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CHICAGODALLAS ORO TRANSPORTACIJOS ATIDARYMAS

Ką tik atėjusieji iš Lietu
vos laikraščiai praneša, kad 
rugsėjo 9 d. 4 vai. ryte, Tau
ragėje komunistai padarė 
sukilimą, prie kurio prisidė
jo socialdemokratų ir vals
tiečių liaudininkų nariai.

Riaušininkų vadais buvo 
Majus, atleistas iš kariuo- 

• menės už šnipinėjimą kari
ninkų tarpe, buvęs Seimo 
narys socialdemokratas Mi-. 
kulskis ir žvdas — mokvto- V *•
jas Sultonas.

Lietuvos valdžia gavus 
' pranešimą apie riaušes, pa

siuntė kariuomenę. Riaušės 
numalšintos ir gyventojai 

riš^-džiaugsmo kareivius ir 
—karininkus už išgelbėjimą 

nuo plėšikų išbučiavo.
Riaušininkų vadai pabėgo 

į Jurbarko miškus su pa- 
grobtai^ iš Tauragės bąnko 

"* 200,000 litij ir 3,000 dolerių. 
Dabar už Majaus sugavimą 
vra paskirta 5,000 litų do- r-" • • *

~vana.
Riaušėse dalyvavo liaudi

ninkų studentai. Banys 
(varpininkas), kuris kartu 
su kitais puolėsi nuginkluo- 

' ti policiją, liko sunkiai su
žeistas ir guli l>e rankos li
goninėje.

Riaušininkai buvo apsi
ginklavę ir ne viena tvarką 
darant nušovė. Tauragės ko
mendantą Ignatavičių neži
nia kur nudėjo ir Šaulių 
viršininką Savicką nušovė.

Suimtieji riaušininkai ati
duoti karo teismui.

Sako, kad socialdemokra
tai ir valstiečiai liaudininkai i 
buvo parsidavę Vokietijai ir ’ 
sukilimą padarę už vokiečių 
pinigus.

Valdžia tikisi, kad jai pa
siseks susekti sukilimo tikslą 
ir sugauti jo vadus, kurie 
slapstosi užsieny ar miškuo
se.

ELTA praneša, kad sąry
šyje su Tauragės įvykiais 
papildomai buvo teisti dvi
dešimts du riaušininkoi. Aš- 
.tuoni pasmerkti mirti. Jų 
septyniems mirties bausmė 
pakeista iki gyvos galvos ka
lėjimu. Vienam sprendimas 
įvvkdvtas. Kiti nubausti 
kalėjimur įvairiems 'termi- 

; jiams.
Liet. Pasiunti. Amerikai 

Washington, D. C. 
1927 m. rūgs. mėn. 21 d.

RENGIASI PERMAINYTI 
“STONĄ”

DĖL LIETUVOS DERYBŲ 
SU LENKIJA , į 

KAUAS.—Europos spau
da paskleidė žinių, kad Lie
tuvos ministeriš pirm. prof. 
Voldemaro ir maršalo Pil
sudskio iitftiatvva esančios 
pradėtos derybos tarp abie
jų valstybių. Sakoma, kad 
pirmas žingsnis numatyta 
prekybos sutartis, po kurios 
eitų politinės sutartys ir 
Vilniaus klausinio išsprendi
mas. t

Latvijos laikraštis “Lat
vis” turįs žinių. kadViele- 
no kelionės Kaunan tikrasis 
tikslas buvęs atkalbėti Lie
tuvą nuo šios politikos, bet 
kelionė, kiek žinoma, nepa
vykusi.

“Elta” šias žinias užgin
čija ir rašo, kad yra aiškiai 
iš leųkų šaltinių ir kaipo to
kia atvaizduoja vien lenkų 
pageidavimus.
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NEZALEŽNINKŲ KIRKU- 
ŽĖS KELNORY SALIŪ- 

NAS

Zakristijonas Sumušė 
Kuniguži

TRENTON, N. J.—Kaip 
praneša lenkų nezaležninkų 
kunigužis Ja jonezkoveki su
sipyko su savo zakristijonu 

. ir užgynė jam po kirkuže 
pardavinėti “moonshiną.“

Zakristijonas supykęs ant 
kunigužio gerai apdaužė 
jam šonkaulius. Dabar ku- 

hiigužis guli lovoje, o jo za- 
krasti jonas ‘ ‘ džėl oj.' ’

Pereitą sekmadieny, kaip 
praneša, kunigužis rado kir- 

Ikužę uždaryta ir taipgi ke
lius kartus- turėjęs šauktis 
policijos pagelbos, kad nu
malšintą jo parapijomis, ku
rie sueidavo iš kelnories ir 
keldavo triukšmą.

i Sako, kad “moonshino” 
biznis kirkužėje yra nuo 
1925 metų. Vargas nezaliež- 
ninkauti.

Sako, Kad Būsiantis Karas 

Sunaikins Tautas į Kelias 

Valandas

BERLYNAS.—Buvęs kai
zeris ^Vilhelmas pranašauja 
kitą karą. 1937 metais, kuris 
bus daug žiauresnis ir didės- / 
uis negu buvo. Sis ka
ras tęsis porą dienų, o gal 
tik porą valandų. Pavydas 
tarpe vienų ir kitų šalių bus 
priežastimi naujo karo.

Būsiantis karas bus žiau
rus dėlto, kad jame bus pa
naudota kariniai išradimai: 
orlaiviai ir kitokie lekiojimo 
ir plaukimo įrankiai bus vi
sapusiškai išnaudoti.

- Tauta nepasirengus Ims 
nušluota nuo žemės paviršio 
i 48 valandas.

Pranešama
iš kariuomenes atleis

ATLEISTAS GEN.-LEIT.
' LADYGA

KAUNAS 
kad
tas atsargon TIT karo apy
gardos viršininkas generolas 
Kazys Ladvga.

Gražuole Mary Patricia To
maity, duktė Joseph jP. Tu- 
multy, buvusio sekretoriaus 
prie prezidento Wilsono, kum 
jau yra miręs ir p-nios To
maity, kurios sutartis su Ro- 
bert P. Corill iŠ Washington, 
D. C. šiomis dienomis buvo 
viešai paskelbta.

NEW YORK. — Rugsė
jo 19 d. 6:30 vai. ryto iš 
Roosevelt Field pakilo 26 B 
klasės lakūnai, tarpe kurių 
buvo ir mūsų kap. Darius 
kelionėn iš čio į Spokane, 
Wash. Visa kelionė siekė 2,- 
275 mailęsj kąJturėjo pada
lyt tik dešimt 'kartų susto
jus: poilsiui du kartu ir li
kusius po 5 miliutas. —

B klasės lakūnams buvo 
paskirtos dovanos. Pirma 
dovana $5,000, antra — $3,- 
000, trečia — $1,000, ketvir
ta — $500.

Kelionė buvo sunki, nes 
buvo didelių audinį su lietu
mi. New Jersey valstijoj 
vienas orlaivis nukrito ir la
kūnas ir jo pasažierius užsi
mušė.

RY’MĄS. -- Lietuvos mi- 
ništerių pirm. Voldemarui 
atsilankius Ryman ir pasi- 
mačius su Mussoliniu pasi
sekė užverti prekybos sutar
tį su Italija. Sulig tos su
tarties abi šalys sumažins 
muitus ant tokių prekių, ku
riomis daugiausia prekiauja.

Jis pranašauja“ kad tame 
kare Vokietija los svarbią 
role.

Baisi Tragedija Lietuvių Šeimoje

BALTIMORE, Md.—Dien
raštis “Post,” paduoda, kad 
rugsėjo 13 d. Antanas Da
nielius, 45 meti] amžiaus, 
nušovė savo žmoną Anelę, 39 
meti] amžiaus ir tuo pačiu 
revolveriu pats nusišovė.

Abu rado be žado ant grin- 
j'dįi. Juodu nuvežė į Mary- 
Įland Universiteto ligoninę, 
1x4 nuvežtos buvo pranešta, 
Ikad jiedu yra mirę.

Danieliai turėjo vieną duk
terį. kuri laike šaudvmo bu
vo darbe.

■Ona Danieliūtė, duktė, 
^kuomet buvo pašaukta iš 
(darbo, tuoj po šios tragedi-

20,000 LEGIJONIERIŲ PA 

RODAVO PARYŽIUJE

Chicagoje dar daugiau 
sitrauke iš lenktynių, kurių J 
tarpe randame ir mūsų kap< 
Darių. ~

Kap. Darius lėkė ne savo 
orlaiviu. Jis savo pardavėm 
Jam orlaivį davė ir jo kelio- | 
ne finansavo Chicago W rf 
ing Service kompanija susi-*; i 
dėjus su So. Bend Ind. laį- 
kraŠčiu “Tribūne.”

Kapitonas Darius1 pa- Jh 
siekęs Chicagą pareiškey|Y 
kad jis dėl pavojingo oro su- ”£ 
silaiko nuo tolimesnio lėki
mo oru ir automačiai išsi- 
traukė iš lenktyniuotojo ei-

Charles iš Vermont, Va. pir
mas pasiekė Spokane ir A 
klasės C. W. Holman iš St. į 
Paul.

Charles gavo $5,000. 0 
Holman $10,000.

Holman visą kelionę pa-* 
darė į 16 vai., 42 min. ir 
52.82 sekund., prieš Charles

3.71 gekundą. Kiek lakūnų 
pasiekė Spokaine daruepžR 
rkelbė. .

Vadovaują Fochas ir 
Pershingas

PARYŽIUS. — Dvylika 
šimtų vyrų ir moterų vien 
iš Massachusetts valstijos 
dalyvavo didžioje Amerikos 
Legijonierių parodoje. Ū- 
pas visų geras.

Buvo manyta, kad raudo
nieji kels triukšmą, liet nė 
balso neparodė.. Kai kur 
bandė demonstruoti, bet ne
pavyko.

Dalyvavo ir Ncav Yorko 
majoras Walker, kuris da
bar vieši Europoje.

Po. demonstracijų pradėjo 
seimuoti. Svarstoiųa įvai
rūs tautiniai ir militariniai 
klausimai. Daug kalbų ir 
ugnies sukėlė rezoliucija dė
lei įsteigimo atskiro aviaci
jos departamento. Daugiau
sia triukšmo kėlė pulk. Mit- 
rliell dūlei žodžių “taip 
greit, kaip bus reikalas.” 
Jis norėjo, kad tuos žodžius 

i išbrauktų ir tokį departa-

jos, sakė, kad ji palikus tė- 
v ą su motina frantuose besi-: 
barant. Sako, tėvas užpy
kęs kam motina pažadėjus 
jai atiduoti vasarnamį kuo
met ji ištekės. Taipgi tėvas 
labai pyko kam motina tiek 
daug pinigų praleidžia dėl 
dukters kraičio, taip sake 
duktė.

Anot dukters Onos, tėvas
ir pirmiau grąsino motinai, inėntą steigtų tuojau 
kad jis užmušiąs ją. ,

Kaiinvnas Zelmer užgir
dęs šūvius įbėgu į Danieliaus 
namus ir dar matė kaip jis 
pats sau pasidarė galą. ,

Danielius gyveno po< nu
meriu 709 W. Lombard St.

Susisieki

ATLEIDO IŠ TARNYBOS 
ČEPINSKIENĘ

KAUNAS 
mo Ministerijos Valdytojo
parėdymu atleista iš tarny
bos p. Čepinskienė, buvusio 
“tikrosios demokratijos” 
švietimo ministerio žmona, 
kaip visiškai nesugebėjusi 
ir nesuspėjusi per 6 metus 
jos buvimo tarnyboje susi
pažinti su lietuvių kalba.

Kaip socialdemokratas Če
pinskis, beministeriauda- 
mas per 6 mėnesius tarnavo 
lenkams įsteigdamas jiems 
Lietuvoje apie 90 lenkiškų 
mokyklų, ta^įp ir jo žmona 
tarnavo svetimiems, o pra- 
gvvenima darė iš Lietuvos.

PILSUDSKIS SUŠAUKĖ IR 
VĖL IŠVAIKĖ SEIMĄ 

.V*
VARŠUVA. — Opoziciją 

privertė Pilsudskį sušaukti 
seimą, kur lenkučiai tikėjo
si suvaldyti savo diktatori. 
Pilsudskis sušaukė ir atida
rė seimą, 1x4 spėjus nubal
suoti panaikinti laikraščių 
cenzūrą. Pilsudskis supykęs 
vėl paleido seimą 30 dienų.

NUKOVĖ KOMUNISTĄ UŽ 
ŠAUDYMĄ “

LONDONAS.
Italijos praneša 
nistas, kuris
šūvių į fašistų milicijos ofi- 
cierių būrelį, buvo nukautas.

-Iš Renna, 
kad komu- 

paleido kelėtą

JŪRE ĮVIJOS DIDŽIULIS NAUJAS BOMBININKAS

Tarpe suvažiavusią legio
nieriui pasirodė daug, milita- 
rinės dvasios ir noro kariau
ti. Vietoj kalbėti apie įve
dimą taikos pasauly, kalbėjo 
apie stipresnį apsiginklavi-

Sis naujas jūreivijos Douglas torpedo ir bombardavimo or
laivis išbandomas oro stoty, San Diego, Cal. Orlaivis turi 
du oru-Šaldomus motorus ir stiklo sieneles Šonuose ir grin
dyse, kad lakūnas galėtą matyti lekiančias bombas. Ma
šininės kanuolės įtaisytos gale prie sparnelių.

u
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Jam nulaužė kakle'kaulą, taip, 
kad per kiek laiko/buvo apdė
tas. plasteriu, o dabar plienu 
ir oda. Taip jis nešiodamas 
pynę radio kursą. Dabar jau 
gavo leidimą kaipo pirmos kle- 
sos operatorius.

PUNSKAS (Seinų ap.). 
Šiomis dienomis Jenkąi ant 
demarklinijosr pila kapčius. 
ŽmbUeš kai bh; kad prieš išsi
nešdinant taip darę.

JOKŪBĄ} .MANO GERK1Ę 
JAU VISAI ATSITAISĖ; 
AŠ MEČIAU RUKįS/-^

vienas kiekviename
/KLAUSYK DOC-AŠ |£buYA|A 
BE CiGARETŲ KETpRiAS 
D,E^5S IR TAS KUTENIMAS MAtfO GERKLĖJE\ VISAl r—^

ten darbininkai dirbo, kurie 
pabėgėlį’ snigRVh. Už bėgimą 
policinthkas jam mažumą 
tąm tikrą vietą paglostė, 

jis mandagiai tam poli* 
cistai atšovė: “Ar Tamsta 
sužinai, kad mušti nevaliai”

Javo' kelio kelius1 šimtus 
metrų. Tuo tarpu-rasdavos, 
pasiturinčiu ūkininku su 35- 
40 ha žemės, bet jųžemės 
maža dalis teprieidavo prie 
kelio, jie tiek ir tetaršyda
vo. O kitu ūkininkų žemė, 
net visai neprieidavo, prie 
kelio, jie visai birdavo lais
vi, nuo keliu taisymo. Arba 
pirkliai kiti, daug daugiau 
keliu naudojosi, kaip kuris 
ūkininkas, bet kelio netaisv- 

Idayo,
Šiemet keliu taisymas su

tvarkytas kaip reikiant.
Gaila tik, kad gražiausiu 

miestelio papuošalu me
deliais nėr kas rūpinasi, ne- 
apkalinėti stulpeliais, įšlau-

GYDOMASIS VANDUO
Mažučiai; Vilkaviškio 

apskr. Šiame kaime netoli 
geležinkelio,- p. Jasaičio .pie
voje yra mažutė koplytėlė. 
Ji pastatyta apt šaltinėlio, 
iš kurio teka tyras" vanduo. 
Šaltinėlio vanduo apylinkėj 
laikomas stebuklingu:

Apylinkėj yra daug pa
vyzdžiu, kad pirvieno kito 
tuo vandeniu apsiplovimo, 
akys visiškai pasvęikusios.

....
įtaikiną vagilį policija suga
vo už Darbėnų. Ir automo- 
nlhr vežė Palangon. Bet pa
geliai sugedo automobilis ir 
prisiėjo ieškoti arklių toliau 
važiuoti. Tik viename akies 
mirksnyje mūsų “didvyris” 
pašmukšt! ir per griovelius 
į laukus. Tik ant nelaimės

ALYTUS. Rugpiūčio 3 d. 
perkūnas įtrenkė ir sudegi
no .-gyvenamąjį- namą -Kasiu- 
liijno Kązio Rakančiai km., 
Nedzingės vai.4, Aly t Aus ‘ ap- 
Nuostoliii padalyta 7JMM). 
litų, Namas buvęs neap
draustas.

> , • . • • ■ » , z ■

Rugpiūčio mėn. 6 d. vėl 
perėjo audra Aloves,_AiJne- 
munįo ir Alytaus ruože. Nuo 
perkūno sudegė Petraškos 
Stasio kluonas ir tvartas 
Mordosiųypri., Antnemuiiįo 
vai., Nuostolių padaryta 
000 litų. KltTonas ir tvarias 
buvo neapdrausti. Tą pat 
.dieną perkūnas trenkę į Pla- 
tukio Gabrio kluoną Poce- 
iiuonių km.; Alovės valsč. 
Nuostolių padalyta 2,000 li
tų. Sudegusi s kluonas buvo 
apdraustas sumoje 900 litii.

^“hė;Jta< tavo 
SKRYBĖLĖ ’

OŠIŠKIĮJ kaime, Jezno 
vai. (Alytaus ap.). Janulv- 
no Kaizo griaustinis uždegė 
tvartus, klėtį ir gyvenamąjį 
namą. Subėgę vietiniai.gy
ventojai gyvenamąjį namą 
užgesino, tvariai ir klėtis su
degė. Nuostolių padalyta 
10,000' litii.' ■'Trobesiai btivo 
neapdrausti?

ALYTUS. Rugpiūčio mėn. 
15 d. Pivašiūnų bažnytkiemy 
mušeikos užmušė p. V-tį. 
Piktadariai nesusekti, nes 
pastarieji pasinaudodami 
didelę žmonių ' miūikšpėjo 
pasislėpti.

——šiemet
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| ŠIAULIAI. Šiaulių prie- 
mieštyje yra gražūs kalnelis, 
vadinamas Sukilėlių f kalne
liu. Per 1863 m. sukilimą 
paimtuosius į nelaisvę rusai 
atvesdavo ant; šio Sukilėlių 
kalnelio ir čia pakardavo ar 
sušaudę -ten palaidodavo. 
Senesni žmonės sako, kad 
ten esą palaidota 10 žymjų 
Lietuvos visuomenės veikė
ju*

Šiaulių miesto ir apylin
kės gyventojai, norėdami 
pagerbti pirmuosius ginklu 
kovojusius dėl Lietuvos lais
vės karžygius, sumanė pa
statyti ant to kalnelio pa- 
įpinklą. v '7 
. Paminklui statyti yra iš
rinktas komitetas. Komite
tas mano, jei Šiaulių visuo
menė parems,. jei ne-šims, 
tai bent kitais metais pasta
tyti' paminklą-. Š.in.4iepos 
mėn. 31 d. R. Prezidentas p. 
Smetona padėjo piiinąjppa- 
mato akmeni.

\ ŠAWJS VYRAS '
• .■' f

W ' PALANGA. Rugpiūčio pa- 
'-3' baigoj atvedė į Palangos Po- 

licijos Nuovadą vos trijų 
sprindžių vyruką. Bet koks

Ori jis mandrus! Atrodo, tarsi 
;savo amatą ne nuo šiandien 

^varytų. Jis kaltinamas va- 
^y^gystėje. Labai interesingas i 

yra pasikalbėjimas tarp jol 
ir policininko. Štai kaip jis 
ten kalbėjosi:

- PoZięiWwfcu$.- Kiek metų 
gU tau jau yra?

'r Vaikinas: Man rodosi, if 
l^y^ka^aš pamenu, jau bUs taip 
& maž daug septyneri metai:- 

U'-< * PoUcininkas: Kodėl vogei 
arklį?* . .

ri . Vaikinas: Aš 'nevogiau. 
Jeigu aš turguje pamačiau

. arklį beeinantį su vežimu be 
vęžėjo, tai negalėjau jį pa-

; likti taip. Jis kažin kur būtų 
nuėjęs.

' Policin i nkas: J eigų tu toks 
geras buvai, sulaikyti arklį, 
"kad jis nenuklystų, kodėl ne- 

Į? . atsisėdai į vežimą ir nelau- 
Jf. kei, kol ateis savininkas? 
B- > _ Vaikina?: Ar kažin taip il- 
U gai būčiau galėjęs Jaukti
tiį' ; kol būti) suradęs Navininkas 
V savo arklį. Todėl sėdau į

vežimą ir važiavau ji ieškoti. 
Tai juk ne vagystė.
» Policininkas: Ar daugiau 
išvogsi? riįVijri* \
'*■ Vaikinas: Jeigu man vėl 

W pasitaikytų arklys be savi- 
i kinko, žinoma, kad jį nepa- 

g -. JĮiksiu vieną.
įę Policininkas: Ar tau be- 

į Skauda, kur gavai įpilti? . 
U1- -'Vaikinas: O ką Tamsta 
t . manai! Žinoma, kad dar te-

SEDUVIEttAI SUBBUZDO
Šeduvos; miestelyje gali

ma pastebėti atmainų Šali
gatviai sutvarkyti, turgavie
tė. puikiai "grindžiama; K;e- 
lįąį prieš dvejus metus biivd 
dubhruoti ir šlapi 
keliai žymiai pagerėjo.

Jeigu kelių taisymąnebū
tų" susikirstę sklypais tarp 
visų vietinių gyventojų; kė
liai tokie geri negreit būtų 
pašiūrę," nes pernai kelių 
taisymo buvo kitokia tvarka. 
Būdavo ūkininkėlių, kurie

1
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uEROVes sKYPIUy 
DELApRU^rrUM<?

MOTINŲ IR 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

<cJėzus pradėjo rodyti sa- 
fEsOS*''. ■ • ~ -- --

yo mokytiniams, kad jam 
reikia eiti į Jerozolimą, daug 

i kentėti nuo vyresniųjų, Raš- 
.4to žinovų ir vyriausiųjų ku- 

nigų, būti užmuštam ir tre- 
, čįoje dienoję atsikelti. £męs 

jį Petras pradėjo jį barti, są- 
tydarrtfis: Anaiptoli, Viespa- 
tie; tai tau neatsitiks. Jis at-

' ’ y jį $3 “ • . F

; sigręžęs tarė Petrui: Eik už

Į IR IŠ

LIETUVOS 
Per BREMEN’Ą 

Dųlžiausiu irGreičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

N 0 R T H G E B M A N

----  . i j > . 

manęs, šėtone; tu man papikų 
tinimas, nes tu mėgsti ne tai, F 
kas Dievo, bet kas žmonių. 
(Mato 16, 21-23). ' u

x ‘ •• ■ I
Ilgą laiką laukė žmonės 

Kristų ateisiant. Atėjo Kris- 
į tu#. Ar jie su džiaugsmu Jį 
sutiko? Ne! Kristus jiems j 
nepatiko ir jie prikalė Jį 
prie kryžiaus lyg kokį latrą. 
Žydai manė, kad Kristus I 
ateis kaipo galiūnas, kara
lius, atneš kardą, išvaduosi 
tautą iš Romos vergijos iri. 
padarys ją pasaulio valdove. 
Net ir Jo mokytiniai, ir tie 
ilgą ląiką manė, kad Jo ka-1 

į ralystė bus - žemės ne dan- 
Į gaus karalystė. Jie net gin-1 
Į čijosi, kuris jų bus vyresnis 
Į toje karalystėje.
į Kaipgi tad nustebo apaš- 
| talai, kuomet Kristus jiems I 
| pranešė, kad Jis netik kad 
I nebus karalium, bet bus Je- 
I rozolimoje 4 Nukankintas! 
_ Petras net “pradėjo Jį bar

ti!” Kristaus krvžiaus ga- 
lvbė tuomet nebuvo dar *• -< • 
apaštalams suprantama. Ne
suprato jie jos nei tuomet, 
kuomet Kristus buvo sugau
tas Alyvų Darže. Jiems tuo
met rodėsi, kad Kristaus 

[darbas yra pilnai nenusise
kęs. .kadz Jam taip ir nepa
siseks įkurti savo karalystę; 
kad viskas yra žuvę; ir jie 
Jį apleido, išsisląpstė ir 
Petras net užsigynė Jo. Tik-,

1 **ai vėliau, kuomet ant jų 
nužengė Šventoji Dvasia, 
apaštalai pilnai tesuprato 
Kristaus kančios ir mirties 
ant kryžiaus tikrą reikšmę. 
Tuomet jiems pasidarė aiš
ku, kad .Kristus pasiskelbė 
karaliumi kentėdamas ir 
mirdamas ant kryžiaus ir 
nuo kryžiaus parodė tikrą 
savo karalystę ir pakvietė 
į tą karalystę visą žmoni
ją — į meilės karalystę, ne

žemišką savvmeilės karalvs-| 
rę. - i

Skelbė apaštalai pasauliui: 
Kristų nukryžiuotą ir Jojo 
meilės kryžių, bet pasaulis 
nesuprato ir bijojo meilės 

i Kryžiaus ir kankino tuos, 
kurie jį kvietė pakeisti sa- 
vvmeile meile. Ir dabar dar Ir.* 
pasaulis' nesupranta meilės 
ir nekenčia meilės nešėjų ir 
juos persekioja.

I Net ir tarpe tų, kurie sa- 
Ikoši esą Kristaus sekėjais, 
Į kiek daug yra tokių, ku- 

atneštoji 
kurie bi- 
Jie sako- 
ir katali-

• ( >

Pašventinimas

LIETUVIAI!!

KAIN0S IzAIVAKORČIŲ Į 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa------------- $107.00
Ten ir atgal tiktai—__ $181.00

-Turistinė III klesa----- $117.00
Tep ir atgal tiktai_ $196.00

Valdžios taksai atskirtum.

‘LITUANIA” __lf.Spal.-Oct
POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov.
LITUANIA” ___ Lapk. 22*
POLONIA”.:____ Gruodžio 6

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...................... .$1.20
Atskira knygelė.......... . ................  10c.

Adresas: TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Ėalls, N. Y.

riems Kristaus 
meilė yra svetima, 
josi Jo kryžiaus, 
si . esą krikščionys 
kai, sakosi mylį Dievą ir ar
įima, bet myli tik tolei, kol 
toji “meilė” nesusiduria su 
.savymeile, kol nereikia pa- 
Įsiaukojimo, savęs išsižadėji
mo; kol nįękas jų neužpyk- 
do, niekas nįeko blogo apie 
juos nepasako; kol visi juos 
geibia, prieš juos nusilen
kia, sutinka su jų nuomonė- 
jmis; kol pagundos neužpuo
la; kol nepasitaiko proga 
nuskriausti ir t. "t., žodžiu 
sakant, kol savymeilė mie
ga. Jie nesupranta, kad 
kuomet, savymeilė gundo 
žmogų paminti Dievo ir ar
timo meilę, tuomet ir ^ra 
geriausia proga parodyti, ar 
ištikrųjų Kristų myli ir se
ki Jo pėdomis, ar Jo išsi
žadi, ar bijaisi Jo kryžiaus, 
ar jį priimi. Jei pergalėsi 
savymeilę ir aukščiau už ją 
pastatysi Dievo' ir artimo 
meilę, esi tikras Kristaus 
sekėjas ir neši Jo kryžių, 
nes Jis .pats pasakė: Jei 
kasnori eiti paskui manę, 
tegul pats savęs išsižadą, te
gul ima savo kryžių ir tese
ka manę. Mato 16, 24.

SVEIKATA IR STIPRUMAS 
DĖL SENYVŲ ŽMONIŲ

Senyvi žmonės ir tie, kurių svei
kata yra menka ir tie, kurie pra
randa stiprumą, svarumą ai*ba jS- 
gą, turėtų vartoti Nuga-Tone. šios 
puikios, gyduolės labai greitai pri
duoda stiprumo ir energijos, labai 
tankiai į keletą dienų. Sustiprina 
ir atšviežina nervus, raumenis ir 
kitus kūno organus. Padaugina 
apetitą,; pagelbsti virškinimui, su
teikia ramų miegą, ir suteikia 
svarumo liesiems ir . penkiems 
žmonėms. '
. Nuga-Tone prašaliną inkstų ir 
pūslės iritacijas, prašalina naktyj 
bereikalingus atsibudimus, praša
lina chroniškus užkietėjimus, Sti
muliuoja kepenis, prašalina gal
vos skaudėjimą, svaiguli, prašali
na nusilpimą ir padaro gyvenimą 
labiau laimingesnių. VM vaisti
ninkai pardhlda Nuga-Tone su 
pilna garantija tfžganėdinimo ar
ba pinigai grąžinami. Nusipirkit 
butelį šiandie.

ŠIRVINTAL Kas negir
dėjo Širvintų vardo? Kryžių 
kryžiuos, kūpu kapuos pa
skendusi šio miestelio apy
linkė. Čia laukas kovų už 
Vilnių. Čia sulaužyta Želi
govskio smurtas, čia daug 
jaunuolių narsiai žuvo. Čia 
nedidelis būrelis karžygių 
nugalėjo daug gausingesnį 
priešą, nuklodami laukus sa
vo kūnais pasiekė net savo 
sostinę Vilnių ir jei ne san
tarvės suktų ' diplomatų 
pinklės kasžin ar bevergau
tų mūsų sostinė ?

Metai slenka.
visuomenė neuž

miršta žuvusiųjų karžygių. 
Baltais kryžiais ir skaisčio
mis gėlėmis sesučių išpuošti 
jų kapai praž} šta.

Šiais metais:Širvintų mies
telio aikštėje prie pat kelio 
iš mūsų laikinosios sostinės 
į Vilnių, pastatytas didelis 
ir gražus granito paminklas. 
Jis vaizduoja moteriškę 
(motutę Lietuvą) glaudžian
čią prie savo krūtinės mirš
tantį, perverta krūtine, jau
nikaitį. <-

1927 m. 15 d. rugpiūčio į- 
vyko pašventinimo iškilmės. 
Miestelis paskęsta vainikuos 
ir gausiuose, ore plevėsuo
jančiose vėliavose. Visais 
keliais plaukė į Širvintas 
minios žmonių.

10 vai. ryto vyriausybės 
ir organizacijų atstovai pa
sitinka atvykstantį į Širvin- 
tus Valstybės Prezidentą, 
dimą Karo Vado generolo 
Žukausko, generolų Bulotos, 
Glovackio, daugelio aukštų 
karininkų ir šiaip įvairių 
valdininkų.

Po iškilmingų pamaldų J. 
E. Kaišedorių vyskupas 
Kukta šventino paminklą. 
Pašventinimą lydėjo armotų.

šūviai. Vyriausybės įstaigos 
ir visuomenės organizacijos 
apdeda paminklą vainikais. 
Čia pasakyta daug gražių 
kalbų. Ypatingai įsidėmėti
ni, maždaug" šio. pulkininko 
Skorųpskio žodžiai: Laido
jome šiuos karžygius vos ne
didele saujelė žmonių. Iš su
lenkėjusios Širvintų apylin
kės-palydėjo į amžinojo at- 
silsio vietą tik kėli, o šian
dien atidarant šį paminklą 
susirinko dideliausios mi- 

. nios. Ar įie žuvusiųjų kar- 
: žygių dvasia užkūrė juose 

tačiau dė-l tėvynės meilę?”
Po pašventinimo, aukš

tiems svečiams pagerbti su
ruošta iškilmingi pietūs.

Po ‘pietų P. Prezidentas 
buvo nuneštas ant rankų į 
automobilių ir sp. trukšmin- 
gomis ovacijomis ,apleido 
Širvintas.

Paminklo pastatymui dau
giausiai pasidarbavo pasie
nio policijos Baro Viršinin
kas J. Juodenukas, p. p. Li- 
nertai ir Širvintų dekanas 
kun. Linertas, A. Ludjurgis 
ir daugelis kitų.
' Paminklas ir P. Prezi
dento atsilankymas sulenkė
jusiam Širvintų miesteliui ir

• apylinkei turi daug svarbos. 
: Šis paminklas bus žadinto-
> ju Širvintų miesteliui tauti

nės sąmonės ir rodys kelią
■ į mūsų sostinę Vilnių.

p RIEČIAI (Alytaus aps.) 
Čia prie raisto kai kurie ma
tė vaikščiojantį vilką. Rais
te ganosi_dieną ir naktį kar
vės, ir jau neranda kelių te
lyčių : matyt bus vilkas pa
pjovęs. Žmonės kalba, kad 
esą kitokių vilkti — ką ant 
dviejų kojų vaikščioja. Rei
kėtų toki vilkai būtinai iš- 

. naikinti. «

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
280 E, Street, South Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunas, 
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

FIn. Raštininkas — Pranas Tuleikis. 
109 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Ztelieckas,
611 E. Fiftli St, )So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. Mikailionis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko Bavo 
mėnsinius susirinkimas- kas pirmų 
nedčldienį kiekvieno mėnesio 2-r$ 
merių 694 VVashington St, Boston, 
Mass.. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau> 
gijos prirašyti.

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

Vice-Pirmininkas — L. švagfdys,
111 Bovven Sjt. Sonth Boston, Mass 

Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Third-St.,* South Boston, Misa 

Finansų Raštininkas — M. šeikis,
366 W. Broadvvay, So. Boston^Mass 

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

Maršalka — P. Kančia, s
393 Fifth Street, South Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu- 
vai. po pietų, Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė, South Boston. Mass.

STRAIPSNIS 29
18-24 mėnesių—Keturi Sykiai . -1
, Dienoj
7 ryte. — Cornmeal, oatineaĮ 

maliavų (kaip augščiau). Duok sū . J 
pienu, arba su sviestu. Minkštai 
virintas kiaušinis kas dvi ar trys < 
dienos. Kartkartėmis kapotos viš- 3 
tos ant skrudintos duonas, pieno- 
atsigerti. Sėlinu biskvitas sii ; 
sviestu, arba pasenusi duona su 
sviestu. "■ .'iBžir’jS

9 -ryte — Sunka vieno oran- £|
džiaus. '3

11 r yte. —< Jautienos, kapotos 
ar drožtos; avieiios kojelių gar- , 
durnynas, smulkiai supjaustytos r 
vištienos.. Spinačo, asparago, dy- 
nes, perkoštos virintos tomeitės,- ' ■ _ jį 
virtų morkvų. Keptas obuolys ar ' *■ 
obuolienė. Pasenusi duona su sviesi 
tu. Po 21-am mėnesiui keptos bul- A w 
vės ir gerai virti čabalbonai. s 

m.. — Vištos ar avies bnl^ 
su ryšėmis ar pasenusia

Kiaušinienė, ryžių pudin-
jonas 
duona, 
gas, virtos slyvos. Sėlynų biskvi
tas arba duona sū sviestu. .i

6 vak. — Manavų ar kitų kvie- 
tinių košeliij (virtų po dvi valan- 
di). Duok vieną ar tris šaukštus, 
su pienu, ar duona su. sviestu. * '

Pastaba. x Kūdikiui reikia duoti 
iųažai mėsos iki septynių metų. Ir 
mėsos porcija vaiko valgiuose tų- - 
ri būti duodama tik svkj dienoje 
ir labai mažai. Jei sistema susi-r 
d^ro iš riebių valgių, turinčių pro
teino, kaip i kiaušiniai, pupos; gar
niai, žuvis, tai mėsos galima visai - 
neduoti, nebent rekomenduoja gy
dytojas, -

Motinos, kurios turi kūdikius - 
bet negali jų žindyti, stipriai re
komenduojama Borden’s Eagle 
Pienas dėl bonkhčių. Tai pui
kiausias pienas sumaišytas su 
gryniausiu cukrum. Boruen’a-'' 
Eagle Pienas yra maistas, kuris 
stato vaikams vikrias kojas ir 
stiprius kūnus. Jis duoda vaikui 
svorio reikalingo jo sveikumui. Ji 
rekomenduoja gydytojai dėl jo 
augštos kokybės. Jei nežinai kaip 
vartoti Eagle Pieną, iškirpk ku
poną iš telpančiu apgarsinimų ir 
gausi visai dykai visas informa
cijas. kaip prižiūrėti kūdiki ir sa
ve pačią. _ ''

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

“žvaigždi’*;y y
. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvaigždėj’ yra švenč. Jėzaus širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune: ,

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toj t Trijų Išminčių žvaigždė, ji nbri ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.
5 '‘Žvaigždes kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
tus metams.

Adresas: “žvaigždės“ Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Uthuania. *

r



COOLIBGE’IO ĮPĖDINIS

tarė mano pažįstamas,
Vertė V. T

Žiūrėk, Tamsta,
— Štai ponia Mūraškįenė su 
Matai, Tamsta ?

> Brig. Pulk. F. McCoy, pa
skirtas Prezidento tvarkyti 
'rinkimus Nikaragvoje 1928 m., 
pribuvo į Managua, Nikara
gva, kur jis buvo perstatytas 

: Prezidentui Diaz.

ausiai paklausiau aš, 
kelĮiėsu ploną, kurte stovi Salia orkestro t

Baltose kelnėse ? — net išsižiojo mano pa
žįstamas. — PrakrapŠtyk, meldžiamasis, akis! 
Ten, tiesa, stovi ponas, bet kokios jo kelnės nc-

Pir- 
pasibaigus, laiko antrakto, mes

tcdthį. padarė mahe pasityčiojimų ir mis- 
acijij objektu... O aš tai pet nejĮastehej^ui 

Iš phidžios jis nežinojd, kad aš trurtipatp- 
gis. Sužinojo jis tai visai pripuolhmai 
nitai ti

Voldemaro valdžia užda
rius burną opozicijai manė, 
kad Lietuvoje viskas gerai, 
kad valdžia gali apseiti be 
kitų.partijų talkos ir laužy
ti konstituciją. Jš to auto- 
hipnozo neprižadino jos Pa
jaujis su kompanija. Nori
me turėti vilties, kad Tau
ragės įvykiai išmuš iš val
džios tą nelemtą savęs gar
binimo ūpą.

“Draugas” teisingai pa- 
_stebi: . _—--------- — •

(Tęsinys)
II.

stovėjome belle-etage’o ložoje, ir mano pažįsta
mas žiūrėjo į publiką. Aš stovėjau šalia jo ii 
žiūrėjau į neaiškias veidu dėmes, slenkančias 
pro mano akis.

— Matai, Tamsta,
— štai naujas francūzų pasiuntinys!

— Kamei!
— Štai, žiūrėk, Tamsta,

ties, pažįstama: 
vo dukterimis.. . Matai, Tamsta ?.. ji savo ložo- 
je kaž ką apie Tamstą kalba... ir piršteliu gra- 
žioja... ' :

— Tur būt, — pamaniau aš. — aš su jais ne* 
pasisveikinau, o Muraškienė niekuomet to ne* 
dovanos.

Maloniai šypsodapiasi pasisveikinau aš (r sg • 
Murrtškinų šeimyna, nors nei vieno ją nemacuttL . ’

Tą vakarą mano pažįstamas parodė ncpaprad* « 
tai daug rūpestingumo: jis kas minutė surasdavo ' 
akims vis nauji! žmonių, kurie anot jo daryda* 
vo man pasveikinimo ženklus, šypsojosi man; ir ♦ 
aš visiems tiems asmenims, nuduodamas. M.: 
.mos matau. atsakydaVnu šypsenomis, galvug i 
linkterėjimais... »

(Bus daugiau) ----- J*

“Jei tuoj po pervartos iš-
- pildyta konstitucijos dėsniai, 

reikėjo ir toliau jos nelaužy
ti, tuonlet nebūt reikėję per 
taip ilgą laiką nešioti nele- 
galės vyriausybės vardą.

“Tol, kol vyriausybė nė- 
atstatys konstitucijoj, numa
tytos tvarkos, kol teisėtai ne
praveš nauju rinkimą, tol 
galima laukti įvairią eksce- 
SŲ/ir riaušią, kurie silpnina 
tautos ir valstybės pajėgu
mą.

. “Pastarieji skaudūs įvy
kiai gal bus aklinas greičiau 
eiti prie, to, prie ko prieš 
šešis mėnesius jau turėjo 
būti -prieita. Be to, ar nepa
ragins tautininkus nusileisti 

; iš aukštybių ir kviest talkon 
kitūs tautiniai ir valstvbi- , t •
niai nusiteikusias partijas. 
Bet tok| žygį darant, tauti
ninkams reikėtų keisti' savo 
nevykusią politiką.”

Už piptną sukilimą kalti 
sukilėliai; už kitus bus kal
tinami tautininkai — ir tei
singai v -

simato, nes baltai apsirengusi ponia ji užstoja. 
Klausyk, Tamsta... Tamsta velnioniškai ap
žlibęs!?. .

Tačiau aš tai energiškai užginčijau. Tas ma
no akyplėšiškumas suerzino jį. .

Jis nutvlo, bet po valandėlės, žiūrėdamas f 
apačioje judančią minią, tarė:

— štai eina Tamstos pažįstamas Petruchinas- 
Jis pasveikino Tamstą. Kodėl Tamsta neatsakai 
jam ?

Persisvėręs per barjerą, aš, maloniai šypso
damasis, palingavau į erdvę galva. .

sakė, palietes mano pe-

KIEK YRA 2VAIG2DRIŲ?
Ilgą’laiką mokslininkai ne

galėjo tiksliai pasakyti, kiek 
yra danguje žvaigždžių. Da
bai* žvaigždžių skaičius jau 
ne paslaptis. Paskutiniais 
metate astronomams pavyko 
apytikriai sužinoti žvaigž
džių skaičių.

Žmogaus akimis, be padi- 
dinančių stiklų, matomų 
žvaigždžių skaičius nedidelis. 
Apvažiavus vjsą žemę, gali
ma būtų priskaityti apie. 6,- 
000 tokių, paprasta akimi, 
matomų žvaigždžių. Bet, 
daugybė žvaigždžių yra, be 
prietaisų matyti negalima. 
Tačiau, astronomijos instru
mentams tobulėjant, pavyko 
priskaityti vis daugiau 
žvaigždžių. Mokslininkai vi
sas žvaigždes, pagal jų di
dumą, suskirstė į šešias rū- 
v • 
SIS.

Neseniai astronomui C. 
Abbot pavyko, smulkiau iš
tirti paukščių kelią sudarau- 
eių zvajgzdzių skaičių. Jo 
nuomone, paukščių kelią su
daro 30 milijardų žvaigž
džių. Kiti mokslininkai, ta
čiau; tvirtina, kąd tas skai
čius yra žymiai perdėtas.

(“Mūsų Rytojus”)
. . ~ ■" f ■" ■—=

gu gali tikėtis nominacijos 
ir Dawes... ’Hughes yra jau 
senas — 65 m. ir jau yra vie
nus rinkimus pralaimėjęs. 
Bene du žymiausiu kandida
tu bus Hoover — Rytų in- 
dustrijalistų kandidatas ir 
Lovden, Vakarų taimerių 
kandidatas. Loįvden nėra ži
nomas Rytuose, tuotarpu 
Hoover yrą gerai žinomas 
visur, visur turi gerą var
dą. Mississippi potvinio me
tu jis įgijo daug populeru- 
mo beteikdamas pašalpą nu- 
kentėjusiems. Reikia taip 
pat atsiminti, kad didžiulės 
Rytų valstijos pasiųs žymiai 
daugiau delėgdtų į konven
ciją.

I - - 'F r ».- . '•>
A * — > ? • ■ .

Čia tuotarpu sustosime. 
Reikią dar gerokai palaukti 
su tolimesniais spėliojimais.

Sandariečių redaktorius 
besidžiaugdamas Romano 
nelaime stato klausimą “ar 
Smetona bus pasimokinęs iš 
Fullerio?”

Matyt ’ redaktorėlis nori 
gauti “džiabą” pas Smeto
na.”

Kitą metą prezidento rin
kimai. Laikraščiuose kas
kart ‘daugiau spėliojimų, ko
kie kandidatai bus republi- 
konų ir demokratų partijų 
nominuoti. Paspėliosime tad 
ir mes.

/

‘Pradėsim nuo demokratų. 
1924-ais metais demokratai 
turėjo du labai žymius kan
didatus: McAdoo ir Smith. 
McAdoo rėmė pietinių val
stijų Kukluksai, Smithą, ka
taliką, šiaurryčių didmies
čių demokratai. Demokratų 
konvencija traukėsi labai il
gai, bet abi frakcijos nė ne
manė nusileisti, ir todėl nė 
McAdoo, nė Smitli negalėjo 
būti nominuoti. Teko nuskir
ti “tamsų arklį” (dark 
horse — taip vadinama ne
žymūs kandidatai) Davisą. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, de
mokratų “tamsusis arklys” 
linkimus pralaimėjo.

Nesenai McAdoo ištraukė 
savo kandidatūrą.* Pasilie- publikom) konvencijoje. Jie 
ka Smith, asmeniškai turbūt turi kelius žymius kandida- 
populeriskiausias Amerikoje tus: Hughes, Hoover, Low- 
žmogus, žymiausias demo- den, Davės, Borah. Šis pas- 
kratų kandidatas į preziden- tarasis yra progresyvus, to
tus. Kita gana žymi “gali- dėl mažai turi šansų. Var-

mvbė” gubernatorius Rit- 
chie pasisakė ‘už Smithą. 
Daugiau žymių kandidatų 
jie kaip ir neturi. Atrodo, 
kad demokratai turi arba 
nominuoti Smithą, arba iš
maino sutikti, kad jie neturi 
mažiausios galimybės rinki
mus laimėti. Bet ar jie no
minuos Smithą ? Smith mat 
yra katalikas ir “šlapias.” 
Pietinės valstijos yra beveik 
perdėm demokratiškos, kuk- 
luksiškai-protestantiškos ir 
“sausos,” t., y. sausai bal
suoja, nors geria nėkiek ne- 
sausiau už kitus. Ar tie kūk- 
luksiniai-pųohibi ei j onistiniai 
bigotai sutiks nominuoti 
Smithą, labai abejotina, bet 
kitos išeities nesimato. Įdo
mu, ar sveikas protas ir lo
jalumas partijai, ar bigotiz- 
maš paims viršų.

Coolidge’ui “atsisakius” 
kandidatuoti, daug spėlioja
ma^- kas bus nominuotas re-

SIS TAS APIE TRUM 
PABĖGIUS

Daugelis, tur būt, pažįsta tą nemalonų jaus
mą, kada nukrenta akiniai, ir žifiogus pasijun
ta padėtyje žmogutis, kuriam užrišo akis. Žmo
gus, kuriam nukrito pensnez, kaip įgeltas, at
šoka nuo tos vietos; bijodamas jas sutripti, pa- 
■sitfdtikia į toliausią kambario kertę, atsiklaupia 
ir pradeda išlėto šliaužinėti rankomis. Laime, 
jei tada paMtiiikd arti ilgaregis žmogus. Jis aky- 
mirksny suras pensnez, bet ir progos pasityčioti 
nepraleis. . ' ,

— Kttr tti ieškai ? štai jie! Ečli tu, vištaki! 
Aš dažiitti pastebėdavau, kad ilgaregiai žiū

ri į tntis sti panieka ir prie progos pasiryžę iš
juokti mite. , f >

' ''Kartą vienas mano pažįstamas, nusivedęs ma
ne 
tif

SL .tucija buvo priimta 1787 
metais rugsėjo 17-tą dieną, 

jfcįį Taigi praeitą šeštadienį su- 
ėjo 140 metų nuo jos prįemi- 
mo. J. Valstijų piliečiai 
džiaugiasi ir didžiuojasi sa- 
vo konstitucija. Yra kuo di- 

§5 Ožiuotis. Ta konstitucija 
|fe^buvo pavyzdžiu kitų šalių 
fe?;’ 'konstitucijų rašytojams, ji 
||y'',yra politinio. J. Valstijų gy- 

Veninio pamatu. -
Kaip kiekvienas žmogaus 

K.; .padaras J. 'V. konstitucija 
sfcį,. nėra tobula. Ligšiolei prisė- 
Įk jo ją taisyti net 19 kartų. 
gfe.į-Nevisas tas pataisas galima 
pi; „teisingai pavadinti pataiso- 

mis. • Pav. 18-toji “-patai
te' sū” vra labai kenksmingas P'- * - 'gikonstitucijos pagadinimas: 

tai prohibicijos “pataisa.”
Čia mums nerūpi anali- 

žuoti j. V. konstituciją.
■ Mums čia labiau rūpi pastų- 

II bėki, dėlko ji teigiamai pa-
- veikė į J. V-jas,' bet nepajė- 

įir. padaryti beveik jokios į- 
takos kaikuriose kitose ša- 

Į|f lyse, kurios ją pasekė savo 
į konstitucijose. Šveicarija, 
jį : ' Australija, Meksika ir daug 

kitų Pietį], Amerikos respu- 
| ' blikų /ėmė pavyzdį iš J. V. 

konstitucijos. Šveicarai ir 
< australiečiai tvarkosi pavyz- 

" dingai — Amerikos gi loty
nų respublikos, išskyrus ke- 

| lias, tvarkos nebuvo ii* nėra: 
konstitucija tvarkos nefnešė, 

Č * nes ten dar daug yra pilie- 
F '"'čių, kurie tebemano, kad jie 
l ' Vra vyresni už konstituciją.

Konstitucija skelbia, kad pi
lį liečiai renkasi sau valdžią 

balsavimu,—bet diktatoriai 
į. Užmeta jiems valdžią gink- 

lu. Reikia pripažinti, kad 
t ne visi tie diktatoriai yra 
' avantiūristai, kuriems terū- 

įž pi tiktai asmens ambicija ir 
g * pelnas. Yra jų tarpe ir tik- 
O rų patrijotų, bet jie nepajė-

. STOTIS

Elektrą mums patiekįą ge
neratoriai. Generatorius tu
ri varyti koki nors jėga, nes 
kitaip jie negalėtų gaminti 
elektros. Automobiliupse 
juos varo arį>a motoras, *ar-4 
bą jie yra pritaisyti prie ra
to ir sukasi automobiliui va
žiuojant. Elektros stotys va
ro generatorius tankiausia 
garinių mašinų pagelba, bet 
į tąxdarbą; paskutiniais lai
kais, kaskart labiau įkinko
mos upės. Kur yra upėse 
kriokliai, ten juos įkinkoma; 
kur jų nėra, ten daroma už
tvankas. -Visiems gerai ži
nomi Vandens malūnai. Pa
našiai kaip malūnuose, van
duo kad varo girnas, taip e- 
lėktros gaminimo stotyse 
vanduo varo generatorius.

Aišku, kad kurkas pigiau 
atseina gaminti elektrą van
dens pagelba. Bet ir to dar 
negana. Bandymai yra da
romi pastatyti tas vandeni
nius elektros gaminimo sto
tis- taip, kad galima būtų 
apseiti beveik visai be darbi
ninkų, t. y. kad jos -veiktų 
automatiškai. Tokių auto
matiškų maži! stočių yra jau 
gana daug, \bet statoma ir 
didesnių ir jos veikia pasek
mingai .

Šios rūšies didžiausia pa
sauly stotis vra Searsburg, 
Vermont. Jos generatorius 
gali gaminti elektros iki 6,- 
500 arklių jėgos. T.a stotis 
dilba be iįuolatinio darbinin- 
ko. Retkarčiais tik prįsei-^ 
na, peržiūrėti;- ar Viskas yra 
tvąrkoje, ar mechanizmas 
gerai išteptas ir išaliejųotas 
ir nustatyti tam tikrą me
chanizmą kontroliuojanti 
kiekybę. Jei kas pagenda, 
arba perdaug įkaista, van
duo automatiškai užsidaro ir Z ' ¥ '
visa mašinerija sustoja.Kuo- 
met įkaitusioji dalis ganėti
nai ataušo, vanduo automa
tiškai atsidaro ir turbina vėl 
varo generątorių ir siunčia 
elektros energiją į distribu
cijos stotį, kuri yra 100 my
lių atstu, MUlbury, Mass.

apačioje, palei 
ložą, kurioje sėdi dekoltuota pilkai apsirengusi 
moteris. ’ * . ‘ .

Aš norėčiau prisipažinti, kad jokios ložos ir 
jokios pilkos ponios visai nematau, bet, bijoda
mas betaktiškų pasityčiojimų, nutylėjau.

Persisvėręs per bajerą žvilgterėjau užleistoje 
uždangalo pusėn ir, tartum pamatęs pasiuntinį, 
sušukau: ' .

I I f •

—»A, matau, inatau. Štai jis.
— Ne čia t Tamsta visai ne šiton pųsėp žiūri,.. 

Kairėje pusėj, palbi antrąją ložą?*
Aš pasukau grtlvų. kairėn ir, Žiūrėdamas taip, 

kad jis nepastebėtų mano klaidžiojančio žvilgs- 
ttio, pasakiau: ).

— Stebėtina! Jis ką tiktai išėjo. Kaipgi 
Tamsta jį galėjai matyti ?

— Pagaliau apie ką Tamsta kalbi t — sumi
šusiai paklausiau aš. — Ar apie tą aukštą baltose

Jungtinių Valstijų konsti- gia išeiti iš užburto revoliu
cijų ir kontr-revoliucijų ra
to sykį į jį patekę.

t
J. Valstijos tvarkė savo 

politinį gyvenimą sulyg kon
stitucijos dėsniu. Laikas be- 
’go, gyvenimas, ir idėjos kei
tėsi. Reikėjo šį tą konstitu
cijoje pakeisti, dadėti. Ir 
taisė. Tas pataisas tečiaų 
įrašė į konstituciją ne ma
žumos kardu, bet piliečių di
džiumai pritariant. Vieną 
tik “pataisą” prašmugelia- 
vo į konstituciją gerai? orga
nizuota ir disciplinuota ma
žuma didžiumai neapsižiūrė
jus. Yra tai prohibieijos 
“pataisa.” Užtat didžiuma 
jos nepaiso ir laužo. *

Atsiminus Lietuvą liūdna 
darosi, kad tenai, konstitu
cijai dar kūdikiu tesant, ji 
neukdomą konstitucijos nu
statytais būdais, bet jau mė
sinėjama kardu ir “gydo
ma” cenzūra.

M 40 METAI KONSTITUCIJOS
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Kaišiado:

mažus

Salomėja

Giltinįu šimtai.

SIAMO KARALIENĖS LAIDOTUVIŲ VAIZDAS

■ninį veikimą ir.

kintnme, Lietuviai katali
kai

kad ir $5,000,000 
tikreny-

Jfira visados besote 
Renkasi aukas.. ' -

ir nebegalima.

esti be gyvenamųjų vietų: 
kaimų, miestų ete.; kuo di
desnis gyventojų skaičius,

įelbėtiį. visoms;,draugijoms, 
kaip kad ikšiol draugijos 
jai gėteja

Kaip įvykinti obalsį “ma
žiau mėnesinių mokesčių 
pašaipiuose draugijose gi 
daugiau pašalpos” šiuo tar-

n&nkštmamos. Pavyzdžiui 
pavartosiu šioje vietoje mū- 

vietines pašalpines drau
gijas.

mis. . ' •
Kiek Leko patirtų po [ka

pais -ne kokios duobes neras
ta: jie vien tik supilti, nes 
ir dabar aplinkui kiekvieno 
milžinkapio dar galima pa
stebėti nedidelį. įdubimą.

Turiu prisipažinti, kad

nei bus tas įdomu sužinoti 
galėsiu kitame straipsnely
je išdėstyti '

Gal ne vienam atrodyti, 
kad panašios rūšies Federa
cijos taktika būtų atkreipta 
prieš Susivienijimą^ Labai 
klystiį, kas Taip manytų. 
Juk Visos vietinės kolonijų 
pašalpines draugijos nieko 
bendro su Susivienijimu ne
beturi ir nebeturės. Siauras 
separatizmas nedaleidžia 
joms prie Susivienijimo dė
tis, kad ir ant bedugnės 
kranto jos stovi. Tuo būdu

išvada — gyventojų 
ta nemaža? ne kiekSŠ! 
juk numirėliui supildavo 
pa, ši gurbe tekdąvb žg 
niem asmenims, tautoj 
dams, kiti tiesiog būvi 
kasami žemėn, kaip 
■bar. i < ;

Nėra abcjoj imo,, kąc 
kapai priklauso mūs^ 
stAbmeldiškai' senovėje 
koma mūsų istorikų ir i 
randama Mindaugo sO 
Vorutė: kažin.' o. gal iiy .^2 
čia būta? Beižoniu kai

? kesčių užtekdavo ne vien bė
gamiesiems. iškaščiams ap
mokėti, bet dar šis-tas pasi
likdavo rezervai. Šiandiena 
gi paprastų mokesčių neuž
tenka, bet ir sutaupytas re
zervas priseina paliesti tam, 
kad apmokėjus pomirtines. 
Rytas kurs iš mūsų tarpo 
pamąsto apie pavojų, kurs 
gręsia toms, visoms, draugi
joms, -kuoųiet jos atsidūrė 
toje sunkioje padėtyje. Juk 
štai tik pašvaistykime: pa
vyzdžiui, draugija turi 50 
narių ir $5,000.00 sutaupy
tų rezervip Tokioje padėto
je, kaip kacTvos tik esame 
paminėję, nariai nėra tikri 
savo pomirtinės ir ligos me
tu pažadėtos pašalpos. Kaip 
tai ?. Štai zkaip. Pomirti
nė pašalpa tankiausiai sie
kia $200.00 tose draugijose. 
Vadinasi, dėl 50 narių rezert 
voje turi būti ne penki tūks
tančiai dolerių, bet $10,000. 
O -kur dar pašalpos pinigai, 
jei paprastais •mokesčiais 
pašalpų ligoje sunku" pa
dengti. .. Štai, koks apverk
tinas padėjimas mūsų mažy
čių - pašalpinrų draugijų 
kurtos nesusirišusios su Su
sivienijimu.. Visos tos drau- 
gljos stovi ant , bedugnės 
krašto, ir nepaisant gan 
aukšto mėnesinio mokesčio 
atsižvelgus į nežymias pašal
pas nariai tų draugijų netu
ri' užtikrinimo, kad jie bus 
patenkinti. Gi tolimesnė to 
pasekmė dar liūdnesnė, nes 
visų tų draugijėlių pini
gai bendrai/sudaro gan- žy
mų kapitalą apie $200,000. 
Toji gi suma laikui bėgant 

nepatenkinus 
draugijų narių. 

10.000

r
____ ,__________
,. i Ą'l 

Aš bijau kad Tu nenfjįrį > 
Tyčia tik sakai. ' 

mudu, neturėdami pakanka- Alai! baisu—žinau, kadrinį 
mai laiko ir spėkų, kiek tiek Skiriasi takai. t'TTį
paknaisioję pametė va darbą, •
tad paskutinio žodžio apie. Nebaisu .jaunai pražūtį 
tų dviejų kapų slaptis ir su- Mirti nebijau. : 
dėti tarti nesiimu. / Sėt jei myli nors trupuįl • 

Milžinkapių gausumas, jų Dar gyvensiu Tau! .
papuošimas akmenimis, au- . ■ • 1 ' .=s^asd^

kurai leidžia manyti, kad tai Viską žmogus šiam parii 
nėra pripuolamos žuvusiųjų] ly gali iškęsti, tik ne latį 
kovoje kapinės, bet nuolati- be pertraukos.—Poetre. t.; 
nes, pastotios. Kapinės, ne- „ • \

drąsiai, — pirmyn,!..
Kymantas

nueis vėjais, 
pašalpinių 
Aiškiau tariant, 
lietuvių delei mūsų netvaru 
kos ir nepaisyndo liks, nu
skriaustu, ir keiks kol bus 
gyvi “veikėjus...” .
--Tolėsniai, pasvarstykime 
net paties, “didžiulio” Susi
vienijimo likimą. Gal Susi
vienijimas tvirtai stovi ? v. 
-Tikrai norėčiau, kad toji 
mūsų organizacija būtų ga
linga ir todėl šioje vietoje 
savo pažiūras į ją pareiškiu.

L.. R. K. Susivienijimas 
stovi 100 kart Tvirčiau negu 
kad “laisvamaniškas” Susi-, 
vienijimas, bet visgi ir jam 
gręsia’pavojus. Susivieniji
mą daugumoje-sudaro Denn- 
sylvani jos mainieriai ir žmo
nės suaugę tarp 35-60 metų 
am&atis. Nesu tikras, bet 
manau kad neapsiriksiu ma
nydamas, jog vidutiniškas 
ąųažiusvsuaugnsių narių Su
sivienijime dabartiniame lai
ke yra 40 metų. Tas gi itin- 

j jžius yrd pavojingiausias vi
soms apdraudos draugijoms, 

. — reiškia ir mūsų Susivie- 

. nijimni. Statistiniai davi
niai rodo, kad tame amžiuje 

i miršta 36 nuoš.
Dabar pradėta Smarkiai 

■ darbuotis toje kryptyje, kad

skandino daug gyvulių ir sunaikino 
vo vienas iš 
mitri stotį, 1
' 7 7^ ' ; . .j'

kimo Centras! Kuo būdu'?,'. 
Federacija tatai- gali atsiek
ti labai lengvu būdu, ’4t Pa~ 
kviesdama juos prie organi
zacinio darbo, — suteikda
ma jiems .savo direktyvą. 
Trys, keturi, arba penki pą- 
rinktiniausi žmonės vado-; pu/delei trūkumo vietos ne- 
vaujant Federacijai tūks--bedėstysiu, bęt jei visuome- 
tantį kartų daugiau pada
lys, negu šiandieną jie išsi
blaškę nuveikia... Tuo bū
du visos mūsų idėjinės orga
nizacijos ir draugijos ūmai 
sustiprėtų: -atsirastų - gyvu
mas, kiltų energija ir nebū-. 
tų reikalo riipmtfes tų orga
nizacijų išjudinimu iš su
stingimo. \ •
- Sekamai, tai palaipinės 
draugijos. Dabartiniame lai
ke Federacija jokiu būdu 
prie mažyčių vietos pašalpi
nių. draugi jų. negali prieiti. 
Kodėl ? Todėl, kad jos turė
damos po_£prjį tūkstančių 
dolerių atsargos pašalpai — 
ir nenumai^dĄmos savo tra- 
gingos ateities begalę išdi
džios, arba jei išdidumo ųe- 
pžtrddo, tai perimtos baime, 
kad dideliomis pastangomis 
sutaupyti centai nepakliūtų 
į svetimas rankas £kad ir 
Federacijai). Man atrodo, 
kad kitokiu bįjdu išaiškinti 
to. Federacijos -nepaisymo, 
kuris daugel iose^pietose pa
sireiškia 
Kaip gi pergalėti tą-baimę ir 
kartais pasireiškiantį išdi
dumą ? Nesunku. Visupir- 
ma mes privalome nušviesti 
plačiai tų draugijų tikrą ir 
-nelinksmą ateitį sulig to, 
kaip nudieųų aplinkybės nur 
rodo. Ilgai netrukus visi su
pras saro tragingą padėtį. 
0 kuomet supras pavdjų, 
iuųmet ieškos išeities.

Išeitis yra tik tą , vieną, 
kad Federacija ištiesų- vi
soms pašąlpinėms draugi
joms pagelbos ranką, ir gar
siai joms pasakyti: 'mažiau 
m ė. n esiiuiif mokesčiu ir dau
giau pašalpos. Kuo būdu tas 
įvykinama?.. Man teko .šį 
projektą apkalbėti nuodug
niai su apdraudos sistemos 
ekspertais, ir esu tikras kad 
tas galimas daiktaš. Fede
racija tokiame atvejuje at
rastų galybę naujų prietelių, 
šustiprėtil finansiniai ir mo
raliai. Šiandieną kiekvie
nas taip galvoja: rasysiupS- 
prie tos organizacijos kun 
jfiari šį-tą duodą, šiame ar 
kitame reikale gelbsti. Lig^ 
šiol Federacija sumaniai 
tvhrkė:rinktiavas: įvairinus 
tikslams,’*— dabar yra lai
kas, kad» Federacija sutvar- 

įrašius kuodaugiausiai vai- derdcija, — Katalikų Vei- kytų

pinėmis draugijomis ir turi 
_ inaždaug sutaupytų pinigų 

. apie $5,000.00 ' kiekviena.
Reiškia bendrai visos lietu
vių katalikų draugijos Ame
rikoje vertos yųa $5,000,000. 

; fai ne juokai' bet mflžiniš- 
ka galybė visais- žvilgsniais! 

r Tuotarpu. kad ir 50,000.1ie- 
barių katalikų yra organi-

- zuotų,
mums priklauso,
beje mes esame nykštukais, 

I ; * — kiti mažai su mumis skai
tosi, esame nustumti į tamsų 

7? kampą, — stovime susirūpi- 
* . nę nesurasdami išeities*.
.-.7 Kodėl mes atsidūrėme to- 

kioje padėtyje?. . Štai ko- 
d**

- Kiekvienam aišku, kad jė- 
8’08 nemankštinamos, jei ne 
nyksta, tai tikrai sustingsta. 

. • Taip pat ir mūsų organizaci- 
' jų milžiniškos pajėgos su- 

’ stingo, nes nėra teisingai

je\ jokio nuostolio ’ nebeturi. 
Atvirkščiąų Federaciją ap
saugodama mažytėles drau
gijas nuo pražūties palai
kys lietuviškų katalikiškų 
pašalpipių draugijų pasiti
kėjimą mūsų visuomenės 
tarpe. Gi pasitikėjimui e- 
šant ir Susįvieniijmas lai
mės.

Taip tai atrodo bendrais 
brtiožąis nušviestas mūsų or
ganizacijų tupčiojimas vie
toje.’ Gerai būtų, kad pa
tyrę ir«nusimanantieji mūsų 
veikėjai tąrtij -savo žodį ta
me klausime. Gi paskiau, pa
darytume išvadas ir jas vy-

zomų baznymenų ir avalas, 
kuriojaūkųose'yra maždaug 

dy
džio. Daugelis jų yra7 apva
lūs,’ nuo 2-r4 mtr. diametre, 
įvairaus aukščio nūo iki 
2 m., aplinkui apdėti ap
skritais akmenimis. Di<įžiau- 
sis milžinkapis, turįs apie 
20 m/aųkščio ir 60. m. diam., 
dailiai supiltas, dabar hie^ 
džiais pasipuošęs, kaip kok
sai karalius, iš aukšto žiūri 
į sdvo pavaldinius 
-milžinkapius. Truputį ato
kiau, 'tarpukalnyje yra. ak
menimis išmūryta kūdra ir 
dabar dar naudojama gyvu
liams girdyti. z* '

Žmonėse nėra užsilikę j o- 
kių padavimų bei pasakų a- 
pie šį sei\>vūs kapinyną, iš 
ko galima spėti jį labai se
ną esanti . / . :

1924 m., vasarą, su savo 
draugu, vietiniu klebonu, 
kun. S. Rudžioniu nutarėva 
bent du kapu pakasinėti.Mu- 
du bekasdami rado va: su
krautą iš akmenų ir molio 
nedidelį keturkampį aukurą, 
ąnglių, pelenų kaulų lieka
nas ir ieties geležinį perde
gusį iešmą.

Aišku, kad ant tų auku-1 ” 7 -
n j buvo deginami žymesnių-’» ' * * - f C
jų asmenų lavonai kartu su Šiandien man visur vžfei 
jų mėgiamaisiais daiktais; o Mirties pranašai, r?: - £1 
sudegus lavonams, toji vie-' žiūriu mūsų ląivą genas 
ta buvo apkaupoma žemė-!

tuo didesnį plotą 
ir kripės. Beižo:

ke pastarųjų Seimų reiškią 
susirūpinimo .kailiuk toji- 
mėsnės save darbuota vys- 
tjrjno^r tas stmu^fnmtnas. 

, patyriamas ne vien šiais me- 
- ' tais, bet jau nuo kelių metų!

Tie paties nutarimai daro
mi veik kiekvieną Sehpą,- d 
siekinių, kai nėr, taip nėr.’ 

■ Atrodo, būk mes patekome į 
kažkokį sukuri iš kurio ne
bepajėgiame išeiti.' Kame 
priežastis to iįgo tupčiojimo 
vienoje vietoje?.. Ko trūks
ta?.. Kame išeitis?.. Pasi
stengsiu šioje vietoje pana
grinėti x ?

Kad nutiesti mūši} veiki
mui pamatai yra sveiki, tvir- 
ti,;geri — nieks mūsų nedve
joju. Turime visokios rū
šies organizacijų, kurios api«- 
ma tisą mūsų visuomeninį 
gyvenimą,—turime irgi Vei
kimo Centrą, kuris privalo 
vis . mūsų veikimą suvieno
dinti. Ar tame mifsų tiks
las, kad vien “turėti” orga
nizacijas ? O ne! Mūsų tiks
las, • kad visos organizacijos 
veikti;, ir atneštų teigiamus 
vaisius. Ar mūsų organiza- 
cijocrveikia ?.. Kur tau ne
beveiks: paskaitykime, laik
raščius, kiek tai pagirimų, 
kiek “veiklumo,” kiek did
vyrių atrasime^ net pavydas 
iipa, kad “kitiems” taip pui
kiai sekasi, o tau žmogeliau, 
tai viskas taip sunkiai lig 
girnas sukinėjant net pra- 

v kaitas liejasi, jei nori ką 
nors, kad ir nežymaus, bet 

> »• ■ ^.l^diiiaą,
• mes veikiame, bet mūsų Vei

kimas yra tankiausiai “blo- 
fu;” neatneša teigiamų, pa
sekmių. Nepasibijokime drą- 

• šiai pažvelgti gyvenimui į 
akis. Ir taip.

Amerikos lietuviai katali
kai tuH sukūrę virš 100 pa
rapijų. Kiekvienoje parapi
joje atrasime nuo 5 ligi 15 
draugijų* Bendrai tat turi
me' virš 1000 draugijų. Kiek
vienoje draugijoje vidutiniš
kai skaičiuojant susiburia 
50 narių: išviso tuo būdu su
sidaro 50.000 organizuotų 
lietuvių (begalo atsargiai 
skaičiuojant). Didesnė da-

teiktų šviesos mūsų istbri; 
kultui, kultūrai ir kasdili 
mūsų bočių gyvenimtį^

Deja! Beizonių dvąj^įl 
dalytas, milžinkapiai 
pat kažin kam teko; 
limas daiktas, kad pat& 
ūiilžirikapių vietoje žadi 
avižos, miežiai, ar ki^k 
vai; o jie, išnykę nuo įei 
paviršiaus, nusineš amžn 
vėli savąsias gilus šlapes 
pie mūsų tautos praeitį.^ 
tinkamos Įstaigos skubiai 
s'iiūpiriie jų likimti.
~ ~ - - • ' ■ • <

tai: saugiausio’ amžiaus jau- 
nimas'(tiu*P 20 įr 35jmėtų) 
prie • Susivienijimo nepri
klausą
. Jei'tat “bizniškąir veda
mos Šimtų milijonų dolerių 
vertės apdraudų kompani
jos saugojasi. kad nepatekus 
tokion padėtim kokiOii,šiMTi- 
diena pakliuvęs \yra mūsų 
Susįtfienjimas, ‘nes tas grę
sia “bankrotu? — tainėra 
dvejonės, kad Susivieniji
mas, pėra "taip tviytas/kaip 
kad paviršutinai žvelgus ai- 
rodo. _ ■'

Duok Dieve, kad klysčiau, 
bet kol kas esu tikras, . jog 
tiesą rašau.

'Sekamai prisižiūrėkime 
mūsų idealinėms organiza^ 
ei joms: “Vyčiai,” “Moterų 
Sąjunga,” “Darbininkų Są
junga;” “Giedrininkai,” pa- 
gaįiaus mūsų spauda. • ' 

Visos tos, organizacijos 
bendrai paėmus yra aukštos 
reikšmės. Jose susibūrė ge
ni norų, pasišventę visuo
meniniam darbui žmonės. 
Ko joms trūksta ?... Suge
bančių ir laiką turinčių žmo
nių — veikėjų. Duokime 
pjūklą tam, kuris nepripra
tęs jį valdyti, kas iš to Iš
eis ?... Keverzos, balodos, 
ųūvargs, prakaitu apsipils, 
o rąsto neperpjaus, nepai
sant kad iri geriausius norus 
turės jį supjaustyti. O juk 
privalome žinoti, kad visuo
meninis veikimas daug keb
lesnis negu pjaustymas rąs
to: organizaciją valdyti taf 
ne pjūklu mosikuoti. Virš 
to,, mūsų veikėjai tankiau
siai kasdieninį duonos-kąsnį, 
iš-savo “veikimo” nesudaro, 
— nesusipratėliai susidėjęs 
su katalikybės priešais pur
vu juos apdergia už jų triū
są, — štai jų alga! Vadina
si, mūsų veikėjai visuomeni
nį darbą gali nuveikti vien 
atliekamu laiku nuo savo 
tiesioginio užsiėmimo. Štai 
pančiai, kurie mus varžo ir 
nedaleidžia sparčiai žengti 
pirmyn. Trūksta visuome
ninki), trūksta lėšų, jiems at
lyginti, arba nenorime jų iš
laikyti. •* *

Taip tai atrodo pasitaiko
mieji trūkumai mūsų visuo
meniniame veikime.

Dabar atsiduriame tokios 
lūšies problemos akyvaizdo- 
je: kuo būdu esamus triįiku- 
įhus ir pavojus prašaliTŪi. 
Šiuos žodžius rašančiam tas, 
taip atrodo.

Naujais keliais ųepriseina 
eiti, ypatingai keblių prie
monių nėra reikalo imtis. 
Turime sumaniu žmonių sa
vo tarpe,, tik jų energija ir 
triūsas šiandiena nėra -žy
mus, nes jiė išsiskirstę, išsi
blaškę, kiekvienas skyrium 
savajame kieme triūsa, per
daug jų, tiesa, nebettirnne, 
bet yisgi vra jų tiek, kad 
šiuom tarpu subūrus jfibg į 
kuūvĄ, sukoordinavns jų vei- 
kimą,; galimetikėtis gsnj 
pasekmių. Kas juos galėtų 
suburti? O gLR. Kat. Fe-

valstijoj
rr»- ■
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ADVOKATAS IGNAS J. BASKUS

prifftary rin

už Barku

mm-

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų .. ^..........

1. Ak, myliu tave........ .........
-2. Bernužėl, nevesk pačios .
3. Gsaži čia giružė.
4. Meilė............... /..............
5. Meile uždegta krūtinė.
6. O pažvelgia.......................
1. Visuomet širdis surakinta 
8^ Penkios linksmos dainos .

miesto majoras Sullivan ir 
kiti įžymūs šio miesto pilie-, 
čiai pažadėjo mūsų jaunam 
advokatui Barkui paramą 
laimėti rinkimus. Lietuviai 
visi kaip vienas turėtų savo 
balsus atiduoti už adv. Bur
kų.

Pirmieji
kiniai įvyks spalių 18, 1927. 
Dalyvaukite- visi vvrai ir

l?rie rengimo komiteto pri- 
teda advokatai Milteris, Bu- 

Barkus, Dr. F. Pusku- 
įf$, A. Budrevičius, Petras 
dynas, Juozas Dirsa ir Mo
jus Civinskas. Rezervaci- < « * ■ " 
(galima užsisakyti pas viris- 
netus komiteto narius.

~ »l> ■> -
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HARRISON, N ,J. ni mo katile turime laikytis iš
vien nuo ištautėjimo^bringų. ’’

* •. ■ f •• - .. v
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Šv. Kaz. Parap. Kom. Rast.
F. P. tekinis |

< JSHEBOYGAN, WIS.
Naujas Klebonas

Čia susilaukėme naujo kle
bono asmeny kun. P. Garmaus.

Kun. P.' Garmus yra žino-/ • * \ 
mas Amerikos-ir Lietuvos lie
tuvių visuomenei kaipo iškal
bingas' ir daug pasidarbavęs 
tėvynei ir Išeivijai. • w

Naujam klebonui linkime il
giausių metų. K. A.

vusią L. Vyčių kuopą "gerai 
sustiprino ir ■ nariais • padaugi
no, kurios nąrių skaitlius jau 
siekia suvirš 80/ Dabar Vy
čių kuopą iškilmingai rerigia- 
sF minėti savo ‘gyvavimo, de
šimties metų jnbiliejų, 18 d. 
rugsėjo, su iškilmingomis mi- 
šiomis. O vakare didele va
kariene su įvairiu programų. 
Kaip girdėjau kalbėtojais yra 
užprašyti' Lietuvos konsulas iš 
New Yorko p_P. Daužvardisir 
“Garso” redaktorius M. Zujns 
(Aš manau kad šios iškilmės 
pasekmingai jau praėjo, nes 
anksčiaus nesuspėjau apie tai 
parašyti). Apart prakalbu, gir
dėjau kad ir kitokių pamargi- 
nimų būsią.

Dabar prie kun. P. Miežvi- 
nie, šioj kolonijoj prasidėjo vi
sai kitoks judęjiųias, ypač jau
nimo tarpe. Tiesa ir pirmiaus, 
kada buvo jaunesnis a. a. kun. 
Pr. Jakštys, daug darbavosi, 
bet paskutiniu laiku dėl ei se
natvės ir nesveikatos, beveik 
su virš kaipUu metu, netik 
kad nebegalėjo darbuotis, bet 
ir šv. mišias vargiai beatlaikv-; 
davo. Taigi per tuos paskuti- • 
nius metus nebesant kam va
dovauti, visas veikimas pradė
jo silpnėti, jaunimas krikti ir 
žmonių dvasia pulti.'. Bet kun. 
P. Miežvinis atvaižavęs į šią 
koloniją, tarsi kaip rasa iš 
dangaūs nukritusi atgaivino 
visų nusiminusias sielas. Nes 
savo gražiais pamokslais ir pa
mokinimais, pakėlė nupuolusią 
žmonių dvasią, išjudino kolo
niją prie didesnio veikimo, žo-z 
džu' sakant parapiją pastatė 
ant klojų, DaSar parapija va/ 
dovaujant kun. P. Miežviniui, 
pradeda žengti Į šviesesnę 
ateiti.

Darbai automobilių išdirbys- 
tėse sumažėjo. Fordo dirbtu
vėse dirba tik po kelias die- 
nas ir tai nepilnas skaičius 
darbininkų ir ne Visuose de
partamentuose. Čia daugiausia 
lietuvių "dirbo. ,

nas, Navickaitė, Šimulis, Kelp
šaitė, 'Gruštas, Jurgaitė, Ši- 
mutiš,;xČervokas, Gervilis ir 
keletas kitų. Kalbėjo ir pats 
p. Zdankus dėkodamas už už
uojautą ir linkėjimus.

P. Zdankus it pirmiau buvo 
‘‘•Vyties'” redaktorius ir labai 
gražiai, -sųlyg amerikoniško 

dabar iš pirmo numerio mato
me “Vyty” didelę atmainą. 
Jaunimo tarpe p. Zdankus y- 
ra labai populerus. O reikia, 
žinot, kad pt .Zdankus yra dar 
amerikoniškai sakant “single.’ 
Merginos, “ wake up!”

P. Zdankui linkime viso' ge
ro. Rep.

įžymus lietuvis advokatas, 
daug dirbęs lietuvių katali
kų organizacijose, o ypač 
Giedrininkų organizacijoje. 
Baigęs-teisių mokslus Bosto
no Universitete ir išlaikęs 
valstijos kvotimus atidarė 
teisių ofisą Worcest'ery. Ka
dangi Worcesteris yra jo na- 

;mų miestas, tai seni ir prity
rę politikieriai stato jį demo
kratų kandidatu Į 
Tarvba* iš Ward 4.

mieštoj moterys ir atiduokite balsus 
Buvęs

Susirinko apie šešiasdeširpts 
įžymiausių veikėjų irpcZdan- 
kaus draugų- Visi linksmino- 

, si ir žaidė įvairins žaislus.
Paskirtą ^valandą atvyko ir 

į p. Zdankus. Pamatęs susirin
kusius savo artimiausius drau
gus nustebo. Tai buvo tikras’ 
jam surprizas.

Po to 'šeimininkai malonius 
svečius pakvietė- prie užkan
džio. Bevalgant ir besišneku- 
čiuojant p. J. Mickeliūnas pra
kalbėjo į susirinkusius ir p. 

. Zdankui įteikė nuo svečių do
vanėlę čekį ant $120.00 ir nuo 
auksoriaus p. R. Andreliūno, 
L. D. S. nario ir įžymaus dar
buotojo, rašomąją plunksną.

P. Zdankui pasakyta daug 
kalbų ir linkėjimų. Kalbėjo 
Stančikas, S. Pieža, Mickeliū 
nienė, Andrei i finas, Mickeli.ū-

Kitos automobilių kompani
jos dirbo ir tebedirba, nes 
joms pasisekė šiek tiek Fordą 
išstumti iš automobilių marke- 
to. Dabar Fordas persitvar
ko ir daro bandymus išdirbi
nėti naujos rūšies, pagerintus 
fordus, kad išlaikyti konku
renciją.

Iš kart manyta, kad Fordui 
persitvarkyti ims apie porą 
mėnesių, * o dabar jau praėjo 
ir penki ir dar nesimato kada 
bus pabaiga.

Daug darbininkų nesulauk
dami darbų pas Fordą, prade* 
jo ieškoti kitur ir išvažinėjo į 
kitus miestus.

Fordo dirbtuvėse dirba pil
ną laiką tik “toolmakeriai” ir 
po kelias dienas tuose departa
mentuose kur gauna užsak/mų 
p^Žkryti senos-rūšies fordus,

LDS. 72 kp. Darbo iplnfor- 
macijų skyrius bedarbiaujan- 
tįems darbininkaųM, padeda 
surasti darbą’ ir knonri galė
damas mažina-darbininku var- 

. ■ ■ • . j
. o , ’

Tad, patartina visiems lietu
viams darbininkams dėtis prie 
LDS. Vargias

'i' 'A-'.fcS. A.-

ps ykores-

savo' asmeniškų dalykų rašo 
ant sau nepatinkamų asmenų.

Tarp kitų kuopos nutarimų 
buvo dar vienas, kad kuopa 
iš savo iždoK paskyrė $5.00 į 
LDS. N. Y. ir N. J. apskritį 
dėl darbuotės labo. ‘ Pinigus 
pridavė apskričio iždininkui V. 
Daubarui. • A. A.

— MIŠRĄM cęorui
Z/]2._p Ginkim šalį Lietuvos ...........................  .50
fį 13. Giesmė į Šv. Kazimer^ -y—v-r. .7 .50.
• —14. Lietuvos Vyčių Imnas ............. .. .*......... .25

15. Pirmyn į kovą............................. 50
Mes grįšim ten ...................................... .. ' .75

• 17., a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė, 

’T e) Išbėgo mergytė ....’.....................   .50
M8. a) Kaip aš buvau jaunas,

b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj........ 7...... .50 _

"19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį, 

gz .. c) Kam anksci kelcis.......... ................ .50
_ 20. a) Miela tėveli,
■įu b) Oi skauda galvelę, z
į* c) Atsigėriau žalio vyno........................... .50
s 21. a) Oi džium-džium,
> ' !b) Už jūrių,
~ ’ e) Kalbin jaunas bernužėlis,

d) Aš turėjau vištą .. .•......................... .50
_ 2z. a) Tykusis rytelis, * . 7 ;
i r b) Oi laksto vanagėlis, , ,
■«. c)Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia ” .50"
1 ^^5 t * ’ *

Visoą virš paminėtos dainos galima* gauti 
: ^“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
į draugė pnsįųskite ir pinigus. Visuomet adreąuo- 
*akite taip; //.'f
I “DARBININKAS” 5 /
į* 366 West Eroadvay . South Boston, Mass.

' 12 kuopa laikė savo mėnęsį- 
nį susirjnkimą 12 ’d. rūgs. Atė
jo nemažas būrelis narių ir be
veik visi kuopos darbuotojai. 
Fed. sekr. p. K- Krušinskas, 
kuris buvo išrinktas nuo kuo
pos atstovu ų LDS. seimą išda
vė labai platų raportą ir daug 
naujų’ žinučių papasakojo apie 
LDŠ. ir visą jos aparatą. Pa- " 
sakė, kad dabar LDS. daug ge- 
,riau stovi negu keli metai at-- 
gal, kas nariuose sukėlė gerą - 
ūpą dirbti “Darbininko” la
bui. Susirinkimas užgyrė da- x 
bartinį redakci jos nusistatymą, 
kad neleidžia “Darbininkan” 
arba trumpina
__

rej' 
dainieČiai nekartą jau turėjo 
progos girdėti puikių koncer
tų. bet tokio nepaprasto kon
certo, koks dabar yra rengia
mas, tai dar negirdėjo, nes 
duos nepaprastai didelis ir 
naujai suorganizuotas croras 
ir Šventos Cicilijos bažnytinis 
choras, Amerikos Lietuvių 
Kliubo choras ir daug ki|ų ge
rų solistų ir buvusių giedorių. 
Manoma, kad virš, septjTiiasde- 
šimts ypatų dalyvaus chore. 1

♦

Dėl patenkinimo abiejų cho
rų ir visit giedorių^ mes nu
sprendėm jį užvardinti A^ft- 
sterBamo__ Lietuvių Choras.
Pelnas eis parapijos naudai.

Minimas choras Jau lavina
si ir viskas- gerai vyksta ir 
kaip tik bus pilnai prisirengęs 
išpildyti programą, klebonas 
per pamokslą pagarsys laiką 
ir vietą.

Gal daugumui kitų kolonijų 
lietuviams bei šio.straipsnelio 
skaitytojams * bus neįtikimas' 
dalykas', kad skirtingų, 
čių žmonės galėtų išvien dar
buotis, jog tai jų politiški į- 
sitikinimai to neleidžia jiems 
daryti. Aš turiu į tai atsaky
ti t ai p^ -kad ir mes. amsterda- 
miečiai nuo politiškų nuodė
mių nesame lrnosi, vienok atsi
tikime naudingo ir rimto dar
bo, mokame stoti į eilę ir dirb
ti -išvien. Šis bendras darbas 
mums bus jau nepirmas. Mes 
pilnai tikime, kad rengiamas 
koncertas mums pilnai pavyks, 
nes visuomenė kaip girdėti,pa
tenkinta, kad -bendrai veikia
me.

AMSTERDAM, N, Y.
Geras Sumanymas

Kadangi vasaros sezonaš jau 
baigiasi ir su tuo užsibaigs vi
sokie ant~tyro ofo pasilinksmi
nimai bei išvažiavnūai, -tad šv. 
Kazimiero parapijos komitetai 
pasitarė su klebonu kun. J. Ži- 
danavičium ir vargonininku V. 
Nickum, kad jau būtų laikas

PtaSTER, MASS 
‘Dr. Landžius Atidarė

. Ofisą ' - ’
Kelius _ metus (sėkmingai 

^aktikavęs gydytojas Dr. J. 
tĮąndžius (Seymour) So. Bos- 

jau atsikraustė ir atida- 
i^.sayo ofisą po numeriu 35 
Bumbulį St.

Landžius yra žymus sa
ro profesijoje, nes yra baigęs 
Bostono Universiteto Medici- 
Btos Mokyklą ir National In- 
įįtžtute of Pharmacy. . Bostone 
ps buvo paskirtas Sveikatos’ 
departamento Mėdikos Tyrį- 
nėtoju. Lietuviai turėtų remti 
savąjį gydytoją.
/jįugpiūčio 29, 8 vai. vakare 
rengiama bankietas pagerbi
mui naujai afvykusiam dak
tarai, Juozui Landžiui. Vieta r . . ’ \
Įį-^Bancroft viešbutyje. Prie 
bankieto rengiama ir muzika- 

programa, kuriame daly- 
HftS. įžymūs IVorcesterio ar- 
pstai. Prie šio vakaro, kvie- 
Čiąmi profesionalai biznieriai 
įr plačiai visa lietuvių visuo-

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
x UŽSISAKYKĮTE_LAIKRAŠTĮ ' 

“DARBIIilIĮM0
“DARBININKAS” yra plačių# darbo žmo- 

_aių, kaip sodžiaus, taip ir miestų7- ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus isValsty
bės vidaus ir užsienio politiką. •

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kblią 
į geresnę ateitį. > ' " ,

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau- 
jakuritl, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininku būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri-- 
-dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų, skaitymų kaip seniems, taip 
ir jaumems^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 kiekvienų savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO’’Reddtcijos.Admafist^«a- 
jos adresas: Kaunas, Ncprikhmsomy'bte Ailcįti 
2-ra, LITKUANIA,

zojjo. Apsvarsčius dalykus, ^nuins, Amsterdamo lietuviams, 
pasirodė, kad niūsų parapija svarbūs ir naudinga^ ries' mū
šiais metais- turėjo nepapastai feų jaunimuį duoda gerą pavvz- 
daug išlaidų;' l&p tai: staty- >--A -.2 
mas naujos koplyčios ant pa
rapijos kapinių, taisymas sese
rims* namo, mūrinė siena, gele
žine" tvora ir’daug kitų išlai-. 
dų. Tad likosi nutarta ant 
pradžios duoti nepaprastai di- 
delis'proglainas, kokio dar iki 
Šiol aųisterdamiečiai nėra tu-

•koncertą. Nors Amster-

Mirus jų dvasios-vadui ir 

klebonui, a. a. kun. P. Jakš- 
čiui, tarp vietos lietuvių buvo 
didis nusiminimas ir gailestis, 
bet A’ukščausiojo buvo taip su
rėdyta, kad nepalikti jų naš
laičiais ir be dvasios vado. 
Taigi visus jų nusiminimus ir 
gailestį, pavertė į didžiausi 
džiaugsmą, nes vyskupijos val
dytojas paskyrė vietos klebo
nu, jauną, darbštų ir energin
gą. tik ką baigusį ankštuosius 
mokslus Washįngtono Kat. 
Universitete kun. P: Miežvinį, 
kuris iš pat pirmų dienų atva
žiavimo į šią koloniją;'SU di
džiausiu pasišventimu pradėjo 
darbuotis, kaip dėl parapijos, 
taip ir dėl vietos lietuvių ge
rovės. Pirmiausia sėkmingai 

RepJtvarkyti parapijos reikalus, or-

r



Vietinis.

sava 
čiaų-

įčio 16 d- 6 duktė

<mrminko Tam OŠ 
lž ^igh Šf/Na: 
prie vargoninko.

pą^tų ftoėįalistų t< 
balsį: “Lietuvai* nė
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BA RGENAl
Apie 40 naujų namų,W. Rovbury, 
Miltone, Mattapan ir Forest Hills 
apklinkese. Namai 2 ir 3 šeimy
nų, kiekvienai šeimynai yra gara- 

’džius. Parsiduoda tiesiai iš kon- 
traktoriaus su mažais įnešimais. 
Dėl platesnių informacijų kreipki- 
tčspas:- z - \
S > MRS. Ę. GALLIVAN,
818 E. 6th St., Sę. Bestpn, Mass.

BITĖS UĮK^BĮAVO CAM-

I ■
' Prie kampo Everett ir*Ox- 
ford gatvių, Cambrigiųj, su- 
Ji&.-pairohn^ho Curtino ap- 
skaitliavimo, apie pęnlntūk- 
stančiai Jucių, nedavė ramy- 
■bęs tos vietos gyventojams. 
■: ĮBiivo, pasiųsta pplici ja ąp1“ 
ginti gyventojus'rruo Jlūžu
sių bičių. Policija jų nearęs- 
tayo, bet pakibė, kad 5.00C 
bičių savininkas jas atsiim
tu. ?*£. ■ ••• •• ‘ •. ■’ s.<-
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LIETUVOS
ŽENKLAI
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JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRĄŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

/ “SAULUTĖ”

KAI 
DALYVAU 

tervs. Sėt 
mos kam 

Ši komedij: 
- , žm 
Galima gar 

“DS 
366Broadv

na, slenka^ vąndenyno pusę. 
Prislinkę .prie krašto, jie 
lūžta milžiniškais gabalais ir 
išplaukia į atvirą vandeny
ną.. Gletšeris teliuojasi — 
sako. jūrininkai.

si*-* ' . ' 7

Skaičių? vienu laiku pasi
rodančiu ledo kalną Atlanto 
vandenyne,: pakeliui iš Eu
ropos į-Aineriką, esti kartais 
labai didelis. Pasitaiko, kad 
garlaivis per vieną dieną, ją 
sutinka 300—400. Laivams 
arti šią kalną plaukioti yra 
todėl ypač pavojinga, kad 
tik maža t palyginti, kalno 
dalis, maždaug kyšo iŠ 
po vandens. Niekas negali 
žinoti,kaip plačiai kalno po
vandeninė, dalis yrą išsiplė
tusi, Be tOjlėdui plaukiant 

,’į pietus ir nuolat tirpstant,

RUDEI

Jei 
NAUJĄ 1

[UeL NoTw<xxf 1508 -• z

E. V. WARABOW 
į (WRUBLIAUSKAS) / 

Į LIETUVIS GRABORIUS 
I IR BALSAMUOTOJAS 
k. • 'i*
Į į 1T7P WA8mNGT0N STREOT 
Į j y j Norurood, Mas*.
t-* į--------- •
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ARKLIO KOVA ŠU VILKU

Žinios iš Vengrą sostines 
Budapešto praneša, kad 
Karpatų kaimai neturi ra
mybės dėl vilką. Įdomus e- 
pizodas sąryšy su šiuo Įvyko 
Zurija apylinkėje. Vilkai 
ten -dažnai žiemą užpuola 
[arklius. Syki du vaikinai 
pamatę, kad, senas vilkas ar
tinasi prie kumeliuku, iš' 
[baimės ėmė bėgti šalin. Bet 
vienas žirgas, gindamas ku
meliukas, puolė ant vilko su 
kojomis ir dantimis, ir pra
sidėjo desperatiška kova 

Itarp juodvieją. Pagaliau 
Į žirgui pavyko .sukasti dan- 
Itimis vilko kaklą, ir jis tapo 
Įnugalėtojy.
I Dar pranešama Įdomi 
I smulkmena sąryšy su šiuo, 
I kad žirgas, laikydamas pus
gyvį vilką dantimis, atitem- 

Įpė jį lig namą ir numetęs 
H prie savo šeimininko ko- 
ją.-=“Lyva.”

&«. Boston 3520

0. ŠALN A-SH ALLNA

kaa visoj žemėj n^ąu šusi- 
lyį^hti s&vo svajinga nuotai
kajsu. šiuo paminklu.

šiuo paminklu ilsis 
djĮauge’su savo, ^numylėta 
žmona ir paminklo įkūrėjas* 
[bąvusis galingasis Indijos 
valdovas Džeganas. “M. R.”

keičiasi jo lygsvaros vięt: 
kalnas kartais staiga apsi-» 
verčia kitu šonu. Tuo būdui 
lengvai gali, laivą sudaužy-į 
ii užkliuvęs Tedo kampas, ar-1 
ba nuo kalno persivertimo | 
kilusi didžiulė banga. Todėl I 
jūrininkai visokiais būdais j 
stengiasi išvengti susitikimo į 
su šiais baisiais vandenyno! 
mUžirfąis, kuriu artėjimą I 
galima atspėti iš staiga at-1 
šilusio oro. I

Nuostabus yra ir tu kalnu Į 
didumas, 50-60 metru aukš-1 
iumo virš vandens paviNJ 
šiais yra paprastas dalykas 

[1896 metais būrinis laivas 
“ Prezidentas Tiers” sutiko 
ledo kalną graudinę, kurie 
virš vandens kyšojo 150 met-1 
rų,ir visa grandinė tęsėsi 37 
kilometrus, taip kad laivas 
dėl šios netikėtos užtvaros 
ture j o-1 aukti. 1893 .metais,

! Pietą Amerikoj J’atagonijos 
; pakrašty susidarė ledo už- 
; t vara 300 kilometru ilgumo. 
» Tada žuvo daugiau, kaip 10 

laivą.
Dabai* radio gelbsti jūri

ninkams išvengti nelaimią 
ant ledu kalnu Vienas'lai
vas, sutikęs ledo kalną, tuo
jau per radio praneša apie 
tai kitiems laivams. “M. R.”

ir ką , pinigu sumą, — vįrš 12 
milijonti doleriu/

• __ ' ■>

Antkapi dengia 80 metru 
aukščio skritulys iš švariau
sio, melsvomis gyslelėmis iš
marginto, marmuro, kuris 
taip lengvai ant savo-pama
lti laikosi, kad rodosi jog jis 
iiš šilko. Gražiausiais bran- 
giąją akmenų raštais iš
puoštą vidų apšviečia neaiš
ki šviesa, nes visi langai už
taisyti' piršto stprumo mar-

įr kuris buvo pramintas “per 
skęstamu,” susidūrė fcu; 
plaukiančiu ledo kalnu arti 
Neufendlando iškišulio ir 
nugrimzdo, nusinešdamas są 
savim. į jūrą, dugną, 1,500i 
žmonių. ' <

• Labai daug auką ir be to y- 
ra šie plaukioją kalnai į jū
rą gilumas nugramzdinę, y- 
pač toje vietojęs kur palai
dotas “Titanikas.” nes .kaip 
tik tenai jie dažniausiai pa
sirodo. ’

JLedo 'kalną gimtinė — tai 
šiaurės ^ašigalio sritis, sala 
Grenlandija. Tai didžiulė 
šalis, visa ištisai ledu ap
dengta. Šios milžiniškos le
do mases vadinasi gletŠe- 
nak

Gletšeriai nuolat slenka. 
Jie sudaro taip vadinamas 
didžiules ledo sroves, kurios 
greitumas 30 metru per die-

NEPAPKASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimyną 
medine stuba su penkių automo
bilių garadžium, City Point, ant 
E. 6th St, netoli L St Keturi 
kambariai ant pirmo, aukšto ir 
penki ant antro. Maudynes, šil
tas vanduo, elektra, -priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui „kuris 
turi vieną arba daugiau automo
bilių arba užsiimantis automobU 
Kųtaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 i mėnesį. Prekė $8,800 -Ma
tyk A. J. KUPSTJ„ Savininką.

„ GUDRIAM ŽMOGUI , 
proga papirkti gerą trijų šeimy- 
nų namą visai prieinama kaina, 
ant ‘210 Silver St., So7 Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit su savininku A. j KUPS. 
TIS. ' <

NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių šeimynų, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendij atneša I 
$780 į metus. Prekė $4,500. j 

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas- ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga-1 
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000. : - --------- -

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudens ir. žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.” *

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broadvay, So. Boston,'Mass. 

Tel. S. B. 1662—1373'

LAS
Galingas Indijos valdovas 

Dzehanas vedė-gražią mer
gelę Ardšamandą Banu-Be- 
gam,su kuria taip laimingai! 
gyveno, kad jis praminė ją 
savo “rūmu išrinktąja” Pa
gimdžiusi aštuntą kūdikį — 
ji staiga mirė. ‘

Tada jis sumanė ant savo 
mirusios žmonos kapo pasta- 
yti tokį paminklą, kuriam 
nebūtu pasaulyje lygaus. 
Taip buvo sukurtas Agroje 
paminklas vadinamas Tadž- 
Maliai, gražiausia iš visu pa
saulio statybos dalykų.

1630 metais buvo pradėtas 
statymo darbas, ir 18 metą 
dvidešimt tūkstančių darbi-, 
ninku kasdien dirbo, kol pa
minklas buvo baigtas. II- 

’.bcporstojo 
ro, veždami

7 * 1

.mažiausios 
ro gabalus;

. .---- b Tž
KALNAI VANDENY-inauja milžinišką .anglą 

NUOŠĖ ffeį “Titamkį7*
Laivas; kurį sa^ pirmĄ

Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulič. Įvairumėliai. Uždaviniai iv 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
ii popierįaus^nolio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metą -* 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K ŠIMONTS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis

* Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Nepaprastai gražių regi , . , Vj41-
Kuka pamatyti kėliau-* kelionę darė per vandęnyną

W 1 •• * ■*» ”W»> <■« O

Kiems vandenynu, kai jie 
tinka -saulės apšviestą 
sukiantį ledo kalną. Ta^ 
m jūrininkai į šį stebūk- 
įgą gamtos padarą nelabai 
augingai žiūri, nes jis ku
to didelį pavoją laivams.

v* ’ /

Plačioji visuomenė apie 
lo kalnu laivininkvstei ne- —- » •* 
mą pavoju sužinojo tik iš 
ilsios nelaimės, kuri 1912 
etų balandžio 14 d. ištiko

giausi karavar 
kS DIENĄ į varėsi is Džal 

i balčiausius, I
TSKAS demėlęs, 
samotoju bran^"si "’k- ’ 

} mensiskarahškosiaainesbu- . 
ridge Street« .. . , t*". ___ jwr?M j vo paimti, paminklui pagra- I 
sfty 8831-YY! ^uti. Visas^ Įrengimas k«r- ( 

miEifūš-lj
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“Karys” rašo ųe lik ąpie įvaį-13 
rius Lietuvos, kariuomenės ręika-1 j 
lūs, bet ir duoda žinių iš Lietuvos | • 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms I = 
svarbu skaityti “Karį,’*' nes jis Į 
spausdina bendro lavinimą raštų, I 
įvairenybių is naujų mokslo išra- I 
dimų. Kariuomenės švietimo ko- | 

|misijos “Kary” skelbia savo pra I 
įnešimus apie kariuomenės švieti-1 
I mą, kurie įdomu žinoti kiekvie- į 
įnam žmogui švietėjui.
I ‘.‘Karys” praneša, ką valstybės I 
Įveikia karo «rityj, kr.p jos gink-1 
fluojosi, kokius naujus karo pabūk-1 
I lūs išranda ir J-ą pasaulis gali I 
| laukti ateity, kokie karai gali kil-1 
K ' I

“Karys” daug rašo dęL visuo-1 
j menės susiartinimo su karinome-1 
Ine, nes tik susiartinę, tegalėsime | 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — Į 

Į Vilniaus Gedimino pily pakeltiį 
Lietuvos vėli*’7!. *

“Karyj” yra daug paveikslų, I 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny-1 
bių, juokų ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų I 
lis Lietuvos kariuomenės'kovų iri 

. kūrimbsi, kurie kiekvienam skai-l 
tytajui parodys, kiek lietuvių tau-1 
ta turėjo pakelti vargo ir aukų. | 

• kol iškovojo nepriklausomybę.
Kiekvienas, sportininkas privalo I 

skaityti “Kart,”, nes-jis paduoda I 
' daug sporto žinią k Lietuvos ir I 

užsienio. • '
' Kiekvienas jaunuolis, kuriami 
reikės atlikti karo tarnybą, turi I 
skaityti “Karį,” kad iš anksto sq- I 
sipažintų su kariuomene. Toks jau I 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar- j 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošę* Į 
tai garbingai tarnybai. * -|

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi I 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi %kickyiė*nam 
jaunuoliai įdiegti tėvynM meilę.

Metttiai “Kario” prenumeratoj 
risi dovanai gauna priedą — gra-.| 
žų, spalvuotą sieninį KariiyKalen- J 
doną. Kalendorius dalininko dar- 
bd, papuoštas paveikslais Jr aura- 
šyU jame žymesnieji lietuvių gin- 
Rftr nugiRBBBM nuo pat senovės


