
mas prieš Pilsudskio trauki
ui- ' . sJ

“Eltos ^prierašas: Įspėji". 
:wo ap^vkybė^atrddo labai 
įtartinos, kasryšy su dabar-, 
tintu lietuvių persekiojimu 
Vilniaus krašte verčiamany- 

kad“ (rte/ntaias’’ buvo su
ruoštas pačių lenkų provo- 
kaviniais tikslais.

kuoja apie 9,000 darbinin
kų. Kova/ šu darbdaviais 
sunki, nes kompanijostgavo 
iš teismo “ injunctions ’ prieš 
pikietavimą. Aidobiistų va
dų sukurstvti darbininkai 
bandė keleto j vietų sulaužy
ti teismo Įsakymų, bet visur 
skaudžiai nukentėjo ir daug 
nekalto kraujo praliejo.

Aštrėjant padėčiai, Colo- 
rado valstijos gub. Adams 
pasiuntė , ginkluotę kariuo
menę neva tvarkai daryti.

presi jos prieš lenkus Lieeu- 
voje.” Taippatnatfrįn&aš

i ** V. . w. K ®

> VARŠUVA -t-į “Knrjer 
porannyrašydamas apie 
LietuvosLenkijos santykius, 
* _ . . - _ - •

K' 
skendo ir hk 3 žni 
gefcfejp. gaivas“

persekiojime

Tano.
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^eįiMų laikraščiai pąstei- 

ya internuotų Varmuos 
mokytojų laišką, 

kuriuo jiė maldauja lenkų

i-*'--’"‘ \' - v-A. ' '5

ošė

K Paskutiniais registracijos 
gd^vipiais Kaune buvo: 12 
S* spaustuvių su 280 darbini n-

2 litografijos su 42 dar- 
^inhikų; 1 fotocinkografija 
fesu 10 darb.; 3 kartonų dirb- 
J tųvės su 206 darb.; 2 po- 
Lrįįerio dirbtuvės su 14 darb.; 
[ 3 mašinų fabrikai su 95 d.; 
■r 4 muilo fabr. su 58 darb.; 
y 6 mėsos perd. įstaigos su 37 
f'darb.; 4 saldainiij dirbtuvės 
? su 302 darb.; 1 elektros sto- 
KUtiFsu. 184 darb.; 6 tabako 
į fabrikai su 398 darb.; 3 dęg- 

inkų dirbtuvės su 503 darb.; 
Jį ’4 metalo dirbtuvės su 373 

darb.; 3 avalinių dirbtuvės 
su 192 darb.; 6 audinių dirb
tuvės su 206 darb.; 10 lent-

... -.rr. -l -r , ma_

ir 
Visame Kaimo mies-

šiais metais baigė Dotm^ 
vpje Žemės Ūkio Akade 
jos Miškų skyrių'-^ 
šioj porfesijoj moterysJj 
tu vaite* p-lės Zii
lentinaitė. Pirma iš jų pa
skirta Miškų departmentan, 
o antra Alytun aukštesnio- 
jon miškininkystės mokyk
lon.

KAUNAS, - : 
kabinetas spalių 6 d. nutarė 
pristatyti R. 1 Prezidentui 
pensijai paskirti šiuos šešis 
knygnešius: Kun. St Stake- 
-r \ -

mą Laduį&ui Kazį Ūdrą, 
J uozą BąKąpauską —. po 75 
lt. mėnesiui ir Adomą Gus
tą su Juozu Baranausku po 
50 lt. mėn.

• I •

•• Kun. Stasys Stakele yra 
vienas uoliausių tautinės są
monės gaivintojų spaudos 
draudimo metu. Jis darba
vosi daug Vilnijoj ir yra la
bai nukentėjęs nuo rusų val
džios. Buvo kylojamas iš 
vienos vietos į kitą ir negau
davo nė vienos kiek paken- 
Čiamesnės'vietos. Šiuo metu 
jis paraližuotas. ;

Adomas Ladukas gimęs 
1852 m.‘knygnešys. Už slap
tą raštų platinimą rusų val
džios 1895 m. buvo areštuo-. 
tas ir kalėjo dvejus metus, 
paskui puse metų kalėjo 
Petrapily, o iš ten ištrem
tas į Vologdos guberniją. 
Dabar gyvena Raukštonių 
k.. Ramygalos v., Pąnevė-

Ministerių įpefų kalėjime. Vėliau bu? 
vo ištremtas • Sibiran, j kur* a .‘r' _
vėl išbUVo 3 ir pusę metų. 
Dabar gyvena Garšvių k., 
Naujamiesčio v., Panevėžio a 

apskr. , ! >

į Juozas Baranauskas, gi
męs 1859 m. Nuo 1885 m, 
iki 1897 m. platino lietuviš
kus raštus Debeikių, Anyk
ščių, Tauragnų, Utenos ir 
kitose parapijose. 1897 me
tais suimtas išbuvo kalėjime 
ilgą laiką. Vėliau buvo iš
siųstas i Petrapilį, o iš ten 
į Irkutską, kur ir išbuvo vi
są ištrėmimo laiką iki spau
dos laisvę atgaunant, 1904 
metų.

Jurgis Baranauskas nuo ' 
1883 m. iki 1904 m. uoliai. - 
darbavosi liet, knygų plati
nime. Užtat sėdėjo kalėjime 
7 mėnesius ir buvo ištremtas 
2 metams į Sibirą. Gyvena 
dabar Čižiškių k., Užpalių 
vai. * • .

niimimnka& kainoY v y • A-i"" • • T”eF*
ppjriĮtp pusi^ltim dalyvį.
. ( o ! : . 4 - „i,------- , : •
t . *

‘‘KNYG1^5SYS,’ '
į KAUNA^..
pepių” tome, kaip praneša 
jo redaktorius P. Ruseckas, 
b’is apie 60 įvairių asmenų, 
trobesių, vietų ir 1.1, atvaiz
dų. Tąi bus viena iš labiau
siai iliustruotų lietuvių kal
ba knygų. Išeis spalių mėn. 
gale. Prenumerata jau pri
imama: neįrištas Kaime 7 li
tai, ivsur kitur, Lietuvoj’ 8 
litai su persiuntimu. Išėjus 
iš spaudos kaina bus 10 litų. 
Prenumeratą siųsti šiuo ad
resu: “Knygnešio” redakto
riui P. Ruseckui, Duonelai
čio gat. 17 Nr. Kaunas.

t

t
d ' intervencijoj

7

«•

4
-;<> ■

■ "“iiL,

Laiškmšlir kaltinimai ‘ per
ykloj tirtais yra grynas pra
simanymas. Lietuvos vyriau* 
svbė prašo pritaikinti prier 
numes, numatytas 1919 m. 
birželio mėn, 28 d: Lenkijos 
sutarty dėl mažumų. Moty
vuotas skundas seka. • i 

Voldemaras y 
Ministeris Pirmininkas ir 

Užsienių Reikalų Ministė^ 
ris.” •

ĮSTEIGTAS AUSTRIJOS 
KONSULATAS

Kauno pradėjo .veikti Aus
trijos konsulatas.' Konsulu

'IfM
f

-1 J

S KAUNAS. — Ryšy su lie
tuviu persekiojimais Vil
niaus krašte Lietuvos vy
riausybė pasiuntė telegrafu 
Tautų Sąjungai tokią notą: 
“Ponui Generaliniam Tau

tų Sąjungos Sekretoriui 
Drummondui, Geneva.

Pradedant spalių mėn. 4 
d., lenkų vyriausybė, prisi
dengdama neva vykstančiais 
Lietuvoje, lenkų suėmimais, 
uždarė Vilniaus srity moky
tojų seminariją, 45 liaudies 
mokyklas, suėmė apie 120

20į ,į^ mėnesiui, Ado-

>

ŠVENTOJI
Š. m. rugsėjo mėn. 18 d. 

prasidėjo rudens nuolatinis 
lytus. Iš karto lijo tik ma
nevrinis lytus. Gi dabar,pra
dėjo lyti be perstojimo.Šven- 
toji nuo to labai daug nu
kenčia. Šventosios upės ne- 
plati vaga. Nuolatinis ly
tus ją tuojau išvaro iš vagos 
ir užsėmė visą apylinkę. 
Taip paskutiniomis dieno
mis išsiliejusi upė apsėmė 
pievas, rugiais užsėtas dir
vas ir kelius. Gyventojai 
vietomis net gyvulius negąli 
i ganyklas išginti. Kai ku
riose vietose užlieti keliai ir 
tenka gražiai išsimaudyti, 
jei nepataikai joti ar važiuo
ti užsemtų kelių tilteliais.

lietuvių, vidurinių mokyklų 1 paskirtas p. Vosylius.

L
-S

i pjūvių su 171 darb. ; 4ima 
lūnai su 58 darbininkais, i 
tį t.
t e yra įvairių rūšių pramo- 

lį nes įmonių 101 su 3355 dar- 
bininkais.

Be •* .■*■ *
' v

ALYTAUS šaulių rinkti- 
nė balandžio mėn. gavo iš 
krašto apsaugoSrinimsterijos 

g: laikinai naudotis Pantono 
B kareivinių vieną namą. Na- 

mas buvo visiškai apleistas 
j ir reikalingas, didelio remon- 
b to, kas jau dabar šiek tiek 
& attikta: salėje sudėtos grin- 

dvs, aptaisyti langai na, ir 
įtaisyta pakankamai gera ir 
patogi scena. Be to, pradė- 

įįr ta remontuoti kambariai 
prie salės — rinktinės rašti
nei ir vadui butai. Bet, dėl 
lėšų stokos remonto darbai 
turėjo sustoti. Šiame darbe 
pasiryžo padėti šauliams 
moterys.

Rinktinės vado žmonos p.- 
Petruškevičienės iniciatyva 
susiorganizavo moterų gru
pė, kuri pasistatė tikslą pa
dėti šauliams Jų pastango
mis, rugsėjo mėn. 8 d., šau
liai savo salėje surengė va
karą su vaidinimu Molero 
komedija “Vestuvės per. 
prievartą.” Vaidinimas taip 
pavyko, kad. publikai pa
geidaujant, teko tas pats 
.veikalas kartoti rūgs. mėn. 
38 d.

Vakarų artistams kilusi 
mintis sudaryti prie rinkti
nės Šaulių dramos sekciją. 
Jeigu tik šauliai dar dau
giau organizuotai pradės 
'dirbti, tai visuomenė jiems 
padės, ką jau pradėjo mo
terys ir šaulių namai tikrai 
pasidarys kultūros židiniu 
Alytuje

MOTERŲ PARAMA 
ŠAULIAMS

v • • v

Į& *
jg£r.

Kaip Buvo Uždaryta Vilniaus Lietuvių 
Mokytoją Seminarija

t

VILNIUI VADUOTI SĄ GOS 
NAUJAS VYKDOMASIS 

KOMITETAS
Y _

spalių 14 d. pasiskirstė pa
reigomis šitaip: prof. Myko
las Biržiška — pirmininkas, 
prof. Zigmas Žemaitis — vi
cepirmininkas, Vincas Kau- 
za — sekretorius ir K. La
pinas — iždininkas. Sąjun
gos vyr. instruktorius — V. 
Uždavinys, reikaili vedėjas 
— Jonas Martinaitis.

niu verksmas kuris pripildė 
visus seminarijos rūmus. 
Ti/o tarpu per ašaras mo
kiniai užtraukė “Lietuva tė
vynė mūsų” ir visa salė ga
lingu balsu giedojo himną, 
kurį paimi gus verkdahii mo- ■ 
kiniai išsiskirstė į namus. , žio apskr.
Seminarijoj buvo 291 moki-| Adomas Gustas gimęs 1865 
n.vs- į m. Nuo 1886 metų platino

VILNIUS. — “Vilniaus 
Aidas” patiekia smulkmenų, 
kaip buvo paleista liet, mo
kytojų seminarija. Spalių 
5 d. nežiūrint to, kad moky
tojų dalis buvo jau suimta 
ir pasodinti kalėjiman, pa
mokos L. M. seminarijoj ėjo 
normaliai: Pirmai pamokai 
pasibaigus b. seminarijos 
direktorius 'J. Kairiūkštis 
sukvietė visus mokinius gim
nazijos salėn ir čia paskaitė 
kuratorijos raštą, kad semi
narija nuo šios valandos už
daroma ir pamokos nutrau
kiamos.

Paskaičij^ raštą iš karto 
buvo tylu, tarytum visi nu-

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

MlKARI" •5.
' • L

“Karys” rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenčs reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonoms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš* naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko* _ 
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti- 7 
mą, kurie 'įdomu žinoti kiekvie- [, 
nam žmogui švietėjui. ’

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip, jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk-

! lūs išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

Z
“Karys” daug rašo dėl visuo

menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
-įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 11.

“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 “KaA” 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 rots 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.
- Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą, sieninį Karių Kalen- 
dėrių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jamą žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovis 
ligi šių dienų.
"“Karį*F redaguoja pulk. Įeit 
Burokas.

“Kario” kaina metams 15 Btą, 
pusmečiui 8 litai, l ihėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50. " < f

aunas, Nepriklauso- 
“Kario” BedaKsi-

SENOVĖS LIEKANOS
ANTAZAVĖ, Ežerėlių ap. 

— Lvgalaukių kaimo lauke, 
prie miško dar dabar gali
ma matyti žymių buvusių 
trobesių. Aplinkui daugybė 
krūvomis sumestų ir gražiai 
ratu sudėtų didelių nepaju
dinamų akmenų. Senų žmo
nių sakoma, čia buvusi ka
talikų bažnyčia, “Merkusa- 
va” vadinama, kuri 1815 m. 
buvusi uždaryta. Paskuti
niu kunigu buvęs Abiza. 
Prie bažnyčios buvusi mo
kykla, kurią lankė 35 vai
kai. Čia pat ponai Kazlai 
plakdavę žmones savo bau
džiauninkus.

“Merkusavos” bažnyčios 
pamatą išplėšė Zirnąjų ma
lūnui 1893-4 metais. Var
gonai, sakoma, pergabenti 
Antazavės bažnvion, kurią 
pastatė grafas Mindukovš- 
kis.

DOVANA 50 M. JUNGTUVIŲ
SUKAKTUVĖMS

KLAIPĖDA. — Patikri
nus vertingumą ir reikalin
gumą Anašiui ir jo žmonai 
iš Kalniškių ,§i\n‘įnėįįnių 
jungtuvių sukaktuvėms su
teikta dovana sumoje 100 Ii- stojo žado. Bet po valandė
tų." * ' lės pasigirdo graudus moki-

Tikrieji žmonės namuose

—X

SMURTININKŲ APETITAI 
DIDĖJA

VILNIUS. — Ryšy su į- 
vykiais Vilniaus krašte, vy
riausybės komisaro parėdy
mu sukonfiskuotas lietuvių 
savaitraš t i s ‘ ‘Kelias. ’ ’ -

Taip pat' sukonfiskuotas 
lenkų laikraštis “Przegląd 
AVitenski.”

uždraustus laikraščius . ir 
knygas. Begabenant raštus, 
buvo rusu žandarų peršau
tas į- krūtinę. Dabai- gyve
na labai skurdžiai Ravelių 
k., Ramygalos v., Panevėžio 
apskr. “ :

Kazys Ūdra, gimęs 1857 
m/ Uolus raštų platintojas 
spaudos draudimo metu. Už 
platinimą sėdėjo 3 su puse

/KAD TU PAŠtRODlAl 
j—T>ERAI' DABAR ŠKU- 

__ 'BĖK NUSIPRAUSTU. A$ 
\7 TUSIU PUIKŲ— 
J/kepini Aceti- 
, I LENOS VA-__/ 
ĄKARTEfUC]/^

BRIGGS
?
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PRIPRATINTI PRIEK.-

nS^ą n’ė kosulio
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tu esi tikras 
VAIKAS SO TĄ- 
-v LENTŲ JUOZAI

gf

įj ■F’

bėda, kitiems

L-3**..

K

AR AS PASiRODZIAV ’S JUOZAI, ĄS TIKIU, 
C-ERAHFjiS 7U.TĖJO ‘
STOVĖTI DV.DESIMTS
GILIO KUOMET Ą‘j
VEIKIAU

Ik’

tai tik vien
inteliai CIGARI

TAI KURIUO5 AL . _GALIU RUKVTl UL.V15H ŽVAKUČIŲ 
KITI DEGINA M*N0. J ATKALS,

E/;

-

X
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RADIO ŠPOSAS
KAUNAS. —^palių 6 d. 

perduodant per radio “Tra
viatos” IV aktą, radio mė
gėjai turėjo progos girdėti 
telefono pasikalbėjimą tarp 
gener. Nagevičiaus ir p. Še
štakausko tarp Babtų ir 
Kauno. Gener. Nagevičiaus 
balsas buvo girdimas labai 
aiškiai ir konkuravo su p. 
Sodeikos balsu. Tokis nepa- 
prastas reiškinys atsitinka 
bene pirmu kart, nes iki šiol 
apie tokį atsitikimą, berods 
niekas nėra girdėjęs.

X ,

Iff J»e MUSESl U2 
MANO PAVEIKSLĄ... 
PARDAVIAU 75 PO 10, 

CENTU KJEI^/IENĄ.

VALGYKIM JUOZAI 
PIRM H€GU ' 
ŽVAKUČIŲ

( INDIJOS GuMO VY«AS\ TU TORt Jį, 
GAVO BEVEIK SARTI
ŠIANDIENĄ... PRAOĖJO
KOSĖTI TAIP'SMARKIAI
KASį, VtSKA IŠVARTĖ °

AUKSViM

L nei širdies nerodo. Kas ki
ta išmetus burnelę kitą: ne
truks žodžių, garsų ir ašarų. 

Tik musų nelaimei apsibu
vo čionai landus vyr. ]x>lic. 
J. C., kurs per vienusL me
tus suuostė ir sudorojo liene 
15 “samavai-ėlių.

•**.. Vieniems 
patieks

SUKLASTOJO DOKUMEN
TUS

Rokiškio kriminalinės po-, 
licijos valdininkas^ sulaikė 
Obeliii kuopos vąlst liaudi
ninkų partijos r pirmininką 
Bruverį Arnoldą, kuris su
klastotais dokumentais Obe
lių vartotojų bendrovės var
du išgavo Kaune iš I-sios 
Lietuvių Suvienytos Ben
drovės manufaktūros prekių 
už 3785 litus 45 et Bruve- 
ris gautąsias prekes parda
vė, o gautus pinigus

**4 ‘
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APIE
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

“DARBININKAS”

;Kaupas dalinasi į dvi da- 5 nedideles odų dirbtuvės 
lis: seną ir. , naują miestą, (geležies fabrik. kaip Til-
Pastarasis paprastai vadi- manso, Smito, Suvalo atei
namas Nauju Plastu. .

r moji, dalis yra prie Neries 
įtakosų Nemuną, antroji — 

/ traukiasi Nemuno krantu, a- 
pid 2 varstu.

Svarbiausios gatvės: Vil
niaus, Vokiečių, Tilto, Jona
vos ir Nikalojaus Prospek
tas (Ląisvės Alėja).

Miestas turi apie 600 de
šimtinių žemės ir Trakų aps
krity du dvarus: Kašonys ir 
Jakniškės, kurie riš viso su-, 
daro 2340 dešimtinių.

1857 gyventojų buvo 22,- 
969, iš jų 12,447 vyru ir 10,- 
522 moterį)

Tikybomis jie skirstėsi ši-
• tajpos f

žydų ..... 
katalikų .. 
provaslavu 
sentikių .. 
lfnterių ... 

. totorių ... 
karaimų ..
''Dvasiškijos buvo: katali- 

lui nevienuolių — 3, vienuo
lių moterų 44, vyrų — 39. 
Pravoslavų vyrų 11 ir mote
rų. 9. Kariuomenės buvo 
356. (Tvirtovės tada dar. 
nebuvo). Amatininkų buvo 
apie pusantro tūkstančio.

Bažnyčių katalikų — 6, 
pravoslavų — 2 (dabartinė 
Vytauto ir jėzuitų. ™ Soboro 
dar nebuvo, o gimnazijos ir 
karmelitų buvo uždarytos). 
Kataliku bažnyčios^ buvo: 
dabartinė seminarijos, para
pijos, katedra, Šaričių, be-

* nediktinių ir viena Slaba
doj.

Miesto aikštėj, dabart. vie
šoji) nusodinto j topoliais 
stovi senoji rotušė goti ko 
architektūros paversta rū
mais, kuriuose apsistodavo 
pravažiuodamas caras. Ša- 

, lia rotušės, vadinamos “di- 
„ (lėliais rūmais” yra “mažie

ji rūmai” (dabartinė katali
kų konsistorija), o priešais 
Lietaus paminklas 1812 met 
atminti su parašu: “Dievas 
ant pradedančio” ir šv Jur
gio paveikslu.

Mūro namų buvo 182 ir 
medinių 1069. Garinių ma
lūnu buvo 1 ir arklinių — 2. 
Iš dirbtuvių tik 1 cigarų ir

numas Nauju Plastu. Pir- rado tik geležinkelį prave- 
dus). Prekybos apyvarta 
siekė maž daug aįie pusan
tro milijono rublių metams. 
Prekyba ėjo daugiausia Ne
munu. _ -

Miestas turėjo 16 tūkstan
čių rubliu pajamų metams.

Kainos maistui buvo to
kios: miltai ruginiai 1 pū
das 50 kap., — kvietiniai I 
rūš. 80 kap., — II rūš. 50 
kap.; kruopos miežinės 50 
kap., — avižinės 50 kap.;

.12,374

. 7,861
. 1.807 -
. 100
. 616~
. 210

1

l Jrtkų alksninių
Jcas). Klube vieną kartą per 
Savaitę ^ivro duodami ipstrų- 
mentų koncertai. : • , 5

f Miesto /valdybą sudarė: 
karo gubernatorius, civilis 
gubernatorius, policmeiste
ris, 3 nuovadų viršininkai, 
5 kvartalų prižiūrėtojai 
(kvartahiyj nodziratel) ir 
miesto taryba.

Kaunas 1791 m. buvo pa
skirtas vienu iš trijų svar
besniųjų Lietuvos miestų, 
1796 m. Vilniaus apskrities 
miestu, • 1797—Lietuvos gu
bernijos apskrities x miestu, 
1802 m. vėl Vilniaus gubem. 
apskrities miestu. 1842 su
darius atskirą Kauno guber
niją liko gubernijos miestu.

(Imta iš Afanasievo: Opi- 
’ > Kovenskoj Gubernii 

1860 m.).. “Lietuva”
malkų sieksnis — 2 rubl., 
beržinių 2,10, pusinių J,40.

1857j m. .įsteigtas Kaline 
skaitymo Mylėtojų klubas, 
kur galima buvo pasiskaity
ti knygų ir laikraščių Įvai
riomis kalbomis, bet, dau
giausia rusų ir lenkų (tas 
klubas išsilaikė iki pat karo. 
Jo buveinė buvo ten, kur da-

ir
vyrai, rė-

4 •

rupios 1.10 kap., smulkios, 1 
rub.; sviesto pūdas 6 rub.; 
mėsos I rūš. svaras 3 kap.,
— II rūš. 2^ kap.; kiauši
nių kapa (60 št.) 60 kap., 
grietinės gorčius 40 kap., 
pieno gorčius 12 kap., duo
nos svaras IV2 kap., — sijo
tos svaras 1 kap., žuvis laši
niai svaras 10 kap., lydeka
— 8 kap.. kita — 5-6 kap., 
smulki — 3 kap., bulvių čet- .bar Ūkininkų Sąjungos ban-

.. -- ..... ,

“RZECZPOSPOL1TOS” REDAKTORIŲ 
, PAVOGĖ IR SUNUšE

t

Burna užrišta su-e
Laikė jį dvejetas

Lenki) spauda pažymi vie
nų biauru politiškos kovos 
būdą, pasireiškusi nesenai 
Varšuvoj.

“Rzeczpospolita” bendra
darbis ir skvriaus redakto-

* X •

rius p. Mostdvvicz grįžo apie* 
11:30 vai. nakties iš savo lai
kraščio redakcijos namo. Vi
siškai prie namų jis pastebė
jo iš paskos lėtai važiuojan
tį auto. Priėjęs prie savo 
namų p. Mostovvicz rado be
stovintį. prie vartų taksi. Iš 
taksi staiga iššoko keli as
mens, ir tuo pačiu metu grei
tai privažiavo iš paskos se- 
kusis automobilis, iš kurio 
taip pat iššoko keli vyrai. 
Visa tatai įvyko taip greit, 
jog vargšas laikraštininkas 
nespėjo susiorientuoti, kaip 
buvo sukultas ir be sąmonės 
pargriuvo ant žemės. Paga
liau jį, pusgyvį, Įmetė į au
to, kurs greitu tempu nuva
žiavo Ochota priemiestin.

Redaktorius Mostovicz at
sipeikėjęs pasijuto smarkiai 
vežamas užmiesty; rankos ir 
kojos buvo išsuktos ir kietai

surištos, 
skarele, 
stipriu vyri]. Važiuojant 
plentu automobilis susitiko 
su kažkokiu vežimu. Redak
toriaus bendrakeleiviai pri
grasino revolveriu, jei jis 
mėginsiąs šaukti pagelbos. .

Nuvažiavęs 20' su viršum 
kilometrų nuo Varšuvos vie

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
į, Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų,’ Kiekvie- ,
na kultūringa tauta gerbia savo mokytos vy
rus ir mokytas moteris- Taip ir pas lietuvius

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

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

LIETUVOS ALBUMAS

veikalas turi 436 puslapių, iž kurių 288 puslapiai
užimti paveikslais

Kaina 83.50 Uisisakykite

666 Vest Broadway South Boston, Maea

(nors . priešK maršalą dar 
laikraštininką apkūlė ir'pa
reiškė, - kad j į pirmąj į ištiko 
bausmė už nelojalumą ‘Pil
sudskiui. Vėliau ir kiti pa
našaus siurprizo neišvengsią. 
Paskum revolveriais grasin
dami liepė Mostovičiui eiti 
miškan, o pats auto apsisu
ko ir nulėkt} į Varšuvą.

Skaudžiai sumuštas Mos- 
tovičius vos atšliaužė prie 
plento; anksti rytą jis su
laukė vežimo, kurs nuvyko 
į Varšuvą. Tuo būdd jis grį
žo namo. • •

Tamsa ir labai greitas į- 
vykių rutuliojimasis nedavė 
nukentėjusiam galimumo 
pažinti užpuolikus. Iš viso 
jų btivę septyni.

Mostovičius “Rzeczpospo- 
litoj” rašo feljetonus, pasi
rašydamas C. Hr. Zan.

“Lietuva”

. Kalbant nuo 167 metu pri
tyrimo, Amerikos publika, 
nusprendė kad OLD GOLD 
yra geriausis eigaretas už pi
giausią; kainą, kuris buvo 
padirbtas dėl rūkytojų.

Yra šaukiamas OLD 
GOLD dėlto kad šulyg jo 
vardo išreiškia savo vertę. 
Tai yra turtas visų kitų ci- 
garetų,

OLD GOLI) yra naujas ir 
geresnis eigaretas, kurio vi
si laukė. Tai yra. eigaretas 
be gerklės draskymo arba 
liežuvio kandžiojimo. Ciga- 
retas kurį galima rūkyti bi- 
le kada, dieną arba vakare 
be jokios gerklės iritacijos. 
Nėra nė kosulio vežime.

’ Dėlto kad OLD GOLD y- 
ra geresni turėtumėt juos 
rūkyti visuomet.

Skaityk OLD GOLD eiga- 
retų skelbimą šiame numery. 
Rasi jame daug juoko /ir 
malonumo dėl savo šeimynos 
ir draugų. Jie telpa nuola
tos.Kas nori atgaivinti ir sustip

rinti savo dvasią, pirma kitų 
sužinoti Lietuvos ir viso pa- 
saulio.naujienas, — neatidėlio
dami užsiprenuineruokit “Ry
to” dienraštį-

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Litliuania.

Prenumeratos kaina: ’
X

Pristatant į namus metams
62 lt., mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50
lt., mėnesiui 5 litai.

Užsieniuose metams 100 litu,' — giminėms nežinoma, 
mėnesini 10 ljt-MVokietijaS a±,l
Latvijai ir Estijai taikomas f resu: 
Lietuvos tarifas).

PAIEŠKOMA
ŽIUPSNIS. Pranas, iš Lietunos iš

vykęs dar prieš karą, ilgesnį laiką 
dirbęs geležies „dirbtuvėse Wilson, Pa., 
ir apylinkėje.

CIAPAS. Simas, iš Lietuvos išvykęs 
19OS m., prieš karą gyvenęs Forest 
City, Pa., ir kitose Pennsylvanijos val
stijos dalyse. Ieškoja motina.
' KRUTKEVIČĮUS, Jurgis, iš Lietu
vos išvykęs prieš apie 20 metų tam 
atgal ir gyvenęs McKinley, Me. Pas
kutiniai laiškai Lietuvą pasiekę iš ka- 

j riuomenės.
KAZAKEVIČIUS. Leonardas. Amert- 

1 kon atvykęs dar prieš karą ir gyve
nęs Providenc?, R. I., bet kur jis da-

Iešknmieji arba apie juos ką nors 
žinantieji prašoma atsiliepti šiuo ad- 

: LITHUANIAN CONSULATE 
GENERAL, 15 Park Rovv, New York. 
N. Y.

. Delko 
Visi Normalus Vaikai 
Mėgsta Pyragaičius...

• - *.
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KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Llettrtfi Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeimlniu- 
kB-tr motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku-

"I i < ;tfe bus indomąs kožnai Lietuvei Seimininkei

• • RODYKLĖ No. 105
Virimo Receptai

1 ienas iš populiariškiausin pa- 
j’Į šiandien yra kokonuto smetoni
nis pajus. Visada tokio valgio rei
kalaujama kur neisi. Saldus, rie
šutinis skonis pienuoto koko-riešu- 
to branduolio turi priimną i? sul
tingą skonj burnoje. Jeigu koko- 
nutą sezonas praėjęs, juos galima 
pirkt kartone arba dėžėje pas bile’ 
atsakantį groserninką. Išmok kaip 
padaryt gerą kokonuto smetonini 
Pajų.

Kokonut Smetoninis Pajus
1 dėžė kokonuto
1 puskvortė pieno
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kiaušinių baltimai 
į puoduko cukraus 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštas vanilės. 
Ištiesk gilią pajų lėkštę su pa

prasta tešla, kepink pajų greitai 
pečiuje per 15 iki 20 minutu. Kuo
met gatava, atidėk į šalį.

Supilk pieną į dubultavą virdu
lį, sušlapink kornij. krakmolą su 
biskeliu šalto pieno, įmaišyk į ver
dantį pieną, ir maišyk nuolat iki 
sutirštės. Tada sudėk cukrų, svies
tą ir kokonutus. Suplak kiaušinio į 
1 
atsargiai į verdanti mišinį. Nuimk 
nuo ugnies ir dadėk vanila. Su
pilk į tešlinį lukštą ta mišinį ir 
kepk vidutiniškame pečiuje per 20 
minutų. Duok valgyt šaltą.

Virtuvės Reikaluose
Užlaikymui duonos ir pyragai- 

čių indus arba dėžes šviežiai, iš
mazgojus verdančiu vandeniu iš
plauk vandeniu kuriame įdėta bis- 
kis paprastos sodos; paskui padėk 
lauke saulėj per keliata valandų.

Sunkus žieminiai pudingai ne
tinka vasariniams užkandžiam*. 
Lengvos šaltkošės ar paprasti vai- 
siai'arba kiaušinienės esti patr.au- 
kiantesni i

Šmotas vaškuoto popiero padė
tas virš torielkos. kurioje laikoma skirtinga; paagl savo tyrumo ir 
nenaudoti kiaušinių tryniai apsau-' paga1 savo smulkumo. Visiems’ 
gos juos nuo sudžiūvimo. Į tikslams reikia naudot tyriausią'

Jeigu parafinas ant viršaus vai. kokią tik galima gaut. Ligonio. ■. 
šių košelių yra perstora§ nuėmė; kambaryje druska daugeliu atvejų 
m ui viso, pašildvk peilį ir supjaus-: naudinga. Skaudančias akis reikia 
tvk parafiną į tiek šmotelių kiek plaut silpna soliueiia druskos ke- 
reikalinga išėmimui. Parafiną ga-į lis sykius per dieną ; .ii palengvins 
Įima vėl naudot, jeigu perpilsi < uždegimą. Nusideginimc. sitšla- 
k ars t u vandeniu, nuo ko jis pusi-j pyk druska ir .apdėk andevusią o-' 
valys ir sukietės. ■ <Ią kis sulaikys odos nusilupinut;-

t

Duonas peilį galima dalinai pasi* ’. 
galąst smarkiai pa brūžinau t abiem į 
pusėm per brasą geležinės sipkos<-j 
arba medinio slenksčio.

Namą Pasigelbėjimai
Nusukimui standaus viršaus nuo 

bonku ir stikliniu indų naudok rie- - 
šutu, spaudytąją. .. . £

Prašalinimui žymių nuo malia- ’ 
votų sienų padaryti! degtukų brau
kymu, trink su perpjautu lemonu. * 
pskui niLŠveisk kreidos dulkėmis. . 
Numazgok su šiltu vandeniu ir- j 
muilu ir paskui nušluostyk greitai 
švariu skuduru, nugręžlu tyrame 
vandenyje. . v

^leilicines šęputč pridėta pirmos 
pagelbos reikmenimis privalo ras-' 
♦ is kiekviename name.

Maža plieninė via sujungimui 
sveterio siūlų atliks'Tfarbą gražiau . 
negi’didele akia adata

Keli lašai amouijos vandenvje?- 
kuriame mazgojama vilnoniai ir 
flanelini padarys jų šnairą aiškia1 

i ir palikys audimą minkštu.
Grožės Patarimai

Pamanyk lenkias skirtingas iŠ^ 
raiškas padaro ldaunas su malia- . 
vomis. Pasukimas į. v:ršų ar že-

skirtunią. Peraugę, storos 1 ūdos į- v 
rėdo žemo tino žmogų. Be -išrais~» 
kos lūpos Įrodo aršu žiaurų pobūdį. - - 

, Lūpos, kurios pcrplonos įrodo su- ' 
vedžiojimą, savimeile ir žiaurumą.
Vienok, daug žmonių ir su gražia ' 
burna padaro* ją Įrodančia tuos' 
nemalonius ženklus tik dėlto, kad 

! nežino kaip išdailint. Nedažyk 
i kampų savo burnos. Sek tik bur- 
! nos linijas. jeigu burna graži. Jei- 
■ gu ne, naudok rnnžrd raudona Judu 
dažai?. ir apdailink savo lūpas, 

į.jeigu jos yra perstoros.
Ypatiška Sveikata

Vienas iš populiariškiavsių ir 
: hiaudingv. namų reikmėm’ šiądien,r\'vf. druska. Druska yra dvejopai

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei yra reiknlinsros nekuria? virtuvė* reikmenis ir 

kiekviena šeimininkė gali Jas gaut visai dykai. >i ii pirk® Standard ir Oiall- 
enge kondensuotų pienų. Už Jų leibeli us duodama brangios premijos. Re to 
jų {talpa, tai geriausis pienas ir cukrus. Visi groseriai parduoda šios rūšies 

kondensuotų pienų. • '
darbo, trapūs, gerai iškepti pyra

gaičiai! Kaip vaikai juos mėgsta!
Puikiausi namų darbo pyragaičiai yra tikre
nybėje tie. kuriuose gausiai randasi pasaldyto 
Kondensuoto pieno. Dėkite pasaldyto konden
suoto pieno tiek, kiek tik galima. Jis padarys 
nėvien puikius ir sveikatingus pyragaičius, 
bet įsivaizduok kaip ekonomiškas jis yra? 
Ar esi apsistojęs kada pagalvoti, kad Borden’s . 
Pasaldytas Kondensuotas Pienas užima vietą Sme
tonos ir cukro, o kainuoja trečdaliu iki puse kai
nos pigiau negu SMETONA ar CUKRUS. Tarpsta 
patirsi, jog vienas kenas Pasaldyto Kondensuoto 
Pieno eina tiek toli, kiek puskvortė Smetonos ir 
svaras cukro. Patikrink veikiausia į kavą. Įsivaiz
dink ant kiek pagerina geros kavos puodelį.-

Taupykite Leibelius Dėl Brangiu Dovanų
Kiekvienas Borden Leibelis kaip atvaizduota turi didele premi
jų verte. Atlankykite artimiausiu premiją krautuve Ir patu
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugeli puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto, Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Mūsų Boston o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

FALL RIVER. Mass. BRIDO EPO RT, Ut. PROVIDENCE, R. L 
14—3-rd Street 105 Congresa St 49 Atara Street
arti Bedford St arti Mala Stfėet arti Washlngton SČ

Įsigyk šią Stebėtinų Knygų
"Mllk—m:«l irs nsing Ir: coooklng,” pnrnft Mm. Bently. Tai be 
abejones isiikinnsi knygutė anie pieną ir jo vartojimą namnnse. 
Tfk atsfykk savo vardą. adresą k įnirtu Pakto ženklelį ui 10c. 
apmokėjimui pnknvlmo, persiuntimo IrVt.
THE BORDEN COMPANY. BORDEN BLDG-. NEW YORK

o

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS
- 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, rimti} 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, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia* Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams' — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.



EUROPOS

LIETUVA IR S. B. S. R

Nauji Kukiuksai?

Vilniaus žemėj

kur namai.
Veltui stiebias jo bokštai iš slėnio, 
Veltui stengias įžvelgt pro miškus 
Kauno traktais, su.karo damom, 
Drąsiai žengiančius mūsų pulkus..

Atsistojęs ant aukštojo kriaušo 
Tu dairais, sužavėtas, aplink. 
Bet štai suolas

žeminimą,/

tai sėski, bičiuoli 
Sėsk, man vietos duok, pasislink.

Kur susgūžęs miškuos, prie pat upės, 
Prie melsvosios gražuolės Neries. 
Panerių senas dvaras svajoja — 
Jei buvai ten — ligšioliai gėriesi

aiškiomis, abipusiai naudin
gomis abiem kraštam sąlygo
mis. Atstovybė dėsianti vi
sas pastangas, kad pernai 
pertrauktos prekybos dery
bos tarp Lietuvos ir S. S. 
S. R. būtu sėkmingai atves
tos prie galo. P. Galaninas 
pareiškė vilties, kad Lietu
vos vyriausybėj bei ūkio sfe
rose jis rasiąs tam paramos.

“Lietuva”

Vis tai mūs Lietuva —lig pat Vilniaus. 
Kur nūn merdi fenai, už mišką, 
Merdi liūdi ir rūsčiai spėlioja, 
Kada laisvė jani grįš ir iš kur?

; kardai: . 
irmuoju 
:adai...

Liudas Gira
%

») Vievin, pftftkatin£ NeprikL Lk^pvoJ geležinkelio stotis 
Ui Kauno Vilniau* link, vietos •monfti ten daugumoj ar atf* 
IcnkPJę arriragudSJt Toee vietose anoji Neriės pt»6 jau 
lenkt) okupantu atgriebta. o Ir -Mapua upes kur yra toliau
siai JslkiM Vilniaus link, begalo gražioj vietoj besirandąs 
Pnfterltj dvaras. Neprikl. Lietuvos teritorija eina t!t siau
ra, vos poro* kilometrų siaurumo, žemės juosta — mižkaL

Vilniau! Vilniau! Kilnusis belaisvi! 
Taip arti tu iš čia! Taip arti! 
Žėdnas kelias tavim iš čia vedaę— 
Bet visi jie mum nūn užburti!

ty Po karo Europą slegia ke
turios didelės šmėklos ne
skaitant mažesniųjų. Yra 
tai: bolševizmo pavojus, sko- 
los, ypač J. Valstijoms, kon
kurencija su J. Valstijomis 

: ir apsiginklavimo išlaidos.
Dabar pasirodo, kad pašau- 
Jinis karas, kurio vyriausia 

■?, priežastis buvo rivalizacija 
tarp Anglijos ir Vokietijos 

J dėl pasaulio rinkų, neatnešė 
mažiausios naudos ne tik 
pergalėtiems, bet ir patiems 
pergalėtojams. Priešingai, 
jiems bekovojant, pasaulio 

e'-rinkas užgrobė J. Valstijos. 
' Šiandiena turbūt niekas 

neabejoja, kad politikos pa- 
grinduose guli ekonomija. 

... Dabartinės ekonominės tvar-

STEBINANTIS ITALŲ AT- 
PUOLŽLIO KUN. SARTO

MS PAREIŠKIMAS .

Katalikų kunigas Pietro 
Sartoris iš Robbio tuoj po 
išventimų buvo atsisakęs 
nuo Bažnyčios ir virtęs so
cialistu. Dabar šis atsisky
ręs kunigas kreipėsi į Ver- 
cell'o arkivyskupą, reikšda- 
damas norą vėl, grįžti į Baž
nyčios globą. Savo viešame 
pareiškime.jis sako: “Be jo
kių sąlygą;, pasiduodu šven
tąja! Motinai Bažnyčiai; 
priimu iš jos kiekvieną pa- 

kiekvieną pabau
dą, nes jas tikrai užžsitar- 
navau. Priimu Šv. Sosto ski
riamą atgailą, po kurios vėl 
būsiu priimtas Jėzaus Kris
taus avi jon ir galėsiu naudo
tis šv. sakramentais. Nuo 

f 

laikymo šv. Mišių ir nuo 
pildymo kitų kunigų parei
gų esu susilaikęs, ir visą šį 
laiką noriu būti ne kaip ku
nigas, bet kaip paprastas ti
kintis. Nors savo sieloje bū
čiau atitaisęs kunigo garbę, 
bet daug dar turėsiu nusiže
minti, didelę atgailą pada
ryti, kol galėsiu užsidėti ku
nigo stulą ir kol galėsiu ant 
altoriaus šv. Mišias laikyti 
bei sieloms Dieviškosios ma
lonės turtus dalyti.

Ar ilgai dar kentėsi tą gėdą, 
Lietuva, mūsą žemė brangi?! 
Perilgai, lietuvy, perilgai tu 
Išvadavimo žygį rengi!..
J ei dar tu nejauti ligi sopės ?
Tavo žemės Skriaudų, lietuvy,— 
Nuvažiuoki už Vievio, kur Nerį
Supa girią grandinė žavi. “Lietuva*

nutarusi įsteigti atskirą pre
kybos atstovybę. Ta atsto
vybė savo darbą Lietuvoj 
supranfanti ne kaipo eilę at
sitiktinių prekybos sandėrių 
su viena ar kita firma, bet 
kaipo sistematinį, ilgesniam 
laikui pritaikintą atatinka
mai gamybos pobūdžui dar
bą. Tik toks metodas, p. Ga- 
lanino nuomone, galįs būt 
tikras, nes jis garantuoja 
suinteresuotoms Lietuvos 
firmoms tam tikrą darbo 
pastovumą, reikalinga tai
syklingam ūkiui vesti.

I
Numatytų atstovybės su

manymų Įgyvendinimas rei
kalaująs tačiau nustatyti 
tarp Lietuvos ir SSSR, to

tai. Todėl, norint sužinoti, 
kurion pusėn kryps politika, 
Teikia tėmvti, kur krypsta 
ekonominės tvarkos vadai, 
kapitalistai. Kur tad kryps
ta Europos kapitalistai?
*’ -Kartus karo, patyrimas 
parodė Europos kapitalis
tams, kad viena Europos 
valstybė, arija kelios jų su
ėjusios talkon, negali sunai
kinti savo priešą nepaken
kus lygiai ir sau. Užtat šian- 

. dien matome tarp Europos 
• kapitalistų visai kitokias 
tendencijas nė kaip kad bu
vo priėš karą. Dabar jie jau 
nebesipeša savo tarpe, bet 
vienijasi. Nesenai girdėjo
me apie įsikūrimą Europos 
plieno trusto, į kurį įeina ne-

tcans ir kitokių panašių ut- 
tra patriotiškų obalsių. Juos 
labiausia mėgsta kukiuksai 
ir kiti jiems giminingi gai
valai. Jie tuo tik afišuoja 
savo siaurus protus ir lygiai 
siauras neapykantas. Ne kas

Prieš Mussolinį iri prieš 
fašistus užginta ne tik rašy
ti, bet ir kalbėti. Už slap
tus pamfletus nušviečiančius 
fašistų darbelius, už prasi- 
tarimą prieš valdžią ir fašis
tų partiją gresia pavojus 
patekti į Mussolinio 4‘Sibi
rą.” Tas “Sibiras” yra tai 
salos Ustica, Lampedusa, 
Eavignana ir Pantellaria, 
kur pilna kriminalistų ir 
beveik nėra vandens. Pati 
valdžia prisipažino, kad ne
skaitant tų tūkstančių, ku-

•*) AukSčIsusiujnmp VUniaus priemiesty. PoRUliaiikoto 
rusų laikais pastatyta ilbanau paauksintu kupolu, kurto t* 
labai toli matyti. R&itonovų dinastijai 300 matų sukaktu* 
.rtas namlMtl cerkvft.

O žiūronus gerus įsitaisęs 
Pro miškų įmatvši čiupras -r- 
Šventą Joną it Misionoriuš,***) 
Ir daugiau dar ką nors jie atras.

... p ■ . ' >

IV.
J # i*

Bet gal nori tn tik pasilsėti, » 
Pauogaut, pagrybauti linksmai —- 
Tau čiaįšt miškas, miškas ir miškas. 
Tik daitykiesi vis
Žengsnių šimtą toliau pasuksi tu 
Ir žiūrėk: ar nekyšo iš kur .
Svetima tau ir miškui senam tam 
Su baltuoju ant jau kepurė. ..

X ■

Tasai miškas, kuriuo tu gėrėsi, 
Nors išvien suauginęs šaknis — 
Irgi perskeltas “sienos*’ per pusę, 
Laukia irgi kas ją atmainys...

Ar ilgai, vai, kentėsi, Tėvyne, 
Priešo koją ties širdžia sava!?
Ar ilgai tavo žemėj šventoje 
Plevėsuos svetima vėliava?! ,

ęmaneya I 
$įveari ‘Sirijc^ ir Lėbanol 
mandatus1 Italijai ir pati 
gauną nuo Ispanijos Maro
kos dalį, Rifų žemę. Be to 
dar projektuojama sudaryti 
Viduržemių jūrų “Locar- 
no,” kur dalyvautą be virš- 
minėtą valstybių dar ir Bal
kanų valstybės, gal net ir 
Turkija.

Tame žygy matoma pa
stangos- sutvarkyti ir nura
minti Viduržemių jūros ne
ramius kaimynus su Italija 
priešaky. Tas gerai, bet per- 
maža. Nei Locarno suvažia
vime, nei dabar projektuo
jamoje- sutarty Rytų Euro
pos opūs klausimai taip ir 
lieka neišrišti, kaip tik ten, 
kur daugiausia yra pavojaus 
Europos, o gal ir viso pasau
lio taikai. Antra bloga Eu
ropos taikos, ieškotojų pro
gramos puse tyra tas, kad jų 
pastangos matomai vra nu
kreiptos prieš J. Valstijas. 
Jei Anglijos ir Vokietijos ri
valizacija privedė prie tokio 
baisaus karo, tai ko galima 
susilaukti iš lenktynių tarp 
dviejų kontinentų ?

Sovietą Prekybos Atstovas p. 
Galaninas Apie Lietuvos 

SSSR Ekonominį 
Susiartinimą

Į Kauną nesenai atvyko 
naujai paskirtas SSSR pro* 
kybos atstovas Lietuvai p. 
Galaninas. SSR ministeris 
Lietuvoj p. Arosevas, šiomis 
dienomis maloniai pasikvie
tė pas save Kauno laikraščių 
atstovus arbatos, per kurią 
jie buvo su p. Galaninu su
pažindinti. P. Galaninas ta 
proga palietė ir Lietuvos S. 
S. S. R. ekonominius santy
kius.

P. atstovas pažymėjo, kad 
tie santykiai tuo tarpu nesą 
normalūs. Kadangi prieš ka
rą tiek Lietuvos pramonės, kius prekybos susitarimus, 
tiek žemės ūkio gamyba dau- kurie būtų pagrįsti visiškai 
giausią aptarnavusi Rusijos 
rinką, tai,, nesant ekonomi
niams santykiams sutvarky
tiems, tos ūkio šakos dabar 
labai nukenčiančios.

Tuo tarpu kliūčių tiems 
ryšiams atnaujinti nesą ir e- 
konominiai santykiai tarp a- 
biejų valstybių' esą visiškai 
galimi. Sovietų vyriausybė, 
norėdama jų išsiplėtimą pa
lengvinti ir pagreitinti, ir

Mūsų skaitytojai jau žįno, bereikalo važinėjo Italijon‘fašistinio’ Lynčo 
kad Voldemaras, at-sakinė- ‘mokytis — Rusija kur kas 
damas į Mussolinio :toastą, 
prisipažino, jog Italija bū
sianti jam pavyzdžiu Lietu
vą valdant. Todėl bus ne- 
prošali atsižvelgus į Italijos 
fašistų darbelius, 'Štai ką 
tarp kitko sako Harpers 
Magazine (November) apie 
fašistų cenzūrą George Sel- 
des, kurs tapo išvytas iš I- 
talijos užtat, kad savo laik
raščiui pranešdavo faktus—

- * u

nė fašistų propagandą.
Spaudos laisvės Italijoje 

nėra lygiai kaip ir Rusijo
je. Gruodžio 31,1925 buvo 
išleistas ukazas, kuriuo po
licijos prefektai įgaliojami 
konfiskuoti laikraščius, ku
rie išdrįstų kritikuoti val
džią. Bet to nebuvo gana ir 
šiais metais tapo panaikin
ta visa nefašistinė spauda. 
Tečiau ir to dar neužteko. 
Fašistų partijos direktorija- 
tas 1927-ais metais suskirstė 
likusius profašistinius laik
raščius į dvi kategoriji: 1. 
Fašistų partijos oficialiai 
pripažinti akli partijos poli
tikos garbintojai ir 2. Prie
lankūs fašistų režimui. Vi
sai teisingai G. Soldes pa
stebi: “Tuo būdu žurnaliz- 
mas atsiekė pilniausio fašis- 
tino tobulumo. Fašistai ga
lų gale pasiekė tą patį punk
tą. ką ir bolševikai.” Itali
joje, lygiai kaip ir Rusijoje, 
spaudos laisvė yra nužudy
ta ir palaidota.

Jei Voldemaras yra nusi- 
• statęs pasielgti taip pat su 
l Lietuvos spauda, tai visai

Kiek akim užmatai ir toliau vis —
Ta pati mŪ3 gražioji šalis!
Bet mūs laisvės daina — Dievas žinc 
Po jos plotas kada bepasklisĮĮ

Mūsų žemė ten vis, amžių amžius» 
Buvus mūsų. Šiandieną gi ji r 
Ne tik veTgė, net pati jos vaidą 
Jai užmiršt liepia ponai nauji!

tik talkininkų valstybių, bet 
ir buvusiųjų priešų valsty
bių kapitalistai. Dabar vėl 
praneša laikraščiai apie da
žų ir abelnąi chemikalii 
trusto suorganižavimą. Yra 
tai tik kitų trustų, arba kar
telių, pranokėjai. Europoje 
vis labiau aiškėja ir prigija 
mintis, kad Europos valsty
bės privalo ne konkuruoti 
tarp savęs, bei vienytis, kad 
išlaikius konkurenciją su J. 
Valstijomis ir apsisaugojus 
nuo bolševizmo pavojaus.

Europos valstybių apsi
ginklavimo našta vra sunki. 
Pav. Anglijai atseina $6.75, 
Franci jai — $5.82, Lenkijai 
— $3.93, Italijai — $3.15 

‘nuo galvos. Suvienijus Eu- 
kos valdovai vra kapitalis-lrOp^ ekonominėj sryty dide- 
A—- /Tt • VI • T '•V V* • 1le tų išlaidų dalis pasidary

tų nereikalinga, tas kapita
las galėtų 'būti sunaudotas 
produktiviškai. Tautų Ly
gos ekspertų yra apskait- 
liuota, kad apsiginklavimui 
pasaulis pernai išleido virš 
dviejų bilijonų dolerių.

Reikia laukti, kad kapita
listai nepasitenkins vien tai
ka ekonominėj srvty, bet da
rys spaudimo į politikus. Ir 
ištikrųjų matomai taip ir 
daroma. LoeaYno sutartis 
buvo pirmas žymus žingsnis 
prie politinės taikos. Dabar 
vėl eina gandai apie projek
tuojamą sutartį tarp Angli
jos, Franci jos, Vokietijos, I- 
talijos ir Ispanijos, kuria ei
nant Vokietijai grąžinama

Ir tikrai, jei nesigaili žygio 
Paėjėti smėliuotu kėlitf’— 

. Aplankys Streveninkų dvarą,
• Trakų link, vos už vdrstij kėlių, r
* t W • * 1 *

jNup kalnelio tenai įregėsi f Į 
Tolumoj,, jėi tik rytas skaidrusi

^ebepagarbins laisvai Lietuvos ten 
Mūs giesmėm pavergtieji, vai, ne! 
Kaspinais nepapuoš sau trispalviais 
Jie krūtinių, kai šventė Kaune!
* •• : * *

Jei tu nori pajust ligi sopės, 
Lietuvy, tavo žemės skriaudas; 
Jeigu tu nori išgirsti, ką bylo 
Bočių kraujas, tau gyslos verdąs —

Nu važi ižj'rūž Vievio, kur Nerį 
Supa girių grandinė didi — 
Lietuva ten taip dvelkia aplinkui, 
Nors ir svetimą kalba girdi;*)

teisnfų W 3© asdtenyw 
yra ton patekę deHo, kad! 
juos pasmerkė fašistų parti
jas “teismai,” kitaip sakant,

► “teismai.”
' ’ I l T

Mussolinį šakosi siunčiąs į 
viršminėtąs salas tiktai anar
chistus ir komunistus, bet 
vienam Amerikos korespon
dentui pavyko susekti, kad 
tremtinių didžiuma yra Li- 
bėralų ir Katalikų partijų 
parlamento atstovai, redak
toriai, neradikališki socialis
tai, profesoriai ir profesio
nalai, kurie tapo ištremti 
dėlto, kad buvo priešingi fa
šistams, arba kritikavo 
MussolinĮ!

Taip tai elgiasi Italijos 
diktatorius, Mussolini, Vol
demaro pavyzdys!

M ‘j-
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Mūšų kaimai

bet bū

Žinoma, nuliūdusius rei

jo tolybe 
čfodann^i 
parašą ir

nistens^pmninmkas ir ®«r 
šienių reikalų ministeris 
prof. A. Voldemaras, kraš
to apsaugos ministeris pulk. 
Daukantas, Generalinio šta-

šytStftad, aš tądmnfedainavau.
7 ' JONAS.— Baulasmoka; ėvadnotisuvaižavinHMftfltfco 

vainikų pne žuvu^gę įpa- 
Iminklo. ‘\

Vakare jokių pasilinkĮmi- 
nimų' nebuvo: nei šakiųj nei 
teatro, nei kinų. Visoųsa- 
lės pilnos žmonių iriįsuf 
paskaitos aj^Vilni^-Dni-

X Kad painatytų saulutę tekant >■ 
•Mažus piemenėlius galvijus gęngnĖ

4. Kelkis mergelė, kurki Ugnelę,•- O 
Gegute kukuoja, gana miegoti.,

v
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ycZĮjai

Ramus ir visus mylintis

iš gimtojo kraŠ

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ju gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

Ak, myliu tave ... :..........
Beroužėl, nevesk pačios .. 
Graži čia giružė................. .
Meilė............... . ....................
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgki ................... ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintį?
Trisdešimt dainų.................

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VATKAT 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KAURĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

“gKKglT)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Mažiukei, Lawrence, Mass. 

— Žinutės pasenusios ir ma
žos vertės. Netilps. Laikraštis 
yra leidžiamas tam, kad pa
duoti naujausias žinias.

J. Sereikai, Newark, N. J. — 
Tamistos atsišaukimo nedėsi
me. Visuomeninius atsišauki
mus ir naujus sumanymus Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių reikale siųskite Fe
deracijos Centran, 180 Hale 
Avė.. Brooklyn, N. Y.

J. M. Buyauskui ir J. Mika
lauskui, Newark, N. J. — Ta- 
mistų “įrodymų” netalpinsi
me, nes neprisiuntėte savo įga
liojimo, kad Tamistos turite 
teisę rašyti įrodymus visų pa- 
rapijonų vardu.

Reporteriui, Detroit, Mieli.— 
Koncerto aprašymas peršiurk- 
štus ir vienpusiškas. Netilps.

DETROIT, MICHIGAN
Vyčiu koncertas spalių 23 d. 

pavyko. P-nia Greičienė savo 
balseliu visus sužavėjo. "Jai 
akompanavo jos duktė. P. .T. 
Šeštokas savo šposais publiką 
prijuokino. Garbė Clevelan- 
diečiams turint tokius artistus.I 
Vietos smuikininkė p-nia A. ■ 
Medonienė ir J. Valiukas labai I 
gerai pasirodė.

Spalių 22 d. įvyko vakarie
nė pagerbimui svečių. Abu 
vakaru buvo mažai žmonių.

Ten buvęs

Nuo senai tikėtasi, kad dar-■ .*
d gerės, bet taip nėra. Vis 
”d8ug vietų darbininkai at- 
idžiami neapribotam laikui. 
M būt Clevelande dar nėra 
ip blogai kaip kitur, bet ga- 
|-jau’bloga. Patartina lie- 
iVianis darbininkams čia ne
šluoti darbų ieškoti. Kuomet 
rudės geriau dirbti, tuomet■x r
fe'* pranešta “Darbininke.” 
Užtikite.

davė apskr. iždininkei p-lei Ši- 
moliūniutei. Nutarta iš to pel
no paaukuot $25 “Moterų Dir
vai,” taipgi $25 paaukuot po
nios F. Pikčilingienės misijai. 
Visos delegatės pareiškė savo 
kuopų nuomonę, kad stengsis 
sureng.t prakalbas ir labai 
laukia gerbiamos viešnios at
silankant. Pasibaigus sesijoms 
vietinės kuopos pirm, p-nia 
Ambrasienė pakvietė delegates 
prie vakarienės. Valgiai buvo 
skaniai pagaminti Garbė man- 
cbesterietėms kacL tokios geros 
šeimininkės. Laike vakarienės 
kalbėjo Hartfordo klebonas 
kun. J. Ambotas. Buvo ir ki
tokių pamarginimų. Rep.

N. MANCHESTER, CONN.
Spalių 16 d. buvo Ą. L. R. 

K. Moterų Sąjungos Conn. 
Apskr. pavažiavimas Town 
Hali svetainėj. Pirmininkė p-lė 
Blažauskaitė atidarė sesiją su 
malda. Pribuvo 17 delegačių 
iš 5 kuopų. Iš svarbesnių ra
portų, tai išvažiavimas, kuris 
įvyko liepos 3 d., Hartford, 
Conn. Pasirodė, kad minėtas 
išvažiavimas davė pelno $172.- 
23, kuriuos komisijos iždinin- 
kė ponia V. Tamošiūnienė per-

Lapkr. 6 d., vakare ivvks L. 
Vyčių 25 kuopos rengiamas 
L. Vyčių 25 kuopos, Lietuvių 
Salėje. Bus vaidinama “Liz
das Naminio Liūto,” trijų 
veiksmu drama, dainuos solis- 
tė p. Greičiėnė. p. J. Šeštokas 
ir L. Vyčių jauna mečių koras. 
Be šių dar bus ir kitų dalykė
lių. Laukiama daug svečių 
šiame vakare. Jaunimas ruo
šiasi. kad atsilankiusius paten
kinti. Radiolas

“Tauta ginama ne jos 
ginklų, bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

dentui. Daug prirašyta, bet 
mažai pasakyta. Rašo žmogus 
apie ateitį ir praeitį, it Mi- 
chakia Karalienė su Salemonu. 
Sako parapijoj suirutė! Aš ma
nau, kad jų galvose yra su
irutė kaip, išsitraukia sama- 
gonkos. Katalikai ramūs ir 
triukšmo pas juos nėra. Tik 
bedieviai triukšmauja, kurie į 
parapiją po tris metus* nėra 
mokėję. Jie it katės su pūslė
mis bėgioja ir liežuviais mala. 
Mini, kad kunigas p. Bukaus
kui nepasirašė ant kapinių po 
jo popiergaliu. Kaip jis gali 
pasirašyti, kad jis. anot “Vie
nybės” ‘ korespondento nėra 
graborius, kad laisnių iš val
džios neturi. Tas “graborius” 
ir triukšmauja. Kaip jis dirbo 
prie kitij ir neniekino kleboną, 
tai jo nė neignoravo.. Jis, ma
tyt. norėtų būti diktatorium

Lparapijos ir aukščiau stoVėt už 
kleboną. Aš graboriaus Bu- 
jausko nebūčiau išvardinęs, 
liet tą padarė “V-bės” kores- 
pondentas. 0 kad pavyskupis 
išbarė lietuvius, tai ne visus, o 
tik tuos, kuie nori būti “kle
bonais” ir kelia triukšmą. 0 
apie apyskaitą nesirūpinkite. 
Katalikai patenkinti. Tas žmo
gelis. kuris triukšmavo, pats 
pasirašė po apyskaita.

Katalikai )aikosi ir laikysis 
vienybės ir ten su kokiais 
nesideda ir nesidės.

Spalių 20 ir 23 d. vietos įžy
mi solistė p. S. Greičienė, pia
nistė p. Greičiūtė ir gabus 
juokdarys p. J. šeštokas davė 
koncertą Detroite. Nesenai 
detroitietė smuikininkė p. Me
donienė davė koncertą Cleve- 
iande. Tai geri žingsniai' pa
daryti mūsų menininkų sėk
mingesnei darbuotei lietuvių 
meno srity. Ateity žadama pa
simainyti žymesnėmis grupė
mis vaidinant teatrus, rengiant 
koncertus. Sėkmių!

Jaunimo Vakaras

.. LDS. 72 kuopos nariai turė
tų (Jaugiau susidomėti ir lan
kytis į susirinkimūs. Nesilan
kydami į susirinkimus susilp
ninsime kuopą. Jeigu kam ne
patinka kuopos Valdybos tvar
ka, tai atėję į susirinkimą pa
sakykite. .

Darbo biuras savaimi neap
simoka, Kuopa turi mokėti iš 
kasos biuro išlaidas. Susirin
kimuose būti] galima pasitar
ti ir padaryti pagerinimų. Tad, 
lankykitės į susirinkimus ir 
juose kas nepatinka pasakyki
te. V. P. J.DETOOIŲMICH.

Čia yra suorganizuotas ir 
jau gerai gyvuoja taip vadi
namas Anti-Divoree and Ali- 
mony Club of America. Pri
klauso daug įžymių asmenų ir 
jie turi didelę jėgą, ,politišką 
ir finansišką. Šio kliubo svar
biausias tikslas pravesti legis? 
latūroje įstatymus suvaržan
čius persiskyrimus ir teikimą 
pragyvenimo atsiskyrusioms 
moterims.

Persiskyrimų epidemija pra- 
siplėtus ir įstatymai jų nesu
laiko, tad reikia tuos įstaty
mus pertvarkyti. Sulig dabar
tinių įstatymų į ketvirtą dieną 
gali gauti divorsą. Pora mėne
si;] atgal teisėjas Meriam davė 
52 divorsu. Apvedimui rei
kia laukti 5 dienas, o petsiskv- 
rimui tik 4 dienas. Tikimės, 
kad mums pasiseks pravesti į- 
statymus, kurie nors kiek su
varžytų šeimynas nuo persi- 
skvrimu. M. Čurlanis

Kauno “Vaikelio Jėzaus 
Dr-josmašlaičių jgaliotinė p-lė 
M. Popikaitė, iš Lietuvos, pa- 
sišventus šiam darbui surinko 
parapijose viso $537 su centais. 
Šv. Kazimiero Dr-ja iš kasos 
skyrė $25.00 ir susirinkime 
nuo narių surinkta $25.15, viscT 
$50.15. Šv. Rožančiaus Dr-ja 
iš kasos aukavo $5.00, Šv. Ce
cilijos’Dr-ja iš kasos $10.00, 
Tretininkų Draugija $12.00 su 
centais. Taipgi rinko aukas 
vaikščiodama po namus. Pie
tinėj daly viso surinko $306 
su centais, šv. Jurgio parapi
joj, Richmond daly, $140, šv. 
Andriejaus parapijoj, šiaurinėj 
miesto daly, $91.00. Viso $537 
su eentais. Taipgi susirinkime 
Labdarybės Draugija po vardu 
šv. Vincento de 'Paulio buvo 
nutarta aukoti $300.00. bet vė
liau atsirado priešingi] ir nu- 
tarimą atšaukė. Spalių 16 
d. vietoj $300 didžiuma balsi] 
nusileido protestuojantiems ir 
nutarė aukoti $100.00; Ta šim
tinė p-lei Popikaitei nebuvo į- 
teikta. nes kasierka p-nia Bal
čiūnienė prie savęs neturėjo, 
bet liko įgaliotas pirm. p>. J. 
Pranckūnas. kad pasiųstų tie
siog Vaikelio Jėzaus Dr-jai 
Kaunan taip greit, kaip tik 
bus pinigai išimti iš bankos. 
Sunkus buvo darbas, bet vis
gi atsirado gailestingų asme
nų, kurie tam tikslui pasišven
tė ir pasidarbavo. K. Dryža.

Didžidje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei x 
meti] 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje? Metams $3.00, pusei metų $L50,
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 inėn. 7 lijtai.
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

• Redakcijo slr Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281A Eglinton Str. Glasgov, 8. 8. Scot- 
Itnd. ; ; F - ' '

CLEVELANO.OHIO.
ę RADIO STOTIS šššš.

Jteturiasdešimts Valandų

Spaliu 18-20 dd. Lietuviu šv. 
ffgįo parapijos bažnyčioje į- 
ko keturiasdešimts valandų 
laidai.
tvo: kun. J. Čižauskas ir kun. 
feevičiu? iš Detroit, Mielu ir 
dl-Ą. Karužiškis iš Youngs- 
wn, Ohio. Svečių kunigą] e- 
nt — daugybė naudojosi pro- 
f eidami išpažinties ir prie 
®ntų Sakramentų. Pamoks- 
iFšakė: kun. Karužiškis, kun. 
Įf-ęviČius ir kun. Čižauskas. 
Siundant ir baigiant iškil-~ 
bs sudaryta įspūdinga proce- 
ia giedant “Garbė ir šlo-

Ši giesmė daugumą su- 
dino. primindama Lietuvos 
palikit kilnias apeigas.

. Darbai

“IŠEIVIU DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos............................... 50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą........... .  .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas...........................  25
15. Pirmyn į kovą.........................  .50
16. Mes grįšim ten ................... 75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė................................  .50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj......... .............  .50

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) 'Kam anksci kelcis.................................50

20. a) Miels teveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno... .........- - .50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,

_ c) Kalbin jaunas bernužėlis,
■ d) Aš turėjau vištą.....................................50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

• Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. ..Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskitė ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

Rinkimai1 •
Lapkričio 8 d. ivvks miesto 
Odininku rinkimai bei dadė- 
hai prie miesto carterio (am- 
mdments) ir dar kiti daly- 
a. "Dėlei taisymo .miesto čar- 
rio politikieriii tarpe eina 
iva. Lietuviai turėtų gerai 
sbjažinti kalbamais klausi- 
ais, kad laike balsavimo ži
ltų ūž ką*balsuoti, čia yra •r.**
Jtūvių politikierių klinbas, 
Į iki šiam laikui ty’k upsilei- 
Ka savo užduoty... bernai 
tolieturiu rinkta 5 atstovai 
įMftdrą visų tautų tarybą, ku- 
gįfUkslas veikti politikoje, 
fc.'ir pastaroji veikimo nero- 
IT /Lietuvių- atstovai. ką jūs 
Skiate? Ar dar patogesnio 
Mjg^Jimkjate?

Vajus

IkR. K. S. A. organizatoriai, 
Mhbkti vietinių kuopų, mošia-

GRAŽIAUSĮ VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

^SAULUTĖ”.

■ . ■ —-. ■ ----------- —- --------------------------------- :---------------------- g

si prie didelio darbo — prira
šymo visų katalikų į mūsų su- 
siivenymą. Išėmus vieną ap
linkybę, čia sąlygos geros, mat 
čia gyvena Centro pirmininkas 
p. Muliolis, čia įVyks kitų metų 
Susivienymo seimas. Linkėti
na geni sėkmių Susivienymo 

Be savų kunigų dar darbuotojams.

Clevelandiečiai Detroite
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; HNNEY OF THE FORCE

SĄJUNGIEČIŲ ŠOKIAI 
PAVYKO

Spalių 29 d. įvyko Moterų 
Sąjungos kuopos šokiai. 
Žmonių neperdaugiausia, bet 
visi parinktieji. Sąjungietės 
labai maloniai ir apsukriai 
vaisino vakaro dalyviusMu- 
zika buvo gera. Vadovavo 
A. Stravinskas. Re p.

u.- :'

r-?H' r ■LYBPps •. *.
.. .c ■ . ' •> •-</“■‘ ; 

f*' ~ EmH Janntntfs tri» '.
1 ’The tt^oPAFTTesh* <••■■. 

A Pavamount Ptctune

Puikus paveikslas yra ro
domas šią savaitę antradie
ny ir trečiadieny, lapkr. 1 ir 
2 po vardu “The Way of Ali 
Flesh.n Tai vienas iš pasek- 
mingiausių paveikslų šiame

ir 
visuomenę labai sužavėjo. 
Teatras visumet buvo pilnas 
Teatras visumet buvo pilnaš. 
Vienas iš geriausių vaidinto
jų tai yra Emil Jannings 
kuris vaidina manageriaus 
rolę. Užtikrinam kad gere- 
šitės pamtę šį paveikslą.

piute, M. Jankauskiutė. O. gadynę yra sunku 
Zuloniutė,- M. Sabiutė, O. vyrus nuo moterų. 
Bielskiųtė, P. Karbauskiu- nukirptais plaukais 
te, C. Karbausįįiitė. kuomet sėdi, turi dj

Kadangi žemiau pasira- šumo į vyrūs.- Je 
šiušiam teko garbės būti mi- Savickas norėjo, k 
iiėto bankieto rengėjų pir- karionės . aprašvm 
mininku bei “gąspado- taip, kaip šis papil 
rium,” tai šiuomi nuo savęs pataisymas, tai jul 
tariu nuoširdų padėkos žodį teikia mėnesio laik< 
visiems kuomi nors priis^ė- ' —— ■
juslėms, pasidarbavusiems ^nerptr gįįai 
ir atąihukiusieSB į šj ban- ;r p„v
kietą, kųns buvo Jsajpo men- 
kute demjwtraeija pagar- fbaH ‘ 5
bos ir n^les purtomo nw- 49/E.
sų . gerbiamam kun. P. V. . .i • v- v • sidės 7:30 vakare j Strąkauskui uz jo gražią ir n.3onakt: 
’***’ darbuotę mūsų pa- 
rupijoje. Orchestra vis

■ ., . &■., -F t». S nutekąsantiškus ii
BankietoRengimo Komi- . v-

.. “ kus. Siu šokių nepsijos Pirmininkas. . » .ne vienas — visi;
Rep. pirėrašas. P. V. Sa- kitę. Bus smagu ir 

viekas nori žinoti kokiais iT F • 
motyvais Vaduodamasis aš ~-
prie organizuoto jaunimo JENKINAS PRAŽŽ 
priskaieiau ' Apaštalystės J IETĮBYL
Maldos, Amžinojo Rožan- Teismas Jo Fra 
čiaus, Tretininkų ir Blaivi- >■' At^u^s
ninku draugijų vardus. At- o .. _ ■_
sakysiu trumpai: tokiais pat, x
kaip ir p. V. Savickas pri- .(Jankauskas) uz 
skaitydamas prie organizuo- mergai ”. 
to jaunimo Sodalięiją ir cho- 
rą. Neturėjau laimės būti d-te^jasįnivo pils 
rengėjų pirmininku ir todėl ^vadijimui, koku 

man nėra žinoma oficiališ- 
kūmai. Bet iš šalies žiūrint ^altun3~ ' 
skirtumo nebuvo tarpe “tik- diena 
rųjų. rengėjų” ir pagelbinin- atnaU^ . TeT 
kųj Ir vieni ir kiti dirbo va- atmete 
karionėje; ir vieni ir kiti tei- P^kyre
kė dovanas.: Itodosi kam čia * • 
pavydėti"foš rengėjų garbės. ? į? w
Be to, ši vakarienė nebūtų _. . , t A
nusisekus be jos dalyvių - 
publikos. Todėl pagelbinin- Malonu ir r*rM**j 
kais buto ne draugijos, bet tčrynę.^Fifprimag 
publika. Dabar, kurių buvo • _ z__t- r —*T

daugiaus, vyrą ar moterų. I /įCęįk nfitfnii, & 
Čia turiu pasakyti, kad' Są.*
rr, y inijĮ-įĮjįĮ^ml

"■ •<>* ■*•*'!** y;-’ .

ne už dyką skaitausi bitf 
ras ir yra pas-menė ĄlefiM 

g<w,.ras- h| 
prabbčiį vadino * Kapoerį| 
o mano tėvuką, kurst^A^Į 

t lės padūko, vadino Kgnj^ 
z Dantovskis Tylkovič. |E 
įiegį, jo sūnų, Kauną kįi? 
būnu, lyg koks būčiau ĮaįŠS 

.šaukia — Karpas Pero 
Į Mano bočių prabočiai, -rtS 
■smarkūs galvočiai, karw| 
'tik kapojo, ponava, ūlipjot 
jinan, jąjų ainiui, greiffl| 
j šia ilgainiui šunis teks eiti 
fdyt ir nuolaidą rodyt.
bar man gyvenas, esu kol Įa 

r senas, ramiai ir gan 
I Nors žmona ir bara, o^h 

tais | ir muša, kumščiu^ 
tik pluša tie pat mano įA 
sim, bet jai dovanosimu 
galima kęsti, jei žinai, 
teks švęsti. Tik bėda neija 

» ž:i, kad švenčių per ntu^ 
, šeštadienį dirbti, geriau.‘a 

sutirpti, niekados.nesutįrv 
Einu vis į sinkų: noru

i te ir žydų? bet nešvęsti - 
pavydu. įSekmddienį, fį

J iiai, švenčiu labai uoliąją 
• geriu nuo pat ryto lig.jį^ 
. net kito. Pirmadienį 
k gi, dažniausia tai sergĮ? 
’ sirgti patinka — vis; šven 

ištinka, gali sau miegoti,j 
miai pagirioti. Jei norįkjį 
girti, tai turit patirti,. kl 
esu demokratas; mano hj 
bas vį batas ir dirbu k> 

1 dieną aš darbą tik vieną 
u batus remontuoju arba Jį 

liavoju.

skaičii 
tęs M 
žančiaus, Tretininkų ir Blai- a. Neviera, M. Marksas, V. 
vininkų Draugijų vardus? Komieius, K. Ambmzas ir 
Nors prie pastarųjų draugi- A. Ivaška ir t : 
jų ir priklauso nemažai jau- ; prį gįąių patarnavo šios 
nimo, bet jos juk nėra skaį- jąunos lietuvaites: Ą. Kibu- 
tomos kaipo jąuniino drau-Iriutė,• £/Švagždami Anele 
gijo& Jos oficialiai ir neda- pžerviute, Ona Ąlasevičiu- 
yvavo bankieto rengime. O. Čepiųtė, M. Jankaus- 

Rodos bankieto pradžioje o Zuloniutė, O. Če-
buvo paaiškinta jog jį. pa
ruošė So. Bostono Lietuvių 
katalikų Organizut^asai jau
nimas: Marijos Vaikeliai, L. 
VyČiaį, Sodalicija ir Choras, 
pagelbstint Apaštalystės 
Maldos D-jos narėms.

Kitoj vietoj vėl sakoma: 
“Salė buvo pilna žmonių, 
daugiausia jaunimas ir mo
terys.” Turiu pažymėt, kad 
vyrų buvo nei kiek nema
žiau kaip moterų. :

Be žinutėj paminėtų dai
nininku dainavo dar ir Sta- 
sys Paura, akompanuojant 
varg. AL Karbauskui ir Be
leckas su savo sesute Valeri
ja išpildė šmuiko-piano du-

‘Bankieto laike, kalbėjo 
reikšdami linkėjimus gerb. 
celebrantui, bei apibudinda
mi jo darbuotę: gerb. klebo-^ 
nas kun. K. Urbonavičius, 
prof. klierikas Aukštikalnis, 
kun. J. Švagždys, kun. J. 
Čaplikas, kun. P. Juškaitis, 
kun. P. Virmauskis, kun. J. 
J. Jakaitis, vyriausia šeimi
ninkė O. Siaurienė, advoka
tas Cunvs, ponia Cunienė? 
Dr. S, A. Galvariskis,“ Dar
bininko” redaktorius A. F. 
Kneižys, ponia Kneižienė ir 
V‘ Kališius? Pabaigoje kal
bėjo patsai gerb. celebrantas 
kun. P. V. Stvakauskas.

Dovanas gerb. celebrantui 
įteikė pasakydamos sveikini-
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PRALEISKITE

aeiau jų prašymas at
ida. Bolše^kų švietimo 
nsaras Ukrainoj Skrip. 
įb išvadino prašytojus 
pačiais, valdžios priešais, 
ttase juos sušaudyti.;

SAp yra “begalinės lais- 
ir rojaus” šaly.

VKRKTATB

rtakovskio savižudybei81, ™
įjudino j Ukrainos

iriųjų mokyklų mo-
38 ir profesorius., Sep- tls* 
t dešimt devyni išdrįso 
rašė bolševikų valdžiai IĮ81 *!”? .^^g-
mą, (tai retas Rusijoj 
omas) pageidaudami 
grindų ištirti Ščerba-
10 nusižudymo priešas* 
taip pat reikalaudami
11 daugiau teisių mo-
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