
SĮJUNGO& ORGANAS

aralių ir Mussolinį

darbininkų
Potvynis pereito

Kaltina

-i—*-;

jiems 
kaip

prijungė buvo areštuotas.
Po’ tyrinėjimo" paaiškėjo, 

kad buvo padarytas suokal
bis nužudyti karalių ir dik
tatorių.

įARMIJA 

i ’ Pramal

Darbdaviai nuskriaudė
40,

Kalba apie karą Jugo
slavijoj

Vėl Grąsina Vermont 
^Gyventojams _

KLAIPĖDA, kovo 23 d. 
Praneša kad trys klaipėdie
čiai: p. p. Jahn, dr. Šreiber 
ir Kubiliūs buvo nuvykę 
Vilniun tartis prekybos /reL 
fcdanrfenfari?^ fŠifftuS 
dienomis delegacijos nariai 
grįžo. -Jie optimistiškai žiū
rį į įvyksiančias derybas 
Karaliaučiuje. Neabejoja, 
kad nuo pavasario būsią ga- 

• Įima Nemunu plukdyti me
džius, ir kit. ir bendrai esą 
galėsią prasidėti prekybos 
santykiai tarp Lietuvos, 
Lenkijos ir Vilniaus krašto. 
Derybos duosiančios teigia
mus rezultatus, kaip jie pa
tyrę viešėdami Vilniuje.

14 asmenų; sužeidė 45 as
menys, bet karaliaus nepa- 
kliudė? t - -

Vėliau, kaip praneša iš 
Como, Italijos, ant geležin
kelio, kurįuo važiavo ^pre
mjero Mussolini traukinys, 
rasta mašina sprogdinimui.

Mussolinį - išliko gyvas,, 
v •» • x /

Bal.
mai- 
kuo- 
prie 

kasvklu

ŠVEICARAI NEIŠDUODA 
TERORISTO

PARYŽIUS 
mas fašistų provokatoriaus 
užmušimu Paryžiuj Pavau, 
esamomis žiniomis, pabėgo į 
Šveicariją. Mussolini vy
riausybė pareikalavo išduo
ti jį, bet Šveicarija griežtai 
atsisakė tai padaryti.

Darbininkai pasiryžę kovoti 
iki pergalės4

NEW BEDFORD, Mass. 
— Audenyčių “bosai” pa
skelbė, kad šiame mieste ir 
Tauntone nukapos algas 
darbininkams ant 10 - nuo
šimčių. Šis darbdavių užsi
mojimas' palies tarp 30,000 
ir 40,000 darbininkų, 27 vie7 
tinėse dirbtuvėse.

Darbininkai baisiai pasi
piktino įr įgalimas daiktas, 
kad paskelbs streiką.

Vietos unijų skyriai mi
tinguoja ir visur pareiškia 
griežtą proteštą prieš bešir
džius kapitalistus.

Kapitalistai ne algas turi 
nukapotiV bet už produktus 
kainas, nes darbininkas ir 
taip vos gali pragyventi iš 
gaunamos algos.

nioė Lkpie tenykščių kariuo- 
ibefies būrių persįprganiza-1 
vimą ir sustiprėjimą. Žino- 
rna, Alytaus ' jiems neteko’ 
pafnatyti saviškių “globoja
mo,” kaip skvo'ansų.

Kariuomenės teismas Ma- 
riampolėj pripažino juos fi- 

, stis kaltusit už- ruošimąsi 
su 'gihkhr sukilti nubaudė 
kiekvieną 'po U metus sun- 
kiųjų darinį i kalėjimo. ‘

SOVIETŲ OFICIOZAS 
PRIEŠ LUNAČARSKĮ 

^TALINAS. Švietimo ko-1 
misaro Lunačarskio žmona 
pridarė užsieny tokio triukš-1 
mo, kad tuo klausimu atsi
liepė net vienas SSSR ofi
ciozų,—būtent “Pravda.” 

“Pravda” nurodo, kad 
nesenai viso pasaulio spau- 
da □sįšgį^e Lnnae&rski® 
žmonos elgesį ilžsienyrir iki 
valiai tyčiojosi iš SSSR ats
toviu Visur buvusios įdėtos 
šios “elegantiškiausios S. ,S. 
S. R. ponios” paveikslai, 
kur ji atvaizduota, pasipuo
šusi visokiais barškalais. 
Galų gale užsienių komunis^ 
tai kreipėsi į SSSR atsto
vus prašydami paveikti į tą 
ponią, kad ji nekompromi
tuotų komunistinės tvarkos.

“Pravda” reikalauja, kad 
SSSR atstovai laikytųsi 
kukliai užsieny, rėdytųsi 
žmoniškai, o ne dėvėtų kaž
kokių frakų, kurie 
dažnai tinka taip, 
“karvei balnas.” 
' Laikraštis grasina 
klusniems, kad jie.

NE W PORT, Vt., baland. 
12 d.
lapkričio mėnesio beveik at
sinaujino palei Clyde, Bar- 
ton ir Blaek upes. Tik šal
tas oras kiek sulaikė van- 
dens kilimą.

Memphremagog ežeras te
bėra ledu apdengtas ir pa
kilęs vanduo upėse bėga virš 
ledo.

Ledai iš upių daug vietų 
išardė geležinkelius, , ir ‘ jų 
sprogdinimui vartojama di
namitas.

Daug* tiltų nunešė susi
brukę ledai audringo van
dens stumiami. Kai kur ir 
namus jau užliejo.

PIRMINIAI* RINKIMAI i 
ILLINOIS VALSTIJOJ 

^€H4GAGO,U1. — Prane
ša, kad įvylcusieji pirminiai 
rinkimai praėjo taip, kaip 
nesitikėta. Beveik visur lai- 
įnėjo* ąvpubliĮuiiai; Benio-, įį smarkiai 
kratai prakišo dėlto; kad ne
moka ar nenori suvaldyti 
plėšikų-bombininkii.

Laimėjusieji republikonai 
pirminius rinkimus, rudeny 
tikisi laimėti ir išvyti lauk 
tuos, kurie žemina visokiais 
šmugeliais šios valstijos var
dą. ' ;

ęhicagoje priviso tiek plė
šikų ir bombininkų, kad ra
mus žmogus bijo ir ant gat
vės išeiti.

Republikopai tikisi ir ma
jorą Thonipson nuversti 
nuo sosto, kuris per septy- 
nius metus viešpatavo čia.

susipešė im 
šąląs Pilsudskis šit gerieji 
Sikorski. Judviej|gjM 
nes inešė į kariuomenę ] 
liti ką, ii- dabar vieni sb 
Pilsudskio-pusėje, ojciti I 
korskio. Sako, kad taFj 
asmeniška' kovą. Pešaąį* 
iadovavimį. Gen. SikŪM 
sako,- kad1 Pilsudskis-j 
septyriius metus nieko» 
veikė Lenkijos naudai, 
savę iškėlė į diktatorius.; 
\ Abu vadu išleido knyg^ 
kiekvienas sau nupynė?!^ 
rų vainvką. Pilsudskį 
leido kiek aukščiau, o. A 
korskis tik dabar. /,

Diktatorius Pilsudskis i 
siryžo gen. SikorskyaM 
linti ir nubausti už ne; 
klusnumą., v

Vienas ir kitas tutini 
nūbių^®je.pasekėjCW

PLĖŠIKAI IŠKRĖTĖ J. V. 
AMBASADĄ MEKSIKOJ 
MŽKIČO CITY. —. Bal.

12 d. —- Policija patyrė, k,ad 
vagis įsilaužė į Jiing. Vatet. 
ambasadoriaus ofisą ir, pa
vogė ^daug . svarbių į doku
mentų ir ^ambasadoriaus 
Morrov kredentialus.

Spėjama, kad pavogė su
.... r . - _

Senieji į šį radin 
skeptiškai žiūri, bet 
ji su didžiausia enerj 
ša ir džiaugiasi radę ’ 
kalną.” -

UŽDRAUDĖ MASINĮ 
PIKIETAVTMĄ 

PAWTUCKET, R. I.z— 
Darbdaviai Ant žūt būt pasi
ryžo sulaužyti audėjų strei
ką, kurie bal. 9 d. išėjo į 
streiką kaipo protestui prieš 
nukapojimą algų. Paskelbė, 
kad masiniai, pikietavimai 
draudžiami ir kad gali pi- 
kietuoti nedaugiau kaip po' 
du ir nearčiau kaip už 200 

į jardų nuo dirbtuvės. .
■* _ . v.

LAIKRAŠČIŲ* STREIKAS 

VILNIUJE

Valdžios įstaigoms konfis
kavus du Vilniaus laikraš
čius už gudų “Hromados” 
[bylos apžvalgos, įdėjimą, vi- 
Įsų Vilniaus laikraščių re- 
Idakcijos ir leidėjai nutarė 
I paskelbti streiką. Jau ant- 
|ra diena Vilniuj neišeina nė 
(vienas laikraštis. —

Rado aukso ant uj
Maine Valstijoj

— - -...... t

Connecticut upė smarkiai

fiARTFORD, Conn. •—
I 7

Praneša, kad apie čia ir 
Springfieldą Connecticut u- 
pė staiga kita ir daug laukų 
pakraųčiuose jau užliejo.

Gyventojai dar neatsipei
kėję nuo pereito lapkričio 
potvynio bėga į saugesnes 
vietas.

partijos pareiškė:-“Mussoli
ni ruošiasi prie katro. Jis 
norį pagrobti Dalmatia iš 
Jugoslavijęs, bet ši provin
cija yra mūsų jūrių pakran- 
tis ir mūsų gyvenimo krau
jas.

“Mes turime ją ginti ne
žiūrint- kiek tas kainuotų. ’ ’

korskio pusėje. 'y 
Lenkai meldžiasi,, kąd 

nekiltų naminis karah’ 
- kad Pilsudskis pasitnm 
is užimamos vietos. PaS 
do, kad Lenki ja svetniią 
mių ir turto prisiplėštai 
gia paspringti.

1 . Dievas gal ir išklos 
lietuvių prašymo ir Vii 
atgausime bez didelių Šįi

LIETUVIŲ KALBA 
JOS AUKŠTESNĖS® 

MOKYKLOSE

RYGA. — Dabartiniu 
ku Latvijoje keičiamųjų 
tesniųjų mokyklų progra 
Be,kit ko nutarta įvesti 
kvklose Lietuvių kalbosi

* H.' w

tymas. Lietučių kalbose 
tymas prasidėsiąs nuo^f 
nančių naujų mokslo ų 
pradž. Pirmoji įveda Ii 
vių kalbos dėstymą Mini 
jos gimnazija, kurioje- f 
laiku mokėsi visa eile 1 
tųvoą visuomenės veikė| 

—------------ 1 ’MMįl

Ji ieško užtarimo pas 
į- Sovietus

.Kdri aptiekti kailį diktatoriui 

Mutaolmi

SPALATO, Dalmatia, Ju- 
goslavia. — Praneša, kad 

* Jugoslavija šaukiasi pagal
bos Rusijos ir Bulgarijos 
supliekti Italijos planus pa
grobti Dalmatia.

Stephan Raditcb, prezi
dentas Croatiečių ūkininkų

MANDŽURIJOS TVANKA 
TRŪKO , 

Žuvo 500 žmonių 
TOKIO, Kinija. — 

11 d. — Penki šimtai 
nierių žuvo kasyklose 
met trūko tvanka 
Fushun anglių 

Mandžiūrijoj.

torių—prenfie^į Mussolini.
Granatinė boinba buvo pa2 

dėta ir ęlek^^e ^vioto pri-

-piazo paloeiaus, Milane, 
įprieš pat karaliaus išėjimo 
Lis palocių važiuoti į devin* 
tųs metinius fėrus.

Bomba sprogo ir užmušė

-

.v* y *
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and brought into couft,
toje numatyta 400,000 litų.

ino spren.

Kada žmogus atvirai nuoširdžiai

iiepnsipa- 
apeliacijos 
į Vyriatf- 

prašydamas

i T ' i -."
Kauno telefono tinklu ma

noma netrukus pertvarkyti. 
Telefono stulpai bus nuimti 
ir kabeliai eis po žeme.

_ Šitiems darbams atlikti 
biudžeto

JyS NESENAI SUORfiANIZAvot'SAVO 

BENĄ IR NORĖTUMĖT, KA0 BUTU 
l&ILMINGl PABUSKI. ĮVYKIAI

Kas nors vis atima gyvenimo džiaugsmą 
-------------------- i — ;  ——---------------------------------------------------- ------------—

Paskutinėmis darbo biuro 
žiniomis Vilniaus vaivadi
jos plote yra 5421 bedarbis.

f- tas euvo--------- -
’ASKVTINIS PUSUSKAS PASIRODYMAS 
KOL jpS NERRAbeSlTĖ RŪKYTI
A .--.L- Ol_£> GOLO , -j

teismui?

A. Daromas skundas slcUnd^iaipam asmeniui 
kad jo reikalas buš tiriamas

tk KUOMET JĮjS PASJEKET AUKSCiAuSt^ 
GAioe. jp« TMP SUKOSĖJOTE KAIP LtVAB 
IR . TUftgjbTĖ iNjTOn. t»&T< 7: ,7

žinojo, kiek yra kasoje pini
gų* Visi liudininkų parody
mai buvo jo nenaudai, taip 
kad išnyko visos abejonės 
dėl Kiukio kaltumo.

Visapusiškai išnagrinėjęs 
bylą, Vyriausias-Tribunolas 
pripažino Kiukį Kaltu ir 
Panevėžio Apygardos Teis-

eomplained of is nbtified by imi ėfficer of tfce court 
to cometo court on a bertam day when the caąp will 
be tried. .’ _ /- >’ 'i t .

7. Q. What are the criminal ceurte? t
! A. Thevarf either cite or coųptv’courts provįdod 
to t ry all cases of persotis accused ’of crime. ■• J

8. Q. If a man is accused of crime is he sųmmoned 
įtoappear in cowton a certain day? '

P P AB V ALTO VALSČTAUBį 
VALDYBOS .APIPLĖ

ŠIMO BYLA
KAUNAS. 1926 m. rug- 

piūčioSriL Pasvaly buvo nu
žudytas valsčiaus valdybos! 
sargas, apiplėšta valdybos 
kasa ir padegtas namas...

Po ilgų tyrinėjimų ir tai-1 
dymų šio pasibaisėtino nusi
kaltimo ' kaltininkas — Ta
das Kiukis buvo susektas ir 
suimtas. Byla buvo perduo
ta Panevėžio Apygardos 
Teismui. Byloje ištardyta 
74 liudininkai ir trys eks
pertai. Apygardos Teismas, 
susipažinęs su bylos aplin-! 
kybėmis, aiškiai ištyrė, kad 
baisaus įvykio kaltininkai 
tikrai € yrą Tadas Kiukis ir 
pasmerkė jį kalėti iki gyvos 
galvos slinkių jų 
Įėjime.

Tačiau Kiukis 
žino kaltas ir 
skundu kreipėsi 
siąjį Tribunolą, 
ji* išteisinti.
T Kiilkio bylą
Tribunolas nagrinėjo kovoj 
10 d. Iš perskaityto kalti
namojo akto aiškėja visosj 
bylos aplinkybės. Kiukis 
svetingai buvo sargo Krap- 
tavičiaus priimtas, ilgai su 
juo kalbėjosi, vaišinosi. Po 
kiek laiko piktadaris sudavė 
sargui kietu daiktu per gal
vą. Apalpusį Kraptavičių Į 
jis parišo diržu po durimis 
ir pakorė. Atlikęs šį žiaurų 
darbą, Kiukis atplėšė valdy
bos kasa ir išvogė iš ten1 a- 
pie šešis tūkstančius litų pL 
nigų. Nepasitenkinęs tuo, 
piktadaris padegė valsčiaus 
knygas, o kad geriau degtų 
— prilaistė žibalo ir padegė 
visus namus. Matyt, jis no-

? • ' '' * > >.yn'

..L > Pamoka 3. . ■
' t* '** \ ‘jt *

1. įK. Kiek yra teismų Suvienytose Valstybėse?
A. Trys-—Distrikto teismai, apeliacijos teismas ir 

Aukščiausias S u v. Valstybių Teismas. _ : ■

metų pabaigos vietinės poli
cijos nuovados (posterurtko) 
komendantas buvo svetimas 
žmogus, kaž koks krakovia
kas, bet jis nė vieno karto 
4 4 necenzūia vo ’ ’ vietos pašte 
laikraščių. Dabar .susilau
kėm naujo komendanto, ku
ris lietuviškai kalba, nes ki
lęs nuo Kauno. Susilaukę 
Tokio- “svečio” podraug su- 
jsįlaukėm ir lietuviškiems 
laikraščiams savo' “cenzo
riaus.” Naujas komendan
tas p. L. dažnai aplanko vie
tinio pašto ageneiją ir “cen
zūruoja” mūsų laikraščius; 
pav. kovo 3 d. surado “V. 
Aido” Nr. 25, kuriame buvo 

I parašyta, kad lietuviai šėl
imo linkimais nesirūpina ir 
Itt. Matyti p. komendantui 
I tas nepatiko, nes tuoj ėmė 
telefonu skambihti ponui 

jriiikimų komisarui Švenčio
nių apskr. kas su tokiu laik- 

Irašeiu daryti, gal sulaikyti?
Žinoma, ir sulaikė. Bet po 
2—3 dienų sulaikytą “V. 
Aidą” išdavė skaitytojams. 

Imat jau rinkimai buvo pra
ėję. "Prie tokių aplinkybių 
kada mūsų laikraščius pra- 

Ideda “cenzūruoti” kiėkvie- 
name pašte, greitu laiku ga-

I lėsim visai užmiršti savus 
laikraščius, nes ant kiekvie
no žingsnio randasi “cenzū
ra.” Man rodosi, kad laik-

II tuščius cenzūruoti yra tam
j tikra įstaiga, o tokiems po
pams L. būtų geriausiai ne
isi rūpinti ne savo dalykais. 

[ Geriau būtų, kad labiau žiū- 
IĮ retų savo tiesioginių parei- 
I rib ' ■ ‘ •

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA RYGOJ

Kaunas. — kovo is <l 
Rygos miesto muziejuj ati
daryta lietuviu dailininkų 
paroda. Parodą atidarė Lat
vijos valstybės prezidentas 
Žemgals, kurs pasakė trum
pą kalbą. Taip pat "kalbėjo 
Lietuvos pasiuntinys Bi- 

| zauskas, meno akademijos 
I rektorius pro L. Purvits ir k. 
j Be to,' atsiųsta daug sveiki- 
inimu. Atidarvme dalvvavo 
daug publikos, jos tarpe 
seimo pirmininkas daktaras 
Kalninš, užsienių reikalų 
ministeris Balodis, karo mi- 

I nisteris. gen. Kalninį ir kt.

■ r

.į,
j "Šj"

nį' žmogžu- 

nusikaltimą

įsi? Ttali j 03, kur dabar 
®8 pavasaris, 
^siųsti Gamtos Tyrimo 

z vabalėlių pa vyž
ti rodo, kad tai būta 

peteliškės, vadi- 
iOs lotyniškai eliaraeaS 
minis ir 2) 'Vabalo Canth- 
rfUscą. Minėtos petelis- 
vikštai išsirita iš kiau- 

4 rttŠ^ūop ii- žiemavoja 
ėję, > Jie minta įvairių 
l-it ^olių šaknelėmis ir 
eitiems augalams gali 
^pakenkti. Kartais nuo 
vikšrų pievos būna kaip 
šdegusios. 
kabalas Cantliaris pri- 
ftso prie plėšriųjų vabz- 

Jis’ minta kitais vabz- 
iis irjokios žalos žmogui 
laro/i Jo vištai juodi, lyg 
ominiai gyvena žemėje ir 
hnai žiemos metu/ y pači; 
‘atodrėkį iššliaužia iš že- 
s- ir- rėplioja ant sniego ; 
a ledo. Už tat Vokieti- j 
kjūos ii’ vadina Schnee-Į 
nu—sniego kirmėlėmis. 
^ vabzdžiai pasirodė ant 
ęgo dėl šilto oro (vasario 
C Perlojos srity dienos , 
tu buvo trys laipsniai-įi-' 
ios), o sekančią dieną, t. 
.Vasario 18, staiga atšalo 
' B-ių laipsnių šalčio, ir 
iguma iššliaužusiij^.vabz- 
ųjsustingo ant sniego, 
^respondentas praneša. 
Į tarp jo matytų vabzr: 
ų būta ir kopūstiniu dru- 
f Vikšrų. Tam sunku ti- 
i, ties kopūstiniu drugių 
[STai jau prieš žiemą virs- 
lėimkėmis. Tarp atsiųs- 
'Gamtos Tvrimo stočiai

"V. X *

ryždžių kopūstiniu dm- 
vikšrų nebuvo. t <

Sūnyti, kad šie vabzdžiai 
tų-atpūsti su vėju iš Ita- 
fe^eryna nesąmonė. Per 
^atstumą vėjas negali 
nešti ne tik vazdžitis. bet

. == y,. _ .-----
Bįf - LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

. ' ,2. K. .Kbldtis reikalus jie svarsto? j ? A
bfeak- ■' A. Jie svarsto visokius dalykus žmonių, apskųstą

už laužymų Suv. Valstybių įstatymų^
Į . 1 K. Kokius kitokius dalykus jie svarsto? 

etwecri ‘ A. Jie svarsto įvairius svarbius dalykus,, iškilu-’ /? 
?twecn sius tarp įvairių Valstvbiij piliečių, gintus tarp dvie- 
' \ ' -jų.Valstybių ir*nekuriuos kitus. ' 71
Statės 4. K. Kaip dalykai gvildenami Suv. Valstybių 

. - teismuose? . ' < ■''' T. • - Sj* - , , ,
he city A Jie gvildenami taip, kaip miesto ar Valstybės 
judge teismuose, nuosprendį padaro teisėjas arba prisic- - 

t^ kraneji/ ' ~~~~:~—*~—
Statės A. K. Kas skiria Suv. Valstybių Aukščiausiojo 
, ? a Teismo teisėjus? . 'f :
J serve - A. Juos ^skiria Prezidentas (to serve during good . 

behavior). ”* . — *i* Y ' ,
* */* 6. K. Kokia yra šio teismo priedermė? \ .

' A. Jo padermė pattkYi^K^Inėj^ atladus"-- 
įeelias’ žemesniuose teismuose,- kad užtikrinus pilną tai- '

į ’,. J • , y ■ ''l’.'. r
(Bus daugfou) .5- • ' 7 '^ 7; * r »

ir kokiamo teisme.
* L”

7. £ yfa kriinin&Mai teismai
A. Jie yra ^miesto-ar valsčiaus teismai, įsteigti tiiį$ 

visus atitikimus apskųstųjų nusikaltime. A
* 8. Jei žmogus yra apskųstas, ar jis yri šaukia
mas skirtoj dienoje į įrišimą?.
* A. Ne, jis yra areštuojamas ir atgabenamas į teis- 
iną. nors jis gal i būt i paliuosuotas iki savo bandymo, 
jei deda užstatą.

2. K. Kaip apskųstas nusikaltime žmogus yra tL 
žiriuui?1 ; .7-7'

A. Jis paprastai Itriamas prisiekusiųjų. Teisėjas 
prižiūri kad abiejų pusių faktai butų aiškiai išdėti 
ir ištaria nuosprendį ar žmogus yra kaltas.

KUNIGŲ SEMINARIJA 

TELŠIUOSE

Telšių vyskupija steigia 
Telšiuose kunigų dvasiškąją

Medžiagą statybai (plytos 
jr'kt.) gabenama iš Prieku
lės ir Šilutės. Pervežimui 
medžiagai -Ministerių Kabi
netas suteikė 15% nuolaidos 
geležinkelių tarifo. * / ■ >
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.1 t -e .



-i >•

A Economical Transportation

“Kodėl mokyti .žmonės kyti Geiduliai viešpatauji 
netiki? Jie turbūt žino, kad >1 širdyje, taigi tikėjimas 
tikėjimas tuščias prasima-geiduliams* nepakenčiamas, 
nymas,”—taip jankiai ten- *r gludi yisa paslap-
ka girdėt^šnekant žmones, Akėjimo neapykautos. 
ypač tuoą kurie patys silp- Gerai,—sakysite,—jie ti
nai tiki irieško tik prieka- k ėjimo neapkenčia. Tegu 

| bės, kad nuo tikėjimo atsi- sau neapkenčia, bet kam gi 
mesti. / jį smerkti?,Tikėjimas jiems

i tenka atitaisyti tą neteka, bet • yra žmonių, 
į' klaidingą nekuriu žmonių /^ur^eins tikėjimas labai ge- 

nuomonę. Reikėtų pasaky- !ras? ,taį. ^anl P^kti?
77 ti, kad “kiek pamokyti Ir yrą bedieviukų
< žmonės netiki. Vadinasi, ne-į nes$mąnė ii* kvailystė, kad 

damokvti, nutolę nuo liau- i smerkia tokį dalyką, kurio 
dies. o ne priaugę prie in- ’ nepažįsta. Lygiai kaip kad 

TiwvnokšaR. >waerkŪL-matemą-
• 9 >

tikiį arba chemiją; jam vis
kas kyailystė ko jis nesu
pranta.

*“ ‘‘Bedieviai,—sako garsus 
pamokslininkas Massillon,— 
niekados rimtai nesigilina į 
tikėjimo dalykus. Jie nė! 
tiek jo nežino, kad galėtų 
rimtai svarstyti, aj* abejoti. 
Jie tik tiek žin<V kad tikė
jimo neapkenčia, nes kaip j 
gi galima mylėti tą, kas 
pasmerkiama?.. Tai yra 
žmonės parsidavę smagu
riams ir ištvirkimui, lengvo 
ir paviršutiniško būdo, ne
sugebi . ilgesnį momentą 
rimtai protauti.”

Bedieviukai giriasi, kad 
jie laisvi, nepripažįsta jo
kio autoriteto ir niekam ne
tiki. Kaip tai netiki? O 
kas akliau ir fanatiškiau ti
ki, kaip jie savo vadams? 
Kiekvienas _ bedievis tai be
dieviškojo tikėjimo uoliau-

tėligentų. Tokie tai aršiau- 
ri, nbs neturi užtektinai pro- 
to logingai galvoti ir nuo- 

Sk dugniai ištirti dalyką. No 
HP? visi, žinoma,, nedamokyti 

žmonės yra. bedieviai. Toli 
gražu nu. Daug tokių tiki 

x ir tvirtai tiki.’ Taigi čia rei- 
kia dar aiškiau pasakyti: 

"4*' nedamokytPir ištvirkę žmo-
* nes praranda tikėjimą. Reiš

kia jų protas silpnas ir va
lia bloga. Tikrai gi mokyti 
žmonės tankiausia yra ti-

fį - kinčiais. Bet pažiūrėkime, 
aLr■/ kodėl nedamokyti ir ištvir- 
B&5ke žmonės neturi tikėjimo, 
g" . Visti pirma; todėl, kad jie 
|L _ ignorantai tikėjimo daly- 

~ kuose. Ignorantas reiškia—
* xnežinėlis, nemokšas. Jie gi

nemoka tikėjimo dalykų to^ 
y . dėl, kad nenori išmokti, o 

nenori išmokti dėlto, kad ti- 
’ kėjimo neapkenčia, o neap

kenčia dėlto, kad tikėjimas 
s liepia jų geidulius sutvar- 
V’ ^<5 *

VALIO!! VALIO!!

10-ties Metą Lietuvos Nepriklauso
mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

lis mūsų valstijų prizmė ? (liškas dalykas “-vaikui pasi 
Ar tai yra k^ks naujas iš
mistas, kuris privers užmo
kėjimą daugiaus taksą? Ne! 
Fiziškas išaifklėjimas peY- 
gyveno amžius. Net senes- 
Inis už spaudą.
Į Senoviški graikai padail
ino mokslą į dvi dalis,— mu
ziką ir gimnastiką. Kiekvie
nas vaikas buvo išauklėtas 
gimnastikoj. Graikijos lite
ratūros didvyriai buvo tie,

, « ■ X.

kurie alyvų vainiku apdova
noti kaipo Olympo žaismės 
kokio atsitikimo laimėtojai. 
Žaismės net pažymėjo laiką, 
kas keturi metai buvo vai-

. - J,

dinti Olympiad.
Fiziškas išauklėjimas yra 

Igeneralio mokslo svarbiau
sia dalis. Visas vaikas eina 
į mokyklą — kūnas, dūšia ir 
protas.' Praeityje mes žy
miai apleidome pirmus du ir 
bandėme išvystyti protą, vi- 

Isai nesirūpindami apie ku
lną?
I Kaip su tavo ir mano vai- 
jkais? Ar gali jį arba ją su- 
Įlaikyti namie ant dvieju va- 

į landų, ir ar jie per tas dvi 
valandas rami ai užsilaikys ? 
Ar norėtume pabandyti? 
Nemanau! Tai ir ką galime 
sakyti apie mokyklos gyve
nimą? Mokytoja turi laikv- 

|tv Onutę ir Jonuką prie dar- 
I bo ant dviejų ir kartais trį- 
I jų valandų. Žinoma, kad 
I svarbu vaikui žmoti.kaip ra- 
I syti ir skaityti. Ir gerai ži- 
I nome kaip lengvai šių dienu 
Į vaikas ir mergaitė užmiršta 
Į] savo lekcijas. Bet kodėl prie 
I rašymo ir skaitymo negalė- 
I tume priskaityti trečią, tai 
į pasilinksminimą ?
I r Ar tu buvai vienas iš tvi 
I nelaimingų, kuris niekada 
Į neturėjo progą pažinti “se-' 
liną plaukymo vietą,” ir ar 
litavę, mažu būdamas, tavo
I draugai nepravardži avo ?
II Plaukymas yra puikus mik-
I linimas, bet kiek iš mūsų 
■ vaikij ir mergaičių turi pro- 
||gą išsimokyti plaukti ? •
Į| Fiziškas išauklėjimas yra 
| nieks kitas kaip tik plianas

TCHEVROLET

hvith nn that counts

“O. K.” Priekabas

J PRALEISI SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS ^LIETUVIS privalo aptaškyti savo gimtąjį krafitą. 

Kas metai via daugten ir daugiau ameriktečiq važiuoja atlankyti saviš
kius Lietuvoje arba taip san Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas, kad tie svečiai butą gerai priimti ir tisivežtų malo
nins {spūdžius ti Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog J Klaipėda ant Baltlkr^Amerikos Llniijos be 
jokit; perečitmtj pyla dabartinių aplinkybių yra malonus ir vištikei 
keleivių nevargini:.

Patartina virtems, kurie trokfta pamatyti gimtąjį traktų neatidė
ti. bet vnifhfotl peš savuosius Aig vasarų rtt viena ti vjrfttninėtų eks
kursijų ti Amerikos tiesiog j Kialpftdų.

AiMoin KrefpHtčs f Fietoa ar i Bendroj

BALTIC AMBBICA ŪKE
8 Bridge Straet '■ New York, M.T-S 

—-----A T“ Union Truat BIAy. Ptttahnrgh. Pa ,

bovyti, bet vaikų pasibovini- 
mas reikalauja augusio va
dovystės. Mūsų dabartinių 
kolegijų atletai yra puikūs 
pavyzdžiai reikalingumo 
sveiko besimi klinimo. Alės 
manėme, jog mūsų Ameri
kos vaikai atletiški, bet kole
gijų ir augštesnių mokyklų 
sportai tapo taip speciali
zuoti, jog kuomet pasirodo 
ik saujalė dalyvautoji), ma

tyt tūkstančiai žiūrėtojų. 
Automobilai, kintamieji pa
veikslai, šokių vietos, visi y- 
ra priešai, mūsų vaikų ir 
mergaičių sveikatos. Jeigu 
vaikas pripratęs važiuoti į 
mokyklą automobiliu, nepai
sant ar brangios ar viduti
niškos kainos, pasiskubink 
prašalinti ta piiptatima^

. • 7*Fiziškas išauklėjimas pir
miausia bąndo aprūpinti pa
matinius muskulams* veiklu
mus. Vaikai tfiškaįanją zais- 
mėš, kurios sujudinu musku- 
lus, kaip tai: bėgimas, šoki
mas, metimas, ir laipiojimas 
daro. Mokytojos gerai ap- 
sipažinę ko įvairių metų vai
kai reikalauja.. Mažuosius 
mokina kaip bėgti pamažu, 
dainuoti, šokti, ir t. t; Bet 
jau senesni vaikai reikalau
ja drūtesnio pasibovinimo.

Antra, fiziškas išauklėji
mas pagerina muskulų išsi
vystymą ir . pagerina nervus. 
Kadangi kiekviena grupė 
muskulų turi grupę nervų 
kuri muskulus kontroliuoja 
negali būt muskulų išsivys
tymo be panašaus nervų iš
sivystymo;-Civilizacija daug 
reikalauja nuo mūsų nervu 
—: todėl ’ būtinai reikalinga 
juos išvystyti 7 kūdikystėj. 
Muskulų miklinimas priduo- 

, da organišką drūtumą, pa
gerina kvėpavimą ir cirku- 

, laciją. --
Trečia, fiziškas išauklėji

mas liečia sociališfcą ir mo
rališką vaiko išsivystymą. 
Vaikų pasibovirtimo vietos 
nepažįsta ra^ė.s^ kliasos ar 
sociališko skirtilrho. Geriau
sias vyras beveik visuomet 
išrinktas. Vaikai pripran
ta pripažvti kiti) teises. Kur 

l Įkitur, jeigu ng ant pasibo
vinimo laukiu?' vaikas Iš
moksta gerus sportinmkys- 
tės pamatus. Pasekmingas 
būrys vra tas. kur visi na
riai išvien dirba. { - z

Į Fiziškas išauklėjimas lie- 
į, čia vaiko sveikatą. • Bando 
| kreipti atvdą į sveikatos pri- 
I pratimus, ir todėl sveikatos 
Į mokslas yra svarbiausias fi

ziško išauklėjimo tikslas.
K Fiziškas, iš^klėjjtnas i 
Į Ua išauHėjfiho dalis kuri

VBattery 
yTires 
v^Upholstery 
'vTop 
V^Fenders 
v-Finish

... : ■ .. - - ..... •

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

’ -y . . _ v .

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
_ 949 Commonwealtb Avė.

(ROSLINDALE! Mt Sope Motor 
Sales, 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTpN :Arlingtan, Auto Co. 
(LEXINGTON: Svedluūd Chev. Co., 
35 Bedford St.) •

EVERETT: Melanson Bręp., Ine., 83 
Chelsea St
(REVERE: Melanson Bros., Ine, 
282 Broadway)
(CHELSĘA: McBride Chevrolet Co., 
9 Cross St)
(WINTHROP: Ocean Spray Garage) 

ROXBURY': Grove Hali Chevrolet Co., 
458 Blue Hill Avė. <

NORWOOD: .Town 8q.‘ Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
WELLESLEY: Stock & McAdam, 
. Ine.
MALDEN: Frame Motore, Ine., 509 

Malu St. at Converse Sa.
MELROSE: Pield Motor Sales.

Q U A L IT

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8

DORCHESTER: Columbla Chevrolet 
Company, 519 Columbla Road (Up- 

hams Corner)
(MEDFORD: Atton & Jonės Ine., 21 
Riveraide Avė.) . ..\
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.)
(MELROSE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet 
Company, Washington St.

BEDFORD: Middlesse* Garage.
IVALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 

St
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1939 Mass. 
Avė., Porter Sq>

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co., 
412 Highland Avė., Davl4 Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co* 
664 Broadway

LYNN: H. E. Pembrook

Y A T L O

prižiūri vaiku augimą ir iš
sivystymą. Bando pagerin
ti sveikatą ir tas sociališkas 
ir morališkas ypatybes ku
rios padaro gerus piliečius.

įvairios Europos šalys 
svarbiai susirūpino fizišku 
išauklėjimu.

* Ar mes mažiau darysime ? 
Nuo kiekvjeno tas priguli. 
Prašome pamąstyti apie se-

Ar šių dienų vaikas ir 
mergaitė geros ' sveikatos 
paveikslas?

Ar jie ieško pasilinksmi
nimo ?

Ar jie aprūpinti tinka
mais užsiėmimais liuosomis 
valandomis? . - •

Ar jrtes stengiąmčs page
rinti jų gyvenimą?

Su v. Valstijų Apšvietimo 
Biuras maloniai teiks infor
macijas apie programus ir 
problemas fiziško išauklėji
mo ir mokvklos hygienos.

. F. L. I. S.

“Dievo sūnumis tapti 
aukštos vertes. ženklas.” 
Šv. Cirlius. «

SALĖM: McKenzle Motor Co., J 
Derby St

MATTAPAN: J. J. Delaney, B 
Hill Avė. “
(HYDE PARK: J. J. Delaney, J 
Hyde Park A ve.) .

WOBURN: Lynch Motor Sales ' 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: IVashington St Garage, 1 

216 Washington St 
(ATLANTIC: North Qųincy Gan 
133 Hancock St) _ . 2 - *

NEVVTON: Stuart Chev. Co., 431W1 
ington St
(ĮVEST NEVVTON: IV. J. Furfa 
50 Davis Avė.)

NONANTUM: SUver Lake Cbev. 
444 VVatertovvn St

VVATERTOVVN: Daniels Chevrolet < 
647 Mt Aubum St

CANTON: Morse & Mullln Motor 
Ine. S

W C O S T
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t

Iždininkas — Andrius Zaliecka< 
150 H'St, §outh Boston, Maso. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailiott

I
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Ne svarbu, per ką eina pa

lipą Streikuojantiems mai- 
jeriaiiis, bet labai svarbu,x 
įdyi jjems tektų, ir nenu- 
,tų pašaliniems tikslams. 
Jau mes esame sykį pėr- 

jėję mūsų skaitytojus, kad 
£ būtų atsargūs, per ką 
^rnčia mainieriams aukas, 
kuomet mes rašėme apie tu- 
Ę -bolSevikų komitetą, kurs 
taimeriams vos tik mažą 
i^kų dalį teatiduodavo, di- 
psaię gi aukų dalį sunau- 
frdava bolševistinės propo- 
andos tikslams. Tpkių “ge- 
įdarių” turbūt netrūksta 
^dabar.

Bostone greitu laiku žada 
priorganizuoti- mainieriams 
j^ų - rinkimo komitetas, 
alima laukti, kad Bosto-

. ' - • - * f.' i

sityšo išvyti'jiąns nepatin.- 
kamą UehMją ir gauti tokį, 

Sistemątin- 

ttjomuį įr 
?andą. Pra- 

dAioąkundų Įf Stneižtų kam- 
paniją prieš kleboną. Jan 
Wi-ttene8Ud 4^al ėjb pą- 
s^aloC kad, jM kiti būdai 
nęgelbėsią, kįbonas būsiąs 
uįpųlįas ir primuštas. Ne
gelbėjo. Kardinolas jų nen 
kiaušo.. Iš patalpinių drau
gijų- tik vienos mažesnę pu
sę tepatraukė -savo pusėn, 

•f PViį.į Kitos draugijos .išmetė
J SrJ AĄ O triukšmadarius jei ne iš na

rių skaičiaus,'tai jau iš val- 
dyttų. Ąnt gedo pyko uz- 
puolimo ant kunigo ir su- 
grūdimo jam į akį stiklų in
cidentas, ,

Taip tai priaugo ir išsi
liejo -Brocktone mažos, bet 
atkaklios grupelės egoizmas. 
Kur tas egoizmas nuves sa
vo išpažintojus, neapsiimam

----------- ; i . ’

nas ir apylinkės kolonijos 
sunies nemažai aukų bro
liams darbininkams mamo
se. Tuotarpu mes norėtume 
sužinoti apie jau esančius 
aukų rinkimo komitetus va
karinėj Pennsylvanijoje lie
tuvių mainierių tarpe.

Prašome čia gerbiamų 
klebonų iš streiko distrikto 
padėti jnums.x Prašome in
formacijų ir to distrikto L. 
D. S. kuopų, arba, kur jų 
nėra, S> L. R. K. A. kuopų.

Aukos tegu eina tiems, 
kurie yra labiausiai jų rei
kalingi, nežiūrint to, kokio 
jie tikėjimo, ar pažiūrų, bet 
visos aukos—kiekvienas cen
tas — privalo eiti duonai, 
drabužiui etc. — ne propa
gandai, koki ji ne būtų!

spėti. Gal jie nueis savo 
J^nokejų triukšmadarių 
pėdomis į bolševikų“ rojų,” 

Dievas duos, kad jie 
patys pasmerks savo ^oiz- 
iną Ir lUte tikrais katalikais, 
meilės, ne* perkautos ir 
keršto nešėjais. Duok Die- 
ve, kad egoistai virstų tikt 
rais nuoširdžiais katalikais, 
bętregorimją^'tms gavęs dar 
vieną smūgį, bus dar sykį 
pasmerktas šv. Roko para
pijoje. -Brocktono gi lietu- 
viai katalikai Jmsgavę-dar 
vieną pamoką, kad tikras 
katalikas- yra ne visuomet 
tas, kurs atsilanko į bažny- 
čią, bet tas, kas moka dirbti — 
ir mylėti ir lanko bažnyčią 
sekmadieniais.

Taip tai eina. Brocktone 
katalikėjimo ir nusivalymo 
nuo egoistų procesas. Broek- 
toniečių patyrimas yra įsi
dėmėtinas ir kitų kolonijų 
katalikams.

Gražus Pavyzdys
-J ■ -••• ; .

Gyvename V neapykantos 
laikais. Didysis karas'pasi
baigė jau dešimts metų at
gal—todėl nebežtidome kits

/ Katalikėj imo Procesas
... k Bfccktone —

jjjtesėnai esame rašę apie 
arsaųs Anglijos apologeto, 
jvo Martindąle, pranašavi- 
>ą, kad katalikų skaičius 
^tolimoje ateity sumažė- 

nes nuo Bažnyčios at- 
bnerią tie, kurie dabar dar 
ftdina savę katalikais, bet 
krumoje jais nėra, nes iš- 
ikjmai tarnauja ne Dievui, 
ęt -savo palinkimams, no- 
Ėui& savo egoizmui. Tie 
□a^nėą pradeda vis labiau 
Sprąsti tikrą reikšmę Kris- 
ittis .žodžių, kad negalima 
tarnauti dviem ponam — 
liepti ir Mammonai. Ki- 
jip sakant, kad negalima 
uti -svkiu ir katalikirir sa- 
ymiliu, ir jie pameta kata- 
ĮMite- it atvirai pasirenka 
Įni 'dievaičiu mammoną —

r. \
Tiė, kurie dabar yra tikri 
palikai supras dar giliau 
tirą katalikybės reikšmę ir 
s dar labiau Kristui išti- 
fei. nežiūrint jokių perse- 
Djimų. Jie supras dar 
riau, kad katalikybė ir e- 
ižmas yra griežtai kits 
Bbm priešingu ir kad jų 
gsinha suderinti.
Musų skaitytojai jau žino 
ie kelių Brocktoniečių už- 
LOtimą ant savo klebono, 
te jvykis/ turi gilesnės 
lkč|r>ėw i Nėra tai papras- 
s mušeikos užsipuolimas, 
t? jea tai ilgai bręstančio 
oizmo vaisus ir todėl turi 

ikŠmes ne tik Brock- 
tuviams katalikams, 
gi viriems Amerikos 
rus. Ne. visur tas i 

tokioje^... .... .........
ringoje pradėjo art

paliegėliams ' veteranams, 
kurių tarpe yra gal tas, 
kurs užmušė jos sūnų kovo
jusį vokiečių pusėj. Vete- 

kitą... bent masiniai nežu-kranai vadina ją motina — 
dome, bet mūsų neapykan
ta verda visu įnirtimu. Tau
tos neapkenčia vienos kitas; 
tautose partijos ir diktato
riai gyvena neapykanta ir 
kerštu; intrigų visur piįna. 
Redaktoriai uoliai lošia 
siauros neapykantos roles 
ir kor^pondentų choras 
jiems ** vtttravoja.Užsikrė
tė pagieža. organizacijos ir 
susidarė pykčio kakofonija 
ir jos dizharmonija pragare 
aidėja. _ „

Kaip gi tad miela, malo
nu, kuomet šalia to praga
riško neapykantos bedlamo 
suskamba švelnios, jautrios 
meilės stygos. Tokias mei- 
lės-stygas suskambino ponia

gražiausiu pasauly vardu.*
Pasaulis šiandien garbina 

šv. Teresę, Kristaus meilės 
gėlelę, taip labai gal dėlto, 
kad pasauliui. įgrįso viešpa
taujanti . neapykanta karo 
metu ir po karo/ kad jis 
trokšta meilės. Betrp. Schu- 
man-Heink parodė, kad pa
sauly yra ir daugiau meilės 
gėlių, kurios auga aukščiau 
šovinizmo ir net motinos 
širdies skausmo.

Žmonijos progresas eina 
tai vienokiais tai vėl kito-

ErneStina Sehumann-Heūik, kiais keliais ^akoma būk 
yra buvę tokių periodų, betit 
kai kur, kad ne vyrai, bet 
moterys valdžiusios šeimas. 
Tuos periodus vadinama 
matriarchijos laikais. Ar tie 
periodai buvo ilgi, sunku 
dabar spėti, bet, kiek istori
ja pamena, beveik visuomet 
vyrai “bosaudavo,” ir vis 
dar tebevaldo ne tik mote
ris, bet ir visų žemės kamuo
lį. Bet moterys jau išsibo- 
dėjo tos vyrų diktatūros ir

pasaulinėš renomos operos 
dainininkė, dviejų didžiaja
me kare žuvusių sūnų moti
na. Ji yrą vokietė. Vienas 
jos sūnus žuvo kovodamas 
Vokietijos pusėje, kitas A- 
roerikos pusėje.

jai artimesnė yra Vokie
tija, nes ji yra vokietė. Ar 
ji neapkenčia, keikia Ame
riką? Nė! Ji padovanojo 
savo 230 tūkstančių dol. ver
tės rezidencijų Amerikos

■ -----

tono katalikėj imo ir egois
tų nuo katalikybės atsimeti
mo procesas.

Brocktono kolonijos isto
rija yra ypatingai triukš
minga. Kaip kitur, taip ir 
Brocktone pačioje pradžioje 
visi, žinoma, buvo katalikai, 
bet buvo tai prieškarinė lie
tuviškoji katalikybė, pote
rių ir bažnyčios lankymo ka
talikybė. Gilesnio katali
kybės supratimo žmones ne
turėjo ir dėlto Šliupai ir ki
ti panašūs “apšvietus” 
skleidėjai nutrynė tą ploną 
katalikybės vatsą nuo ne 
vieno kataliko ir pavertė 
juos bedieviais.

Nors ir tikę bedieviais, jie 
betgi nenorėjo nustoti buvę 
parapijonais ir net parapi
jos vadais: — mat parapija
turėjo savo iždą! Jie dėjo į 
visas pastangas, /kad įtiki
nus parapijiečius, jog para
pijos iždą turi tvarkyti ne 
klebonaš ir nė vyskupas bet 
jie. Jiems pasisekė įtikin
ti ne * viėną kataliką, kad 
taip turi būti, kaip kad jie 
nori, ne kaip vyskupas lie
pia. (Pradėjo bilitiėtis su 
vyskupu, bet nieko nepešė 
ir, nebegalėdami valdyti pa
rapijos, virto atvirais bedie
viais.

Buvo tai pirmutinė pamo
ka Brocktono katalikams, 
pirma jų kova su bedieviš
ku egoizmu pasislėpusiu po 
nuduotos katalikybės skrais
te. ■ <

tos pamokos vienok jiems 
neužteko. Jų tifrpe atsirado 
nedidelė .gtup« . hhopių ir| jitnaa nėra bergždžias darbas- bet, <

k*n. A. Daugis
PROTOTIPAI ' 

ir 
JŲ LAVINIMAS

Dalinimas žmonių, sulyg temperamentų, į 
tam tikras grupes turi labai didelės praktiškos 
reikšmės delei auklėtojo ir psichologo. Prisky- 
ręs žmogų prie fempera'mentaliai jam tinkamo 
tipo ir žinodamas charakteringąsias šio tipo y- 
patybes, jau labai lengva pakreipti duotojo as
mens norus ir darbus į pageidaujamas vėžes. Tai 
yra svarbiausioji auklėtojo užduotis ir prieder
mė. Tik, deja, kartafi sutinkame asmenų, kurių 
negalima priskirti prie kokio-nors mums žino
mo tipo. Todėl moderni psichologai rūpestingai 
ieško naujų kriterijų, naujų būdų, sulyg kurių 
būtų galima kiekvieną asmenį suklasifikuoti— 
priskirti jį priė tahi riicro8 žmoįrių grupės. Tat, 
kaip matome. naujų klasifikiviri
... w .»■ — . . *
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Tai kaip-gi? Reikia peštis 

ai- nereikia? Reikia kovoti, 
ar*nė ? Atrodo, lyg mes pa
tariame ir kovoti ir nekovo
ti, peštis ir nesipešti. Bet 
ne! • Kas kita yrą kdvoti ir 
visai kas kita peštis.

. Tiesa, kartais kovojama 
vi'sąi be reikalo, dėl mažmo
žių, bet tankiai yra ir taip, 
kad nekovoja tik liurbiai, 
kurie nesupranta, kas tai y- 
ra idealas. Kristus subau-
i-------— i—!   ——
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ieško lygių su jais teisių. 
Kaikur jos jas randa. Pa
sitaiko ir taip, kad jos įgau
na net didesnės už vyrus ga
lės dėl tos labai prastos prie
žasties, kad karo metu, ka
syklose, dirbtuvėse, ji- ki
tur vyrų išgalabyta perdaug 
ir moterys liko didžiumoje. 
Jos tuo būdu pasidarė lyg ir 
diktatores, nes gali vyrus
perbalsuoti (jei jos nesi- 
PeŠ). • y • . . u <

Tokiųj , “diktatoriškoj” 
padėty dabar atsidūrė Ang
lijos moterys. Vyrai išsi
gando ir sutvėrė savo “uni
ją.” Ši “unija” ėmė rei
kalauti, kad visos moterų 
privilegijos būtų panaikin
tos: kad jos tarnautų ka
riuomenėj, etc., etc., etc. Na
bagai pamiršo, kad per tūk
stančius metų jie patys ne
davė moterims prasižioti, 
kad jos buvo jų vergės, kad 
jie joms nedavė netik jokių 
privilegijų, bet neleido nė 
užsiminti apie joms priklau
sančias teises. Pagalios na
bagai pamiršo, kad, jei jau 
tikra lygybė turi įvykti tarp 
moterų ir vyrų, tai vyrai 
turi gimdyti ir auklėti kū
dikius ir plauti lėkštes ir 
puodus virtuvėje. - '

dė Petrų, kam Jis nukirto 
atisį Malkui, bet Jis irgi pa-, 
sakė, kad jis yra atėjęs į 
pasaulį atnešti ne ramybės, 
bet kalavijo. Kova tankiai 
yra neišvengiama.

Visai kas kita yra pešty
nės. Lietuviai turbūt įsižiū
rėję į bobų 4‘kovas,” kuo
met jos rauna viena kitai 
kudlas, pavadino tokias 
“kovas” peštynėmis. Čia 
jau idealų neieškok. Vien 
as(meniškumai. Išsibado 
špygomis, išvokuoja griekus 
iietik viena kitos, bet ir bo-

• v

f

lime nepasmerkti to nelem
to peštukizmo. O susitai
kinti taip lengva; reikia tik 
truputį geros valios* ir tak
to. Laikas parodys kuriai 
pusei daugiau trūksta 
valios ir takto, bet 
gal jau bus per vėlu,
taikintis dabar. , •

• , n

Kuomet iškyla peštynės 
vien dėl asmeniškumų, bene 
geriausias susitaikymo 
das būtų pasikviesti 
ninkus įimtą, 
gerbiamą asmenį 
su jo'

tuomet 
ReikiA

čių ir prabočiij ir net kūmų. S^’tni užbaigtų 
griekus ir griekelius ir kim
ba kita kitai į kudlas — ir 
prasideda tikros peštynės.
• Kovų ir peštynių pavyz
džių nereikia toli ieškoti. 
Štai čia pat po nose turime 
du nesutikimų pavyzdžiu: 
Montelloj. Šv. Kazirniero 
draugi ją ir Bostone Šv. šir
dies Jėzaus ^draugiją. /Ir 
vienoj ir kitoj eina batalija. 
Montellos draugija įsivėlė į 
kovą dėl principų. • Tenai 
klausimas pastatytas griež
tai: liks Kaži miėrinė katali
kiška draugija, ar nueis Ro- 
kinės takais. Yra ko kovo
ti. . Visai kas kita Bostone. 
Čia—visi katalikai ir kito
kiais nemano virsti. Atsira
do nesusipratimų grynai as
meniško pobūdžio ir prasi
dėjo ne kova, bet peštynės. 
Kimba vieni kitiems “į kud
las,” pradeda tąsytis po 
teismus. Kam tas reikalin
ga? Kam iš-to bus naudos? 
Nu-gi advokatams, o drau
gijos iždas tirps, tirps ir 
tirps. Mes nesame teisėjai 
ir nesigiliname į tuos nelem
tus kivirčius, todėl nežino
me, kas ten kaltas, .bet nega-

nekainopeštynes ir nieko* 
tų. •>- ?

Kovos kaikada yra neiš- 
vengtinos, bet peštynes vi
suomet smerktinos.

______________ lL_,1 _* į f 
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Laiškas Re-
"Hiakciiai" f z

KAS BLOGIAUSIA 
KAPITALIZME?
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Blogiausia yra tas, kad ka
pitalistai neturi pilnai sveiko 
proto ir rybų didint savo ka
pitalui. Nes kapitalistas labai 
ūmai nori'dvigubai padidinti 
savo kapitalą arba eina lenk
tynių su kitais sau lygiais ka
pitalistais. Tokiu būdu būda
mi pasinėrę kapitalo bangose 
ir nustoję žmoniškų jausmų— 
nesilaiko jokios teisybės ir są- 
žiniškumo. Spaudžia savo dar
bininkus be jokios meiles ir pa
sigailėjimo, iš kurių nori gauti 
daug, o jiems atlygina labai 
mažai. Jei kapitalizmas būtų • 
pilnai protiškai, ir sąžiningai 
tvarkomas ir didinamas, tai • 
kapitalizrnas, nebūt tiek kenks
mingas darbininkams ir visai 
žmonijai, nes tada nebūt pa
sauly tiek nelaimių ir kraujo 
aukų kiek šiandiena jų yra iš 
priežasties kapitalo.

Ekonomas

✓

ek

* 
priskirti jį, kuomet mums žinomi būdai yra be
jėgiais, prie jam atatinkamo žmonių tipo. Iš tos 
tai priežasties kiekviena priemonė, kiekvienas, 
šiame dalyke, šviesos spindulys-yra labai pagei
daujamas ir sumaningai sunaudojamas. Ir tai 
delei to, kad vadovaujantis visais mums prieina
mais būdais, mes greičiau jr tikriau išvengsime 
klaidos it liuonų jos pasekmių. Suprasti žmo
gaus įgimtus blogus ir gerus palinkimus, žino
ti jo charakterio ypatybes ir būdus šių gerųjų 
ypatybių išvystymui, o blogųjų sumažinimui, y- 
ra neapsakomos subjektyvūs, objektyvūs ir socia
lūs vertės. Priskirti žmogų prie jam neatatin- 
kamo tipo ir šio tipo kriptyje jį auklėji—reiškia 
suardyti jo asmeninę laimę ir nenaudingai is- 
aikvoti jo sociales pajėgas. Daugelis, su skaus
mu širdies, atsimena apie savo praeityje svajo
tą—pamiltą idealą, bet jau žuvusį—-nepasiekia
mą vien delei to, kad arba jie patys savęs arbd 
auklėtojai jųjų nesuprato ir klaidingai pakreipė 
jųjų gyvenimo eigą. Tat panaudokime kiekvie
ną patyrimą ir * [imą savęs ir jaunuolių pa-

guosius. Kaipo pagelba tame, čia paduodu mo
derni žmonių klasifikavimo—į tipus dalinimo 
būdą, besiremiantį proto-minčių reakciją pb dru- 
tinių akstinų įtekme. Tat idėjų formavimas, 
nuomonių sudarymas ir minčių nusistatymas į- 
vairiuose gyvenimo klausimuose yra šio klasifi
kavimo būdo pamatu. Tai nustato Žmogaus gy
venimo normas, valdo jo elgesį, tvarko .dvasinio 
gyvenimo evoliuciją ir veda prie tobuluiho ide
alo. Taip tatai, sulyg proto—minčių reakcijai 
žmonės yra dalinami į sekančius tipus. , •

■

Z. MOTORtNlS TIPAS }
Kiekvienas mūsų kada-nors yra susidūręs su 

ūmiu, staigiu-impulsy viu žmogumi; su žmogumi, 
kuris, rodos, negali pakęsti jokio užvilkinimo- 
sutrukdinimo; kuris nepakenčia ilgų, nuodugnių 
ir vispusiškų dalyko apsvarstymų, ųes tą skaito 
nereikalingu laiko gaišinimu. Jis be jokių rim
tesnių, gilesnių dalyko patyrinėjimų ir atsakan
čių ptiafrengimų puolasi galvatrūkčiais prie tek

. ? ■
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tai kitaip negali komunistą sulaikyti nuo žudymo nekaltų ž monilį. JĮe ngedaani įvesti ko- 

vo žinia, kad vieno miestelio visus* gyventojusnužudė, o kit ur nužudė 30,000 žmonių. Ki

Užpernai n

savo

jįb bė Simono ūtianky 

ventąją Eucharistiją.

^Dti metai tąjii atgĄl buvo
me laimingi turėti pas^sa^ 
ve atsilaukiniiį į 

f nį Kcmgrę8ą a. a. Archhų’s- 

kūpą Jurgį Matulevičių iri 
jo palydovus gerb. prof. 
kun. P. Bučp.if prof. Eretą. 
Prie tos progos jie aplankė 

. daugelį mūsų išeivijos ko
lonijų stiprindami tikybinį 

‘ susipratimą ir budindami 
tautinę dvasią.

Šių metų eilinis Eucharis
tinis Kongresas bus Sidney, 
Australijoj, rugpiūčio mėn. 

' Viso pasaulio katalikai tūk
stančiais plauks Australi
jon, kad atidavus garbė Jė- 

\ zui Kristui Šventoj Ęucha- 
x risti joj e. Būtų labai gerai

ftJCJLL- ---------------- r "c----------------------'''---------
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Teisėtumo įgyvendinimas įstengia dėl pinigų

nusipirkti
■ Pirkliai, s _ 

šoki žmoųių 
jausdami, kad tas i 
gali būti teisėju, 
na pasiūlyti 
tlipus teišeji 
toji paskola keleri 
atgal.

Kinijoj lai 
džiama mirties t 
smerktasis galis už 
sau gyvybę išsipirkti 
Kinijos tokie įstal 
Vis tięk kas* noris 
žudyti išsipirkuslojų 
Todėl, jei teismas ne 
kitam galvą nukerta, tai, 
piešia bet kokio žmę 
paveikslą arba pastato ši 
dinį žmogų ir je 
galvą. " • J

Dar keistesnis dalykas 
—tai pasmerktiesiems th 
įpės įvykdymas. *, 
visus pasmerktuosius štiš

pasauly yra nuo nepamena
mų amžių žmonijos gyveni
mo principas. Kiekviena 
valdžia, nors savaip supran
ta teisėtumą bet vis dėlto 
einatna visų prie vieno tiks
lo, kad kiek galima teisėtu
mą įgyvendyti. Bet yra ir 

feį,~ki£ri& džfr toir 
pasilikę ir nuo teisėtumo 
minimumo. Pavyzdžiu gali 
būti Meksika, Sovietų Riisi- 
Ja,T3ehkija, Kinija ir kitos 
valstybes. ,

Kinija paskutiniais mė- 
' tais ypatingai pasižymėjo 
žmonių žudynėmis.

Kinijos “teisėtumas” ir 
teismų • sūtvarkyinas pasi
gailėjimo vertds. Ten vieš
patauja laukinio, žiauraus 
ir plėšraus žmogaus įpro
čiai. Apie žmogaus ir jo 
teisių gerbimą nė kalbos ne
gali būti.

Tai visa labai gerai ap-

manė it . y _ 
gerai žinomą J. M. didžiai 
gerbiamą prof. kun. Praną 
Bučį ir prašyti Jo vykti 
Australijon, j šių pietų 'Eu- 
’ iris^T pasauŪo TKongrė- 

są ir tenai atstovauti Lietu
vos ir Amerikos lietuvius.

Am. L. R. K. Federacijos 
Valdyba užgirdama prakil
nų Chicagoš Fed. Apskri
ties sumanymą ’ prašo visų 
Gerbiamų Federacijos sky
rių ir geros valios Amerikos 
lietuvių katalikų savo auko
mis šį čikagiečių sumanymą 
paremti, kad didžiai Gerbia
mas prof. Kun. Pr. Bučys 
galėtų vykti į šių metų Eu
charistinį Kongresą ir tenai 
atstovauti lietuvius.

Federacijos Valdyba tiki
si kad gerbiami Federacijos 
skyriai ir visi Amerikos lie
tuviai katalikai šį sumany
mą paims savo širdysna ir 
visomis išgalėmis parems.

Visas šiam tikslui skirtas 
aukas prašome siųsti Chica- 
gos Fed. Apskrities išrink
tai Komisijai Kun. Dr. K, 
Matulaičio vardu 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III. 
arba Federacijos Sekretori- 
jatan, 180 Hale Avė. Brook- 
lyn, N. Y.
Federacijos SekretOrijatas

kad tarp tų tūkstančių mal
dininkų ir mes lietuviai tu
rėtume savo atstovus, ku
rie ir lietuvių tautos vardu 
pasveikintų Jėzų Kristų" už- 

jp sislėputį Švenčiausiame Sa- 
kramente.ik*’ ■Kadangi mūsų taMtoje ne- 
tiirime tokių žmonių kurie 
savo lėšomis norėti! vykti 

įi Australijon Eucharistinin 
kongresan ir tenai atstovau
tų lietuvius, todėl Chieagos

KAIP DAROMA “VIENY- 
fc BE” LETUVOJE 
. v ■ • c - z * ** • » ' • • 1 ? ‘ O

kėdamies kiekvienas gauti 
bent po 1000 lt. paskolos, 
nes, žinoma, kaip pinigai so
džiuje yra reikalingi, tuoj 
nutarė keisti įstatus. Nieko 
negelbėjo kai kurių atsar
gesnių narių, perspėjimas 
lukterėti ir ištirti tą dalyką, 
tuo labiau, kad nebuvo rei
kalingos dviejų trečdalių 
įtarių skaičiaus įstatams 
keisti. P. instruktorius pa
tarė su įstatais nesiskaityti 
ir daryti, kaip susirinkimas 
nori. 26 nariai balsavo už, 
o tik 3 prieš pakeitimą^ Čia 
tuoj buvo išrinkta in valdy
ba į kurią įėjo ir 2 nariai iš 
žemės ūkio apskr. Talybos.

j Po to susirinkimo seno
ji Valdyba davė paklausi
mą Žemės bankui, ar ištik- 
rųjų bus duota tokios su
mos. Žemės bankas atsakė, 
kad tokių sumų negalį iš
duoti. Po to” žmdbės di
džiausiai pasipiktino iš to
kio instruktoriaus—revizo
riaus ir žada, jeigu antrą 
kartą atvažiuotų, r parengti su influenza prasideda. Rei-

Influenza yra staigi ir la- ir žodis “influenza” yra ne- 
bai limpanti liga. Prasideda 
kaipo paprastas šaltis. Po 
dienos arba dviejų dienų po 
užsikrėtimo, žmogų pradeda 
šaltis krėsti. \Tuoj karštis 
užpuola ir temperatūra 
augštai pakyla, galvą, akis 
ir visą kūną pradeda skau
dėti. Liežuvis pabala, balta 
arba geltpna medžiaga apsi
vėlęs. Kvapas prastas. Akys 
ašarotos. Pulsas neregule- 
riškas. Gerklę pradeda skau
dėti ir balsas užkimšta, pra
sideda čiaudėjimas ir kosė
jimas ir iš akių ir nosies bė
ga. Gleivinė plėvė yra įde- 
gus. Ligonis greitai nusilps
ta ir pradeda klajoti. Skre
plių ligonis išspiaųna labai 
daug. ' ■

Lengva, influenza sergant, 
gauti plaučių uždegimą. Bet 
kartais plaučių uždegimas

suprantamas* bet vistiek nėr 
pasauliui naujenybė. Kai- 
kurie paprastų šaltį, slogą, 
ir bronchitis vadina influ- 
enza. Gal todėl kad visi in- 
flūenzos atsitikimai netur 
vienodus apsireiškimus.

Influenza labai greitai iš
siplatina, kaip matėme 1918 
metuose, kuomet pasirodė 
beveik ■■■ visose civilizuotose 
šalyse. Tai buvo pademiš- 
ka influenza. Kuomet už
puola tik mažą vietelę ir 
nedaug žmonių, apserga tai 
epidemiška. Jeigu pastoviai 
laikosi tai jau endemiška in- 
fluenza.

Influenzos tikroji priežas-

rašo vienas anglų generolai ! telsmo P01
Kai prasideda posėdis;^ 
siir jaučiama didelė 
Teismo sargas paduoda 
turkampį kartono lapą, 
riame* surašyta 20- 
smerktųjų pavardė^S? 
riuos ber 24 valandas « 
nužudyti. Teisėjai įbT 

į tą kartoną apskril 
kurios . pavardės 
apskritimą, tai tię 
vedami į budelio, k

Sutton, kūlis gana ilgai tar
navo Čangsolino 'kariuome
nėje. Jis parašė Anglijos 
laikraščiuose, iš ko matvti* 7 ■. ■

dar niekeno negirdėti, neti
kėti ir baisūs dalykai apie 
teismų sutvarkymą, pabau
das i r .įpročius.

Kinijos teisėjo vardą ar
ba teisę būti teisėju galima 
nusipirkti už 30,000—40,000 
dol. Dabar, vykstant' Kini
joj didėlėms, suirutėms, dau
gelis nors ir nori, tačiau.ne> 

i n‘r, ■■■■ii .... .iii.
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Švarą tinkam* maistą, mie
gant mažiausia septynias 
valandas kas diep; reguliuo
jant vidurius. Gerai yra

kia rimtai tėmyti ligonio 
karštį, nes jeigu neapsistoja 
tuoj tai gali būti labai pa
vojinga.

(Bus daugiau)

PAVASARI
' Balti vainikai apjuosė žemę, \ 

Padangėj dega naktis auksinė, 
žieduos jaunyste gywhę semia. 
Gera nešioti širdis krūtinėj. —

i Gera niyĮęti Tave ir žiedas, — 
" Ajaldą titi|>iĮr1ti žydinčiam dangui.

. ris dar nežinoma,’4ik spėlio-

\ *

į

Š. m. vasario 26 d. buvo ieškojo ir šiame susirinki- 
sušauktas Traškūnų Smul
kaus Kredito banko visuoti
nis susirinkimas. Į tą susi
rinkimą atvyko dalis narių 
iri* daug svečių ir pasitaikė 
visai netikėtai Kredito in
spekcijos instruktorius—re
vizorius p. Jonas Aleksa.

’ Kaip visuomet buvo išrink-

me, apie valdžios nuopelnus, 
apie vienybę. Galų gale kuo
met susirinkimui įgriso jo 
kalba, iš publikos padaryta 
jąm patėmijimas, kad stisi- 
rinkimo leidimas yra išgau
tas kalbėti tik apie banko 
reikalus, o ne mitingui ir 
kad vienybė buvo, tuomet ji
sai pats susigriebė ir ėmė 
kalbinti, kad reikia mainyti 
įstatus ir keisti Smulkaus 
kredito banką į valsčiaus 
taupomąją kasą, žadėdamas 
žemės banko vardu 10,000 lt. 
pagrindiniam kapitalui be 
atsiskaitymo ir 15,000 meti
nės paskolos. Dauguma na-

į®' tas prezidiumas ir tūrėjo ei-
_ti susirinkimas sulig anks
čiau nustatytos dienotvar
kės. Bet svetys pasiūlė dar

. 2 punktus: savo pranešimą 
ir įstatų pakeitimą. Grieit

5 pats paėmė žodį ir kalbėjo 
r ilgai iri plačiai, visai nuva-

' žia^o nuo temos, kalbėjo a-
1.-' ■ pie plečkaitininkuą kuriii rių sužavėti pažadais ir ti
k . ,4^—i. ..n- - -'i- -■ .. J m r,į. - - ,7

: -f
ne. Išrodo, kad jam visiškai nėra laiko pamis- 
lyti—dalyką- pasvarstyti. Jis yra ūmus-staigus 
savo decizijose, pasiryžimuose iri jų gyvenime 
vykdinime. Jis greitas savo kalboje ir apsiėji
muose. Jo apsiėjimas priklauso nuo momento 
ūpo; jis esti švelnus arba Šiurkštus, sulyg to koks 
vėjas pučia. Draugijoje jis nėra pageidauja
mas svečias, nes nežinia ką jis gali padaryti-iš- 
kirsti. Esant kuom-nors neužganėdintu, nepa

tenkintu, jis staigiai išsišokėta ir sukelia tuom 
daug nesmagumų, keblumų.. Taip pat ir jo šei
mynoje yra daug vaidų ir barnių, bet, užsikar- 
šČiavimui praėjus, jis siląitaiko ir gyvena sau ra
miai iki naujam išsišokimui. Jo šeimyninis gy
venimas trkmi panašus į orą: tai šilta, tai šalta; 
tai lietus lyja, tai saulė šviečia. Jis nėra gabus

. moksle, nes negali ilgai prisispiesti prie vieno 
dalyko. Tiesa, jis karitais labai karštai griebia
si mokslo, bet greitai atšalsta ir ieško ko-kitų. 
Jo kalba tat pasižymi seklumų—paviršutiniu da-

- lyko apčiuopimtt; ji neturi savyje gi|io^ rimtos

pirtį. ■ > ; ■

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos Mass., Me. 

ir N. H. valstijų apskr. suva-

d., 1928 m. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj, Worcester, 
Mass. Pradžia lygiai Ii vai. 
po pietų. Prašome delegačių 
nesivėluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius prieš penktą vai., 
nes vietinė kuopa turės savo 
Vakarą su programų. Šis susv 
vra metinis ir svarbus. Turė
sime aptarti būsiantį išvažia
vimą Šiame suvažiavime da
lyvaus mūsų brangi viešnia L. 
M. Dr-jos atstovė ponia F. 
Pikčilingiene. Prašome pri
siųsti gausiai atstovių. Pri
mename skolingoms k-poms 
užsimokėti duokles į aps.

jama. , ‘ ’ ’’ ” x
Influenza praeityje puolė 

meti) amžiaus, tai jaunus 
daugiausia tarpe 20 ir 40 
žmones. ’ Maži vaikai ir se
ni mažai nukentėjo. Ši liga 
dabartės beveik visada vei
kia, jeigu ne vienoje vietoje 
tai kitoje.

Influenza galima užsi
krėsti paprastai tiesioginiu 
arba ir netiesioginiu arba ir 
Netiesioginiu keliu vienam 
asmeniui nuo kito. Kiek y- 
ra žinoma vanuo, pienas ir 
maistas neneša užkrėtimus, 
bet valgomo kambario įvai
rūs daiktai gali būti užkrės
ti. Užsikrėsti labai lengva, 
nes liga yra be galo limpan
ti, ir labai greitai plečiasi.

Kuomet influenza žmogus 
apsikrėtęs ji labai- greitai 
jame išsivysto, kartais į 
dieną. Jau sykį influenza

daug vaidų ir kivirčių. Jo pasiryžimai ir darbai, 
skubiai-staigiai ii be tinkamo prisirengimo at
liekami, neturi jokių arba labai mažai našių pa
sekmių. Šio tipo žmogus visuomenėje turi ma
žai autoriteto. Vieni žiūri į j į su pasigailėjimu; 
kiti su pasipiktinimu ir panieka.

Šio tipo žmogų, kurį tiktų vadinti “greitiio- 
liu-smarkuolhl,” moderne psichologija pažymi 
žodžiu “motoras arba motorinis tipas.’’ Ir tai, 
tur būt, delei to, kad motoro ypatybė—skubėti, 
greitai eiti. Tas jo kalboje ir darbuose greitu- 
mas-skubumaš paeina, be abejo, iš nepaprastai 
greito—tiesiog staigaus ja nervų sistemos ant 
orutiriių stimulų rieagavimo—išlaukinių aktinų 
įtekmės atjautimo. ’Savb neapsiskaitliavimą, 
skubumą arba staigumą, žodžiuose ir darbuose, 
daugelis ilgai ir karčiai apgailestauja, bet jau po 
laikui. Tad kas su šios rūšies žmogumi daryti
na, tai pripratinti j| prie dalykų apsvarstymo ir 
susiturėjimo įnuo ūmaus-staigaus ko-nors darv- 
hio. T?

todėl gali užpulti bile kūlio 
dalį, bet paprasčiausia kvė
pavimo organus ir po to 
nervų sistemą. - .

Į trumpą laiką iš liga ga
li užpulti draugybę žmonių, 
ir tuomet tampa viena iš 
rimčiausių ir aršiausių epi
demijų. Pati liga-retai ve
da žmogų prie mirties, bet 
turime atsiminti kad influ
enza sergantį labai greitai 
gali plaučių uždegimas už
pulti.- 7

Aps. Valdyba Kaip žodis ^šaltis” taip

ių — “slowly būt sūrely ;v senovės romėnų — 
“festina lente:” Tąip tatai auklėtojas turi pri
pratinti šio tipo auklėtinį apsvarstyti, apgalvoti 
kiekvieną dalyką ir, pirm pradėsiant kokį-nors 
darbą, surasti reikalingas priemones geram jo 
atlikimui. Reikia jį pratinti prie minties, kad 
tikrai geras, pasekmingas kiekvieno darbo atli
kimas reikalauja tam tikro prie jo prsirengimo 
ir laiko. -Šiam’ tipui šięk-tiek atatinka choleri-

JėjMHo* nukerta 

sirgus nereiškia kad dau
giaus Ja nesirgsi

Ši liga ne visada ir ne vi
sus lygiai užpuola.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras šiam sezonui 
duoda sekančius patarimus.

Nelankyk prigrūstas vie
tas. Geriąus pėkščiam į dar
bą eiti negu važinėti kaino
se. . -

Būk šviežiame ore kiek 
ik galima.

Kvėpuok per nosį o ne 
>er burną. Nelankyk pras
tai vėdintas vietas. Pakelk 
angus ; namuose ir darbo 

vietoj, jeigu galima. Tru
puti per vėsus kambaris ge
resnis sveikatai negu per 
karštas. ' .

Gerai apsidęngk einant 
gulti. Vartok liuosus dra
bužius per dieną . Laikyk 
kojas sausai ir šiltai..

Nekosėk ir nečiaudyk prie 
kitų, jeigu būtinai reikia 
taip daryti tai nors skepe
taite apdengk burną.

Priprask rankas dažnai ¥"dnoto,os y™

kiti paleidžiami į 
bausmė dovanojama. ;

Bet pasitaiko, kad': 
žfant apskritimą 1 
esti surašytos pasm 
pavardės, ne visai patai 
kai kieno pavardė, tai 
reikia išsipirkti.

Kinijoj labai daug 3 
nių nužudoma visai 
tai.

> < •

DĖL NEVntšKINn

plauti ir nuolat laikyti šva
riai. Nedėk pirštų prie no
sies ir prie burnos.

Nevartok kiti) vartojamus 
abrūsus, šaukštus, - puodu
kus, stiklus, torielkas ir ki
tus indus.'

Nelankyk influenza 'ser
gančius. -

Užlaikyk sveikatą—var
tojant užtektinai, vandens iš 
lauko ir viduryje; valgant

DEGtMIMO IE 
APETITO

Nngn-Tone yra sutelkusios 
laimę millofcams vyru Ir motery 
paskutinių 35 metų. Jos sutelki 
daug turtingo raudono kraujo, 
Uo Jų širdies veikimų, 
nervus ir raumenis, sutelki 
rūmų dėl kepenų. Inkstų ir pa 
del kttų Svarbių kūno Organų, 
stiprinimas viso kūno praSalk* 
jųiėtitų. nervOkumę. Širdies dej 
praSallnn gasus IŽ vidurių, gal 
dėjimų, nemalonų kvapų ift 
kietėjimų, inkstų ar pūslės 
štokų abelnos energijos arba 
jautimų nuvargusiu Ir kitų 
mų iii priežasties nusilpimo 
so Kūno.

Nusipirkit butelį Nuga-Toi* 
—sperritfkrlnkit jų sveikatų fr 
budavojimų ir jėgų ant savji 
tesuteiks tikro užganėdi 

tininkas maloniai grųž 
tai žiūrėkit. taW butų

- - — neatsakančloč '

----------------- --------—-



Kurie
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LIETUVIS ADVOKATAS’

ponia Marė

Ten buvusiam, Amsterdam 
N. ¥.

sranas Sodeika, Įžymus 
įninkąs, per Velykas buvo 
ėesteryje pas p. Millerius 
Balandžio 4-tos iki 9-tos 
ūį Adv. Antanas J. Mille- 
buvo augšto svečio paly
sk ir jojo nuopelnu, kon- 
is įvyko mūsų kolonijoj 
eromis pasekmėmis.

.50 

.50 

.85 
FODOS (geros odos viršeliais)------------------- x_$LOO

ĮLTOS (celuloidos viršeliais)____ ____________i—$1.00
ii-TOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)—_$1.15 
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

įfeųknn. A, Daugis,-ū> 
Kazimiero Seserys , daug 
pentė. iškilmių surengime, 
e padarė labai malonų 
įir.vįsų žmonių veiduo- 
andėjo didelė meilė prie 
Atpirkėjo.

Nepamirškit 14 dienos ba
landžio, nes tų vakarę, vargšų 
našlaičių mėtinis balius, 48 
svetainėj ir parapijos. Įžangų 
užsimokėjęs vienoj svetainėj, 
tud'tikietu gali eit ir į.kitų 
50 dol. auksu paskirstyta į da
lis laimikiui. Gerbiamieji, atei
kite ir pasinaudokite proga*. 
Be to sušelpsite našlaičius. Pa
šalpa jiems be galo reikalinga. 
Jei balius pavyks, mėginsime 
vengt metinės kolektos po na
mus. Sekretorius

Motina: “Juze, kodėl tu vi
suomet šluostai burnų su ana 
puse rankos?”

Juze: “Todėl kad daug šva
resnė negu delnas.”

a) O pažvelgki. 
b) Močiute, Širdele. 

Žilevičius; c) Sugrįžk, Denza 
—Antanas Sodeika—Baritone.

VU. Oktetas — a) Putinėli, 
Naujalis; b) Molio Uzbonas, 
Vanaagitis; e) Vėjužėlis, Va
nagaitis.

VII. Solo—a) Kavatina iš 
op. Svilijos Kirpėjas, Rossini; 
b) Prologas iš op. H Pagliaeci, 
Loncavallo —t Antanas Sodei
ka—Baritone?

(BOBBLIS)
638—640 Slųter Building 

Worcester, Mass.- .
Narni) tel: Cedar 1768-M

I Oktetas—a) Jaunimo Gies
mė, Naujalis; b) Išbėgo Mer
gytė, Aleksis; c) Jau Slavai 
Sukilo, Sosnauskas.

U. Solo—a) Little Mother 
of Mine, Burleigh; b) I Love 
You, Grieg — P-lė Apolionija 
Stoškiutė—Soprano.

III. Piano solo — Concert 
Valse, Levitski—p. M. Jozavi- 
tas.

1?j, Tallat-Kelpša; b) Oi, kas, 
Šimkus; Kam šėrei žirgelį, M. 
Petrauskas; d) Rūpinosi moti-, 
nėlė, Tallat-Klpša; e) Eri tu— 
(itališkai) iš op, “Kanklių 
Balius,” Verdi: f) Gondolier, 
Whitney Coombs — Antanas 
Sodeika—Baritone.

^Pertrauka)

ziais baisenais.-

Tadgi matote visų kolonijų 
Susiv. nariai kaip clevelandie- 
čiai rengiasi delegatus bei sve
čius sutikti* įr pavaišinti 
Siųskite detegatųiršvečiųkė^ 
daugiausia, o mes stengsimės 
juos pavaišint ir patenkint ko- 
geriausia._ Viena iš komisijos

tai musę specialybė ir ilgų metų prak
tika. Darbas artistiškas/Kainos Žemos.

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 1, Lawrence, Mass.

neSĮT ~ĄUV Tarkos. , būdamas 
pas kitatautį n iėko gero nema
tai, turi liūdėt ir daug nesma
gumų perkęst. Ant žiemos 
darbininkai važiuoja į miškus, 
kurie nenori uždirbti? centų 
praleisti, bet kdl gauna tinka
mai į miškų išvažiuot kiek 
reikia privaikščiot. Miškuose 
į mėnesį moka 30—35 dol. 
Miško darbų visi žino, kokis 
yra. Ne vienas gyvybės ne
tenka miškuose. Pavasarį dau
guma darbininkų negavę ge
resnio darbo važiuoja ant gėla, 
kelių. .Vestuose apie Winin- 
peg, Edmonton ant gelžkelių 
moka po 30 centų į valandų, 
o Ontario Quebec provincijo
se po 25 centus. į valandų, o 
už valgį dolerį1 atskaito į die
nų. Dirba, po 10 vai. Tai kiek 
vargšui darbininkui lieka į 
dienų./ Darbas sunkiausias; 
gulėt reikia prie akmenų arba 
vagonuose ant ėglio šakų. O 
kiek . privargsta kol išvažiuo
ja į’ tokį darbų. Pirma turi 
dešimkę prikišt, o tik tada iš
važiuosi. Šiemet žiemų visuo
se miestuose valdžia atidarė- 
valgyklas ir tūkstančius dar
bininkų valgydina visų žiemų. 
Ateiviams, nepiliečiams neduo
da, tik piliečius valgydina. 
Ateiviai iš Vestų dauguma va
žiuoja į Montreal, Toronto ir 
kitus didesnius miestus turė
dami viltį gaut darbo. Šiuose 
miestuose dirbtuvių-yra daug, 
bet kas iš jų: vieųos silpnai 
dirba, o ‘kitos visai nedirba 
Dirbtuvėse darbas sunku gaut. « 
nes žiemos metu ir senų dar- , 
bininkų daug atleidžia Pava- ’ 
sario ir vasaros laike lengviau 1 
darbas gaut-prie visokių kon- ' 
traktorių, bet žiemai atėjus vėl i 
be darbo. Kų per, vasarų už-, 1 
dirbi, per žiemų praleisk, nes į 

čia darbininkams pigiau ap- 1

įėjėsi kada koncertas turėjo, 
užsibaigti. Garbė mums Ame
rikos lietuviams susilaukti. įš 
mūsų tarpo tokį talentuotų ba
ritonų Antano Sodeikos asme
nyje,: z Asistuojantieji 'artistai 
atliko savo dalį labai gerai.
- -z".'-z- 1

♦ ♦ • '

Mūsų mieste visi’ kunigai, 
profesionalai, ir veikėjai atsi
lankė į koncertų Daug svečių 
atvyko iš apielinkės: kun. J. 
Bakšys iš Hartfordo, kun. K. 
Vasys iš TVeštfiėldd ir kiti: 
veikėjaį riš Bestonė- Gana 
dųug iš Worcestėriečių buvu
siųjų Lietuvoje jau girdėjo 
Artistu A. Sodeikų Lietuvos 
Valstybės. Operoje. r

ApieTamistų klebo
no varduves ir jo pagerbimui 
parapijiečių vakarėlį tilpo ki
to mūsų korespondento. Ta- j 
mistos netilps.

uuiinuuuj

A. L. R. K. federacijos 10 

skyrius vardu visų katalikiš
kų oi*ganizacijų reiškia nuošir
džių ir gilių užuojautų gerb. 
kun. J. Švągždžiui, buvusiam 
Norwoc|do klebonui, Gerb. 
klun. J. Švagždį norwoodiečiai 
lųbai mylėjo ir myli, nes jis 
su visais—gražiai sugyveno;: 
Stebimės kad Montelloj atsi
rado priešų ir dar neva iš ka
talikų, (taip jie save persista- 
to), kurie su savo klebonu pa- 
sielgė ?^aipo tikri muštukai. 
Griežtai smerkiame jų .žvėriš
kų pasielgimų ir jų klebonui 
dar kartų reiškiame užuojau
tų ' ' ' : .

Federacijos 10 skyriaus val
dyba: . ,

Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. S. Smilgiutč.

ši' kompanija išdirblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vik- 
trotet ir1 Batuosn teaiausl6m”kai- 
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk iPoną 
fearkiuną.

Vose & Sems Piano Co.
160 BOYLSTON ST- BOSTON

Lietuvos' Vyčių Nauja Kuo
pa jau rimtai suorganizuota, 
turi čarterį, ir numerį 116. Na 
riai rūpestingai dabar rengia
si prie šokių—Balandžio 19-tų 
dienų Vernon Sodo salėje; ir 
prie vakaro Balandžio 24-tų 
dienų Vyčių kambarėlyje. Už
kviestas K. Viesulą, L. V. Cen
tro Pirmininkas. - Bus muzika- 
1 iškas programas ir šokiai. Už- 

’kviestos M. Manasiutė, A. Lie
tą vninkaitėir A. Stoškiutėjm- 
tf datyvumų programe. ' ;

.’ Šv. Petronees pašepinė drau
gija jau pasirūpino čarterį 
nuo Massachusetts- valstijos. 
Adv. P? Baublys tam reikalui 
daug .pasidarbavo, ' Net šim
tas ir šešiasdešimts narių pri
klauso prie šios draugijos. 
Vienas iš svarbesniųjų nutari
mų buvo surengti žaidimo va
karų, “Whist Party, ’ ’ Švento 
Kazimiero parapijos naudai 
Gegužės mėnesyje.’ Šv. Petro
nėlės draugijos dabartinė val
dyba: M. šeškevičienė, pir
mininkė; E. Kupstienė, vice
pirmininkė; Mrš. Anna Baudi, 
protokolų raštininkė; O. Anu- 
šauskienė, iždininkė; M. Gri
gaitienė ir O. Virbickienė Iždo 
globėjos; P. Česnienė, maršal
ka.

šros - Vartų mergaitės, 
jos Vaikeliai, jau išmoko 
ų operetę nDėdė Šiauda- 
” ir sulos jų balandžio 22 
fc 7 Be to. mergaitės pa
ts daug lietuvišku daine-

UStlita a. a. Al Btdrct>ičtau» ' 
Panelč Elena Tareillatč, garsi di
plomuota nptiekorė, baigus Co- 
Itrmbia Universitetą, ir per aštuo- 
nlus metus praktikavus savo ap- 
tiekoje, Wntert>nry. Gontu, dabar 
užlaiko,^!ą aptieką. Išpildo sąti- 
ningai daktarą receptus, parduo
da įvairias gydtieles. Prašom už
eiti pas mus. o gausite gerus pa
tarimus Ir maloni) patarnavimą.

Jau; išėjo'iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams; Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykkųns ir cho
rams. . A ’ z-
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadtcay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

“ M"---*----------------------------- 7'""’-----y-™-—-■>

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Z z . . • , - z r

IUODOS'(prastais minkštais viršeliais)------ —
ĮUODOS (jtrastais kietais viršeliais)----------------
kIODOS (geresnės minkštais viršeliais)—___
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TORONTO, GANADA
Šioj šaly su darbais nekaip 

einas; pigiai apmokami darbi
ninkai, o miestuose visai sun
ku darbų gaut.. Tankiai ma
tau laikraščiuose agentai pa
siskelbia, kad jie padaro po
pierius, kurie nori atvažiuot iš 
Lietuvos į Kanadų. Jie nu- 
giria, kad geras uždarbis ant 
farmų. Tokiems agentams ne
reikia tikėt. Ant farmų v dar
bininkus ima 7^—8 mėn. Mo
kestis ant farmų nevienodas, 
apie Vestus į mėn. moka 45— 
50 dol., kuris moka visus ū- 
kio darbus ir kalbų. Ontario 
provincijoj moka 35—40 dol. 
ne daugiau. Dirbt reikia 10 
vai. į' dienų. Rudeniu atėjus 
nuo farmų atleidžia. Važiuok 
į miestų ir kų uždirbai—pra- 
valgyk.x Jeigu kuriam farme- 
riui reikia. prie gyvulių per 
žiemų darbininko, tai daugiau 
nemoka kaip 15—20 dol, į mė-

Viena moteris kalbėjo savo 
kliobui apie vestuves, kurias 
kų tik buvo mačiusi:

“Kada Jurgis su savo našle 
pradėjo eiti taku prie alto
riaus, visos šviesos užgeso.”

Vienas iš klausytojų užklau
sė: . ’

“Tai kų tuomet porelė da
rė?”

“Ėjo vis pirfnyn,” buvo at- 
sakvmas. “Našlė jau žinojo ke
lių!”

Moterų Sąjungos 5-ta kuo
pa laikė svarbų mėnesinį susi
rinkimų Balandžio 2-trų dienų 
Kuopa rengiami prie “Motinų 
Dienos” šventės, Gegužės 13- 
toj dienoj. Moterų Sąjungos 
Naujos . Anglijos Apskrities 
suvažiavimas bus Worcesteryj 
toj dienoj, ponia P. Pikčilin- 
gienė, .viešnia iš Lietuvon at-

Seimo rengimo komisija pra
eity mažai kų terašinėjo* iš sa
vo darbuotės. Gal nek urie ma- 
^nė, kad . ji nieko ir. neveikia; 
jeigu taip, tai apsivylė.

.* -
Seimo rengimo komisija 

darbuojasi laimi energingai ir 
daug jau darbų atlikta. Nuo 
pereito Seimo Rengimo Komi
sijos susirinkimo yra nutarta 
garsint per sphmlų visas S. R. 
Komisijos veikimas. — 
žingeidaujate Jėmykite,

8-tds ir 50-tos. kuopų išrink
toji komisija ;senai jau veikia. 
Į komisijų įėjo pasižymėjusieji 
kolonijos veikėjai: Adelė Kan- 
čienėĮ, Pranė Kandrotienė, P. 
Štaupienė, ‘Juozas Sadauskas, 
Adomas Padegimas, J. P. Kve
daras, Pijus Jamušaitiš ir stu
dentas Andziulaitis. Vėliaus 
įėjo dar du pasižymėję veikė
jai Flerijonas Saukevičius ir 
Adolfas Ivinskas.

' Seimo reng. kom. prie kitko 
jau yra sudariusi seimo va
karam šiuos programus. x

Sekmad.-10 d. birželio dele
gatų susipažinimo vakarienė 
miesto darže (parke) ir mies
to apylinkių parodymas. Ma
nome, kad' clevelandiečiai ne
atsisakys delegatus pavežiot 
su savo gražiomis mašinomis 
po gražias miesto apylinkes. 
Todėl gerb. delegatai stengki- 
tės visi suvažiuoti nedėlioj 10 
d. birželio.

Pirmadienio vakare Liet 
Svetainėj "Bus sulpšta labai 
juokinga komedija “Karolio

‘ Tetai” Geriausi Clėvelando 
. menininkai jau praktikuoja ir

A. Sodeikos Koncerto Proį- 
gramas: ?.

Artistas Antanas Sodeika— 
Baritone. t’įį

Asistuojanti artistai:. p> M- 
Jozavitas—solistas ir p. Sodei
kos akompanistas, p-lė Apolio
nija S t oš k i utė—soprano. \. p. 
Antanas Ališauskas-Munuika, 
Juozas K. Žemaiti: 
nistas kitiems..

Oktetas: — Sopranai—P-lės 
Marė Ališauskiutė 'ir Adelė 
Giraitė; Altos 
Žemaitienė ir p-lė M. LekeC- 
kiutė; tenorai—M. Grinevičius 
ir A. Ginkus; bassai—V. Su- 
deikis ir J. Alavuošius.

J ‘ I DALIS

Pirkite visi “Dainuok}” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti

mano sulošti ’ kuopuikiausiai. 
Lošėjų didžiumų sudaro patys 
susivienijimo nariai. Bus ir 
kitokių pamargiriimų.

Antradienio^ vakare, turtin- 
gas koncertas į kurį yra šh- 
tAauktos visos geriausios mu- 
zakalės jėgos Clevelando kolo
nijos. Didžiausis suvienytas 
koras jau praktikuoja. . Šis 
choras susideda iš L. Vyčių 25 
kuopos, teatrališko ir bažny
tinio, korų. Kiekvienų ketvir
tadieny, vakare Lietuvių Sve
tainėj, vadovaujant įžymiau
siam muzikos mokytojui Vin
cui Greičiui praktikuoja.

Dar daug yra jaunimo, ku
ris galėtų prisidėti, o ne pri
sidėjo prie šio puikaus būre
lio. Vardu seimo reng. kom. 
kviečiame tų jaunimų, kuris 
dar nelanko koro praktikų' 
ateiti ir prisidėti. Savo prisi
dėjimu papuOsite rengiamus 
seimo vakarus ir pakelsite mū
sų kolonijos vardų Kviečia 
me delegatus ir svečius, jeigu 
kurie kuo gali prisidėti .prie 
seimo vakarų paįvairinimo. Šį 
koncertų išpildys ne vien di
dysis koras, ljet bus duetų, 
kvartetų, solistų ir solisčių. 
Bus smuikininkų, pianisčių ir 
dar kas? 0 gi artistė S. Grei- 
čienė, mylimiausi mūsų kolo
nijos lakštutė čiulbės coloratū- 
ros balseliu. ' ~

Trečių dienų vakarė, bus 
klesiška vakarienė, prakalbąs, 
muzika ir šokiai prie geffSji- 
sios \Liuizų orkestrus ir tuo- 
mi baigsis seinto vakarai.

Visų virš minėtų muzikali 
programų prirengti yra pa
kviestas muz. mokytojas Vin
cą? Greičius, .kuris yra dau-

II DALIS

V. Solo — a) Scottis Air, 
Jakobite Air; b) Ali Love būt 
a day, Beacli—p-lė A; Stoš- 
kįutė—Soprano.

VI. , Solo 
Aleksis
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j. Balčiūnas. . Jie prijuokino
• 'visus gana daug. -- 7

jPiąnu solo paskambino 0. 
Zaikiutė. Ji ryra viena iš ge
riausių. skambintojų tarp mū-

pasakojo kas girdėt pas jas. Rengėjai praneša, kad So. 
Jos buvo: M. Šidlauskiutė ir Bostone dainininko Juškos 
Elena Januškevičiūtė. koncertas įvyks balandžio 29

Smuiku solo pagriežė A. d;, 7 vai. vakare, Municipal 
Bernatavičius. Matyt kad rnū- building svetainėj. -Jau yra 
sų berniukai lavinasi daugiau gautas art. Juškos sutikimas 
ir daugiau muzikoje. ’ ? ir koncertas , bus. Dabar tik

Pabaigoje buvo didelis vei- ruoškimės, nes buš' vienas jš 
kalas perstatytas vardu “Miš- gražiausių ir turiningiausių 
kas.’* \ ; koncertų. .

Karalaitė — Al. Leščinskiu- Tą pačiądieną po pietų bus 
tė, P-lė Jankiutė — A. Januš- Norwoode, Šv. Ųurgio parapi- 
kevičiutė, Sargas — A. Smi- jos bažnytinėj svetainėj, 
gelskiutė, Neapykantas — Vir- Geg. 6 d. bus Woreester, 
bickas, Ramybė — A Kaspa- Mass ' ' Rep.
ravičiutė, Linksmybė—M. Ja- * , .— - . ..
nuškevičiutė, Aritmetika — A. LIETUVIŲ MOTERŲ VCTn- 
Rameikiutė, Gramatika — O. BUKONIŲ MITINGAS 
Žukjiuskiutė, Ypatumas Bal. 13 d. įvyks lietuvių mo-
Zaikiutė, Susivaldymas — i. terų republikonių partijos mi- 
Natkus, Deivė — A. Oyerkiu- tingas, Katalikių Moterų Ly
te, Raganius — ?A. Gudas. gos svetainėj. Pirmininkaus

Puikiai jie visi vaidino savo advokatė S. P. Šalniėnė.
TOle!S- , . ' ■■ - r . '

Reikia pažym^t, kad Miko- BUSENČIŲ TEISININKŲ 
las Grendelis pardavė dau- BAN KIETAS / v
giausia tikietų delei šito va- .Lietuvis Vadovauja
karo. » r ' Bostono Universiteto teisių

, Tariu širdingai ačiū vardan skyriaus paskutinio kurso 
Marijos Vaikelių Sodalicij^s (senior) studentai turėjo ban- 
ybtiemstr. vodėjnij mokytojams, kietą. Uhiyėrsiteto kliube, Bos- 
pagelbininkams ir visierrts, ku- tone. Visi studentai 'turėjo 
rie atsilaDkel šį vakarą: * ~ ^f good tinie. V Pasakyme daug

< T.N.U3

Baseball’io sezonas prasidė
jo balandžio 11 d. Atidarė se
zoną didžiosios lygos Amer- 
ican ir National. Bostono ty
mai abiejų lygų pralošė. • z

Rezultatai pirmos dienos lo
šimų: f - - i

American League
Washington- 8, Boston 4.
New York 8, Pliiladelpliia 3. 

, Čleveland. 8, Chicago 2. 
- St. Lotus 4, Detroit 1.

National League
New York 5, Boston 2.
Pbiladelphia 4, Brooklyn 3. 
Cincinnati 5, Chicago 1.___

' St. Lodis 14, Pittsburgh 7.

įšoko puikiai 
aukšiutė pri- 
Labai gražu

PARAPIJOS BALIU J 
GRIEŽŠ MONTELLO

ORKESTRĄ

Balanžio 19 d. (patrijotų 
dienoj) įvyks šv. Petro lietu
vių parapijos balius. Prasidės 
4 vai. po pietų? Bus savoj sve
tainėj, 492 E. 7th St, South 
Boston. z

Jau gavome žinių iš.visos a- 
pyiinkės, kad jaunimas snlar- 
kiai ruošiasi atvažiuoti. Ypač 
daug jaunimo bus iš Montllo, 
nes jų orkestra griežš.
< Tad ruoškitės visi, kad sve
čiai nesijuoktų už apsileidimų. 
Visi, o visi į parapijos balių.

BALANDŽIO-APRIL 19. Š.M.
- , tai yra Patrijotų Dienoj '

■ ~ LIETUVIŲ ŠVENTO PETRO PARAPIJA 

, . rce n g ia

LINKSMA BALIŲ
NUOSAVOJ SVETAINĖJ

492 East Seventh Street South Boston, Mass. 
f Balius prasidės 4-tą valandą po pietų ir trauk

sis iki 1L:3O vai. nakties.
O kas link orkestros tai, nėra reikalo nei kal- 

f bet i. nes pat i už save k ai ba, n es y ra ge r i ausi a vi- 
f šoj apielinkėj. Gal ne vienam teko būt Montelloj 

ir girdėti grojant ir gal ne vienas šokot po ta 
orkestrą, tai.brolyti tik šok ir norėk. Ir graija 
visokius šokius; lietuviškus ir angliškus ir kas 
kaip norės taip tas šoks. 1

Tad gerbiamieji visi- ateikit ant minėto ba
liaus : seni, jauni ir maži. Nes bus paskutinis te
kis pasilinksminimas prieš vasarą. Tad nepra
leiskit geros progos, ateikit ir linksmai laiką pra* 
leiskit. O mes užtikrinam kad būsit visi pilnai

•PjM-
patenkinti ir savo atsilankymų paremsit para* 
pija. Kniečia RENGĖJAI

ga. Todėl lai nei vienas nelie
ka iš vietinių neatėjęs ir nepa- 
silinksminęs. . Rep.

• ■■.L, i

vieškelį Pavadino
“GALLiVan

BOULEVARD”
Bostohb miesto taryba vibn- 

ba 1 si ai n ūtarė, kad nauja i pra
tęstą vieškelį ir pavadinta 
Southem Artery pavadinti 
“Galiiriln fcouRHmrd” Wnn-

GĖRA PROGA BIlNT^ 
Žuvų ir daržovių inarketto. tJii? 
pis įsteigtas per 40 metų. TfeV 
Parkway 4136-M. . (BM?)

PARSIDUODA įg 

Trijų šeimynų namas. Labai geroj 
vietoj.. Taipgi yra 3 karų gara> 
džius ir didelis plotas žemfe. 
pai pigiai. Priežastis pardatM^  ̂
fevažittoja iš Suv. Valkti 
Parkway 2562-J. " (B.-17)

’ANT PA&BAViMO 
šiaušių krautuvė šū Uriited 
Shoe mašiųerija. Parsiduoda 
už žemą kainą. Kreipkitės ant

E. Boston, Mass. t

ParsiduoLA labai rd 
X PiGiAF

PUIKUS NAMAS su didėlę 
bužių krautuve. Biznis išdirbtas- 
Namas naujas—-nesenai 
turi šešis kambarius su visais mp- 
derniškais įtaisymais, kaip taf.;^ 
elektrų, gasą, šiltą vandenį sžžjff? 
bynes, maudynes, steam heat 
mantuotą jsklepą. Taipgi yra.iį^iįd 
žus sodnas. Turi būt parduota gTet- < .

l svarbios pne-.:

rą. Norim užmegsti su Ju
mis artimiausių sportininkų 
ryšių. Norim’ rungtis su 
Jumis. - -

Sporto rungtynės—labiau-Įį^hiku’dėlei labai 
paliks fl-^žašties.;- S. 'KOif _

Ames St., Montello, Mass. (B4siai suartins mus; 
gam laikui neišdildomų at
siminimi}. ir Jums ir mums. 
Ilgai Lietuvoje kalbės kjip 
amerikiečiai lietuviai bėgo, 
šoko, mete ir žaidė beisbolą, 
basketbolą ir t. p. i ' .

■ ‘ '4^'.A?“" S-

Tai bus didelis darbas, 
kuriam atlikt Jums atneri- 
kiečiai pasitaiko* puiki

BROCKTONAS NUGALĖJO 
ABINGTONĄ 

Lietuviai sportininkai pirmose 
eilėse

BĘOCKT0N, Mass. — Bal. 
9 d. įvyko basebolio lošimas 
tarp Broektono Aukštesnes 
mokyklos tymo • ir Abingtono 
Aukštesnes. Rezultatai buvo 
šię: Brocktonas 12; Abingto- 
n£s 5.

Daugiausia “runs” padarė 
lietuvis jaunikaitis Bajoriūnas. 
Pasižymėjo gerai Jakavonis; 
Durnas ir ĮZecHis. ’

Broektono tyme buvo ir 
daugiau lietuvių,/bet jų pa
vardės iškraipytos taip, kad 
negalima atskirti lietuvis ar 
kazokas. ‘ ' >

ga. x :. . /; , .
Šiais sumetimais vado

vaujama Lietuvos Fizinio 
Lavinimosi ŠąjUnga/šių me-• * * 
tų liepos mėn. ruošia Kau
ne visų sportą lakų rungty
nes AMERIKOS LIETU
VA—LIETUVA ir kviečia 
visus į Lietuvą vykstančius 
amerikiečius sportininkus 
tose rungtynėse dalyvauti.

, Dalyvauti kuo skaitliu- 
giausiąl į

Nepamirškit, kad Jūs at- 
liksit didelį ir naudingą vi
sai tautai darbą..* >

Atminkit, kad sportinin
ko pareiga: visados darbas 
dirbti Tat* ruoškitės prie to 
didelio darbo, kurs laukia 
Jūsų Lietuvoje. /'■ -

' L. F. L. S.

. Kaunas, - 
1928—11—25. .

Visais reikalais-iš Jungti
nių Valstybių ir atvykę į 
Lietuvą kreipkitės: Majoras 
A. Ardickas, Kdunas, skal
nų gatvė J. * /

i Bes. Tel. Norvrood 1130-W
Lietuvis Advoiptaa

BENJAMIN G. SYKE3 
t * (BINKŠDViCKS) 

1134 Washin<ton &fc# 
Norvrood, Kasa.

! Ofiso TeL Norvood 0830 >

NARUS
N ariiaf malonūs ir linksmi yra tūomėt; kfttįftįra 

jie tinkamai papuošti. Tad papubškite savo na- v 
mus geriausiais ir gražiausiais rakandais.

< Štai mes darome didžiausi nupigininm ant 
-PARLOR ir OTNtNG ttOOM SETŲ. Juos gaZ 
Mte įsigyti nebrangiai ir puoš jūsų namus. Mes./ 
priimame senus rakandus ir duodame naujt£| 
Užeikite pasitarti ir persitikrinkite.

LITBOMUAN FtlftNnVRE CO. Ag

^VAkARAISATDARA IKI 7:45 V-

i



Didele krautuvė dėl drabužių ir 
po 3 ir 4 kambarius. Geroj vie
toj. Renda pigi. Kreipkitės pas 
savininką^ 8 Arthur St, Montello, 
Mass.

Šio geležinkeliuko pasta
tymas kainojo apie pusaš- 
tunto milijonu dolerių, bet 
už tat labai palengvina ko
respondencijos ir siuntinių, 
persiuntimą .šiame milžiniš- 
kamę mieste. t-. '

Arinio it FiSK au DjLKNŲ—apie vienas ae-
rybas be galo įdomūs nuotakiai kėŲonės per įvairius kražta&^i^gi 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio !-<*

Į LIETUVĄ IR ATGAL 
Užlaikau 

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigu siuntimo skyrių. 

Inšiūrmu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies irnelaimės: au
tomobilius, fomičius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. . , ’ .

-Parduodame Anglis ir 
Malkas 

Pristatėm netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.- • ♦* 

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
| A Ofiso Valandos

Nuo'd vai. ryto AŠ S vaL 
vakaro, y

10 MILIJARDŲ“ IEŠKINYS

Paryžiuj eina įdomi byla 
prieš valstybės iždą dėl pa
likimo. Jeigu iždas tą bylą 
praloš, tai Prancūzi jzos sko
los, ir taip didelės, turės dar 
žymiai padidėti. “ y

x JBylqs pradžia šitokia. 
Prieš ketinus šimtus metų 
Venecijoje (dabar Ilįalijos 
miestas, o seniau nepriklau
somą valstybė) gyveno labai 
turtingas graikas, kiWio tuf- 

ttat buvo išmėtyti po įvairias 
~ valstybes ir- juos skaičiavo 

1 šimtais milijonų. Turtuolis 
;; neturėjo nei vAikų, nėr gi- 
1 minių, ir mirdamas- turtą 

užrašė savo tarnui prancū
zui Tiem. Šis irgi buvo be
vaikis ir užrašė turtą savo 

Įbrolio vaikams Prancūzijoj.
Po jo. mirties negalima bu
vo surasti įpėdinių ir turtas 
paverstas pinigais, buvo pa- 

M dėtas įvairiuosna bankuos-

k. KIEK RUSIJOJ 
KOMUNISTŲ

iabar Rusijoj yra 1 mi
nąs 120 tūkstančių ko- 
listų (tikrųjų bolševi- 
Z- Tuo tarpu visoj Rūsi- 

gyvena 100 su viršum 
tjonų žmonių. Ši piktos 
to žmonių saujelė laiko 
abojusią šimtmilijoninę 
IĮtautą. ;X.
—--------- -----:’-----

SPECIALISTAS 
•nuo nervišką ir chronišką fi
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia The&tre Edg.

Visame pasauly yra 7Q 
nepritaai^mois^ valstybės. 
Pasaulio dalimis jos skirsto- , 
si šitaip: ' 1J

Europoje . . ... I |
'• Amerikoj fšjaurtoirrietąiai'-f Į 

Arijoje \;. .21 ~ _ 
rūtoje •••••«••.*»...■. 4- *. - • «t

ų Didžiausia iš tų valstybių! į 
ir plotu ir. žmonėmis yra' i 
Britų imperija (Anglija),! | 
turinti 34 milijonus kvadr. 
kilometrų žemės . plotą su ~ 
406 milijonais, gyventojų. 
Mažiausia plotu valstybė y- 
ra Monako (Europoje), nes

NAUJAS IŠRADIMAS
•*»»■>/ ■ z J* • ... /J.

Londone nesenai atidarv- * < 
tas naujas ’požminis elektros 
geležinkelis vien tik pašto,1 
reikalams. ’ Tunedis nuties- 
tas didžiųjų požeminių ge- : 
ležinkelių pavyzdžiu, tik 
siauresnis.. Tunelio, ilgis 10 
klm.,* plotis 2 metr. 70 cen
timetrų. Jame nutįestps dvi 
siaurojo getezinkeLb dinijos" 
po 60"'oefitimetrų pločio. 
Prie stoties tunelis skiriasi 
į 'du dar šiauresnius tune
lius. Atėjęs į stotį, trauki
nėlis pąts pasuka į šoninį 
kelią ir kol jį iškrauna, 
svarbiausias kelias laisvas 
kitiems traukiniams.

|-v■ ■Jr'i.ij.j.. 
SEK GYVENO ŽMONIŲ 
fe? ANT ŽEMĖS

Kai kurie mokslininkai 
adėjo tirti klausimą, kiek 
laidota žmonių žemėje 
O jos atsiradimo. < 
Yienaš Europos moksli- 
įhį.-isskaitliavo, l&d iki 
^palaidota 46% kvadri- 
įų žiųontų^Tal bfts skait- 
1SL.17 ' ženklų--4Š£M,'- 
1^00,000,060. į
Jeigu šiam apskaitliavi- 
jLtrkėti tai ant fiekvie- 
s žemės paviršiaus ketvir
toms-pėdos turėtų’būti pa- 
ftpti penki žmonės, žino-

Visą šit^ ^požeminio gele
žinkelio Įmįją aptarnauja 
vienas žmogus, kurs su elek? 
tros pagalba perkelinėj a ieš
mus. ^Traukinių susįdūrimo 
šiame 'geležinkelyje negali 
būti, nes traukinys, patekęs 
į neteisingus bėgius, nustoja 
elektros jėgbs ir sustoja.

na. Jis ten išgulėjo apie 
200 metų'ir užaugo į milži
niškas sumas. Apie šimtas 
dvidešimt penki metai atgal 
Veneciją buvo užėmęs pran
cūzų imperatorius. Napoleo
nas. Jis šitą milžinišką tur
tą išėmė iš Venecijos bankų 
ir pargabeno Paryžiun, kai
po prancūzų nždo -nuosavy- 
bęi •>;—■—- ...?

Prancūzų ižde turtas iš
gulėjęs 125 metus, dar la
biau užaugo. Dabar paga
liau susirado įpėdiniai.1 Vi
so šita pavarde susirado net 
7000 žmonių. Beį manoma, 
kad dauguma jų neturi nies 
ko bendro su mirusio Vene- 
čįjoj tarno turiuolio^gimine. 
Tačiau kai kurie savo teises 

jrodė ir teismo keliu parei
kalavo išduoti jiems pavel
dą.

Jeigu teismas pripažins 
jų teises ir priteis turtą iš
duoti, tai žinovai sako, kad 
tas kainuosiąs - iždui daug 
miliardų frantai,. žymiai 
daugiau, negu metinės iždo 
pajamos, kurios sudaro aįne 
30 ‘“milijardų (trisdešimt 
tūkstančių milijonų) tran
kų, arba apie vieną milijar
dą dolerių. .

Taigi visi labai, laukia, 
kuo pasibaigs šita įdomi by
la? . v

metrą (2100 ha). Rąžiau- * 
šia -gyventojų skaičium yra ? 
Andorra, ant prancūzų—is
panų sienos, turinti vos 5 
tūkstančius gyventojų.
, Europoje respublikų yra 
19, monarchijų—14. Ameri
koje—visos respublikos, A- 
zijoje—3 respublikps ir 18 
monarchijų. < Afrikoje — į 
respublika ir 3 monarchijos.
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