linksmą
gyvenimą. nuo pradSioš’iki gafd? Tikt^dzimdziškas vaidinimas. Seni, jau
ni, ženoti ir neženoti visf būsite^patenkinti. Gabiausi vaįdintojai su art S. Pilka žy
miausioje komiškoje rolėje. Visur didžiausias pasisekimas. Visi į ‘‘ZEM£,S RO-

' ■ ______ _____________________________________________ _ ■

« t -c 1 !~yrri < < . • •

PARAPIJOS PRAMOGA į
- '3tea. 3(Vdl parapijoj 'sve
tainėj 7:30 vai.
vyks parapijos pramoga 
balius, 
kestra.
ir i
mui bus geriausia proga' ph 
sišokti/ p, genesniems links
mai ir draugiškai laikų pra 
leisti. Nauda visiems, o dar 
didesnė nauda parapijai. ! >'

Tikimės, kad ne tily vietos. 
parapijonys ateis 4 šį balių, 
bet ir iš visos apylinkės pri
važiuos jaunimo ir senesnių.

Rengėjai sako, gali aprū
pinti ir tūkstantinę minią.

C. /,. ų

SODALICIJOS PAMALDOS

Bal. 27 d. šv. Petro lietu
vių bažnyčioj buvo Sodalici-

< gos a; draugijos pamaldos, telępliono p-lę F. McAus- 
•^un. J. Vaitkevičius, TeviĮ--įaiij įg Jamaica Plain ir pa- 
Marijonų kongregacijos mi- gįsakč, kad esąs iš miesto li- 
sijonierius pasakė -gražų P»-’goninės ir pranešė, kad mer- 
mokslą. Po pamaldų iyyko'gįna, jos draugė, miršta li- 
draugijos susirinkimas. Iš- • goninėje. P-lė McĄusland. 
linko komisiją prisirengi-Skubiai apsirengė ir išėjus 
mui prie gegužinės procesi- įg namų rado “taxicab” be
jos. Susirinkimas buvo gy- laukiant. Vežikas pasisakė, 
vas ir tvarkus. kad jis buvo pašauktas.

— . i< . % - ~ s’ Vėliau paaiškėjo, kad giid-
1US suviliojo juos.

PŽEMĖS ROJUSI POBAŽ- Tuoj buvo pranešti poli- 
i NYTINĖJ SVETAINĖJ cijai, kuri dabar ieško 

r.oo “juokdario.”.

•(‘f t t . * * .. t . ■ j

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušvieČian- 
i . tis dienos klausimus. «

Prenumerata metam?.................................    .$1.20

Atskira knygelė....-..............    .10c.
,^sas: “TTSSO8 AIDAI”

1624 fe. PaBs St, f Niagara Pails, N. Y,

■nių <’
už kuriuos kitur paprastai 

j arba visai nebaudžiama ar
ba
noms arešto.

/

■v* y -je
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Suspausta gticerrna'ste'hg 
Riesti,

PA.BBININ
JTOSLE IESKĄS MAISTO

? •r rFAraKEĮĮS . į 
'. Ąjiš^ra6jpj, Naujos Zelan- 
dijos saloj, yra gana keistas j g0l
aukštis, čiabuvių vadina Į

is/AKi^į. ” 'DSjtas paukš- * SEKI

m^tis ieško sau maisto uosle PRO

_4 ąmžin^laikrodis ... ..... Jpa,
. .J ..., ;sis i&tpi’.sti, nUuTo.i py |į-

Sena laikrodininku sviųo- .v .< **•< i?
* .v , nlosl išradėjas

— rv1’ U~ .^udojau Spyruoklę nuola^ uosdamas, kuri yra pačiam
g e į amžinai ei i nesu j^a giį^įnas nuolat snapo smaiiagalyj ir tiek 

stodama^. Iki sjol pavyko ke-ia savo tfirį Meierui pa-1-jautri*, kad* “Kivi!? iš tolo 
padarvti laikrodžius, kurie,| , v. ♦.. . .
&& užsukus, eina metus ir ]^ko Sllceru* 
iugiaū. Bet dūbai'5 visus pavergti, panaudoti, laikro

D, L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
•VALDYBOS ANTRAS AI

t^minlnkns — Jonus Adomavičius,
• €80 E Street, South Boston, Mttss. 
V’fce-Pįrtairiinkiį* — Povilas Buka, 

15 C Street. SoutK Bt>.4t*n, Mass.
Tfot. llaštininkas — AiU. M>.<yjąn:is,

Retoj lietuviųJ šeimynoj n»« 
rasi kokio noru albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi

glieeyijias nuolat; snapo smailagalyj ir 
-J jautri, kad' 
£.• užuodžia lekiantį' : fin^3ipią 
J vabzdį, kurį sugauti atsistm 

itebino- Ciuricho mieste lio mechanizmui:!. Pakitę- ^ ka<da vabz-
^rodininkas Karolis ,Mei-1jus temperatūiai tik vienai jįyS> nematydamas pavojaus, 

: “Kivi” 
į gerklę. .Lekioti “Kivi” 
negali, tik vaikščioja, bet 
taip greit ir mikliai, kad 
sunku kam nors jį sugauti. 
“Kivi” paukščių giminė ne
gausinga ir baigia nykti.

sŠ5' ’ U
______ _______  

eps;‘kuris,.. pasinaudodamas gimtajai laipsnio j aus .*raniiąusiaf skrenda
y- Kiskutihiais fizikos ir che-1 
bf mijdš^.patyrimaiš, snkons-

trukt a vo “amžina laikrodi.” 
Be švytuoklės, jis dar į jum 
gė į savo laikrodį “amžiną 
raktą”'— jėgą, kuri nuolat 
užsuka laikrodi, neleisdama 
jam sustoti. Toje laikrodžio

Bz -vietoje, kur yra susidedanti 
r/. iš plonų vamzdelių sistemos

. spyruoklė, jis patalpino.gli- 
H * ceriną, kuris labai jautrus 

oro šilimos svyravimams. 
Tas jautrumas dar padidi- 

r.. namas smarkiau jį suspau- 
Pž/dus. r

____________________________

su Norma Talmadge

termometro, glieerias jau 
pradeda judėti. Tokie tem
peratūros svyravimai ore 
vyksta nuolatai. Tuo būdu 
Meierui paAyko priversti 
saulę, nuo kurios juk pri
klauso visi. temperatūros 
svyravimai mūsų žemėje, už- 
sukinėti jo “amžiną laikro
dį.”

Žinoma šį išradimą nega
lina būtų pavadinti “perpe- 
um mobile,” arba tokia ma
šina, kuri pati savaime ju
dėtų. Šis laikrodis, kaip ba- ^inl 
rometras, termometras ir 
kompasas, priklauso išorinei 
įtakai, kaip: atmosferos Sraiml 
spaudimo, šilimos ir žemės 
magnetizmo. Tikriau sakant, 
Meiero laikrodis yra tas 
pats termometras, bet gud
riai sujungtas su laikrodžio 
mechanizmu. -

450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Pranas Puteikis,

127 BoflMen fiL, So. Boston, Mass. 
Kosteriąs — /Vndrtus Zaliectais, 
, 611 E. Fifth St, So. Boston, Mass 
Maršalką r- Kas. Mikaillonls, ( 

.906 E. Broadwajr, ISo. Boston, Mass 
D. L. K? Keistučių Draugija-l^iįco save

mėnsinius * susirinkimus - ktfc* pirmai 
. nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rę- 
.merių 694 AVasnington St., Boston. 
^Ia§s.,T':30 vai. po j>ietų. Ateidani! 
ant sustrlnkhno’ atsiveskite sn sAfiJn 
daugiau naujų nartų prie musų drau
gijos prirašytu

•Filosofas Leibnitz’as

DIDŽIAUSI VIŠTŲ 
KIAUŠINIAI.

Nesenai Prancūzijoj, y- 
pač ūkininkų tarpe, sukėlė 
daug kalbų vieno ūkininko 
Banje kaime višta, kuri su- 

j dėjo nepaprastai didelį kiau- 
x:“į. Buvo jis paprasto 
kiaušinio storumo, bet labai 
ilgas — 11 cm. ir svėrė 130 

Tačiau toje pat 
Prancūzijoj netoli Bondo 
vieno ūkininko gaskonų 

i veislės višta, kuri kiaušinių 
dėjimo didumu toli pralen
kė aną ir sportininkų žo
džiais tariant: 4 4 pastatė nau
ją rekordą.*’ Šita višta siu 
dėjo 18 cm. ilgumo ir 12 cm. 

!storumo taisyklingos kiauši- 
įnįo išvaizdos kiaušinį, kurs 
! svėrė 170 gramų.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų yyrų ir moterų. Kiekvie-^ 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
-- YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- ' 
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- ! 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitines šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- ' 
fiimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda-įžymaus Lie- 

!'tavus veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” hŽsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusL eilių rin
kinį “Vakaro kaukes.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus. .

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
m?tų 7 Jt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie

tuvoje.
Ų u “TRIMITO” adresas: Kaunas, LaisvKs Ąleja; 96

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimus ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

“KARI”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio. .

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes' jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenes švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniafis Gedimino pily pakelti 
Lietttves-vėliavą.—e —----------

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių' apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės mėilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna prie^ r, gra
žų, spalvuotą sienini Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

Mina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakei-

NEGALI PER DAUG IŠMO- sikratyk jo 
KĖT IDANT P ANAIKINTI 

KIRMsLę.
MiMonai dole- Vgj p

riti, nebūtų per- |
daug kad tik f
armingai pa- fi 

įtaikyti kirmėlę 
turi ,į k i r ė j a :
žmogui per 11- 
gus laikus, nes 
ši kirmėlė ėdasi į žmogaus kū
ną ir suėda dąug sveikatos. Tik 
pasvarstyk, 50 pėdų kirmėlė 
maitinasi geriausiu maistu, ku
ris turėtų žmogui nešti naudą 
ir budavoti kraują. Kirmėlė vi
sa tai pasiima sau vietoj kad 
žmogui nešti ;naudą.

Nusilpnėjusį žmogų nuo šios 
ligos"dažnai gydoma nuo ko ki
to ir be pasekmių, bet kaip tik 
toji liga yra kirmėlė, kurią ga
lima pariaiknįti trumpu laiku.

Tūkstančiai sergančių moterų ir. vai
ki! be gerų pasekmių gydomi nuo įvai
rių ilgų, o tuo-tifcjRĮ jį tikra ligos prie
žastis yra tai ta'hianrybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai išėjimai 
tos bjaurybės dalelių. Tai biaurvl>ei irt
ai rados žmogus rietenka apetito, o kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai ir kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
Jaučiasi lyg kas iš pilvo slenka į vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 
linkui gerklės. Ligonio oda geltona, ne
tenka normalio svorio, turi blogą kva
pą, nuolat spianja. neturi jokios am
bicijos. jokio r.oro veikti, visada tin
gus. Tos biaurjįbės būnančios 50 pėdu 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti
mi. Kuomet ji ima slinkti j gerki?,'titl 
kartais ji žmogų gali pasmaugti. Pa
šalink tą biaurybę kuogreičiausia. Nu-

r>s pirm negu ji visiškai su
ardys tavo sveikatų. Atsiųsk $10.48 už 

1 gydymą Lartanu, jei nori tikrą ir grei- 
i tų pasigydymą. Lastan šiaip jau svei
katai nekenkia, nepakenks, jei kirmė
lės neturi. Parsiduoda tik pakiėtais. 
Apdraudai pridėk 25c. NesiunCiama C. 
O. D. ROYAL LABORATORY, 84 
Netting Bldg., AVindsor. Ont

Lietuvos Dukterų Draugystė* 
Po Globa Motinos Švenčiausio;

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė, "

623 E. Eightli St.. So. Boston, Masu. 
Prot Raštininkė — Ona SiaurienS,

443 E. 7th St, So. Boston. Mas& 
Telephone South Boston 3422-R.

In. Raštininkė — Bronislava Clunitee
29 Gould St., AV. Roxhury, Mass. 

Iždininkė — Ona Stanfnliutė,
105 AV. 6th St, So. Boston, Mass. 

Tvarfcdarė — Ona Mizgirųjenė, '
• 1512-Columbia R«k. So. Boston, Mas» 

Draugija savo susirinkimus laiko tat? 
antrų, utarr.inkų kiekvienų mėues- 
*:30 vakare, pobažhytinėj svetainėj 

Visais d r-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkų laišku trr telefonu

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirmininkas —M. Žloba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-PIrminlDkas — J. Petrauskas, "
17 Vale St. South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadrvay, So. Boston, M&m 

Tvarkdarys — J. Zuikis.
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landų po pietų, parapijos salėj, 492 B 
Seventh St. So. Boston. Masu

Nepaprasta kaina $18.75. Regulerė kaina $26.00 su mūsų 
~ garantija.-Pilna linijo Eddysšąldytuvų $16.50 ir aukščiau.

Rakandu dėl svetainių, valgomų ir vieškambariu. Pečiu, 
karpetų ir lovų. Prie kiekvieno pardavimo yra gera repu
tacija tos firmos kuri tarnavus distriktui per virš 48 metus

šiomis dienomis mes gavome daug v 
[m”*'"' namų aut pardavimo visose Bostono 8
fe■ -f dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor-

ehestery, Rosbury, Roslindale, Cam-
J brideriuj ir daugelykitų vietų, kurių O

čia negalima sutalpinti. c
Turime daug gyveninio namų nuo X 

vienos iki 50 šeimynt), taip jau daug ? 
namų su krautuvėnuiiKrautuvės tin- g 
kantos dėl įvairių biznių, taip jau tu- K 
r’nu: daug namų, farmųi ir krautuvių R 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro- V 
gos.

Skolinani pinigus ant pirmų ir ant- 
HHHIHNHHBi rų mortgičių. taipgi mums reikalingi $ 

pinigai dėl pirmų ir antrų morgičių.
Mes pardūodame anglis ir malkas. ^IsrendatajMnto kambarius. į O 
Inšiurinupc yjską, kaip Ui: automobilius, gyvastis, nuo nelai- 
mių (naniyjsavininkams) sveikatos, ugnies ir'yągystčs. Reiks- ra 
ie kreipkitės pas: ’ . -

- 1 1

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L Street, South Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — L. §vagž<Jys,
111 Boxven St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Third St, South Boston, Mass 

Finansų Raštininkas — M. šeikls,
366 W. Broačhvay, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis,
, 36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
393 Fifth-Street, South Roston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas antr$ 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu 
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 
ta Gatvė. South Boston, Mass.

ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
OFISUOSE ■ •

SOUTH BOSTON MASS.
414 W. Broadway

Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tek Brockton 7180

GRABORIAI
į jTel. Norvvood 1503

HE. V. WARABOW
"(WRUBLlAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

Resldencijos Telephonas: 0779- R. K 
Ofiso Teleflfcas So. Boston Gff79<f

Ofiso Telefonas Unlversltv 8831-W| 
Rezidencijos Tek University 8S34-P.I

D. A. ZALHSKAS '
Graborius ir Bals&muoto jas I 
983 CAMBRTDGE STREET I 

CAlfBRIDGE, MASS. I

P. J. AKŪNEVKIUS
Lietuvis Graborius *

820 E. STXTH ST„ SO. BOSTON
TėL B. B. 4488 •

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas ūžsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, krrarte žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos ____
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąvare, Boston 

Olympia Theatre Bldg. /

opto:

I


