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Norėjo užmuš

uolimo su
tart}

pro po
BOLŠEVIKAI NERIMSTA

Kiniečių sposaš

Anglai nelabai juokiasi iš to, 
bet sužinoję apsitvėrė dar stip
resne tvora, ne tik nno~Kinie- 
čių, bet ir puo Prancų.

PAMOKSLAI PER RADIO
KAUNAS. Teko patirti.Jkad 

kat. Veikimo Centro iniciatyva 
per gayėnįą-kas' sekma^lfenį 10

promitiiojaneios medžiagos žr 
gabalą raudonos medžiagos 
skarmalams. Taip pąt suimti 
.jo bute HirŠas Melamedas ir 
Danielius Docentas.

RYGA. U 
kalų ministei 
dos atstovam 
dėl nepuolim< 
su SSSR.. M 
kad per dery 
sutarties ttt 
tačiau nei vįt

Vilniuje buvo nuteistas mir
ti komunistas Baranauskas už 
nužudymą policininko. Bara

mi- pamokslai.
Pranešama, kad toki pamoks

lą per radio pirmą kartą sako 
kun. prof. Būčys.

susitarusių valstybh) būtų už
pulta trecios valstybės; 2) Abi 
pusės pasižada nedalyvauti ko
alicijose. kurios būtų nukreip
tos prieš antros susitariųsios 
valstybės politinę nepriklauso
mybę, taip pat nedalyvauti ko
alicijose, kurių tikslas būtų 
vykdyti prieš antrą valstybę 
ekonominį arba finansini boi
kotą- Kai dėl galimų konflik
tų ir ginčų sprendimo, tai mi- 
nisteris paaiškino, kad SSSR 
vyriausybė nusileidusi svarbiu 
punktu, būtent, susitaikinimo 
komisijos pirmininku-numato
mas nei tralus asmuo.

DETROIT, Mich
spauda padavė Fordo padėtį:

“Giliai perkirsta kakta virš 
kairiosios akies, kita žaizda 
viršugalvy, jo kūnas apdrasky
tas ir dažnai nuo skausmų de
juoja ir gresia jam plaučių už
degimas.“ * -

rinvėsius, kur brangūs turtai buvo paslėpti 
to ir iškasė.

LENKAI IR TOLIAU VARO 
SAVO HAKATISTIŠKĄ 

POLITIKĄ
VILNIUS. Vilniaus vaivados 

įsakymu ištremtas iš Vilniaus 
krašto nepriklausomon Lietu-, 
von Dūkšto klebonas kun. Kas- 
.tantinas šėmasis. Kun/šema- 
šiui buvo prikišama priešvals
tybinė agitacija, tačiau parei
kalavus patraukti jį už tai teis
man, vyriausybė vieton teismo 
— ištrėmė. Dėl to “Kelias” 
pastebi, kad matyt ir šiuo žy
giu bus tokia pati “agitacija,” 
kokia buvo prikišama vysku
pui Kuktai ir kitiems tremti
niams. E.

KAIP ŽMOGŽUDŽIUS 
BAUDŽIA

Expliozi ja sudrebi 
no Miestą

SUSPIRGINO ANT LAUŽO 
VAGĮ

Lenkijoj, netoli Čenstakavos 
; aimiežiai sugavo vagį i r nutą- 
ė riūteūSfi ji Savo' teismu.~Ne-

VTSŲ SALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!

Miesto ligoninėje, gydytojus 
išmetė iš suolų. Dirbtuviij sie
nos drebėjo ir net gyventojai 
kaip kad praneša jautė judėji
mą.

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

VILNIUS. — Laikinasis Vil
niaus lietuvių komitetas griež
tai užprotestavo prieš Dūkšto 
klebono kun. šimašio ištrėmi
mą nepriklausoanon Lietuvon. 
Proteste tarp kita ko pareiškia, 
kad neteisėtas ištrėmimas, o y- 
pač Vilniaus kapitulos neužsi- 
stojimas už savo diecezijos ku
nigą labai kenkiąs dviejų tau
tų sugyvenimui ir rodąs netole
ranciją kultūriniam lietuvio 
kunigo darbui tik dėl to, kad 
tas darbas nesiekė lenkinti 
lietuvius iš senij senovės lietu
vių gyvenamam krašte.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CONNECTICUT 

VALSTIJOJ—
NEW BRITAIN, Conn., Jęo

DETROIT, Mich. — Sekma
dienio vakare, turtingiausias 
žmogus pasauly, Henry Fordas 
vos negavo galą netoli savo pa- 
locių bevažiuodamas savu au
tomobiliu. •

Tai buvo aiškus ir planingas 
pasikėsinimas ant jo gyvybės.

Du vyru važiavo sunkiu au
tomobiliu ir sekė Fordą važiuo
jantį uždarytame ‘‘ Forduke, ’ ’ 
kaip paprastai, ir pervažiavus 
tiltą jie būtinai norėjo Įstumti 
savo automobiliu Fordą Į upę. 
Taip besibrukant automobiliai 
sftsikūlė ir Fordas su “fordu- 
ku” nuriedėjo pakrantėn 15 
pėdų žemiau. Laimė dar, kad 
jis buvo netoli namų ir galėjo 
prisišaukti savo sargą, kuris 
tuoj pranešė jo žmonai ir abu 
atbėgę prigelhėjo Fordui pa
reiti į namus.

Gydytojai praneša, kad For
do padėtis nėra kritiška ir pa
sveiksiąs. Sako, kad važiavu
sieji sunkiuoju automobiliu 
STuSebaker vra žinomi.

REYKJAVIK, Ledžemis. — 
Susikūlus žuvininkų laiveliam 
27 žmonės žuvo. Vienas laive
lis nugarmėjo Į bedugnę po su
simušimui ir nusinešė septynes 
gyvybes. Kitas laivelis dingo, 
kaip kamparas, ir spėjama, 
kad žuvo ir kad su sa*vim nusi
nešė 20 gyvybių.

buvo atgabentas karstas, kuris 
pasirodė esąs Baranauskui per 
mažas. Tačiau lavonas buvo 
sulenkts, įkimštas į karstą ir 
nugabentas Į užmiestį.

ilgai galvoję, sukūrė laužų ir į 
metė Į jį vagi suspirgi no. Po 
licija suėmė 28 “bausmės’ 
vykdytojus.

jos ^.valstybėms. Nepasisekė. 
Latviją paseks estai ir kiti ir 
lenkams atsuks užpakalį, kaip 
kad Latviai.

GAVO PASKOLĄ
Grūdų ir linų -eksportui 

Tarptautinis Bankas gavo 500 
tūksL litų paskolos iš vierio 
Anglijos banko. Ši paskola bus 
sunaudota linų ir sėmenų eks
portui kredituoti.

AMERIKOS INŽINIERIUI 
GRĘSIA MIRTIS 

Patekęs banditą rankose 
vargiai išliks gyvM

MEXTCO CIT Y. — Praneša
ma iš Guadalajaros, kad E. M. 
tVilkins,. amerikonas inžinie
rius pateko į banditų rankas. 
Kiek laiko atgal banditai rei
kalavo nuo jo $20.000 ir nesu
mokėjus grąslūū mirti!iii. Dif 
bar jį patį pagavo.

GAVO TRIS METUS 
KALĖJIMAN

PHILADELPHIA, Pa.—Mer
gina gavo vienus metus į sun
kiųjų darbų kalėjimą už kiek
vieną pavogtą automobilį. Ka
dangi ji pavogė 3 automobi
lius,, tai turės sėdėti 3 rietus 
kalėjime. - ,

Toji mergina buvoi_žinoma 
kaipo “papirosų mergina.” 
Jos pavardė yra Evelyn Swain 
iš Atlantie C it y. .Ji nueidavo 
į automobilių krautuves ir pra
šydavo duoti išmėginimui ge
rinusį automobilį. Išvažiavus 
su pardavėju prašydavo nu
pirkti papirosų. Pardavėjui 
nuėjus pirkti papirosų, ji pa- 
bėgdavo su automobiliu.

ų užsienių rei- 
i’.Cielens spau- 
tvė pareiškimų 
įtarties derybų 
toris pareiškė, 
! esą paaiškėję 
i> galimumai,

tį, katedros aikštėje žmonių 
minia sulaikė kareivius ir pa
reikalavo, kad žmogžudys čia 
vietoje būtų nužudytas. Karei
viai nežinojo, kas darytu Žmo
nių minia puolė ant kareivių, 
®tėrriėri^ nwgėtidį, parmetė-

vaikas. Delko jis ir pasirenge 
į kelionę ieškoti saugesnės vie
tos. Praeidamas Louisianą, 
Kaliforniją ir Oregon’ą sutiko 
automobilistų, kurie jį pavėžė
jo. Georgia’s valstijoj jis ėjo 
pėščias 300 milių ir buvo areš
tuotas. bet po ištyrimui vėl pa
leistas. Taipgi buvo areštuotas 
Hattiesburg. Miss. ir Texas 
valstijoj, kur jis ėjo 420 milių 
ir sėdėjo 10 dienų kalėjime. 
Buvo ir kitur kalėjime. Viso jis 
apėjo 1,200 milių.

VARŠUVA. “Kurjer Poran- 
ny” pranešimu iš Vilniaus, pas 
suimtą Vilniuj Sovietų Rusijos 
kurjerį rasta komunistinės pro
pagandos literatūra esanti 
spausdinta Minske ir didesne 
jos dalis buvo skiriama lietu
vių komunistų sekcijai Kaune. 
Jos turinys esąs pritaikintas 
Lietuvos darbininkams ir kai
miečiams. „ i$tiM£štis pažymi,

& KATĄT.TKMKOS 8P.

KAUNAS. — Subolševikėję 
žydeliai ir jų pakalikai norėjo 
suprovokuoti bedarbius ir juos 
išvesti į gatves su tikslu pada
ryti demonstraciją.

Buvo pagaminę jiems ir rau
donus škarmalus.

Pas darbininką Stasį Dama- 
lį. gyv. Vytauto kalne darė pa
sitarimus. Buvo “draugas” 
atstovas iš centro.

Politinė policija kaip tik .tuo 
laiku užklupo, kaip “draugas” 
iš Centro išsikarščiavęs ragino 
darbininkus prie demonstraci
jos- ___ , _ . .

Suimti Stasvs Ramulis. VIa-
• ■ ♦ 

das Kropenis, Petras Jasmon-

MIRĖ KUNIGAIKŠTIS 
RADVILAS

Prancūzijos pietuose, gra
žiausiame Monte Carlo mieste, 
kovo mėn. 2 d. staiga mirė lie
tuvių kilmės kunigaikštis Rad
vilas.

t ąs i r * * d raugas .
Chaimas Melamedas. kuris jau 
senai žinomas.' Pas Melamedą 
rasta svarbi medžiaga 
vo nurodęs klaidingą savo ant

NEBALSUOS UŽ TABAKIUS

VIENNA. — Austrijos Lyga 
prieš tabakius nutarė raginti 
savo narius nebalsuoti už tuos 
kandidatus, kurie rūko. Ka
dangi iš 900 kandidatų į val
diškas vietas rado tik keturius 
nerūkančius, tai patarė balsuo
ti ir už tuos, kurie pasižadės 
mesti rūkę.

TERORISTŲ “ROJUS”

MONGOLIJA.—šis kraštas 
buvo kiniečių rankose. Vėliau 
pateko į Rusų bolševikų ran
kas. .

SVILINO MEITĖLĮ, NUSVI
LINO TVARTUS

BARUVKA (Balnikų valse., 
Ukmergės ąpskr.). Vasario 16 
d. šio vienkiemio savininkas 
šlėktelė nešvęsdamas nepri
klausomybės šventės sugalvojo 
pasiskersti, meitėlį. Pasiskerdė, 
nusvilino^ ir suėjo visi į trobą, 
ligi žiūri netrukus: tvartai 
liepsnoja, kur netoliese buvo 
svilinamas meitėlis. Tvartai, 
jautis 3 metų, telyčia 2 metii ir 
5 avys sudegė. Kitas trobas su
bėgę kaimynai apsaugojo nuo 
ugnies.

GRESIA PLAUČIU
UŽDEGIMU

Detroito

300 darbininku laimingai išliko 
gyvi; 4 žuvo

EHRENFELD, Pa. — Trys 
šimtai angliakasių išliko lai
mingai gyvi vienoje iš' baisiau
sių ekspliozijų Centralinėje 
Pennsylvanijos anglių laukuo
se."'

Prasidėjus sprogimui jie išė
jo saugiai išskyrus keturius, 
kurfe-žn va griuvėsiuose___ _

Tas atsitiko tnoj po piėtų 
kuomet visi dieniniai darbinin
kai buvo prie darini.

Ek/pliozija buvo jaučiama 
10 inilių tolumo. Supė visą 
miestelį taip, kaipjrad būtų pa
čiame centre žemės drebėjimo.

KINIEČIAI NUSINEŠĖ VAR
TUS PRANCLTOS SARGAM 

BEMIEGANT

SHANGHAI, kovo 30.—Šia
me mieste Kiniečiai Prancams 
iškirto šposą tokį, kad visas 
miestas juokiasi pilvus susi
ėmę. Pereitą. naktį, kuomet 
Pranei jas sargai knarkė, Ki
niečiai išaliejavo geležinių var
tų vašus prie Sz^ęcbnen kelio į- 
eigos į Prancūzijos koncesiją ir 
nusinešė sunkiašužt varas. Ki
niečiai tą padarė pašiepdami 
Prancus.

TEATRŲ STATĖJAI.SU
STREIKAVO

AVHITE PLAINS, N. Y. ;— 
Unijistai darbininkai paskelbė 
streiką po to, kada darbdaviai 
priėmė darbininkus atvažiavu
sius iš New Yorko.

Sustreikavo 96 plasteriuote- 
jai ir mūrininkai dirbusieji 
prie Keith-Albee Teatro namo 
ant Maniaroneck Avė. Darb
daviai negali ramiai apseiti, 
nes besipešant darbininkams

ATSUKO LENKIJAI 
UŽPAKALĮ

RYGA'. — Spaudos praneši
mu, Latvi ios-SSSR-^relmūua- 
rė sutartis padariusi Lenkijoj 
labai blogą įspūdį, nes ja suar
domi jos planai. Lenkija, mat 
norėjo gauti savo įtakon Pa
baltijį ir sudaryti bendrą su
tartį su Sovietų Rusija ir už
bėgti už akių kitoms Pabalti-

NEŠĖ MERGAITĖ 1,200 
MILIŲ

PORTLAND, Ore. — Tūlas 
Arlin T. Wylie ėjo pėščias dau
giau nė 1,200 milių nuo Flori
dos iki Portlando ir su savim 
nešė 3 metų mergaitę. Perei
tais metais, rugsėjo mėnesį vie-

Prasidėjo -teroras

“ Gyvasis Buddha buvd flh- 
žudytas są.visa šeimyna 1923 
m. Draugai Srhlicht, Baldwe- 

. nofr£-ir-Dubrowsky sudarė “čę- 
ką,” kuri kartą metupM 
susirinkimus, kuriuose išrenka 
valdžią. •■MVka“ buvo auk
ščiausia įstaiga. Žudymams ne
buvo galo. Nelaimingi mongo- 
lai baisiausiai kentė, nuo raa- 
tionųjų bolševikų.

KAIP BUVO PRIIMTAS I 
VILNIAUS MIESTO 

BIUDŽETAS

VILNIUS. Spauda praneša 
apie tokį nuotykį iš Vilniaus 
miesto tarylios gyvenimo,—Šio
mis dienomis miesto, taryba 
svarstė biudžetą. Ilgesnę kal
bą pasakė narys V. Studnickis. 
Jis gana smarkiai kritikavo fi
nansų rir technikos. -vedėjų 
veiksmą. Keletas Studnickio ir 
Godivodo siftlymųdiuvaatihes ,̂ 
tą- Tada- jųodu»išėjo iŠ Kalas. 
Po to paaiškėjo, kad nebesama 
kvorumo. Laiku susivokę po
zicijos atstovai ėmę vytis Stud- 
nickį, kurį nešte įnešė į posė-.

• džių salę ir pasodinę kresėn. 
Kadangi trūkę dar vieno, o 
Godwodaš buvęs neprikalba
mas, tai buvę pasiųsta atkvies
ti iš miesto nedalyvaujančius 
posėdy narius. Tarp kita ko 
buvęs prikeltas iš lovos kun. 
Kuleszo. Vėliau skubotai at
vykęs narys Kovalskis, pas- 
knm kun. Olszanskis. Tokiu 
būdu susidaręs endekiškai elia- 
dekiškas kvorumas ir biudže
tas buvęs priimtas. Posėdis pa
sibaigęs apie 2 vai. naktį.

vai esanti gaminamą Minske ir 
per Vilnių gabenama į Lietuvą 

.Jis l>n- Kita rastos komunistų litera
tūros dalis buvo■ skiriama Gu
dijai. Proklemącijos esančios 
atspausdintos lenkų, lietuvių, 
rusu ir gudu kalbomis. Jos nu- 
rodančios komunistų partijos 
uždavinius ir raginančios ko
voti “su augančiu iv stiprėjau-, 
čiu monarchiznm ir fašizmo.”

davimų. Priešmgaj Lietuvos 
SSSR ir Vokietijos SSSR su
tartims, Latvijos užs. reik. min. 
laikosi nuomonės, kad tuo pa
čiu laiku turi būti pasirašytos 
dvi sutartys: 1) nepuolimo su
tartis ifr 2) sutartis dėl galimi} 
konfliktų ir ginčų sprendimo 
taikos keliu. Dėl nepuolimo su
tarties turinio jau pasiekta su
sitarimo ir kovo 9 d. Latvijos 
užsienių reikalų ministeris Cie- 
lens ir SSSR užsienių reikalų 
komisariato įgaliotinis Aralo- 
vas patvirtino preliminarinį 
susitarimą tais klausimais, ku
riais nuomonių skirtumų nebė
ra. Sutarties turinys svarbiau
siais bruožais toks: J)'Abi pu- 

.. , '57a me'-'
jį antieinės ir nušso^_TliajaiE j^taT^'^emėjr^drrtJėjnnsr ^n^^^ėjs^^knrr'-nors

prieš lenkus
; 4-^T į, į • ■ ____ .
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GESTAI SU KAIMIEČIAIS

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitei15c.

LIGHO (latviška)

žemes

teisės lankyt mokyki;;; 
jo teisės dirbti: 
j<> teisės prie paveldėji

rašė Juozas V. Kovas. Kaina ----------------------------------
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas.

Antanas/--
gynė pris. advo- 

. kaltino valsty- 
Bvla.

Paleckį Antaną pri
kaltu ir nubaudė 2 me- 

unkiųjų darbu kalėjimo.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalitj mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys... 25e

NAUJAKNYGA 
Jeje telpa daagiat kaip 
100 tnmpų jankaičių

I5Č pusi. .45,centai— 
damJiunias '

• J'*’ — į; /f’tįjk.ię* t* ■'

Žmonių, nuodėmes m« iš
rašome j metalų, o jų prakil
numų me^ piešiame ant van
dens. — Shakespeare.

IŠGANOMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75e.

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

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ______ ,____________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS-Česlovo Sosnausko ■__________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ 5.00
ŠIŲ_NAKCĘLY  ------------_______________ .30c.
SLUNTĖ-MANlf MOTINĖLĖ __......T ~~
VAI AŠ PAKIRSČIAU ____________________ . - 20c.

valsčiuje U I-jų . . Nevėžmkų 
(Malacliausko) ir Na^tjadvario 
(Kerbędienės) dvarai. Tuose 
dvaruose tapo aprūpinta žeme 
20 karių savanorių ir 28 dvaro1 
darbininkai 
rios.

AGENTAI PALYDĖJO 
MŪSŲ DELEGACIJĄ

VILN1US. ‘ ‘ Vilniaus Aidas ’1 
rašo, kad mūsų delegacijai iš 
vykstant iš Vilniaus, stoty bu
vo labai daug slaptosios polici
jos agentų.

VILNIUS. “Kurjer Wilens- 
ki” praneša iš Pabradės apie 
laukines vietos magistrato eg
zekucijas renkant iš gyventojų 
mokesčius. Magistrato mokes
čių rinkėjas iš vienos moteries, 
negalėjusios sumokėti mokes
čių, atėmęs lovų, iš kurios ne- 

i laimingoji turėjo iškelti ser
gantį, mirštanti kūdikį. Iš ki
tos moteries už mokesčius at- 

Įimta pora paskutiniu indų. Iš 
F vieno nė turtuolio’ už mokesti 3 
zlotų sumai atimti trys nupinti 
iš medžio staleliai ir t. t. Tuo 

I tarpu — pastebi laikraštis — 
Į ta šiuo metu nualinta Pabradė 
turinti visus davinius plėstis.

Tusų kūdikis tinkamai augs ir plėto
sis jei gaus gerų irytinkamų priežiūrų. 
Stiprios sveikatos \ gavo tūkstančiai 
vaiku išaugintų Rorflens Eagle Brantl 
Pienu, kaip jų dėkingu motinos liudi
ja. Joms nėra kito tokio maisto kaip 
Eagle Rrand. Galima Įvirtai sakyti, 
kad <laugiau yra vaikų pasekmingai iš
augintų Eagle Rrand Pienu, negu vi
sais kitais paruoštais nuilstais krūvon 
sudėtais. . /

KĖDAINIAI; Kapno apy
gardos teismo išvažiuojamoji" 
sesija vasario mėn. 22 d. Kė
dainiuose nagrinėjo bylų ketu
rių agitatorių komunistų prieš 
vyriausybę ir kariuomenę.Kal- 
tinami M. Gudelis, dvi žydės 
Smerkovičaitės ir A. Brakonis. 
Nuteisti po 1 m. kalėjimo.

VILNIUS. Mirus a. a. D-rui 
J. Basanavičiui, pirmininko 
pareigas eiti Liet. Mokslo 
dr-jos valdyba pavedė vienam 
savo vicepirmininkų — d-rui 
Alseikai. Liet, mokslo draugi
jos knygyne ir muziejui jau 
inulėia-tvarkoma-sis darbas__

NUFILMAVO DR. 3. BASA
NAVIČIAUS’ LAIDO-

’ TUVES
Dr. J. Basanavičiaus eisenų 

nufilmavo viėAa' kino . filmų 
bendrovė, kurrmetrnkas pa
mos ir filmų kinematografuo
se rodyti.

č- . m—

jo. teisės vesti; 
jo teisės užimti valdviė-

jo teisės gauti pasportų

DR. ALSEIKA — LAIKINAS 
LIETUVIŲ MOKSLO D-JOS 

PIRMININKAS

viso 48 šeiiny-
Dvarai galutinai užbaigti 

parceliuoti, reikėjo tik sklypų 
paskirstymų a.tlįktLvietoje.

Bet kažin kas atsitiko nesu- 
prantama. Kuomet Panevėžio 
apskrities žemės tvarkytojaus 
likvidatorius paskyrė paskirs
tymo" posėdį vietoje ir iššaukė 
savanorius priimti sklypus, 
staiga buvo gautas iš Žemės 
Reformos Valdybos praneši
mas — telefonograma “sulai
kyti sklypų paskirstymų III 
NeVėžrriku ir Naujadvario dva
rų.” Ka dai reikštų? Minėtų 
dvarų savininkai lenkai, minė
tuose dvaruose yra virš 200 lia, 
ūkis vedamas ne taip jau kul
tūringai, net galime pasakyti 
primityviai. Nejaugi tai būtų 
pataikavimas lenkams?

į^at<W<K‘reikalauja. kad kiekvieno 
kūdikio gimimų gydytojas, slaugytoja 
ar pribuvėja rajiortuotų j sveikatos 
biurų arba miesto klerkų;"kurls šavu 
keliu praneša j Valstijos Sveikatos Biu
rų. Jeijnęsjrt tikri kad šitas buvo pa
daryta tai rašykit patys j Statė Roard. 
<>f Helatli. jei ten nebus nieko užrašyta 
tai gausit blankų, kurių išpildė pasius
kit atgal. Nėra vėlu tas padaryti bile 
kada, ir gali būti "tas bus vaikui svar
bu kada' nors ateityje.

Yra svarbu užrekorduoti kūdikio gi
mimų dėl sekančių priežasčių:

Parodymui jo dietų ir pilietyliės.
Parodymui 
Parodymui 
Parodymui 

mo;
Parodymui 
Parodymui

Parodymui 
kelianant užsienin: .t ‘-T. ’ .

Parodymui motinus .teisės prie naš
lės pensijos.

Esu gavęs iš Lietuvos labai gražių 
atviručių. su gražiais margintų kiauši
nių atvaizdais ir lietuviškais parašais, 
būtent: 5. c

1) T.hiksmų Velykų. Aleliuja!'
2) Sveiki sulaukę šv. Velykų!
31 Linksmų šv. Velykų!

■ 44 Linksmų šv. Velykų linkiu Jums!
5) Sv.eiki sulaukę šv. Velykų. Links

minkimės!
Kaina su prisiuntimu kiekviena 5 

rantai.
Reikalaukite pas:

| J. K. MILIUS
'423 GltAND ST., BROOKLYN. N. I.

Kūdikiui Gimus
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis lo

voje iV neturėtų griebtis pilnos namų 
ruošos iki sukaks mėnuo po palagui- 
Jai tokis poilsio laikotarpis reikalinga 
atsigautu išvengti kraujo tekėjimo ir 
įiagaminti pieno savo kūdikiui.

Motinos maisto energija neturėtų būt 
suvartojama sunkiam raukų darbui, 
liet turi eiti j krūtų pienų dėl kūdikio. 
Bile darbas, kuris \iuvargina molinų 
įierdaug gali atsiliepti j kūdikio sveikų 
augimų.

Palagas nėra liga — tai tik sveikatos 
įtempimas. Pramok kaip tų įtempimų 
sušvelnyti.

Kuomet kiekviena nėščia motiitrr'y- 
ra tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintų prie
žiūrų laike palago tai GIMDYMAS 
SAUGUS. ’

.RENKA MŪSŲ SENOVĖS 
< LIEKANAS, O PASKUI.

IŠSIVES
- tŽyilTHHTiF-Aidgž:
rašo:; “ Prie ^iTniaus fin

teto yra šioks toks etnografi
nis muziejus, kuriame yra iš
imtinai šio krašto senovės tre- 
kaftŲs. Dabar vėl tasai muzie
jus kręiprsi j gyventojus, pra-» 
šydamas siusti kuo daugiausia 
visokių knltūros liekanų. Tam 
dalykui net pasikviesta polici
ja.”.

p akt. AnšĖ rraitnrtmgr 
; NAUJAMIEOTS? 1926 me- 

tąis vasarų Panevėžio apskri
ties-žemės reformos’komisijos 
Ii ko įšparceliuot i NanjamiesčiO

------------------ 1 ■ 1---------------- J-- -

ĮDOMUS ŠAULYS
•Alytaus miesto pradžios mo

kyklos vedę jas p. P. Urbonas, 
Skaitęs 1926 rl rugsėjo mėn. 5 
xL profšnjūzninkij — kojmnjiis- 
tų susirinkimui paskaitą apie 

‘ karus ir jaunimą,’ * kurioje su 
“draugais”—kuopininku Ma
tulaičiu ir kit- smerkė didžiau
siu Įnirtimu karu# ir kariuome- 
uę^ kas buvo apie tai aprašyta 
tuojau_ komunistu laikrašty
“Koyos Kely,” dąbar įstojo Į 
šauliu .sąjungą, vaikšto į šau
lių daromus užsiėmimus ir pra- 

| tinusi bei mankštosi su ginklu. 
Į Labai įdomu žinoti, nuo kada 
įp. Urbonas atsirado šaulių eilė- 
|se ir kam reikalinga p. Urbo
nui tas, taip nesenai keiksmas 
— militarizmas???

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė'S. Tarvydas__25e.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmą komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ____________________  j' _____ ;________25c.
■ UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BAUUS-komedijos po 1 ak-
. tą; parašė Seirijų Juozukas  _____________________________ __ 35c.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis___________________ 40e.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas _______ _______________________________10c.
. ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas__30e. 
s VISI GĖRI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.___________ 10c.

PATRICIJA, arbp nežinomoji kąnkinė-^-A aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas ____________________________________ ___________10c.

' PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas__35e.
DRĄSIOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo- Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas___________ ;_____________  Jrpe
VAIKŲ'TEATRAI : dalis I: 1) Pagalvok ką darai ; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K. D. ir N._________15e.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirshūė paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N___________ 15c
MALDAKNYGĖS

PULKUI ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais #2.50 ir $X56
■ • • • i
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

privęlumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Panti
- Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel . ate.

TRETININKŲ JUBILIEJU^-700 metų sukaktuvėms paminėti ’
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8e.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai ;• įdomi apysaka " • <L 75c.

PATARMĖS MOTERIAIS—pamokinimas moterims jų usmeniuia^------- -—:--------
me, šeimyniniame ir visuomeninįamę gyvenime. Parengė Kuu.

Į V. Kulikauskas________ į___ 1__________ ____________ 15e.
J » . . . • 7

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo^ - 
nas Montvila ', * ' ■ ■ ■ ________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas___________ ___50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________40e.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- .
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c.,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas b.e galų įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________ i_______1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINBAI=parašė Uosis___75e. 

DIDŽIOJO'KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis. ______________ ___________________ —.75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvų Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.  ______________ ______A...... ...... — ----- —:—15c.

TABAKAS:—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaiimietis___________________________ ___________ _—15e.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 
ą p y s a k a____________________________________________—-....... 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun. 
Žilinskas ____________ ______________________ ___________ 10c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas^-verfė Kun. P. Saurusaitis 25e. — 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadėikin\ 

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ' _______________ 25e.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50e.

: f *’ _ i , . -

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas__ ;____ 15e.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra ■ bolševizmas ’ -ir -jo-rryfcdynias 
R u ki j o j e_______________________ ■............ ' -J_____ '

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ________________ ;_________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ___________ ______ 2__________ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Vėr- 

te Jonas M. Širvintas__________ ______________ '_____ _________ 50e.
BITININKAS. Paraše Tėvas Jeronimas PeČkaitis___ ,..50^ .
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40e.
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa—

30c. 
10c.

±.-„ JBBNA0 SUKILĖLIŲ1^--!

Kovo įuęja. 7 d. Kauno apyę I 
gaidos tęispias nagrinėjo bylą I 
Antaąo Paleckio, kaltinamo Į 
tuo, kad 11)24, ni. bendrai da
lyvavo kalinių sukilime iiį. pa-1 
bego iš kalėjimo.

* 1924 m. birželio mėn. 27 d. 
Kauno sunkių jų iltubų kalėji-| 
na* įvyko kalinių organizuos 
tas pabėgimas. Organizatorių Į 
skaičiuje buvo ir kalinys Pa
ieškas Antanais baustas 4 me
tams sunk.1 darbų kalėjimo. I 
Variausiuoju organizatorium 
Imvo kalinys Techleris, kuris 
išidrbo tam tikrik_slaptų šrif
tų, kurių pagelba būtų galima 
susikalliėti su kaliniais kituose 
skyriuose. Kiekvienoje kame-1 
roję buvo tam_tikri įgalioti 
žinonės. 104 kameroje Įgalio
tuoju buvo Paleckis Antanas. 
Planas, buvo toks: nuginkluo
ti visus prižiūrėtojus-ir kalėji
mo administraciją, o vėliau at
sidūrus laisvėje pabėgti i užsie
nius. Sukilimas prasidėjo tre
čiame aukšte V-ūm skyriuj. Iš 
pradžių ėjo gana, gerai, Imt 
pirm Įpuolus Į raštinę, sužino
jo už kalėjimo sienų esantieji 
prižiūrėtojai, kurie tuojau da
vė žinią -policijai ir kariuome
nės dalims apie Įvykusi kalėji
me kalinių sukilimą. Vis dėlto 
dauguma kalinių iš kalėjimo 
pailgų. Su jais drauge pabėgo 
ir Pateckis

Kaltinamąjį 
katas Toliušis 
bes gynėjas p.

Teismas
■ pažino 
’ tams s

-T • . š. ' ■

i Ai



sako Šv. Povilas

Karo kapelionu institutas

Didžiausias tikėjimo pi 
šas yra bedieviška spau 
Prarasti tikėjimą reiš 
pražūti. -*

po bei jo pagelbininkų 
veinė. Šiam gražiam siu 
nymui visame kame prit. 
ir Mussolini. s

si pats girtuokliu. Įtužusios 
-jūrių, bangos neprarijo tiek

ri. Ji nedaug mažesnė u 
stačiatikių Bažnyčių, taČia 
šių metu biudžete katalik

o blogų draugi) darbai ir pa
sielgimai, jų žodžiai ir kal
bos pajėgia tave apiplėšti ir 
nuogų panerti sugedimo ba- 
lon. Draugaudamas su ne
dorėliu, nedoru liksi, su bc-

žinties reikšmę

Austrijos sostinės Vienos 
advokatas dr. Eduatd Cou- 
mont parašė • laikraštin 
“Neue Freie Presse” (Nau
ja laisva spauda) straipsnį 
vardu “Gynėjas ir prisipa
žinimas.” Tenai jisai rašo, 
kad sąžinės palengvėjimas, 
jos ramybė labai daug pri
klauso nuo prisipažinimo. 
Tarp kita jis sako: “Dau
guma žmonių turi labai aiš
ki) palinkima savo sielvar
tais ir džiaugsmais pasida
lyti su kitais. Katalikų Baž
nyčia, tasai didysis žmonių 
sielų ir sąžinių žinovas, mo
kėjo šituos reiškinius su
prasti ir juos teisingai įver
tinti. Tuja galinga žmonių 

priej^jįj 
ji turi išpažinties sakramen 
t*”. . •

rai; negausi, vos keletu tūl 
Staučių tikinčiųjų teturint 
senkatalildų sekta irgi gai 
Šiais metais daugiau neg 
pereitais 372,620 dinar 
Tuo būdu dar labiau taj 
padidintas tas nelyguma 
kuris iki šiol viešpatavo J 
goslavijoj tarp Bažnyč: 
joms skiriamų lėšų atžvi 
giu. Dr. Janko Simral 
apskaičiavimu pravoslai 
Bažnyčiai viso biudžete b 
vo paskirta 57.601,625 din 
rai ir dar 10.411,400 dina: 
atskirai jų teologinių m 
kvklu išlaikvmui. Tuo tav * v

pu katalikų Bažnyčiai p 
skirta viso tik 34,071,293 ( 
narai, taigi 21,021,732 din 
ra i s mažiau už stačiatikii

žįsta Jėzaus Kristaus atėju
sio kūne.. Toksai yra suve
džiotojas ir antikristas. Ser
gėkite patįs save, kad nenu- 
stotumėt, ką užsidirbote, bet 
kad gautumėte pilnų užmo- 

Tcesnį. Kiekvienas^ atstojan
tis ir nepasiliekantis Kris
taus moksle neturi Dievo, 
kas pasilieka moksle, tas tu
ri ir Tėvų ir Šunų. Jei kas 
pas jus ateina ir neatsineša 
to mokslo, nepriimkite jo į 
namus ir sveikas jam nesa
kykite. Nes kas jį sveikina, 
dalvyauja piktame darbe.” 
(2 Jon. 7-12).

Ne tik Šv. Raštas, bet

nieko biudžete nepakeiti 
Senu papročių ir šiais jne 
tais smarkiai apkarpė dau 
gelį Katalikų Bažnyčiai ski 
riamų lėšų. Kat. Bažnyči 

žinome, kad žmonės pa- Jugoslavijoj yra gana, stij

ir gaust mums 
pagelba, kad atsilaikyti 
prieš blogą! Nuo jauni) die
nų / mums kalama i galvą, 
kaili esame ant žemės, kaip 

turime Dievui tarnauti ir 
kų daryti kad paveldėti dan
gaus laimę- Nuo pat jaunys
tes "apibudinama baisumas 
nuodėmės, per ką mes nu
teistame nuo savo galutino 
tikslo, prarandame dangų, 
užsipelniame pragarų. Per 
visų amžių girdžiame per
spėjimus, pamokinimus ir 
viešai ir asmeniškai. Vie
nok, nežiūrint te viso, vie
nas žodelis, viena pagunda, 
vienas blogas pavyzdis pri
veda mus prie nuodėmės ir 
priverčia mus amžinąją lai
mę paminti po kojų. O, žmo-

______ __________________________________ ■ • . .

Antroje šv. Jono Apašta Panašiai ir piktoji dvasia 
lo Gromatoje randame svar- elgiasi užkariavime mūsų 
bų perspėjimų sergėtis sūve- sielos. Kada ji negali užka- 
džiotojų ir nesekti jų paklv- riauti žmogaus sielos ir pa- 
dimų ir piktų darbų. Jisai vergti pagundomis; tada 
rašot “Daug suvedžiotojų siunčia blogus draugus ir 
išėjo į pasaulį, kurie neišpa- j tie Šlykščiomis kalbomis ir

užsidegė lizdelių šiaudai ir 
bematant visas miestas pa
skendo liepsnose. Tada be 
jokio vargo karalius paėmė 
sunaikintų miestą su jo gv- 
yentojais.

dįs. “Žmogiškos Širdies 
jausmas ir mintis palinkę į 
piktą iš jos jaunystės” 
(Prad. 8, 21). Žmogus jau
čia Įstatymą ir trokšta jį 
užlaikyti, bet štai kūnas lig 
koks neprietelis, pakursty
tas nusidėjimo, užpuola vi
dujinį žmogų, pergali ir pa
daro nusidėjimo vergu. 
Povilas ir sako gromatoje į 
Rymiečius: “Nes ne ko no
riu, gerumo, tai darau; bet 
koTienoriu. piktumo, tai pil
dau... Taigi, sau, norinčiam 
daryti gerumų, aš randu į- 
statymą, jog prie manęs 
piktas vra prikibęs” (Rym. 
T? 19)/

i Jeigu žmogus būtų taip 
doras ir galingas, kad galė
tų pergalėti visokį blogą, 
tuomet ir bloga draugystė 
neįstumtų jo bedugnėn. Bet 
vien šventieji danguje tėra 
užartavoti gerame taip kad 
visos pragaro jėgos nepri
ves prie blogo. Mes šioje iš
trėmimo šalelėj lengvai ga
lime nupulti ir dažnai nusi
dedame. - Pirmapradė nuo
dėmė aptemdė protų, o kas 
aršiausia susilpnino valią, 
kuri daugiaus yra linkusi 
prie blogo negu gero.

i draugai, tai Bažnyčią

- Nora Ju8°sIavij°s v-vsku 
'nuo<1«n<®>' pfi pakartotinai nurodinėj. 
nuo ogų vyriatjsybęį jos daroma 

‘'Katalikų Bažnyčiai skriae 
aiko, kad ei- das šių (1927-1928) meti 
keliu ir die- biudžete,vįenok Vyriausyb

Italijoje buvo ruošiam 
statyti paminklas žuvusiei 
didžiajame kare karo kaj 
lionams. Šia proga vien 
italų katalikų laikraštis, 
pie tai rašydamas, pareis 
nuomonę, kad geriausias r 
rusiųjų kunigų ir vienuo 
atminimas būtų įkurti įst 
gą, kurioje kunigai galt 
tinkamai pasiruošti karii 
menės sielų ganymo par 
goms. . Italų karalius ne 
nai išleido įsakymą įkurti 
talų kariuomenėje kareit 
sielų ganymui tam tiki 
vietas. Tą mintį gyvai j 
rėmė kun. Panizzardi, it; 
kariuomenės vyskupas. . 
pasiūlė visas paminklo s 
tymui surinktas lėšas ] 
skirti steigimui tokio ins 
tufo, kuriame kareivių si 
ganytojai gautų tinkamo 
silavinimo, galėtų derar 
.priaugti savo pašaukimo

ziju užsibaigė labai nelai
mingai.

Kuris iš mūši) nenugas* 
taus turint akyvaizdoje to
kius pavyzdžius! O jei ku
ris išdrystų tarti savo širdy
je: aš sueinu sų bedieviais 
ir klaidatikiais ir su jais bi
čiuliauju; aš draugauju su 
negerais asmenimis, bet jie 
man nieko nepadarys.... To
kių aš paklausčiau: Ar mo
kytesnis ir išmintingesnis e- 
si už Saliamonų? Ar gali 
sakvti esąs doresnis už Izra- 
elitus, kuomet jie paveldėjo 
žadėtąją žemę? Ar šventes- 
nis esi už Seto ainius, kurie 
vadinosi “Dievo sūnumis?” 
Ar dievotesnis eęi už Joza- 
patą? Žinome gerai, kad 

|jtws blogi ^uufeHd-sugadina}
Klausiu, kas atsitiks su ta^ 
vimi, jei tu draugausi su 
blogais draugais? Ne veltui 
Šv.' Povilas Apaštalas pir
moje gromatoje į Korintie- 

čius

vobaimingieji žmonės, gir- 
džia visokių pravardžiayj- 
mų, paniekinimų, pašiepi), 
žinoma, nuo tų, kurie eina 
nedorybės keliais. Bet juk 
mes 
skendusieji nusidėjimuose, 
neapkenčia Kristaus. Kas 
'nemyli Kristaus, ar gali my
lėti tuos kurie eina Kristaus Bažnyčiai lėšų pakelta ti 
pėdomis? Išganytojas pats 547.737 dinarai, pravoslav 
pasakė, jog “Jei pasaulis gi Bažnyčiai 1,417,086 din; 
jusi) neapkenčia, žinokite 
jog manęs pirm jūsų neap
kentė. Jei būtumėt iš pasau
lio, pasaulis savuosius mylė
ti): kadangi neesate iš pa
saulio, bet aš jus išrinkau 
iš pasaulio, todėl pasaulis 
jūsų 'neapkenčia” (Jon.

NESUDERINAMA

Jei nedraugausi su blo
gais asmenimis, vengsi susi
tikimų ir jų kalbų, o tuomi 
pačiu ir nuodėmės, beabejo 
jiems nepatiks. Klausiu, ką 
labjau myli: Ar Dievą, ku
ris mus sutvėrė, kuris nu
mylėjo begaline meile ir sa
vo gyvybę už tavę paauka
vo, ar tą nedorėlį, kuris ty
ko tave į pragarą nuvesti? 
Bijai būti paniekintu nuo 
tos menkos žemės dulkelės, 
o nebijai Dievo ir mūsų 
Viešpaties! Ar taip elgėsi 
pirmųjų amžių krikščionys? 
Jie velijo išsižadėti myli
miausių šeimynos narių, tur
tų ir garbės; veliję kentėti 
baisiausias paniekas ir pa
sityčiojimus; jie velijo sirp- 
ti ant įkaitintų geležinių 

prakilnios jkrotų, kaip pavyzdin, Šv.
Laurynas; velijo būti nedė- 
guoliais svilinamais, pusiau 

, pinklu perpjautais, geleži
niais grėbliais draskomais, 
plakamais, badu marinamais 
ir deginamais, negu už
rūstinti Dievą ir likti neiš
tikimu savo Sutvertojui ir 
Atpirkėjui. “Nesibijokite 
tų, kurie užmuša kūną, dū
šios gi negali užmušti, bet 
bijokite labjaus to, kurs ga
li ir dūšią ir kūną pražudy
ti pragare” (Mat. X, 28).

Jėzuitų persekiojimo 
pasekmės

Vengri) jėziiiti) pro vi r 
.jos vyresnysis vienas 
niausiu ir rimčiausių V 
grijos mokslo pajėgų bi 
pakviestas į aukštuosius 
mus. Tačiau seimas s 
pakvietimą atmetė. Prie; 
jėzuitų viršininko pakvi 
mą balsavo ir ministe 
pirmininkas graf. Bethl 
kalvinas. Galima spėti, 1 
į tokį Vengrų seimo nut; 
mą padarė įtakos jau 1 
mėnesiai skleidžiami ka1 
rustu šmeižtai. ~ -į-“*

Darodymui Šventasis Raš
tas pilnas pavyzdžių. Seto 
ainiai gyveno sulyg Dievo į- 
sakymais. Šventas Raštas 
užtat vadina juos kaipo tei
singus ir dievobaimingus 
žmones Dievo sūnumis. Bet 
kaip tik susibičiuliavo su 
Kaino ainiais, tarp Setiškių 
pradėjo platintis pikti pa
pročiai ir, ilgainiui, taip iš
tvirko, kad tarp visų žmo
nių tik viena Noės šeimyna 
berado malonę pas Dievą.

Kiek sykių išrinktoji žy
dų tauta maišėsi su stabmel
džiais prieš Kristaus atėji
mą, liek sykių persiėmė jų 
darbais, prarado širdies ty
rumą ir Dievo meilę. Dievo 
leidžiamos bausmės ir Pra
našų perspėjimai grąžinda
vo žydus prie tikrojo tikėji
mo ir metavonės.

Atsimink išmintingąjį ka
ralių Saliamoną. Kaip ži
note, jis buvo išmintingiau
sias, -garsiausias, laimin
giausias ir net dievočiausias 
tų laikų karalius. Jis pa
statė visų gražiausią Jeruzo- 

Šv. limos bažnyčią ir jon su di
džiausia iškilme pernešė san
daros skrynią. Bet kas at
sitiko į senatvę su tuomi 
gudriu ir dievotu karalių? 
Susisėbravo su keliomis mo
terimis stabmeldėmis, kurios 
neturėjo nei mokslo, nei iš
minties, nei Dievo širdyje 
nei Jo baimės, ir viskas din
go. Su jomis bedraugauda- 
mas nupuolė taip žemai, kad 
išsižadėjęs tikrojo Dievo, 
statė šventyklas stabmeldžių 
dievaičiams ir įtaisęs jiems 
aukurus pats klaupdamas 
atidavinėjo jiems garbę.

Arba vėl, imkime dievo
baimingą Judo karalių Jo- 
zapatą. Pradžioje savo vieš
patavimo pats uoliai laikėsi 
Dievo istatvmo ir siuntė ku- 
nigus. ir levitus per visus 
Judo miestus mokyti tautą 
Dievo įstatymų. (2 Kron. sėbravęs sų girtuokliais lik 
17, 1-9). Bet susidraugavi- 
iaas ;.su-,I^raglipbedieri ais

gvstės paskandino sielų pra
gare. •
Jaunikaitis, norėdamas ves

ti dorą gyvenimą, nuėjo pas 
tūlą šventą žmogų sužinoti 
ką jis privalo daryti ir ko 
vengti kad atsiekti gyveni
mo tikslą. “Ar moki rašy
ti,” užklausė jo šventasis 
vyras. “Taip, aš moku ra- 

išvti,” atsakė jaunikaitis. 
[“Štai plunksna ir popieros. 

Rašyk, jei nori tikslingai gy
venti, jei nori išvengti nuo
dėmės,, vengk progų vedan
čių į nuodėmę.” “Jau pa
rašiau,” tarė jaunikaitis. 
“Jei nori išvengti nuodė
mės, vengk progų.” “Para
šiau.” l“Jei nori. išvengti 
'nuodėmės, vengk jos pro- 

kartus,” kartojo{jauhikai- 
tis. “Taip, bet ąr neklausei 
manęs, ką turi daryti kad iš-1 
vengt nuodėmės?” klausė Neišsirašynėk, nepirk ir 

w x, šventus vyras. '“Jei manęs neskaityk bedieviški) laikra- 
liepia Keaundeti, jeiklaustumei šimt^ sykių, tiekščių bei knygų.

i V ' * • * °

biauriu gyvenimu naikinai, 
visą kas dora, šventa, pra
kilnu; o kada sieloj sunai
kinta Dieviškosios grožybės, 
piktoji dvasia be jokių sun
kenybių paima jį savo glo
bom Taip blogi žmonės, ne
geri draugai, lošia piktos 
dvasios rolę. Kas su jais su
sideda ir draugauja, tas įsi- 
stato į didelį pavojų, nes su
siartina- su vilku avies kąi- 

| ly j. Šalinkis nuo blogų drau
gavimų kaip nuo kokios di
džiausios nelaimės.

Nė vienas iš mūsų negali
me sakyti, jog esame ant 
tiek stiprūs ir galingi, kad 

sveikas protas ir prityrimai blogi draugai mūsų nesuga- 
liūdija, jog su kuo sutapsi, 
tokiu ir pats patapsi. Ar 
gali trintis į suodiną pečių 
ir būti švarus? Ar jūs ne- 
žinote. 
Apaštalas, — jog truputis 
raugo įraugina visą tešlą.” 
(1 Kr. 5, 6) ? Į statinę svei
kų obuolių įdėk vieną supu
vusį, ir kas atsitiks? Ar 
manai tasai obuolys liks 
sveiku? O, ne! Arčiau esan
tieji sveikieji obuoliai pra
dės gėsti-pūti. Juk vienas 
Liuciferis nutraukė praga
ran milijonus aniuolų Vie- 
naą* šeimoj nedoras narys 
dažnai užkrečia sugedimo li- 

’*■ ga net visą šeimyną. Vie- 
nas sugedęs vaikutis mokyk- 

z loj, jei neprižiūrimas mo- 
[kytojaus, kartais sugadina 

visus klasės vaikus. Vienas 
maištininkas neretai suke
lia baisiausias revoliucijas, 
skerdynes. O. kaip tai pa
vojingas yra blogas žmogus! 
Ne be tikslo Apaštalas atsi
liepia į visus skaitytojus ir 
moko, kad reikia sergėtis ne 
tik pikto pasaulioy/bet ir 
kaip kurių žmoniją pasauly
je. Visokius draugavimus 
ęu jais uždraudžia. “Taigi, 
veizdėkite, broliai, kaip at-

* ’ • 
po išmintingi, atpirkdami 

. laiką, *nes dienos piktos v- 
„ ra” (Efez. 5, 15).

Tūlas Danijos karalius sv-. 
kį norėjo užkariauti galingą 
miestą, bet jokiu būdu ne
pajėgė. Štai ateina jam min
tis pavartoti vylių-suktybę. 

’Jis buvo matęs kaip daug 
karvelių išlėkdavo iš miesto 

- į laukus ir girias ieškoti saū 
maisto. Tad įsakė savo ka
reiviams gaudyti karvelius 
ir uždarinėti klėtkosna. Ka
da jų prigaudė labai daug, 
pririšo prie jų po ilgą kas
piną sumirkytą sieroje ir, 
padegęs kaspinus, paleido 
karvelius skrysti namon. 
Karveliai, žinoma, lėkė mies- 
Tan į savo namelius. Bet 11

d ir žvalgyti” (1 Kor.
r ‘ ’ 5, ii). -

Jievm į— hpdteVis tepsi, pą- ~Sykį tūlas žtooguc paklau 
sakyk inan su kuo draugau- ’sė pagonių išminčiaus — 
ji, aš pasakysiu kas tu esi... koks yra galimas pasaulyj 

didžiausias stebuklas? Iš
minčius atsakė: didžiausias j 
pasaulyj /stebuklas būtų — 
likti gerame draugaujant su 
blogu asmenim______ . <__

Priminsiu dar Šv. Augus
tiną. Blogi draugai supan
čiojo jį Manikėjų klaidati- 
kyste ir panėrė jį sugedimo 
purvyne. Patsai prisipa
žįsta, kad bridęs iš vienos 
nuodėmės kiton idant.turėtų 
kuomi pasigirti savo nedo
riems draugams. Bet nerei
kalingas mums , tas Šv. Au
gustino pavyzdis.Turime be
gales pavyzdžių prieš savo 
akis iš dabartinio gyvenimo. 
Tėveliai, o ypač jūs močiu
tės, pasakyti, kodėl augda
mi vaikučiai liekti negerais? 
Pirmiaus ir klausydavo ir 
melzdavos; buvo dori ir daž
nai eidavo išpažinties. Bet 
dabar nebenori klausyti jo
kių pamokinimų bei per
spėjimų Trankosi iki vėly
bai nakčiai; kalboj palai
dus, šiurkštus, nešvaru; a- 
pie Dievą, maldą, išpažintį 
ir pamaldas geriau nei ne
užsimink. Argi tėveliai juos 
to viso išmokinote? Jeigu 
ne, tai kur jie išmoko tų vi- 
sųnedorvbių? Draugavo su 
blogais draugais ir jų suge
dimais užsikrėtė. Išpradžių 
gal kiek paraudo nuo sar- 
matlvvos kalbos, bet veikiai 
apsiprato. ^?Ątbųk<V doros 
jausmai; 15ievo meilės lieps
nelė prigeso; idealą ir am
biciją pamynė po kojų. Šva
riosios vietos, ‘ 
dvasios žmonės jau jam ne
bemalonūs. Jis yra vergas 
nuodėmės. Kas jį sugadino ? , 
Blogi draugai! Su kuo su
tapsi, tokiu ir pats patapsi. 
Draugausi su bedieviais, —

• i prarasi gyvąjį {tikėjimą. 
Draugausi su keikūnais, 
— išmoksi keikti. Su nedo
rėliais, liksi nedorėliu. Nuo 
sukčių išmoksi suktybių; 
nuo vagių — vagysčių; susi-
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kamam asmeniu! Kaikuo- 
met priseina švelniai, iš pa
šalų gnybtelt savo nepriete
lių, Tuomet kaip tik tinka 
švelniau spalvuoti akiniai-— 
geltoni, mėlyni, rudi ir tani 

Ir Tamsta, nieko jOJau tas ausiį

-■ f. t. '* .

Visai netikėtai patekau į "‘‘Ne tik skaitau, bet ir_
TIONOr LABOB korespondentų klubą. N^ pato dar paražaii: esu repor-

■ • - ■■ ■f’ * ■ ■ i ■ . L —       L ... or«tai ir kas čia..'didelio? paša- teris.” 
kyšite, bene mes nesame ma- “ ~
tę korespondentų? Taip, tai go korespondencijose nepa

stebėjai? Matyt jūsų redak- 
; toriai taip jas perdirba, kad 
•nė pats korespondencijų ra- 
įšytojas jų nebepažįsta.” 

“Atleisk, Tamsta, bet aš 
nesuprantu, ką bendro ko
respondencijos turi su ko
respondentų ausimis, kor- 
kais ir spalvuotais aki-

; Ar naudinga savę kritikuoti? Į tų klausimą galima atsa
kytu klausimu: ar naudinga eiti pas gerą gydytoją? Nie

kas turbūt neabejoja, kad yra naudinga. Gydytojas—tai mū- 
‘ ‘kritikas. ” Jis suranda kūno trukumus ir duoda ga- 
juos prašalinti. Nežinodamas ligos jos nepagydysk Pa- 

“kritikuoja’ * ir gydo kunigas žmogaus sielą per išpažin
ti. Apie gydytojo ir kunigo “kritikos” naudingumą ir reika- 
feignnnų mes neabejojame. Tiesa, tos kritikos nelabai mums 

ištinka, nes niekam nemiela, kuomet kūnas, ar siela serga, 
» ’ • . .i

i vis dėlto niekas neginčija, kad ne pažinęs ydų jų ne prašą-
✓

* Visai kas kita, kuomet kas pakritikuoja mūsų organizaci
jas, draugijas, partijas, mūsų viešąją darbuotę. Jei nori sukel

ia didžiausią audrą, tai tik pabandyk nurodyti jų nėdateklius.

» niekina VISĄ mūsų draugiją, VISĄ partiją, VISĄ mū- 
apiją, VISUS katalikus ir t.t. O kritikas tuo tarpu nuro- 

k usnės ir rauges ir pataria jas išravėtu
Neikia atskirti kritiką nuo lojimo,. Kuomet šuva ant tavęs 

ii jis tik išlieja savo piktį. Niekas nepasakys, kad šuva 
oja. Ne tik šunės, bet ir dvikojai sutvėrimai, vadinantis

ę žmonėmis, loja. Tikrą kritiką labai lengva atskirti nuo lo- 
o. Kritika kalba faktais: pripažįsta, kas yra gera ir Buro
kas yra bloga. Lojikas niekuomet nemato nieko gero tame, 

trio jis loja. Klasiškais lojikų pavyzdžiais gali būti “Lais- 
‘Nanjienos,” “Keleivis” ir “Sandara.” Jie riejasi tarp 
koliojasi gatviniais epitetais, nieko gera neranda pas 
ą, o ką jau ir bekalbėti apie katalikus. Katalikai ją aky- 
juodžiausi sutvėrimai, grriolKU velriai-r-ne žmonės. <&• 
“draugas” paskutinis vagis, girtuoklis ir paleistuvis, 
būti amžinas besmagenis ir nemokša—“Laisvė” jį vis- 

den statys nepalyginamai aukščiau už doriausį, protingiausį ir 
Bflkyčiausį kunigą: kvailą ištvirkėlį “draugą” kels į padan
ges, kunigą su purvais sumaišys. Aišku, kad tai yra ne kritika, 
bet paprastas lojimas.

Taigi čia mes kalbame ne apie lojimą, bet apie sveiką kri
tiką, kuri mato ir geras ir blogas puses. Toki kritika mums 
reikalinga. Nėra tokios organizacijos, tokio veikimo, kur kas 
ftors nebūtų taisytina. Be taisymo klaidų nėra progreso. Kuo- 

nėra progreso prasideda stagnacija, priėjimas, puvimas. 
Taigi ir pas mus daug kas yra taisytina. Savo spragų neuž- 
tversime nė tylėjimu, nė šūkavimais Valio! Ura!

Paimkim kad ir mūsų parapijas. Kiek tai yra parapijų su 
“trubeliois. ’ ’ Vienur koks puskatalikis įgauna ambicijos tapti 
“jponu parapijos prezidentu,” kitur nori prisigretinti prie pa
rapijos iždo, arba vėl kitur keli zurzos įvaro sau į makaulę kvai
lį minti, kad jie, ne vyskupas, turi teisę išvyti ir samdyti kle
bonus, it tas ūkininkas berną, kad jų parapijoje turi būti ne tas 
kunigas, kurį vyskupas paskiria, bet kurį jie patys pasirinka. 
Ir pasidaro parapijoje suirutė. Visokio plauko bedieviai iš. to 

žąsį o lietuvių parapija kenčia. “ ’ _ "
. Rasim panašią trūkumą ir kitur. Sveika kritika turėtą iš- 

titi aikštėn visus trūkumus ir sudaryti stiprią viešą opiniją. 
‘ "oji opinija paveiks į mūsą veikimo ardytojus kaip saule į

Aus: jie visi bijo dienos šviesos ir išsidapėtys kiekvienas į 
palšpl ar urvą, kuomet viešoji opinija nušvies ją darbelius. 

įf Be klaidą, kurios daroma žmonių blogos valios, turime dar 
lą, kurias padarome per neapsižiūrėjimą arba per 
ar nesupratimą, čia irgi sveika kritika tik naudos

Kas atsitinka su tais, kurie bįjo pamatyti savo klaidas, ga
line matyti iš Sandaros. Sandariečiai temokėjo tik kelti savę į 
iądan^es. Jiei susiriezdami “kritikavo” katalikus, bet nesu
žibėjo pastebėti savo klaidą, ir nusmuko; ir paliko iš jų... tiktai 

kūno nei sielos senai jau nebėra. Turėjo progos su-

taip! neabejoju, kad kiek
vienas yra matęs korespon
dentų, o gal net ir pats juo 
ne kartų buvęs, bet žiūrint į 
juos Aitvaro akimis jie vi
sai kitaip atrodo. Štai kad 
ir tame klube į kurį aš pa
kliuvau visi korespondentai 
buvo ypatingi tipai. Buvo 
jų'ten apie tuzinas, abiejų niais.” 
lyčių: senų ir jaunų, aukštų , “Labaidaug, Tamsta. Pa- 
ir mažų, storų ir plonų, blai- vyzdžiui spalvuoti akiu: ai 

priduoda korespondencijoms 
‘ ‘ spalvos. ” ! Įteikia žinoti, 
kad kiekvienas korespon
dentas, išskyrus mudu, turi 
ne po viena, bet pa daug po
rų akinių. Sakysim, bolše
vikų korespondentai turi tu
rėti bent dvi pori: raudo
nus ir juodus akinius. Kuo
met “draugas” korespon
dentas eina į “draugų” pra
mogų, jis užsideda raudonus 
akinius ir paskui rašo, kad 
viskas nunusisekė “kuono- 
geriausiai,” kuomet gi eina 
į katalikų pramogų, užmau
na ant nosies juodžiausius 
akinius ir paskui drožia ko
respondencijų į “Vergija,” 
kad viskas buvo “kuonoblo- 
giausiai” atlikta. Kuomet 
jis užgirsta ten gražiai dai
nuojant, tuoj; nukreipia sa
vo ausis nuo. scenos ir kor- 
kutėm užkemša.”

“Aha! dabar jau ir aš 
pradedu supranti. Bet kam 
reikia JoiiFf spaįvų akinių, 
užtekti! ir vienų juodų ko- 
responento '“ūpo” sudary
mui. r -

“Matai, Tamsta, ne visuo
met gi galima taip “drau
giškai” kirsti per korespon-

vių ir kiek kauštelėjusių. 
Veik visi atrodė pikti.

Ypatingai metėsi į akis jų 
akiniai ir ausys. Tiktai du 
iš jų buvo be akinių ir turė
jo paprastas ausis. Visi ki
ti turėjo ant noses didžiu
lius akinius įvairiausių spal
vų: juodi, raudoni, mėlyni, 
geltoni ir t. t. O tos jų au
sys, 6 prie kiekvienos ausies 
auskarėlio vietoje pririštas 
ant ilgoko retežėlio... kor- 
kas! Netikėsite, bet faktas! 
pririštas korkas!

Mano draugas, kurs mane 
atvedė į klubų, buvo vienas 
iš dviejų korespondentų, ku
rie turėjo paprastas nekru- 
tinamas ausis ir buvo be 
akinių. • H

“Pasakyk man Tamsta” 
— tariau jam, — kodėl ko
respondentų didžiuma dėvi 
tokius spalvuotus akinius, 
ir kaip jie galėjo įgyti gali
mybės nukreipti savo airis į 
kimų noriht^pūšSgT^* "Beje, 
kam jie turi tuos korku- 
čius prie ausų prisirišę?” ■

Mano draugas šyptelėjo ir 
sako:

“Ar Tamsta skaitai laik
raščių korespondenci  j as ? ”

judrumas ir korkofe, tai tit
rai nepamainomas dalykas. 
Ką. nori, girdi ; ko penori, 
neklausai. Paskui nė kiek 
nemeluodamas; gali drąsiai 
rašyti laikraštin, kad vis
kas, kų girdėjai, buvo nie
kam tikę. Tuo būdu paran
kiausia dergti priešus ir kel
ti į padanges prietelius.

“Hm... o kodėl Tamsta 
neturi akinių ir turu papras
tas, ausis. Juk ir Tamsta 
korespondentas?” x

“.Toks iš manęs ir kores
pondentas. Mažai kam te
patinka mano koresponden
cijos
Tamsta matai, kad visi vis
ką maliavoj a: namus, auto
mobilius, rakandus, drabu
žius, mergaitės net savo 
skruostus ir nosis numalia- 
voja ir net miltais pabarsto. 
Žmonės nenori matyti daly
kų kaip kad ištikrujų yra. 
Kiekvienas nori kad viskas 
būtų nudažyta taip, kaip 
jam patinka. Užtat, kuomet 
aš parašau nedažytų' tiesų, 
veik visi ant manęs pyksta* 
meta akmenis. Jei kas atro
do ne taip, kaip norėtųsi, ir 
negalima nudažyti patinka
ma sau spalva, tuomet žmo
gus užsideda spalvuotus aki
nius ir ;“fūlina” savę, kad 
daiktas yra toks kaip jis 
kad nori.. Aš to nedarau, už
tat ir nepatinku.

“Bet tuo būdu korespon
dentai pešasi dėl niekų, virs
ta, peštukais.”

“Taip! 'Bet užtai “zlastį” 
išlieja—o jos tiek daug pas 
žmones — ir jaučiasi ge
riau.”

davinių.--------r—
Sprogimas neabejotinai įvy

ko iš vidaus, pirmojo aukšto 
mašinų kambary. Spaustuvės 
langai buvę iš vidaus uždaryki 
langinėmis, kurias su langų .rė
mais sprogimas išnešė. Ar du
rys d spaustuvę buvusios užra
kintos ar ne — kadangi jos iš
verstos. ir užgriautos tuo tarpu 
sunku pasakyti.

Sprogstamoji medžiaga (pra
garo mašina), apžiūrinėjusių į- 
vykio vietų nuomone, buvusi 
padėta ant didžiosios spausdi
namosios mašinos, (kuri sveria 
bent kelias tonas), pastovo sto
ros metalinės plokštelės atstu 
nuo Išorinės sienos bent | met
ro.

Sprogimas išmušė kaip tik 
po mašinos pastovu cementines 
grindis 7 cm. storio ir padarė 
skylę apie 36X20 cm.

Duobėj rasta mašinos pasto
vo čuguninių skeveldrų, kurias 
sprogimo jėga bus susmeigusi 
į žemę.

Didžiųjų spaudžiamųjų maši
nų sprogimo jėga perskyrė pu
siau. Vienų jos galų nubloškė 
prie pat lango per į ‘metro, o 
kitų atsuko į vidurį.

Viršutines mašinos dalis spro
gimo jėga atplėšė ir įstriža li
nija sviedė aukštyn: tuo būdu 
pramušta lubos į pirmų aukštų. 
Nuo lubų rikošetu tos mašinos 
dalys išmušė duris ir pateko į 
linotipų skyrių, kuriuos kiek 
apgadino.

Išversta taip pat mašinų 
kambario kita siena ir atskilu
sio mašinos rato dalimi ap- 
griautasjpėčius? ;

Be to, medinėse mašinos da- 
lyserasta susmigusių cinyekfeP-!-- 
skeveldrų. Kadangi mašinisto /.;> 
tvirtinimu tokios ■ medžiagos ___
prie mašinos nebuvo, todėl mą- 
noma, kad tai 'yra sprogstamos 
medžiagos arba bombos apval
kalas. Karkas mario,' kadįąi 
būta rusų (Nayickio tipo) gra-____
natos. ?

\ ,

Dėl sprogstamos medžiagos 
kokybės ir kiekio spėjama, kad 
tai buvęs piroksilinas ir kad jo 
negalėję būti daugiau, kaip 2-3 
kilogramai, nes didesnis kiekis 
būtų išgriovęs laukines sienas. .;

Dėl padegimo būdų — gali
ma esą spėti, kad padegta tam 
tikru knatu (Blekfordo virvu
te), kuris dėga 70 ent. į minutę 
arba elektros pagalba.

Bet nei vienam nei kitam 
spėjimui jokios reališkos' me
džiagos nerasta.

Dėl paties įvykio- mieste 
daug kalbama ir yra įvairiau
sių spėjimų.

Bet į šį klausimą galės atsa
kyti tik nuodugnus tardymas, 
kuris su visu įtempimu tęsia
mas.

*

H. O. Mackenzie, naujas J. 
Valstijų ministeris į Siam’ą.
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astuoja, nes tai “draugai” žudė. Koa būtą pas juos riks- 
kilęs, jei kas būtą Mongolijoje nužudęs porą “draugų.” 

Bąlyg “draugą” logikos yra visai normalus daiktas, kuomet 
pi” Idtus žudo, tik jie vieni turi ypatingą pašaukimą

Nei totic ne abejojame. I' ■

Pikta jiems, kad negavo progos parodyti &vo budeliškus
Lietuvoje.

kaipo esamoje konstitucijoje numatyta, bet ga
lėtų kraštų tikrai valdyti. Prailginti reikia ne 
vienam Prezidentui veikimo laikų, bet ir Seimui 
ikLpenkerių metu,-kuo bus išvengti perdažni rin
kimai ir pakelta Seimo darbo našumas.

Toki stambieji reikalingi konstitucijos pakei
timai. Valdžios išmanymu Lietuvai reikalinga 
valstybės tvarka tarpu amerikoniškosios ir vo- 
kiškosios, bet artimesnė amerikoniškajai, nes 
kaip Vokiečių kelerių metų patyrimas parodė,

, v VIDAUS TVARKA
Patyrimas parodė, kad silpniausia mūšų val

stybės pusė — tai jos sutvarkymas, pradedant 
iš viršaus ir einant iki apačiai. Imsime, viršūnę 
kuri tvarkoma veikiamosios konstitucijos dės
niais. Pamatinė mūsų konstitucijos yda, kad ji 
mažai pritaikinta prie mūsų gyvenimo. Konsti
tucija įveda amžinų Seimų, kaipo krašto valdo! jie negalį sudaryti pastovios valdžios, nes per-

nes nėsniafgtS^ienam Seimtu tūfTIJtltl Jdtr 
išrinktas kitas. Visa valdžia — prezidentas, mi- 
nisterių kabinetas — išeina iš Seimo. Mūsų Sei
man patenka tik partijų leisti žmonės, o parti
jų krašte perdaug ir jos žemai politiškai išsila
vinusios. Taigi krašto valdovas, Seimas, teturė
davo labai maža tinkamų valstybei tvarkyk 
nių. Ir tie atstovai nedaug t et urėdą valdi 
sipažinti su savo darbu, nes jau po dViejųmetų 
tekdavo jiems rūpintis naujais rinkimais. Parti
jų daugumas veda prie to, kad Seime reikia Ieš
koti įvairių koalicijų, kurios tesirūpina ne apie 
reikalus krašto, bet savo partijos. Be to, išei
nant iš tokių koalicijų valdžia būna labai nepa
stovi, - vadinasi faktinai lieka valstybė-be vąl- 
džios viršūnių. - ’ •

Taigi Lietuvai reikalinga valdžia pastovi, ga- 
liriiri dirbtų. ūėšibijanti. atsakomybės ię galinti il
gesnį laką išbūki, prie valstybės vairo. Gi tokia 
valdžią' tegali dtsirasti tik tada, jei ji pareis ne
gesių 
valdžią'tdgi 
tiek nuo Seimo, kiek nuo Valstybės ^Prezidento. 
Tik tada pats prezidentas turi turėti daugiau au
toriteto- ir JjūiLrMio- Seimajiepriklausonias, kag 

jis'bu^TOdHHraas 
į visos tautos. Einant

ve! legali būti Tik 
ne Seimo, kaip da
Lietuvos gyvenimui labaPiš lėto, reikia; kad 
Prezidentas būtų renkamas ilgesniam laidui, ne 
mažiau septynerių metų, kaip kad tėra Prancū
zijoje, Vokietijoje ir kitur. Bet maža ilginti jam

C f

darrgritrikę p^riamentarizn^pusėiL. “ 
dėsniais remta,kohstitucija neišsemia visų rei
kalingų viršūnėje atmainų. JtfcLar teks daryti ir 
kitur, tariant rinkimų įstatyme. Sakysime, Sei
mas perskaitlingas. Juk Amerika, besilaikyda
ma mūsų proporcijos tūrėtų turėti apie 5000 ats
tovų kongrese. Reikalinga ir kitų rinkimo Sei
man įstatymo atmainų.

Sunkiau be abejo eis valstybinio aparato su
tvarkymas. Šis aparatas iš dviejų dalių: valsty
bės aparatas ir savivaldybių. Nei viena nei kita 
dalis iki šiai dienai nėra sutvarkyta. Kas val
stybėje Seimas, savivaldybėse tas vadinas Tary
ba—valsčiaus, apskrities ir miesto. Iš jos išeina 
Valdyba. Tarybą irgi, veik amžina ir praktiškai 
imasi valdymo darbo. Šioji valdža tėra šalinin
kė decentralizacijos ir todėl ji mano praplėsti sa
vivaldybių veikimo sritį, atiduodant joms kai 
kurias nešėjo gyvenimo šakas. kurios dabar tė
ra valstybės žinioje. .JBet ji darys tai tik tada, 
kai bus pertvarkytos pačios Savivaldybės. Kryp
tis reformos bus ir čia toji pati: mažesnė taryba, 
rinkta ilgesniam laikui (iki 4 metų), posėdžiauja

- ■•"■‘‘■t"----------- -  - n rjTT.-i j-7? - -
uengiau dyicjpermetus _____ __

mėnesių. Viršaitis arba burmistras renkamas 
valsčiaus ar miesto, bet tvirtinamas Vidaus rei
kalų ministerio. Prie, jo renkami du asesoriai 
Valsčiaus ar miesto tarybos. Apskričių tarybos 
visai išnyksta, bet užtai duodama valsčiams tei
sė daryti sąjungas. Savivaldybės biudžetas tvir
tinamas atatinkamų valdžios organų ir skeibia-

mas viešai; jo vykinimas kontroliuojamas irgi tų 
pačių organų.

Valstybinis gi aparatas turi būti daugiau su
derintas ir prie vietos reikalų priderintas. Da
bar esamasis aparatas per plačiai užbrėžtas. Pįr- 
mų-pirmiausia ministerijų skaičius turės būti 
sumažintas ir ministerijoje valdininkų skaičius 
irgi turės sumažėti, pavertus kai kurias esamųjų 
apskričių mažesniais vietos centrais, su redukuo
tu apskrities aparatu. Apskrityse atskiros esa
mos žinybos turės būti surištos tarp savęs ir tam 
tikros teisės į kai kurių žinybtrpriežiurą ir vedi- 

nteiktos viršininkams,^ karie tų- __ _
rėš būti ten šeimininkai, atsakomingi už visųap- ' . 
skrities padėtį. Derinant atskirų šakų yęikjmą, - 
teks išleisti kiekvienai žinybai jos veikimo įsta
tymas. __ •

Betvarkant centralius ir vietos organus teks 
išleisti valstybinis tarnybos ir disciplinaris sta
tutai. Valdininko paskyrimas jo teisės ir prievo- ? 
lės, jo paliuosavimas turės būti numatytas įsta
tyme. Iki šiam laikui viešpatavo šiuo žvilgsniu 
tikra nuožiūra iš viršaus. Paskiriant nereikalau- 
jama buvo iš aspiranto jokio pasiruošimo, jokių 
kvalifikacijų. Nereikalauta jokių objektyvių žy
mių, ar kandidatas tinka vietai, kuriai jis ski
riamas, o besivadovauta nuožiūra. Įvedant vįe- 
ton nuožiūros įstatymų turės būti nūs tai- • 
syklės apie kandidato mokslo cenzą, pasiruoši] 
tinkama lietuvių kalbos mokėjimą, valstybei iš- 
tikimiųpų ir t. u . • .

Suteikiant valdininkams pastovumo vietose, 
teks irgi atsižiūrėti į jų drausmę ir atsakomybę. 
Nusižengimai pareigoms: apsileidimas, valdžios 
savo naudai vartojimas, kyšių ėmimas, papirki- 

jrkn;tni fnriK >rf**2yrfcMiuf: f 

numatyta iki šiol įstatymuose. Taigi tamybi-- w 
nių nusikaltimų skyrius Baudžiamajame Statu
te turės būti iš naujo peržiūrėtas. Dažnai Išsi
rodo, kad baudimas per teismą būna per lėtas ir $ 
lygus bausmės naikinimui. Taigi reiks už nąa- 
žesnius nusižengimas leisti bausti einant discipli
nos statutu.

;y
(Bus daugiau)
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Kncanet Lietuva vąįttdo po

ilinmi-

nėjusi klaida.

TIESIAI Į

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai nelemti

j$107.Ofc 
$117.00

silikti prie savo 
tai beprotis.. —

visa*
aka’rijA

Kainos Stačiai į Klaipėdą 
TREČIA KLIASA___________________
TURISTINE TREČIA________________ .

Dėl naujos.

-•“Sunkia triū 
daiktas malones 
vai atsiektą.’1 ( 
Eschėnbaeh)
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Reporteris cago, HL

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

Žiūrau ariksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksei kelcis ..

Kalbin jaunas bernužėlis,
Aš turėjau 'vištą...................,..............
Tykusis rytelis,
Oi laksto vanagėlis,
Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

lando lietuviai šiais me- 
ūputį susivėlavo švęsti 
» Lietuvos nepriklauso- 
dieną. Priežastis suvė- 
—- nebuvo galima gauti

mainosi, 
kartais ir

Tuojaus atsišaukit sekančiu 
antrašui KUN. A BRIČKA, 
4400 S. Fairfield Avenue, Chi-

Šv. Trejybės Lietuvių para
pijoje prasidės šv. Misijos ba
landžio 3 d. ir tęsis iki 10 d. 
balandžio (April). Misijas lai
kys Tėvas L. Brigmanas Šv. 
Jėzaus Širdies Kongregacijos.

Kiekvienas lietuvis ir lietu
vė, senas ir jaunas, parapi jonai

jo kaip Lietuvai sunku be Vil
niaus ir kokią svarbią vietą 

i-r užimaJV'ilnius mugą tautos is-

“ Darbininko” No. 18 tilpo 
Lietuvių Budavojimo ir Pa
skolos draugijos valdybos da- 
is laiško, kur valdyba norėtą 
užginčyti tą ko negalima.
Ant kiek man žinoma, 22 nuo

šimtis štai kaip susidaro:
1) Už apžiūrėjimą nuosavy

bės $6.00;
2) už davimą paskolos 4-tas 

nuošimtis taip vadinamą “bo
nus”;

3) apie 18 nuošimtis advo- 
padarymą

“Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?” (A Mic
kevičius)

ras, Lowellio lietuviai laukia 
naujo klebono, kuris laikys pir
mas pamaldas penktadieny, 1 
d. balandžio. Tarpe Lowell’io 
visuomenės buvo nuliūdimas, 
bet ir vėl džiaugsmas, kad gau
na gerą kunigą F. Jurą Todėl, 
linkime ilgiausių metų kun. Ju
tui ! Nors lawrenciečiai apgai
lestauja, kad neteko darbštaus 
kunigo, bet ką-gi darysi, kad 
taip skirta.

Keistenybė

Vakaro vedėjas paruošė pa
sveikinimo laišką Lietuvos 
valstvbės Prezidentui. Perskai--- *
čius-jį publiką prašė parodyti 
sutikimą kad toks laiškas bū
tų pasiųstas Jo Ekselencijai 
Prezidentui atsistojimu. Pu
blika atsistojo išskiriant kelis 
komunistus ir vieną gerai žino
mą apsimetėlį “kataliką” la
pelio leidėją kuris kartu sėdė
jo su keliais bolševikais. Tas 
parodo, kad miško paukštis į 
mišką ir žiūri.

Lietuvos Respublikos j
Generalinis Konsulatas

• 15 Park Row
New York ]

Nr. 848-66-2 !
1927 m. 

kovo mėn. 21 d.
j)..J. Sereikai, J
Newark, N. J. " - 
Gerbiamasis:

Turiu garbės pranešti Tams
tai, kad per Ne vark’o lietuvių 
apvaikščiojimą 16 d. vasario 
surinkti $69.00 Vilniaus Lietu
vių Našlaičių naudai yra pa
siųsti tiesiog Vilniun per D-rą 
D. Alseiką

Gavęs iš Vilniaus pakvitavi
mą Generalinis Konsulatas 
persiųs Tamstai.

Su pagarbą
H. Rabinavičius,

Lietuvos Respublikos Gene
ralinis Konsulas S. A. V.

Taigi Žaldokas pasirodė di
džiausiu nežinėliu ir mulkinto
ju tamsių bolševikėlių.

Tautininkas

dusio, bet neperdaugiausia. 
Tie, kurie atvažiavę i^kitų 
miestų ir gyvena be tėvą -tai 
girtuokliauja ir pakampiais 
slankioja. Vienas namas tai Vi
suomet kreipia domę praeinan-

vo kalboje. Jo kalba buvo pri
taikinta tai .dienai. Po to Šy. 
Jurgio parapijos choras, vado
vaujant muz. J: Čižauskui, su
dainavo dvi dainas:44 ’ 
Tėvynę” ir “Vilnius.” Išėjo 
gerai. Jaunų mergaičių choras 
susidedantis iš 60 dainininkių, 
vedamas Marijonos Čižauskie- 
nės sudainavo 44Sudiev Lietu-, 
va” ir “Ilgu, ilgu.” Po to se
kė “Pantominas — Amžiną 
Atrisi” už mirusius Aicivy^- 
kūpą J. Matulevičių ir Dr. J. 
Basanavičių. Žiūrint Į vaizdą 
sunku buvo susilaikyti* nuo 
ašarų. Solistė Stasė Greičienė, 
akompanuojant Reginai Grei
čiūtei, sudainavo iš operos ‘Se
vilijos Kirpėjas” ir kitas -dai
nas. Publika jos dainavimą į- 
vertino gausiais aplodismen
tais. Muz. Jonas Čižauškas su
dainavo solo “Nuo baisių aud
ri],’ akompanuojant Olgai Mu- 
Šinskiutei. Savo dainavimu su
judino publiką ir buvo privers
tas atkartoti. Sekė Jono ir Ma
rijonos Čižauskų duetas, “Lie
tuva” ir “Vilniaus kalneliai.” 
Čia publika kėlė ovacijas ir rei
kalavo pakartoti. ^Artisto Vaič
kaus kalba išjudino visus. Jis 

/"ne tik geras artistas, bet ir 
kalbėtojas. Pabaigus progra
mą publika sustojus sudainavo 
Lietuvos imną ir trfomi vaka
ras užsibaigė.

“IŠEIVIŲ 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 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis. .

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

b) Tu mano mergelė,
e) Išbėgo mergytė..............

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b)
c)

19. a)
• b)

c)
20. apMiels tėveli,

b) Oi skauda galvelę,
* c) Atsigėriau zalįo vyno

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,

‘ . c)
d)

22. a)
b)
c)

23. Keturiolika dainų .....................................  .$1.00

; \ Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite įj pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

Bį. f Programai
¥ ■ •

y Vakaro vedėjas M. A. Rųsec- 
Sfeįs atidarydamas vakarą 
^pampoje savo kalboje nurodė 
Bčslą ir pakvietė pirmą kalbė
tąadv. P. V. Česnuli, kuris 
įūvoturiningoje kalboje nu- 
jyietė'reikalą būti tautos tik- 

sūnumis ir patarė sekti pė- 
tomis mūsų tautos didvyrių. 
Lietuvos Vyčių Choras suside- 
iantis iš 70 dainininkų sudai- 
iavo Lietuvos imną ir “Mūsų 
lama.’ Sudainavo gerai. Kre- 
litas priklauso p. muz. V. Grei- 
įėji už gerą išlavinimą. Kalba 
nūsų geri). klebonas kun. V. 

Vilkuiaitis. Savo , kalboje 
įųpieše svarbiausius tautos 
gausimus, kurie pasiliks ilgai 
pūsų atminty. Gerb. kun. Či- 
p&s iš Akron, Oliio, papasako

ji. Ak, myliu tave..........................
2. Bemužėl, nevesk pačios ....
3. Graži čia giružė.........................
,4. Meilė ..............................................
5. Meile uždegta krūtinė ............
6. O pažvelgki .. ...............s ....
7. Visuomet širdis surakinta ..
8. Penkios linksmos dainos ...

DUETAI•
9. Moterų Sąjungos Imnas ...

10. Skrenda, lekia mūsų mintis
11. Trisdešimt dainų...................

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos.........
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vvčiu Imnas.........

pasako jo bofeakų .ateiti. Su
sirinko būrelis raudonųjų ir 
keletas iš žingeidumo nuėjo 
pasiklausyti. Pradėjo neva kal
ba apie.Lietuvą įr nuvažiavo į 
Rusiją, paskui pradėjo niekin
ti ir šmeižti katalikus ir kuni
gus; Žaldokas pranašavo bol
ševizmą visame pasauly, bet to
ji pranašystė nueis vėjais, kaip 
jau nuėjo daugel kitų svajonių. 
Jis sakė, kad ir Amerika turės 
subolševikėti. Bolševizmas tai 
žydų padaras ir matyt mūsiš- 
kiems—patinka—tarnauti Je- 
kiams. Bekeikdamas kunigus 
ir katalikus jis pripasakojo ne
būtų dalyką Sakė,kad visame 
pasauly yra tik 48 nuošimtis- 
krikščionių. Čia jis aiškiausiai 
pasirodė, kadi nežino ką kalba 
arba meluoja. Tikrenybėje kri
kščionių visame pasauly yra 
90.1 nuošimtis. Rymo katali
kų sulig “Worid>” almanako 
skaitlinių yra 37,000,000. Viso 

j krikščionių yra 104,200,000.

Pas mūs moterys daug vei
kia, tik kažin delko mažai apie 
jas būna parašyta laikraščiuo
se. Ypač! daug veikia Aušros 
Vartų Moterų Draugija, di
džiausia lietuvių pašalpinė mo
terų draugija Clevelande, nes 
turi 281 narių.

Šiemet išrinkta labai veikli 
valdyba ir jau pasirodė, kad 
energingai ėmėsi prie darbo. 
Užgavėnių vakare įvyko mas- 
kinis balius su dovanomis, ku
ris visais žvilgsniais pasisekė. 
Žmonių atsilankė tiek, kad į 
svetainę netilpo. Draugijai nuo 
šio vakaro liko gryno pelno 
$114.00. Taip pat yra rengia- 
mas gražus vakaras su progra
mų ir šokiais dėl “Motliers

da “ dėdės.’ ’ it juos 4 ‘ sukultū
rins.” )

Darbai eina vidutiniškai.
Biznieriams blogų laikų nė

ra.
Inteligentų mažai, bet ir tie 

patys ne kiekvienas užsiima sa-1 
vo darbu. Vienas pusinteligen- 
tėlis betarnaudamas bedievy
bei baigia nusišpycuoti.

Reikalingas gydytojas ir ad
vokatas. Gydytojui ir advoka
tui—gera dirvą nes lietuvių 
<Taūg~irjietais*Teikatais rturi“ 
rreiptis pas kitataučius.

Politikieriai nusipolitikavo. 
Susitepę su lašiniais politikie
riai visai nusipolitikavo. Kitą 
kartą plačiau. / 

šermukšnis

7 ‘DARBININJ^S ^vi^ratsto vauiįiF^gffiį 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodokelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemes ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- 
dimų-Jteismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. . .

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO’.’ Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė 
2-ra,LITHŲANIA.

kato išlaidoms už 
popierų. .

. Advokato lėšos 
Kartais mažiau, o 
daugiaą negu 18 nuošimtis.

Dėlei p. B. Staniulio iškeltų 
klausimų ir valdybą pripaži
no, kad sulaikė ir nedavė , kal
bėti. Tai mindžiojimas parla
mentarinių teistų. * ■

Kadangi ši draugija yra sa
vitarpinė, o ne vieno asmens, 
tai reikėtų su visais nariais 
skaitytis. Apie draugijos rei
kalus turėtų visi žinoti ir iš
sikalbėti.

Daugiau atvirumo ir man
dagumo, o tada bus meilė ir 
sutikimas tarpe narią

Narys.

MONTELLO, MASS.
A f Al-

Mirė Franas Tūbelis, 4 metų 
amžiaus kovo 27d. Tapo pa
laidotas-! Kalvarijos kapinėse 
kovo 28 d. Paliko nuliūdime 
tėvus ir du broliu.

Visą patarnavimą suteikė 
Vietos graborius J. A. Motiejų-1 
nas, 677 N. Main SL, Montello, 
Mass.

Didžioje Britanijoje f Metams 12 šilingi], pusei 
metų 6 šnrngaT,-31nen73 šiIingai ir 6 penai ~

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1,50, 
3 mėn. 90 centą

Lietuvoje: Metams 24 litaiį pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.

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

riavo,^vadovaujant dūdų-‘‘bo
sui.” Radzevičius, vietinis, mė
gino kalbėti, bet publika nu
piešė šalin. Buvo ir daugiau 
sorkių, bet nesinori perdaug 
vietos užimti jų aprašymui.

Bolševikėliai nesnaudžia

Vietos “kūmutės” pamačiu
si os, kad iš bolševikėlių gali 
būti geresnis “biznis” priima 
juos ant “bordo” ir kartu 
mirksta raudonose teorijose. 
Gaila vaikų, kurie prisižiūrėję 
gali nueiti šuntakiais.

MjMPf II

■■ niaus* naŠlaįSams 
amnlS $100.84. Ankavo Šie: 
Po $L00: F. Senkevičius, Ant. 
Čiatelą ūdv. P. V/ Česnulis, 
Kun. V. G. Vilkutaitis, kun. V. 
Smilgis, J. Kazlauskas, J.Mu- 
šinskas, A. Vilimaitis, K. Šar
ką J. Lisauskas, M. Šamas, A. 
Beržmekft&r-J^Salasevičius^Mr 
i aiiuuonis, ATtttgtMHefle, -e*. 
Klimavičius, J. Montvilą J. Ži
linskas, J. Janušką .J. Rapeč- 
ką J. Veižmnžis, J. Kvederavi- 
čius, J. Ūselis, A. Misiutė, A.

. . . Dulčius, A. Durasevičius, S.
^‘^^fŽaleniakis^VGri^aitią P. Ci- 

gelskis, J. Pūkelis, Valis, J. Ju
saitis, O. Siuskienė, J. Bindo- 
kas, P. Kiveris, P. Muliolis, S. 
Domokaitis, J. Smečiūnas, P. 
Malasi finas, P. Butkienė, A. 
Satana, S- Mikuskas, M. Bagu- 
žinskas, A. Višniaųskas, O? 
Baltrušaitis, V7T)ebesis. K7 
Šležas, V. Kasparas, J. Urbšai- 
tis, J. Kuzas, A. Banys, E. Ka- 
ranauskaitė, F. Yučius, V. Bal
trušaitis, A. Mataitis, J. Deru- 
saitis, J. Kalinauskas, B. Žalis, 
L Paršonis, Gibavičius, J. 
Zinkevičius, J. Žiaunis, J. Kve
daras, J. Miškinis, V. Kazlaus
kas, F. Baranauskas, S. Bara
nauskas, A. Šankus, K Urbšai- 
tiš, J. Eidukevičius, F. Skn- 
žinskas.

Kartuvių generolai
Sandariečių neva prakalbo

se, kovo 16 d. kalbėjo lašininis 
atstovas N. Radis. Buvo ir ke
letą kitų tos partijos spykerių. 
Tarp kitko jie pasakė, kad Lie
tuvos kunigus ir kitus vadus 
reikia iškarti. Perversmas vis
ką suspoilinęs. Prašė aukų 
“politiniams reikalams,” tur
būt kartuvėms. Vakaro vedėju 
buvo vietos “barankų” kara-

ovo 6-tą dieną 1927 m. 
elandiečiai parodė tą, kad 
‘tik .stebėjosi iš šio paren- 
Q. Tai buvo dvejopa šven- 
yieha 9-nių metų Lietuvos 
f^lausomvbės šventė, o ki- 

gedulo šventė pagerbi- 
mūsų tautos didvyrių a. a. 

ivyskupo J. Matulevičiaus 
fc.-J; Basanavičiaus.
f-- -to*'

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR , 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- 
bės vidaus ir užsienio politiką.
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jaunimo, o iki gegu-
10 kraujo, ir taip 
Didžiausialaimė

VARŠUVA (E.). “Robotnik” 
b ^^praneša, kad Lenkijoj susekta 
^Mstan, nauja šnipinėjimo afera, ku- 
Kadan- rios dalyviai veikę vienos kai- 
18 .m? ■ mynės valstybės naudai. Dėl 
* į tos aferos Varšuvoj esąs suim-
ląikras- tas l^uvęs" rusų >caro kariuome- 
e nėra generalinio štabo karinin- 
. '*■ kas Vietrenko ir dar .'keliolika

Gubernatorius Fullėr pasiry
žo nukirsti taksas iki žemiau
sio laipsnio. Nori'pravesti įsta
tymą, kad taksų rubežius būtų 
$12.50 vietoj $13.00 užlaikymui 
miesto administracijos.

Miesto galva Nichols šiam 
sumanymui smarkiai priešina
si ir sako jeigu taip, tai gal 
priseis uždaryti miesto namų.

Šis klausimas pavestas legis- 
latūrai ir jeigu priims, tai ga
li virsti įstatymu.

Gubernatorius aiškina, kad 
miesto administracija gali len
gvai verstis išužsilikusių ko-

ros vadas būv^s^i^rokd. Pas 

suimtuotenis rasta daug lenkų 
militarinių, geležinkelių, karo, 
oro laivyno ir telefono tinklo 
planu ir tvirtovių nuotraukų. 
Be to, rasti dar projektuojamų 
geležinkelių ir telefono tinklo 
planai.

■ ' * i—T “f" ' S« ’ V. jį- ■ *
Tarp suimtųjų esu daug mo

terų. Šiomis dienomis žadama 
suimti daugiau šnipinėjimo 
aferos dalyvių.

“Rzeezpospolita” praneša, 
kad centro valdžia įsakiusi 
Vilniaus vaivadijai konfiskuo
ti Vilniaus monarehistų laik
raščio “Slovro” numerį iš kiv 
vo 1 d., kuriam buvo įdėtas Ca- 
to straipsnis “Reali Lietuvos 
klausimo programa.” 
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(Antros lubos)

GRABORIAI

Jautis! Al

Čia kaip užrakino 
Šalta ir skurdu, 
Dainos neramina 
Alaus, neturiu! *

kūpąs Būry mano, kad misti- 
eizman linkusi tusę liaudis len
gvai gali-prieiti prie to, kad į 
Lenino palaikus žiūrės kaipo į 
nepaprasto nunyrėlio relikvi
jas.

s privalo 
paduoda

Čia man širdį spaudžia, 
Nemalonu ne...
Ten kur dainos gaudžia 
Aš veržiuos slapčia..

Tei degtinė liejas 
Šinkorka meili...

O jausmus ramina 
Vien daina šauni.

Gulinčio žmogaus širdis pla
ka 10 kartai per minutę mažiau, 
negu stovinčio, sėdinčio ir 

j vaikščiojančio.

“Mirtis seniems yra* dury- 
, jauniems — pavojuose.” DR. U V. CIRPEI
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