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respubliką

organizavo naują ministerių 
kabinetą 
Bratianu

Maniu

Darbininkai laimėjo kovą 
teisme

Komunistai sušaudė buv. par
tijos narę už išėjimą 

: ; Zsr •, iš partijos ,
Maskvoj sušaudyta p-lė 

Irma Mendel, kuri anksčiau 
buvo komunistė, o vėliau, 
pamačiusi visas komunistą 
klastas, išėjo iš komunistų 
partijos.

Kaip spauda praneša, 
prieš sušaudymą ją baisiai 
kankinę.

Me.rico City. — Teisi 
kuris 7 dienas nagri 
Obregono užmušėjo ■. I 
pasibaigė. Torai, ųžmuž 
gavo mirties, baųsmęC:ir

apvilkti 
►užiais ir.

riai. Kad reforma butų pil
na, parlamento salėj pasta
tyta kėdės. Iki šiol afganie- 
čių .parlamentas sėdėdavo, 
rytų papročiu, ant žemės 
pasirietęs kojas. . ;

Lordų ir že
mesniuose parlamento rū
muose buvo aštriai kritikuo
jama Britam jos su Pranci- 
ja karo laivynų sutartis. 
Vėliau užsienių reikalų sek
retorius lordas Cushendun 
pranešė, kad toji sutartis 
jau panaikinta.

Rymas. — Praneša, kad 
iš ugniakalnio Etnos lava 
užliejo Mascali. Taipgi at
sivėrusios kelios naujos žio
tys ir Java bėga palengva 
link jūros pakraščių. Pabė
gusių .gyventojų likimu rū
pinasi valdžia. .Tau žuvo 5 
asmenys.

—rŠventasis ;

kairioji ir dešinioji, 
dabar “pakėlusi

New York, N. Y. — De
mokratų partijos nacionalis" 
komitetas praneša, kad ant
radieny, lapkričio 13 d., va
kare, gilb. Smith, buvęs par
tijos kandidatas į preziden
tus, kalbės per radio. Ką 
jis kalbės nepaskelbė, bet 
spėja, kad apie poljtiką.

SOVIETŲ VALDŽIA 
MINĖJO 11 METŲ 

SUKAKTUVES
Lapkričio 8 d.

Sovietų Rusija minėjo 11 
meti} sukaktuves nuo bolše
vikų revoliucijos. Šventė 
triukšmingai, bet ne taip, 
kaip praeity. Mat Rusijoj 
raudonoji dvasia nvksta.

Vakarą prieš tai įvyko 
raudonai papuoštoj svetai
nėj, mass-mitingas. kur kal
bėjo švietimo komisaras Lu- 
načarskis ir kiti.

Ryt diena įvyko raudono
sios armijos paroda. Daug

Valstiečiai valdžios 
priešaky

LENKALLABAI DŽIAUGIA
SI SOOVERIO IŠRIN

KIMU
/Varšuva. — Žinios apie 

išrinkimą Hooverio Jungt. 
Valstijų prezidentu čia bu- 
yo sutiktos su dideliu pasi-

Vienuolė gavo 20 metų 
kalėjimo

Lietuvos atstovai
Kauną

kad visas d^riesys 'būtų nu
kreiptas į tas gamybos rū
šis, kuriomis tiesioginiai in
teresuojasi žemės ūkis, val
stiečiai.

Bendrai “dešiniosios” o- 
pozicijos tokia nuomonė, 
kad į valstiečius reikia dau
giau* kreipti dėmesio ir da
ryti jiems nuolaidas.

Žinoma, Kassior, pareiškė, 
kad su opozicijomis bus ko
vojama be jokių ceremoni
jų, nes tautos vadai žiną, ko 
reikia kraštiii.

Šiomis dieno- r su

su Amalgameitų unija pasi
baigęs.
- Kompanija sulaužė sutar
tį ir unijos darbininkams 
tūri sumokėti dviejų savai
čių algas.

Rusijos ko
munistai planuoja steigti 
South Afrikoj nepriklauso
mą negrų respubliką.

Rygos korespondentai pra
neša, kad Rusijos komunis
tai išleido paskutinį įsaky
mą komunistų partijai Pie
tinėj Afrikoj, kad jie vestų 
snąarkią agitaciją tarp neg
rų, Bet opozicija stojo į 
kovą prieš komunistus ir 
greičiausia, kad jų planai 
subiręs taip kaip subirėjo 
Kinijoj.

KARO LAIVYNŲ SUTAR- 
TIS PANAIKINTA

Londonas.

, Imųųkąms
o? ųmrh
MUtcaukee, Wis. — Cir- 

cuit teisme. Adlero rūbų siu
vinio kompanija pralaimė
jo. Teismas įsakė, kad ji 
sumokėtų darbininkams

KIEK VILNIUJE YRA
VIENUOLYNŲ? /

Šiuo metu Vi

širdį ir meilę prie Lenkijos, 
kokią jis parodė teikdamas 
Amerikos pašalą Lenkijai, 
lenkai jaučiasi turį stiprius 
ryšius su prezidentu—elek-(užsienių 
tu.

RUSIJOS BEPROČIAI
Praneša, kad visoj Rusi

joj yra tik 77 beprotnamiai 
ir kad į juos gali sutalpyti 
daugiausia 21,103 asmenys. 
Sako, kad dabar yra penkis 
kartus daugiau ' bepročių 
Rusijoj ir jie turėtų būti už- triukšmauta prie Lenino ka 
•įąiyti. . j - . . po.

darydamas pranešimą die-L 
nos klausimais nusiskundė 
opozicijos veikimu. ‘ i

Pasak jo, Sovietų Rusi
joj dabar veikia dvi opozi
cijas — 
Kairioji 
galvą” ir puola sovietų vai- 
džią už tai, kad ji pataikau- į 
ja “buožėms” ūkininkams 
ir neima iš jų javų , jėga, . 
kad jie geruoju neduoda.. 
Kairieji agituoją darbiam- 
kų tarpe, įtikinėdami juos, 1 
kad “sovietų valdžia palie- i 
ka proletariatą mirti iš ba- j

Š. :• ■ . j

Dar baisesnė esanti deši- 
niųjų opozicija. Tai esan- į 
ti, valstiečių opozicija. Ši 1 
veikianti prieš didelę šalies 
industrializaciją, ypač prieš 
rntuliojimą sunkiosios‘in- ■

Kaunas. — Lietuvių-LCi 
kų derybos Karaliaučiuj 
pradėjus svarstyti rubėži 
klausimą ir susiginčijusd 
Vilniaus, nutrūko. Lieti x * v iUh vių delegacija sugrįžus jau 
Kauna. ‘'O

Lenkų agentūros skelbi 
kad deryboms nutrūkus d 
Vilniaus Karaliaučiuj, d 
rvbos prekybos klausima 
būsią vedamos betarpiŠJę 
tarp prekybos ministerį; 
Kaune ir Varšuvoj.

11 d. — Prezidentas Cool- 
idge, kalbėdamas 10 metų 
sukaktuvėse nuo paliaubų 
dienos, pareiškė, kad Jung. 
Valstijos turi būtinai staty
ti daugiau karinių laivų, 
kad išlaikyti kompeticiją su 
Europa.

Taipgi patarė susilaikyti 
nuo. paskolų Europoj, nes ji 
jau baigianti prisivyti Jung. 
Valstijų prosperitv.

Prisiminė pasaulinį karą, 
paliaubų dienos ir Kelloggo 
pakto reikšmę.

Pasirodo, kad taikos pa
sauly nelaukime. Ginkluo
jasi Europa, ginkluojasi ir 
Amerika.

vietoj nuverstos 
valdžios. .
kabinetan įeina: 

ministeris Vaido 
Voevod; finansų — M. Po- 
povič; pramonės — Madge- 
aru; teisingumo — Junian; 
darbo — Joanitescu; švieti
mo — Bocu.

Lynn, Mass.—Preble Box 
Toe fabrike įvyko eksplio- 
zija. Žuvo 18 asmenų ir 
•keletą mirtinai sužeidė.

Spėja, kad ekspliozija 
kilo ’ užsidegus nuo cigareto 
celuloidui.

Daug namų suardė.
Viename name užmušė vi

są šeimypą, motiną su pen
kiais vaikais.

Valdžia tyrinėja priežas
tį šios ekspliozijos ir spėja, 
kad panašiems fabrikams 
bus uždrausta dirbti ir. sta
tytis žmonių apgyventose 
vietose. .

Pa. — Pra- 

licijos valdi- 
dziabo” dėl 
ii; ysių ėmimų, 
rys policijos 

kapitono i

Kartu su Torai buvo kai 
:inama ir katalikų vienuole 
Ji prie kaltės neprisipažino 
Taipgi užmušėjas Torai p< 
telis kartus pareiškė teis
mui, kad vienuolė Marijf 
nekalta ir kad ji nieko ne
turi su Obregono užmušimu 
Bet -despoto Gailės šaliniu 
kai tuoj po nužudymo Obre 
gono metė kaltę katalikam! 
ir vienuolę Mariją, kad B 
nekaltą, be jokių įrodymų 
nuteisė 20 metų kalėjimo. 
Ją būtų nuteisę lvgiai kaij 
Turai mirtimi, bet Meksikoj 
įstatymai draudžia motęire 
žudyti.

Laike teismo, minia triuB 
šmavo ir reikalavo., kaltina 
mųjų mirties. Ginėjui grtj 
sino nužudvmu.

■ - ■ --T

' ~ J _ ~ i' Darbas nedaro žgnogui gė-
lokautą dvi savaites anks- dos> bet tingėjimas.—Hesio- 

čiau nei iravo jos kontraktas dasr—_

Sovietų Rusijoj vis aiškiau 
pradeda reikštis demo

kratinis judėjimas
Kaip žinoma, nesenai 

Bostove t. D. buvo byla stu
dentų demokratų, kurie, 
kaip teisme paaiškėję, norė
ję Rusijoj įvesti demokra
tinę tvarką. Už sąmokslą 
prieš komunistinį režimą jie 
nubausti katorga. >

Vėliausios žinios praneša, 
kad paskutiniu .laiku Sovie
tų Rusijoj vis labiau ir aiš
kiau pradeda reikštis tas. 
demokratinis judėjimas. Jo 
šaknys esą kaime, valstiečių 
tarpe. ,

Paskutinis komunistinių 
lizdų rinkimas įrodęs, kad 
šis jTld^jIibaS^rddeda reikš
tis pft^ži^.8rnf^kbmjačeiksfe 
esą išrinkta-daug kaimo ša
lininkų. Vf w’. .

Padolėj 6,000 darbininkų 
susirinkime kalbėjęs pats 
Kalininas, kuris pareiškęs, 
kad kova su valstiečiais So-

TURTUOLIS MORGANAS
- NUPIRKO x VALSTY

BĖLĘ

Pasaulinis bankininkas a- 
merikietis Morganas už du 
milijonus dolerių nupirko 
Andoros respubliką. Ando
ra yra mažytė valstybėlė. Ji 
yra Pirėnų kalnuose, tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos. 
Jos plotas siekia apie 450 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų yra apie penkius 
tūkstančius šešis šimtus. Jie 
yra katalikai. Savo papro
čiais f ir kalba panašūs šį 
prancūzus ir į ispanus. •

_ - • » • f • »

Dabar ją nupirkęs banki
ninkas paliko gyventojus 
ramybėje. Tik turi pripa
žinti jį valdovu. O jis ketaT$75(000 už tai, kad jį pada 

etų žinios ten . įsteigti banką, koka 
k • : . iV. [mažytėj Monakds valsty

Lapkr. 11 
d. Rumunijos valstiečiai, be 
kraujo praliejimo, revoliu- 
ciją laimėjo. ....

•fe £

OBREGONO UŽMUŠĖJAI 
GAVO MIRTIES 

1 BAUSMĘ

•---------------------------------------- :-------------------------

SUČIUPO LENKŲ ŠNIPĄ 
" Kaunas.

mis, Vištyčio miestely, 
čiupo tiekiant lenkams apie 
Lietuvos kariuomenę ir šau
lius žinias, jau nuo pernai 
sekamą lenku šnipuką Joną 
Kalinauską, to pat miestelio 
20 metų amžiaus gyventoją.

Washington, D. C. — J. 
Valstijų iždo departmentas 
paskelbė, kad šių metų spa
lių mėn. 31 dieną apyvarto
je pinigų buvo $4,807,736.- 
465 ,arba $40.46 išeina’ pa
dalinus kiekvienam gyven
tojui, skaitant 118,830,000 
gyventojų.

Nuo 1920 metų pinigų a- 
pyvarta vis mažėjo. Tais 
metais kiekvienam gyvento
jui išėjo po $53.01. Pernai 
metą Išėjo po -42.12.

Taigi “prosperitv” suma
žėjo.

Vilnius.
niuje veikia šie vienuoly^ 
Jėzuitai, Misijonorįai, ■ 
nitratai, Salezijonai, Be 
diktinkos, Vizitės, Uršu 
nes, Nazaretanės, Salez 
nes, Misijonarės ir tt. b;

• Visi šie vienuolynai,’ k 
vyri}, taip ir moterų yra 
vietiniai, bet atgabenti1!! 
ginusia iš Galicijos!. Jii 
atiduota keletas bažnyčii 
jų vis dar plaukia Viln 
Be to jie reiškia pretėn 
ir prie lietuvių bendra 
čio Aušros Vartų gatvėj 
12, kur jau keletą ta 
lankėsi kažkokie iš Vad 
cų kameriniai reikalatfd 
grąžinti jų ordenui,'41 
klausančius” rūmus.

Gub. Smith kalbės per Radio
__________________________________ 1 ______________



o 1927 m. tik 19 'kiau- 
. Mums rodos, .kad

TM^sties,
Lietuvos ūkininkai

_________ lOe.
5 veiksmų

AUTOBUSAI

Kauno miesto valdyba šio
mis dienomis paskyrė komi
siją, ir pakvietusi būrį žur
nalistų, darė bandymą nau
jos konstrukcijos autobuso, 
pritaikinto Kauno grindi
niui. Autobusas Kauno su
sisiekimui rastas tinkamu. 
Miesto valdyba mano pati 
įsigyti 6 autobusus ir leisti 
įsigyti privatiniams asme
nims bei įmonėms nustaty
tomis sąlygomis autobusus.

Ir užtrenkė duris. Še tau ir 
misija lietuviams! Matyt, 
kad jokio skirtumą ne bus 
ar tai lenkams ar tai lietu
viams. Gaila, kad Rodunė- 

, je kas kart lietuvių darosi 
mažiau. Anot kun. Ščemirs- 
Ido pirma buvo Rodunėj 7 
lietuviai, dabar tik trys-be
paliko. Bet kai per Sekmi
nes 150 lietuvių norėdami 
vykti į Kalvarijas, prašė pa
tvirtinimo savo parapijie
čių, tai mus klebonas nepa
tvirtino, nes tai buvo lietu-, 
viai, o ir ne trys žmonės!

Finansų Ministerijos laik
raščio “Lietuvos Ūkis” Nr. 
9 paduoda su savo pastabo
mis žinių apie Lietuvos ūkio 
reikalus. • . .

Inžinierius Garšva buvo 
pasiųstas į Rusiją, Latviją 
ir Estiją pasipažinti, kaip 
tuose kraštuose sutvarkytas 
linų išdirbinėjimas ir par
davinėjimas. Patyrė, kad 
Lietuvoje linai blogiau iš
dirbami, negu tose trijose 
valstybėse. Pas tuos mūsų 
kaimynus išdirbant linus, 
spalių labai mažai belieka, 
tik apie 2 nuošimčius. Linų 
brukimą tenai atlieka patys 
ūkininkai. Latvijoje, tiesa, 
buvo sugalvota linus apdir- 
binėti fabrikuose, bet tas 
sumanymas nepasisekė. Fa
brikai pradėjo bankrutuoti. 
Tas pats atsitikę ir Rusijo
je. Linų perdirbinėjimas 
fabrikuose atseina brangiau 
negu pas ūkininkus. Taigi 
pasirodo, kad geriausia pa
tiems ūkininkams brukti sa
vo linus ir gerai išdirbtus 
parduoti. '

' Kiaušinių išvežimas iš 
Lietuvos eina vis mažyn. 
1923 metais išvežta už 15 
milijonų litų, nors mūsų fi- 
kininkai pataisė savo vištų

^end dvt'^nefgaitės—•vfe- 
, ūkininko tarnaitės. Jos 
į&,. gyvenimu ir ištvirki- 
L<erzindavo kaimo jau- 
ųmenę, kuri kartą ir iš- 
;to šitokį šposą: vieną va- 
tą-jię nutarė jas nubaus- 
ir jas pačiupę surišo ran- 
3, > sukėlė aukštyn kas 
agia žmogaus padorumus 
pliekdami, triukšmauda- 
ir blėkas mušdami varė 

laimingąsias per visą kai-

lituvino Kun. P. Jt 

' KrUtatu Kryfim 
Graudūs Veriamai,

veislę. Jos deda didesnius 
kiaušinius.. 1924 in . vienam 
kilogramui reikėjo 21 kiau
šinio.
šinių. . Mums rodos, 
reikėti! ieskotU~ prieš 

kodėl
negali daugiau išvežti tokios 
lengvai pagaminamos pre
kės, kaip kiaušiniai. Juk 
pasirodo Lenkija tuo pačiu 
laiku sugebėjo labai žymiai 
padidinti savo kiaušiniu iš
vežimą. Kodėl gi Lietuvoje 
eina atžagariai?

Pasirodo blogai beinant
Lietuvos prekybai su usie- skaičium, ir tiems patiems 
niu. Šiais metais per 8 mė- nėra patogių darbo sąlygų, 
nesiūs Lietuva 34 mihjonais pamini projektuojamą į-

Įvenjme. - • - ’■>
\ Per šiuos ketverius, mė
tos ž. ū. akademija pergy
veno daugybę Reformų, pa
keitimų. Pastaruoju metu 
irgi paskelbtas naujas aka
demijos statutas, kuris, rei
kia tikėtis, galutinai sure
guliuos akademijos gyveni
mą. Tai duoda 'daug vilčių 
besimokančia; jaunuomenei. 
Todėl ketverių ‘metų sukak
tuvių minėjimas akademi
joj prasidėjo pakilia nuo
taika.

Šventė prasidėjo iš vaka-, 
ro pašventinimu stud. atei
tininkų klubo “Algiman
tas” vėliavos akademijos 
bažnčyioje.

Spalių m. 15 d. 10 vai. bu
vo pašventinta antrą puiki 
stod. tautininkų “Jaunoji 
Lietuva” korporacijos vė
liava. Čia prof. F. Kemė
šis, nenuilstamas studentų 
draugas, pasakė momentui 
pritaikintą pamokslą.

12 vai akademijos salėj 
aktas. Atvyksta J. E. že
mės ūkio minist. J. Aleksa 
ir ž. ū. dep. direk. A. Vie- 
nožinskis. Kalba akademi
jos rektorius'j>fof. P. Ma- 
tulioni's," kui^ nuo pat ž. fi. 
a* įsikūrimo fieša šias sun
kias pareigas,’ reikalaujan
čias iš jo daug darbo ir pa
siaukojimo. Metęs žvilgs
nį Ipraeitiii nusiskundžia 
akad. gyvenimo trūkumais, 
kurie trukdo jai plėsti. Vie
nas iš svarbesnių-.trūkumų 
—- patalpos stoka.'* Neturint 
pakankamai butų, tenka, 
apsiriboti mažu studentų

davo dą^gianpįą . laikraščio 
“Pirmyp,V rrn^at^šaukinui

didinti Hudž^OO^ft fitų. 
Paraginęs • darbam.-.baigia. 
Giedamas tautos-himnas. .

Daro platų pranešimą ž; 
ū. a. pro., tarybos sekreto
rius doc. B. Vitkus. Jis nu- 
švietė visą akademijos gy
venimą skaičiais. Dabar a- 
kademijoj yra '225 studen
tai (pirman semestran šie
met priimtA 75 asm.). Iš- 
klausiusių akademijos kur
są yra 95 asm., iš kurių 2 
agr. ir 1 mišk, apgynė diplo
minius darbus. Kiti ruošias 
artimoj ateity tai atlikti.

Akademijos biblioteka au
ga ne metais, bet dienomis: 
dabar yra 11,500 tomų. Ją 
veda prof. F. Kemėšis.

Toliau kalba minist. J. 
Aleksa. Pasveikinęs ragina 
studentus pamylėti darbin
gumą, auklėti valią, energi
ją, iniciatyvą. /

Po jo kalba stud. Buči fi
nas. '

Vakare ž.- fi. akademijos 
choras suruošė gražų kon
certą. Po to įvyko bendra 
vakarienė, dalyvaujant 
aukštiems svečiams, profe
soriams ir studentams. Per 
vakarienę pasakyta kalbų.

“Liet. Aidas”

PLEČKAITININKV
BYLA

Kariuomenės tęismas šio
mis dienomis nagrinėjo U- 
tenoje p. Pirčio, Silvos Žil- 
čio, Jono Ruzgos, Kazio 
Jurgelevičiaus, Jono Macke
vičiaus, .Vinco Toleikio ir 
Antano Puodžiuko bylą. 
Svarbiausieji kaltininkai — 
Petras Papirtis ir Ruzgą. 
Pirmasis gimęs 1903 m. 
Tauragnuose; ten pat ir gy
veno. Lietuvos kariuomenėj 
tarnavo 1925—26 m.

Antrasis kilęs iš Taurag
nų v., Vaišnoriškių kaimo. 
Ten turi 2 ha. žemės, žmo
ną ir 7 vaikus.

Papirtis 1928 m. kovo 
mėn. priklausė lenkų už
grobtame Vilniaus krašte 
susidariusiai slaptai organi
zacijai su Plečkaičiu pryša-

su paveikslais 
rimtų ir juokingų pari

mu, dainelių, deklemacj-

EįKOMUNISTAS TEISME 
fev-1928 m. balandžio 30 d. 
fcpb pietų Utenos gyventojas 
’ŽtrŽitikas, važiuodamas dvi- 
tračių iš Kuzmiškiu vienkie- 
«įnioį Uteną, pastebėjo neto- 
’li Palijoniškio kaimo pušy
je žmogų, kuris, jį pama- 
^bgs, pradėjo skubiai leistis 
žemyn. Bet Žitikas priva

rliavo. pirmiau, negu jis spė- 
įjo ūulipti ir pažino, kad tai 
būta vietinio kaimo gvven- 

Stojo Petro Skursti o. >iuli- 
fpęs žemėn, Skurskis nieko 
nesakydamas nubėgo į miš- 

vką. BetT nelaimė... paskui 
f slinko špagatas. Apsidai- 
Tęs Žitikas pamatė prie pu- 
^es raudoną vėliavą, kurio- 
įje' įskaitė: “Šalin Lietu-
E&... t

^Gavusi apie tai žinią po- 
yKeiją rado prie kęlio pušy- 

iškeltą komunistišką ve-. 
£Šavą ir. aplink medį kelias- 
.ifešimt išbarstytų komunis- 
hto- . - . -_____________________

Už persiuntimą prisiųskit už 
Be. palto ženklelį. * •*

nubausti 3 metais 6 mėne
siais sunkiųjų darbų kalėji- 
mo. , •

STASKf JUKOS
i & AT - -

^jęeikia pasakyti, kad jos 
įįgtarėjų kaimo gyventojų 
terpe beveik iv neturėjo. 
Liudytojais prieš jas buvo 
ne tik vvrai, bet ir mote-*• 7rys.' Vadinasi, mūsų sodžius 
tokius ištvirkėlius smarkiai 
u. ’S. • 4

nubaudžia ir nemoka jų pa- 
šiėlgimų pateisinti. • Teisė
jas, žinoma, į tai kitaip pa
turėjo, nes linčuotojai už 
tokią drąsą gavo į kalėjimą 
atsitūpti, nes įstatymas yra 
griežtas ir į jokius pašali
mus sumetimus neatsižvel- 
gia, tačiau šitokių dalykų 
gąna dažnai pas mus pasi
kartoja ir jie ne visi viešu
mon išplaukia. Šito viso di
džiausias kaltininkas vra

■ * * * 

riępadorus ir ištvirkęs gyvę- 
Bįjnąs, kuris pasitaiko - ne 
uk sodiečių tarpe, bet ir 
Šiaip intęligentijoj.



Nauja, nedeganti. mūro daržinė

- p. V. Gaučo; f) Šv. 
ponios F. Dapkienės.

5 užpildy-
- žinios a-
5. Parapi- 

užpildyta paties didžiai

vyzdžiui, plaučių .uždegimas, 
smegenų uždegimas ir kitos. 
Dabartinė epidemija serga 
gana didelis visų gyventoji! 
nuošimtis. Mirtingumas tuo 
tarpu dar nėra žymus. Ma
ži ir suaugę vienodai sergSi

Rajono sekretoriatas praneša: 
“Iš Duųuesne, Pa. ptanešė, 
jog trumpam laike bus užbaig
ta. Į Pittsbuiglią teko lan
kytis pas įvairius profesiona
lus ir mačiau jų blankas, kad 
baigia pildyti. Tik nekurie y- 
pač geriau pasiturinti mano, 
kad pranešus savo vertę gali 
paskiau visuomet pinigų rei
kalauti.” (Į šį klausimų teks 
kiek vėliau atsakyti. Bet pa
naši baimė bereikalinga. Tų 
visi galime suprasti). Toliau 
laiške sakoma: “Kaip girdėti 
gerai veikia žinių rinkėjai 
Pittsburghe, Duąuesne, Dono
rą, C^rriek, Bridgeville, Sha- 
non, Pa.” (b

gripu? Žinoma, reikia pa
daryti visų tai', kas bendrai, 
yra daroma esant aštriam 
apkrečiamam susirgimui. 
Sergąs turi gulėti šiltame, 
pravėdintame * kambaryje, 
vengti mažiausio persišaldy
mo, (kad’ ligos'neapsunkin
ti), valgyti’ lengvų valgį, 
geriausiai pieniškų, išgerti 
arbatos, galima priimti vie
nų kitų per dienų kurį nors 
iš barštį mažinančių milte
lių (chinino arba aspirinų) 
^el išprakaitavimo. Geriau
sia ilgsu nelaukus kiekvienu 
atveju kreiptis į gydytojų 
patarimo. Sveikstant nesi- 
skubint keltis iš lovos; nau
dingiau vienų kitų dienų il
giau pagulėti. (‘įjrimitas”)

Istorinėje knygoje “Ameri
kos Lietuviai” žymi jos dalis 
skirta Centralinių dr-jų gyva
vimo aprašymui su jų ir jų 
skyrių-kuopų statistika. Kuo
pų veikimas yra dalis centra- 
linės dr-jos veikimo. Taigi 
jos negali būti, atskirtos nuo 
jų centrų. Pačių gi eentrali- 
nių dr-jų apibudinimas apima 
ne vien jų centrų darbuotę, ne 
vien jų žymiausius vadus ir jų

* ’J’TrTryr' - * 
veikimų, ne vien seimus bei 

« 
darbus nuveiktus dėka centrų 
pastangų. Jų pavienių kuo
pų veikime ne vien randama 
kronologinis draugijos -augi
mas, jos plėtojimasis, bet ir 
jų pavienių gražių nuveiktų 
darbų, tokių darbų, kurių is
torija negali aplenkti, nepami
nėti? Iš to aišku, kad centra- 
linių draugijų gyvavimo apra
šymo patobulinimas, palengvi
nimas ir pagreitinimas pri
klauso nuo to KAIP GREIT 
bus gauta pavienių kuopų — 
skyrių blankos. *Taigi visų 
valdybų, kurioms rūpi jų. pa- 
čių kuopų ir paties centro gar
bė, yra pareiga KUO GREI
ČIAUSIA užpildyti blankas ir 
mums grąžinti.

ATIDĖLIOJIMAS, o ne dar
bo sunkumas yra mūs AR
ŠIAUSIAS PRIEŠAS darbo 
kliudytojas.

Iš 2 lapkričio teko vieno as
mens gauti jo rašytų mums 
nusiskundimo laiškų, kuriame 
sako: “aš “Garse” No. 41 pa- 
tėmijau, )kad yra šaukiamos 
kuopų valdybos suteikti apie 
save žinių dėl istorijos kny
gos “Amerikos Lietuviai...” 
— 1 ■— ■■ !

Gripas (J is vadinamas dar 
influenza arba ispanka) yra

barusiems “S. Ž. R.” darbe 
tariame kuo širdingiausių ačiū< 
ir ypač jaunųjų mūs kartą* 
kviečiame pasekti gražųchU* 
cagietės p-lės M. Zarankaitės- 
“S. Ž. R.” darbe pavyzdį^ 
Tuomet tolymi Vakarai tokį ’ 
“siurprizų” iškirsdami neabe-'j 
jotinai pralenks Rytus. .

“S. ž. R.” Centras:

.... —- . >— n r, .i i

susirgus pos — 370 blankų; Darbinin- 
’kų Sąjungos —»58 blankų; A.

j % - -ę,‘- -u* - * •L..R.K. Federacijos skyriams 
— 33 blankų; A. L. R. K. Su
sivienijimo kuopoms — 196 
blankas.

Nesiuntėme vien toms iš ku
rių esame gavę ir dėl kurių 
neabejojamu kokiu nors 
būdu yra gavtfsto^jrtDabar be
lieka laukti'kuri ičėbttalinių 
Organizaeija ’įferihoji btliks- sa
vo darbų! :
K RAJONŲ DARBUOTĖS 

Vakarų Rajonas
CHICAGO, ILL. (Chicago 

Hights, UI.) per rajono pirm, 
p. A. Žvirblį gauta iš Chicago 
Hights Kolonijos Tvarkytojos 
Prlės M. Zarankaitės sekan
čias ankietas: 1. Kolonijos su 
šeimynų ir tt. sąrašu sudarytu 
sulig gatvių. (Smulkmeniški 
daviniai bus paskelbta “Drau-. 
ge”).x 2. Draugijų: a) L. R. 
K. S. 202 kp. užpildyta D. 
Bendoriaus; b) Nekalto Pra
sidėjimo Mergaičių dr7jos — 
p-lės G. Meškauskaitės; c) Šv. 
Kazimiero Karalaičio—S. Rim
kaus, d) L. Moterų Šv. Moti
nos Ražaneavos — ponios A. 
Steponaitienės; e) Šv. Petro ir 
Povilo 
Onos - 
3. Profesionalų - 
tas. 4. Biznierių 
pie 28 biznierius, 
jos 
gerb. kleb. kun. Čužausko.

LIETUVOS VYČIAI. Kai
po'atsakymų į mūsų laiškų iš 
29 spalių š. m. “Lietuvos Vy
čių”) organizacijos Centras 
malonėjo prisiųsti mums sa
vo visų kuopų valdybų adre
sus. 1 ..

/ t'” * *" Pittsburgho Rajonas 
' - r

“S. Ž. R. Kolonijų Tvarky
tojai” darbuojasi ne vien tose 
kolonijose, kurios skaitlirigiau 
apgyventos lietuvių ir turi sa
vo parapijas, bet ir mažesnėse. 
Rajonas pilnai sutvarkytas.

lengvų, bet visai išeivijai iif" 
mūsą Tautai garbingų darbų.’1? 
Pilnai pasitikiu jūsų pareikši 
tu mums S. Ž. R. darbe nuo-? 
širdumu ir laukiu galutino jū«l 
su darbo užbaigimo. TeguF 
jūsų pavyzdį seka ir kiti! ’

Prie progos sveikinu jumis* 
kuoširdingiausia 1 linkėdamas^ 
viso kogeriausio ir taipgi iš- 
tvermės tiksliai užbaigti gra^5 
žiai pradėtų S. Ž. R. darbų.

Su pagarba ir nuoširdžiu^ 
dėkingumu.

Kun. S. Draugelis
Knygos “Amerikos Lietuj 

viai” Leidėjų Pirmininkas. || 
Tėvynės Mylėtojų Draugija | į 
Ponas K. Karpavičius “T$- 

vynės Mylėtojų Dr-jos’.’ Pir- 
mininkas atsakydamas į mūsų 
laiškų iš 17 spalių prisiuntė 
jau medžiagos dėl jo vadovai!*' 
jamos dr-jos aprašymo istori
joje “Amerikos Lietuviai”'ir 
trumpų paminėjimų “Dirvos^ 
laikraščio ir bendrovės.

Visiems mūsų bendradafž

Mr. Alex Taylor, Geiter, Ala., sako, 
x “Nuga-Tone pagelbėjo man paikiai. 

». ‘ _ Kuomet aft pradėjau jas vartoti aš tu-
rėjau skausmus šone, mano apetitas 

•P .‘x buvo prastas ir negalėdavau naktj ge- 
rai pasilsėti. Dabar šone skausmų ne- 

Zbeturiu, mano apetitas geras, mane 
miegas pasilslnantis i artšvietlnantls, 
aš jaučiuosi geriau visais atžvilgiais“

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike 
paskutinių 85 metų jgijo tas pačias 
puikias pasekmes. Kai kurie jų buvo 
silpni, nervuoti, išblyškę. Kiti turėjo 
skilvio ir virškinimo trubelius, gasna 
ndurtuiee ir žarnose, svaiguli, silp
numų, inkstų ligas. Kai kurie buvo 
mauki Ir turėjo trobelių su virškini 
ma Nuga-Tone suteikė jiems dauginu 
jėgos, geresne sveikatų Ir energijų. 
Jos padaugino jėgų visų kūno organų 
ir Jfi gųsljųto esu jaunesni. Nogr- 

X- Tone tuti jums pagelbtti, o jei ne.
4 tai nieką nėkųlnuos. klflČBkit garan-
I, tijns ant ktekvieno pakelio. Nusiplrktt
1- 1 buteli Mandla.
V,' '

Visų centralinių draugijų ži- mes negavome minimos blan- 
nięs pirmiausia reikalingos! kos.” Tuo tarpu jau nuo ba- 

---- £. landžio mėnesio ton kolonijon 
Neatidėliokime! Pats negai- pasiųsta'blankos. Nejaugi per 

suokime ir kitų negai 
šinkime!

r . * - - *
vv ’ didelis nuovargis, ten ir

Dr. V. Vaičiūnas gripu; senųnusilpę ir išvar= yrą stipresnis ir greičiai 
gę asmenys juo suserga, veįkia žmogaus organbci 
greičiau, negu jauni ir trir- Apsikrįstj ju<> visur kur 
ti; taip pat sergą kuriomis ypatingai lengvai 1 
nors ligomis — sifiliu, džio- kur dagg.jįnonią, sųsiren 
va arba kitomis greičiau t -i gripu aj
juo apsikreeia ir apsikrėtė krfeti>rak»tuškose, ypač 
daug sunkiau serga, negu*’- -s-l _•
sveiki ir vedų taisyklingų 
gyvenimą.

Koks gi gripo vaizdas?— 
Gana įvairus, žiūrint kurie 
reiškiniai viešpatauja ligos 
eigoje. Jau nuo senai paste
bėta, kad be bendro kūno 
nusilpimo, vienu atveju la
biausiai ’nukenčia ( kvėpavi
mo takai, kitu — skilvis ir 
žarnos ir trečiu — nervų 
sistema. Jis, kaip įr visi 
kiti aštrūs apkrečiami su
sirgimai, duoda sunkų, ligos 
vaizdą, bet dažnai būna ir 
visai lengvoje formoje, kar
tais net sunku atskirti jį 
nuo paprasto persišaldymo, 
tąsyk už gripą kalba tik e- 
pidemijos siautimas. Pa
prastai jis gana staigiai pra
sideda, nes jau patsai pava
dinimas, apie kurį viršuje 
paminėta, rodo į staigių li
gos pradžią—jis tiesiog pa- 
griebiasveiką žmogų- Ser
gąs juo esti “kaip sudaužy
tas,” čiaudo ir kosti, turi 
pakilusią temperatūrą, kar
tais vemia ir viduriuoja; sa
vijauta būna bloga, apetitas 
menkas arba visai pranyks
ta, skauda galvą, ypač kak
toje ir apie akis, laužo są
narius, kryžiuje ir juosmens 
srityje diegia. Per.2—5 die
nas visi šitie reiškiniai pra
nyksta, lygiai taip pat grei
tai, kaip ir atsirado, tik 
žmbgus pasilieka dar nusil
pęs iki organizmas vėl at
gauna lygsvarą, bet nevisu- 
met taip laimingai liga už
sibaigia, kartais gana ilgai 
tenka; laukti, kol pamažu į- 
vyksta pasitaisymas; kartais 
liga gali vėl atkristi. Jei 
prisimeta dar smegenų 
plokšneliiį arba pačių sme
genų uždegimas, tai tąsyk 
temperatūra aukštai pakyla, 
atsiranda didelis » galvos 
skaudėjimas, sprando ne- 
laisvumas, vėmimas, kliedė
jimas, mieguistumas, sąmo
nės nustojimas, trūkčioji
mai, paralyžiai ir, pagaliau, 
beveik visumet tokiu atveju 
seka mirtis. Pasitaiko ir at
skiri) nervų paralyžių, kaip 
persirgimo gripu išdavinys. 
Proto sukrikimai taip pat 
kartais įvyksta prie gripo, 
ypač pas asmenis linkusius 
sirgti proto ligomis. Bet to
kios rūšies sutrikimai gana 
greitai pereina, tik retkar
čiais po jųjų seka atmin-, 
ties sumažėjimas. Ausų už
degimai, venų užsikimšimai, 
širdies veikimo sutrikimai 
ir tt. irgi nereti atsitikimai 
siaučiant gripui.

Nors gripas yra ir labai 
apkrečiama liga, bet jo iš
vengti proilaktiniu (apsi
saugojimo) keliu tuo tarpu 
nėra priemonių, nes, kaip 
matėme aukščiau, jo antkri- 
tos dar frilnai neišaiškintas. 
Vieną tik galima pasakyti, 
kad žmonės stiprūs ir gyve
ną gerose sąlygose bus tik
riau apsaugoti nuo apsikrė- 
timų juo, d jeigu toki žmo-

|6 mėnesius nebuvo laiko drau- 
} gijų valdyboms išdalyti blan
kas! Mums reikia vien dau
giau gerų norų, o visi sunku
mai bus nugalėta ir netruks 
ateiti laikas kada sulauksime 
išvysti tokį veikalą, kuris ap
ims visą Amerikos lietuvių 
gyvenimą su visomis jo sriti
mis. Tėvynės nepriklausomy- 
bes atgavimo dėlei vargsta ir 
gausias, aukas klota. 'Dabar 
savo Tautos garbės dėlei ir 
tuo pačiu dėl garbės visos iš
eivijos reikia nors truputį pri
dėti vargo. Be jo ir be pasi
šventimo nieko negalima at- 
siekti.. Tai,.

Šis. “S. Ž. R.”. darbas jau 
prieš keletą metų turėjo* būti 
atliktas: mažėja mūsų draugi
jų skaičius, ne vienas žymių, 
tuos praeities dalykus gerai 
atmenančių darbuotojų išeina 
iš visuomenės dirvos, jau ne 
vienas istorijaLreikalingų as
menų ir mirė. Ko toliau ati
dėliota būtų, to menkesnis 
darbo atlikimas ir to bus ne- 
tobulesnis. Bet šiandie jau nė
ra abejonės, kad bus atliktas, 
tik kyla klausimas: ar suspė
sime iki sekančių Naujų 1929 
Metų! Ar žinių rinkimas ne
sutrukdys pageidaujamo vei
kalo išleidimą! Tas priklau
so nuo visuomenės. Tą dar
bą galime atlikti vieno mėne
sio laikotarpyje ir per 6 mė
nesius galime nesuspėti vietoj 
je įduoti draugijų valdyboms 

• blankų ir paraginti jas užpil
dyti.

Mes prašydami uolesnio ben- 
i dradarbiavimo “S. Ž. R.” da- 
s bar pasibaigus išvažinėjimų 

sezonui ir pats lengvinsime vį- 
s sais būdais brangius mūsų 
s bendradarbius. Paskėsniais 

laikais išsiuntinėta yra:
Susiv. Liet Amerikoje kuo-

1

Visiems Pittsburgh’o Rajono
S. Ž. R. Kolonijų 

Tvarkytojams
Gerbiamieji:

Labai man yra malonu pri
siminti tas jūsų nuoširdumas, 
kurį pareiškėte vasarą A. L. 
R. K. S. apskrities konferenci
jos mete; tie jūsų kilnių pasi
žadėjimų tarti žodžiai. Gan biams ir nuoširdžiai pasidar- 
daug laiko jau praėjo ir, tie
sa, gana gražūs gandai apie 
jūsų darbuotę pasiekia, manei 
Už tai leiskite man šiuo pa
reikšti jums dėkingumo žo
džius, prisiminti jums gražius 
jūsų pasižadėjimų žodžius ir 
paprašyti, kad jūs malonėtu
mėte ištesėti, uoliai rūpintū- 
metėsi atlikti savo inors ne-

laikas nuo laiko epide- 
oriškai pasikartojus įvairio- 
se šaly&ę ne visai dar išaLš- 

į Įdntij priežasčių dėliai; spė- 
^ jama, kad tai nuo oro paki- 

tėjimų; pavyzdžiui, perei
nant nuo šalčio į šilimą, ne- 
būtinai žiemą. Patsai per- 

' \ sišaldymas gali neiššaukti 
gripą, bet tik gali sudaryti 

’ palankias sąlygas jo antkri- 
rčiu išsiplėsti, deja, kuris 

tikrai dar nėra nustatytas: 
’ ’ tiesa,' nurodo į influenzos 

bacilą, Pfeiferio atrastą, bet 
: tokia pat bacila gana daž- 

■ nai pastebima ir pas sveikus 
asmenis. Kol kas sunku v- 

, ra pasakyti, dėl ko vienais 
atvejais susergama gripu, 

- - kitais ne.
Lietuvoje paskutinė gripo 

epidemija siautė 1918—19 
mt, tąsyk ji davė gana 
aukštą mirtingumo nuošim
tį. Kartais panašios epide
mijos apimt visą žemės ru
tulį, žinoma, tik ne visur 
vienodai smarkiai siaučia. 
Protarpiais pavieni susirgi- 
mai gripu, turį lengvą eigą, 
pas mus beveik niekad neiš
nyksta; tokius susirgimus 

« paprastai vadinama influ- 
enza. Patsai pavadinimas 
influenza reiškia įtaką (in- 
fluence), matyt, ^šalčio. Gri-

- po" pavadinimas" pareina 
. * nuo žodžio agripper (pran- 

cūzų kalboje), kas reiškia 
s nutverti, sugriebti. Pereito

ji epidemija buvo vadina
ma ispanka todėl, kad kilo 
iš Ispanijos. Epidemija, 

' sykį pasirodžiusi, ūmu lai- 
; ku plečiasi ir praslinkus

4-10 savaičių lygiai taip pat 
ūmai pranyksta. L

Asmuo, kartą pasirgęs 
r« gripu, jei ir suserga pakar- 
z totinkr juo, tai kur kas 

lengviau serga. Matyt pas 
tokį asmenį išsidirba atspa
rumas šiai ligai. Epidemijos 
metu gripu apsikrečia, dide
lis gyventojų .skaičius (nuo 

J- 10—86%. Bendras mirtin
gumo nuošimtis nuo jo, 
siaučiant epidemijai, gali

•

/‘ji’/, '.'’.l' 4 -

MAUS KAtrtAS AUKSO ALTORIUS
JUODOS‘.(prastais. iiunkštai8 viršeliais^---------  .50

^JUODOS (prastais kratais viršeliais)___________ .50
JUODOS (getesnfes. minkštais viršeliais)^-—^. .85
JUODOS (geros odos viršeliais)______ _________$1.00
BALTOS (celtiioidos viršeliais)_________________ $1.00
B AI 108 (celttloidos viršeliais, su kryželiu)____ $115/

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

—»■■■■■ .m

366 West BroaĮišray South Boiton, Mass.
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Ką tik pasibaigusioje San

i kurie trobesiai ar- 
ba jų dalys griuvų.,, -

■, M. Endziulaitis

ŽEMES DREBĖJIMAS

* U,
T Z

fsonas ir

jpepĮc-

nuo
Dėl

vnvLrrjuimi cou piaujpiiiui ,i 10) Viskas griūva: namai, 
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ad skaičius
prieš Smithą dėl jo katali- 
kybės, bet smulkieji atvirai 
varydavo agitaciją bažny-lenftl . 
etose prieš f «
geltonlapiai, kaip^kukluksų 
organas, “Fellowship For- 
ųm,“ “New Menace“ varė 
šlykščiausią šmeižtų kampa
niją prieš Smithą ir prieš 
katalikų bažnyčią. Be to mi- 
lijoųai plakatų dar šlykštes- 
nių už viršminėtus laikraš
tukus varė karštą propagan
dą tamsių protestantiškų 
minių tarpe. To paseka bu
vo tarp kitko ta, kad ketu
rios “Solid South“ valsti
jos, kurios nuo pat Nami
nio Karo laikų visuomet 
atiduodavo balsus demokra- 
tii kandidatui, šį kartą bal
savo prieš gabįausį demo
kratų partijos lyderį, Al 
Smithą.

Prohibiėjjos bigotai irgj 
prisidėjo prie Smitho pra
laimėjimo, bet toli gražu ne | 
tiek, kiek religiniai bigotai. 
Prohibicija patarnavo reli
giniams bigotams kaipo jų 
bigotizmo kaukė. Masšachu- 
setts balsavimų rezultatai 

I parodė, kad balsavime už 
kandidatus prohibicija a- 
naiptol nelošė tos rolės, ku
rią prohibicijonistai ;nori 
mums įkalbėti. Čia buvo re
ferendumas dėl prohibicijos. 
Smitho didžiuma šioje vals
tijoje yra tik 21 tūkstantis, 
tuotarpu antiprohibicijonis- 
tai Jaimėjo5' referendumą 
271-o tūkštailcio ‘balsų di
džiuma. Referendumo bal
sai dar nepilnai suskaityti 
ir keturiuose distriktuose

žnetimo ’d^^ kąd ai^ mažėju, 
tytų visas ^‘senojo 9wė^“fe ka<l į^nj^kų yąjk^i 
liekanas. Dafiįbr apžiūrėjo, taųųeta dėl'savo 
kad jų darbas buvo bergž-1 Besėdėję du metų toje pė
džias. Mokslo padėjimas čioje klasėje, tretį metą jie 
prastesnis negu prie-caro.jP^ąliūami. J ant^Įaips- 
Nėra gabių mokvtojų,. moks-1 ujo mokyklų sistemą ’ jati 
ląs, kurį 5tndeųįai gauna, 
netinkamas, mokymo siste-

tV ' Bolševikai 'siūlo panaikinti 
kvotimus, pet gudresnien is 
jų numato, kad tas nieko 
negelbės,- nes jei vaikas- du 
metu vienoj klasėj išsėdėjęs . 
bus* be kvotimų perkeltas į 
aukštesnę, tai jis vis tiek__ 
pasiliks bemokslis. Kiti kai- 
ba, kad reikią vėl,iš naujo 
perorganizuoti visą švieti
mo sistemą. Sako, -mes išvi
jome iš mokyklų iikyjią, pa- 
trioiizmą, tautiškumą, bur
žujus, bet po lb metų mo
kyklose vėl žydi tikyba, tau- 

. . Itiškumas, nusistatymas 
stybes šiandien yra apsigm- o ^įninku ■
klavusios labiau nė kad bu-L^ skaičius iš meto me
ro prieš karą. Kuo tas. pa- h nmažgja. ' Ąulištesnius
sibaigs? Kada pvyks tai Gįįupsnjus jiaigia tik vienas 
Kuo baigsis paliaubos: Tiaif- kitas durinniuko. ar hetur- 
ju,~ dar baisesniu kai^,< anjjįng0 jįkiniiiko vaikas. Vie- 
opūs klausiniai bus Jsnsiiįnatįnįs dalykas, kuris mo- 
taikingu būdu? Įkvklose pilnai žydi, tai mili-

Ir argi galima stebėtis, trizmo auklėjimas: ’ visi 
kad žmonės nenon nė atsi-1 ikaį įavinanį mušti.o. Bet 
minti Versalio taikos, nes neįtsįeįtk ^'kam bėišem- 
bijo tos takos,, kupoje kaj pasišgentę:
bijo tos “taikos, , kurioje moferkIa neliko <<„^1. 
davė Versalius. Pamena tik j a »’:" ž' 1 1'

liaubų, bet ką davė taika? ta dieną ir valandą, kuomet] 1 ^7’
pasibaigė vienoj, skegdynėsl], «k 'parodo, 
ir įu baime laukia, kaipliimo negalima suvaryti 
greitai prasidės kitos. Mes siaurą vegį. ĮCas gyvenimą 
vis dar tebegyvename ne tai- |Taržo, tik nagus nudega, 
kos, bet paliaubų laikais.

c"*"**^'( “ariš- 
tokratų.“ ‘ ? -

Galų gale prie Smitho 
pralaimėjimo prisidėjo ir 
žmonių baimė, kad, išrinkus 
demokratą, neprasidėtų blo
gi laikai. Baimė niekuo ne
pamatuota, bet republikonai 
nuolat bebūbnydami apie ta
riamąją ;repųblikonišką 
“prosperity“ (gerbūvį) ne
vienam įvarė baimės.

Šiuose *rinkimuose demo
kratų partija turėjo geriau
sia progą sulošti vadovau- 

z * A • t. r j - t
j ančių rolę Amerikos politi- 
koje^ likti progreso partija, 
bet pasirinko karstą. 'Bigotai 
jai užgiedojo: amžiną atilsį!

Jąu pačioje rinkimų kam
panijos pradžioje buvo pa
stebėta ir kiek vėliau vi- 
siems ■ paaiškėjo, kad vy- 
riaųsias; rinkimų klausimas

i kabia: j nebuvo, ar laimės Hooveriš,
....... **7£*?£*f8JtoĮar Smithas, bet ar Smithas 

lahn5s’ ar pralaimės. Hoo- 
D A R B I N I MK A 8” ‘..........................veris nesukėlė nė entuziaz-

1 —, nė neapykantos. Prie
šingai, visą entuziazmą ir 
visą • neapykantą sukėlė 
Smithas. Rinkimai parodė, 
kad Smithas sukėlė daugiau 
entuziazmo negu kuris kitas 
kandidatas į prezidentus y- 
ra kuomet nors sukėlęs, bet 

ir 
baimės. Rinkimų rezultatai 
tai parodė.- Tuotarpu dar 
nėra tikrai žinoma, kiek bal- 

.sh jis gavo, bet galutini re- 
žiaimimu.|zuitataį turbūt parodys, kad 

jis'yra gavęs apie 16 mili
jonų. Tiek balsų nėra ga
vęs net Coolidge 1924-ais 
metais, kuomet jis turėjo pi
liečiuose daug pritarimo ir 

T0-1 kuomet jo oponentas buvo 
. Nerei-

yearly 
yMny ............... __
conce per week yearly. .$2.150 
once per week yeAffy... .13.00
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buvo Meksikost Meksikos sostinės prie- 
esty, San Angel, lapkri

čio 8-tą pasibaigė Obregono 
išmušėjo, Leono Torai, teis- 

z Drauge su Toraliu bu- 
fyo kaltinama vienuolė, Mo- 

Conccepcion Acevedo y 
e la Llata. Abu pripažin- 
i kaltais. Toraliui teismas 

^paskyrė mirties bausmę. To- 
pat bausmė grėsė ir mo

tina Conception Acevedo y 
l^taoferiškei bausmė pakeista 

metii kalėjimo.
^jforal yra kaltas. Niekas 
to' neginčija. Jis pats pri- 

fripažino. Jo advokatai nė 
dė įrodinėti, jog jis V- 

■ja nekaltas. Jie tik darė pa
singų įrodyti, kad jis nėra 

stas, bet 
udvs ir tuo būdu ma- v

ė jį išgelbėsią nuo mirties 
bausmes.

Visai kas 
ąncepcion.

tvirtino, 
iregoną nekieno neragina

mas. Teisme nebuvo tiesio- 
į‘ginių, nė netiesioginių įro- 

j’dvmų, kad vienuolė Con- 
i cepcion būtų suokalby daly
vavusi, arba žinojusi apie 

^suokalbį nužudyti Obrego- 
įią, jei toks suokalbis ir y- 

blivęs. Ji būk tik prasi- 
;.tarusi, jog katalikai tol bus 
Meksikoje persekiojami, kol 
lenumirs Calles, Obregon ir 
kiti jų klikos katalikii engė- 

^ jai. Nieko negelbėjo Tora
lio tvirtinimas, kad jis še
rnai prieš tai buvo nutaręs 
■iružudyti Obregoną; nieko 

^negelbėjo ir pačios motinos 
Concepcion užginčijimas;

^nieko negelbėjo ir tai kad 
iebuvo liūdininkų jos taria- 

mosios kaltės irodvmui. Ji t * -. • • *■ *
gaus nukentėti, nes Calles 

rir jo šaika nutarė iškalno, 
katalikai yra “intelek

tualiniais“ Obregono nužu
dymo autoriais. Reikėjo tik 

asti auką. Toji auka bus 
įmotina Concepcion.
^Nereikia pamiršti, kad 

jJuoj po Obregono nužudy- 
o Calles ir jo sėbrai pasi

skubino pareikšti pasauliui, 
£ad tikri Obregono nužudy
mo autoriai — jo žodžiais1 
tariant: intelektualiniai au- 

i — yra Meksikos ka
talikai. Kuomet jie tą skel- 

pasauliui, nebuvo praves
tu .jokių tardymų, nebuvo 

aušinėtas net pats Torai.
Tai reiškia, jog Calleso šai

Obregonas 
prezidentu prieš Canesę,Įį^ d^įau neapvklnt^“i 
bet ne jis, tiktai pusiau as- 
bet ne jis, tiktai pusiau ar- 
kus persekioti visu orienta- 
liškai — indi jonišku tam
saus bedievio . • 
Nuo Obregono katalikai t i- 
kėjosi nemažai, kuomet jis|į,nl 
tapo išrinktas prezidentu 
antru atveju. Jau buyo be- 
masidedančios netiesioginės 
olrybos su Šv. Sostu. *“ 
dėl yra nesąmonė kalbėti,Lepopuleks Davis. 
būk katalikams rūpėję nu- kia pamir5ti ir t0, kad žymi, 
sikratvti Obregono. I demokratu partijos dalis

Nereikia pamiršti dar iri balsavo prieš Smithą.
tai, kad šalia Calleso iri Neapykanta, kurią Smithas 
Obregono buvo dar ir t re- sukėlė prieš savę, pasirodė 
čias lygiai įtakingas asmuo {stipresnė ir dėlto jis pralai- 

. Už vis la
ši /Meksikoje gerai žinojo, Ibi ausiai jį nekentė protes- 
jog Obregonas ir Morones I tantų bigotai. Jų yra labai 
buvo nesutaikomi priešai: daug, ypač pietų ir vaka- 
Meksikoje buvo atvirai kai-Irų valstijose. Jie dirbo išsi- 
bamą, kad “intelektuali- juose prieš Smithą vien tik 
nis“ Obregono mirties auto- dėlto, kad jis katalikas. Žv- 
rius yra ne katalikai, bet mesnieji protestonų vysku- 
Morones. Buvo net demon- pai ir pryčeriai palyginti 
stracijos daromos prieš Mo- retai viešai pasisakydavo 
rones’ą, bet Morones išva-l- ■ ■■■■".
žiavo “atostogų,“ gi cenzū
ra užgniaužė gandus 
Moron'eso
Obregono 
mybę.

Toralio 
ceįx-ion teismo eiga irgi bu-l 
vo • nepaprasta. Mes gerai 
žinome, kad greitai Calles 
apsidirba su savo priešais.! 
Teismo nereikia'. Sušaudo Į 
ir tuo viskas pasibaigia. Šį 
sykį kaltinamuosius ne tik 
kad nesušaudė be teismo, 
jet įtaise net radio teisme. 
Mat, norėjo parodyti pa
sauliui, kaip “bešališki“ v- 
ra Meksikos teismai. Deja, 
radio neilgai tčveikė teisme. 
Radio uždare, kuomet kalti
namieji pradėjo kalbėti at-

Mat tai jau buvusi 
Minia, su-

buvo iškalno pasiryžusi

- - - - - . . r _ • ’ • -

m anetikųsi. Tą pripažino i 
Maskvos Sovieto narys, U- 
chanovas kalbėdamas pa
reiškė: . “pats didžiausias! 
trūkumas yra tas, kad mes j 
dar blogai mokome.“ Tą 
pripažino ir kelių špaltų 
straipsniai, tilpę “Įzv.“ 
rugp. 16. Rašytojai, apžiū
rėję pirmaeiles pradžios mo-

4 . .

j

z Tai paliaubų diena. 1918- 
ais metais vienuolikto mė- 
nėšio vienuoliktą • dieną -vie
nuoliktą valandą prieš piet 
įvyko paliaubos tarp talki
ninkų ir centralinėš Euro-, 
pos valstybių. Pamename 
gerai tą dieną. Kiek tuomet 
buvo džiaugsmo, kiek triuk
šmo, kiek daug tikėtasi!

Kas pamena, katrą dieną 
pasirašyta Versalio taika?

Tiek daug laukta iš pa- 
LJ-?’ ■■
Prabėgo 10' metui nuo pa
liaubų pasirdš^mO, bet ka
ras tebekybo ore. Džiaugs
mo vietoje pasiliko baimė- 
Didžiosios ir mažosios vai-’ ♦

Šių metų balandžio mene- 1755 metais Lisabone (Por- 
sio 23 dieną iš Atėnų (Grai
kijos sostinės) pranešta vi
sam pasauliui, kad Graikiją 
ištiko žemės drebėjimas, dėl 
kurio beveik visai sugriuvo 
Korinto miestas: žuvo 20 
žmonių, daugiau, per 100 
žmonių sužeista; 1500 namų 
visai sunaikinta; 50,000
žmonių liko be pastogės.

Dėl šitos baisios Korinto 
į miesto nelaimės bus ne pro 
šąli bendrai pakalbėti apie 
žemės drebėjimą.

Drebėjimo vyksmas
Žemės drebėjimas tai yra 

didesnis ar mažesnis žemės 
paviršiaus kilnoj imąsis. Že
mei drebant, jos paviršius

virai.
“propaganda, 
si rinkusi teismo rūmuose ir 
aplinkui juos, plojo, kuomet. , , . , . .
kalbėjo valstybės advokatai N*.!*“ smarkiai ju-
ir savo tnuksmavimais ne
davė kalbėti ginėjams. Tei-

ti kaltę ant Meksikos

nos Concepcion asmeny

da, o kai kada visai nežy
miai; pastarasis drebėjimas 

sė ne teismas, bet minia. Vis -vra zmo»1,J ne "^Ciamas ; 
dėlto iš devvhiti prisiekusia- ’1S J™ tam tlkr,J Ime-
jų atsirado vienas, kuris tu- tals,» Painumas seismogra
fo drąsos balsuoti prieš fa,s S«smologi-

kuris tina ze- 
mūs drebėjįipą.

Žemės drebėjimas yra vie- 
Angęl trfigjkomedijojė ieš-|na didžiausių nelaimių; jis 
kotą įvelti nekaltą vienuolę I ūmai, netikėtai įvyksta, jo 
katalikę į Obregono nužu-Į padariniai Nai-
dvmo tragediją. TeisinguJ Einamasis žemės drėbė j i m 
mas nerūpėjo tos žiaurios| darkąs tęsiasi labai trumpai, 
komedijos režisieriams. P<>-padaro žalos,
nai jau senai yra pasakę,

tugalijos sostinėje) per že
mės drebėjimą, kuris tęsėsi 
5 minutes, žuvo 60,000 žmo
nių, 1783 metais Kalabrijoj 
(Italijos sritis) — į 30,000 
žmonių: Smarkus žemės dre
bėjimas Jomaikos saloj 1692 
metais tęsėsi 3 minutes, San 
Salvadore (Vakarų Indi- 
j°j) — lt) sek. Karakose 
(Pįetinėj Amerikoj) — 5 

,sek. Ir per tą trumputį lai
ką sakytose šalyse padaryta 
daug baisiausių nelaimių: 
daug namų sugriauta, daug 
turto sunaikinta, daug žmo
nių užmušta ir sužeistą*—'

Žemei drebant, įvyksta 
daug didesnių ir mažesnių 
žemės paviršiaus sutrenki
mų, sujudimų, kurie ūmai 
pasikartoja viens po kito. 
Šių metų balandžio mėnesio 
naktį tarp 21 ir 22 d. per* 12 
valandų Graikijoj žemė 
trinktelėjo 47 kartus. Kai 
kada ištinka tiktai viens ar- 
ba keli sutrenkimai, bet re
tai. 1848 metais Gaujojo Ze
landijoj atsitikdavo tokių 
dienų, kada įvykdavo beveik 
po 1000 žemes krestelėjimų. 
1870 metais Tokydoų (Grai
kijoj) per tris dienas žemė 
sujudo 86,000 kartų.

paviršių arba stačia krypti
mi, arba įstriža. Pirmieji 
drebėjimo sąjūdžiai esti 
silpnesni, paskiau stipresni, 
kurie pasikeičia vėl silpnes
niais.

Paprastai drebėjimas pra:

. \
Drebėjimo plotai ir 

vietos

Žemės plotai, kuriuos iš
tinka drebėjimai, dažnai esti 
labai dideli: 1755 metais že
mės drebėjimas Lisabono a- 
pylinkėj buvo jaučiamas 
700,000 kv. mylių plote; 
1822 metų žemes drebėjimas, 
įvykęs valstybėj Čili (Pie
tinėj Amerikoj), apėmė 
400,000 kv. mylių žemės pa
viršių. Bet tai yra tiktai a- 
.pytikriai pažymėtas žemės 
plotas, kurio tikras ribas 
galima susekti tiktai seismo
grafu, kurios tuomet pasiro
dytų daug platesnės. Maži 
žemės paviršiaus kilnoj imai- 
si įvairiosę vietose niekumet 
nepaliauja, bet kadangi jie 
nežymūs, tai žmonės jų ne
jaučia.-

Žemės drėbė jį trio atsiradi
mas ir išsi 
nuo geolt 
žemes susiekę ______
sudėties. Didėlėse lygumose 
ir plokštakalnėse beveik nes
ti žemės (hebėjimu. Kalnų 
virtinėse (ypač jei jos dar 
nebaigusios formuotis) arti
mose toms virtinėms lygu- 
moS»,Viduržemio jūrų pa 

.yįętoge prišlijusio-

Pabaltos kraštui, Europos 
Bosijai, Sibirui, Prancūzi
ja^ Anglijai, Skandinavijai, 
Brazilijai, Pietinei ir Vidu
rinei Afrikai. Gi Vidurže- 
mės jūros pakraščiams, 
Šiaurinei Afrikai, Pirenėjiį 
ir Balkanų pusiausaliams, I- 
talijai, Mažajai Azijai, Per
sijai, Kaukazui, Pietinei A- 
merikai dažnai tenka ne
kentėti nuo žemės drebėji
mų. Bet ir pastarosiose ša
lyse atsiranda vietų, kuriose 
žemės drebėjimų riebūna, ar
ba jie labai retai įvyksta.

Žemės plyšiai, kalnų vir
tinės, požeminiai urvai daž
nai sulaiko žemės drebėji
mą.

Yra vietų, kuriose žemės 
drebėjimas dažnai pasikar
toja: Limos mieste nuo 1586 
metų žemės drebėjimų 11 
kartų sugriautas. Vierno 
miestas (Vidurinėj Azijoj) 
taip pat daug kartų tos ne
laimės buvo ištiktas. Švei
carijoj per metus įvyksta į 
100 kartų žemės drebėjimų; 
J aponi joj bendrai žemės 
drebėjimai esti pradieniui;

1) Žemės paviršius nepa
stebimai juda ir šį judėjimą 
galima žinoti tiktai iš seis
mografų parodymo.

2) Judėjimai, seismogra
fų pažymėti ir kai kurių 
žmonių, sančių ramioj padė
ty, jaučiami.

3) Judėjimai daugelio, 
žmonių, esančių ramioj pa
dėty, jaučiami.

4) v Drebėjimas, kuriuos 
žmonės vaikščioju arba ką 
beveikia, jaučia; langų stik
lai dreba.

5) Žemės drebėjimai, ku
riuos visi jaučia; kamba
riuose baldai juda ir varpe- 
Iiai skamba.

6) *'Miegantieji sukyla;
kambarių varpeliai skamba; 
laikrodžių švytuoklės susto
ja švytavusios, medžiai šla
ma. .......  * I ‘r

7) Dideli daiktai virsta; 
varpais kamba (patys).

8) Namų sienos įplyšta; 
kaminai griūva; žmonės iŠ-

? m- suskaityta i
Ss Dat>ar,

i žemes drebėjimų seki- 
mo' yi«'įafaį<ąintaį

avimu, £
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M; ^4 K i.... * rVUniaua bei Kauno, 
lis —- S ai o čia i turi sa 
Vo didvyrių —- laisvės kovo- 
tojų, kurių kaulai . sudėti 
Nepriklausomos Lietuvos 
pamatan ir kurių vardai 
ankstai suristi su Tėvynės eųąs. 
atvadavimu iš žiaurių prie-1

1919 metų rudenį, kada
Lietuvos rytai buvo .užimti 

’ Mševibų, o iš pietų y^- 
si į mūsų kraštą besočiai

__ / lenkai, Lietuvos šiaurėje 
Švaistėsi ir ^naikino Šalį |-, 
vairūs batalionai, geležinės vo krašto, tai • •• _ r-i _- i___'divizijos ir žaįijĮarų korpu
so dalys. Veik visas šis 
amariliai apsigink Jąyu»ų 
karių mišinys pasivadino 
p ę r m o n 11 n i n k a i s 
ir negailestingai žudė šios’ y- y??;,* *sąlies gyventojus...

‘ 1 Bet šiai, nęįeįę kantrybės
- mūsų vyrai sukilo prieš sa

vo engėjus ir* Pasvalio ba-
‘ talijono pa#e<Jąmi, lapkri

čio 12 dieną pradėjo krirri- 
" ną žygį su daūg galingesniu

paskutiniųjų, nes šioje ko-
.... voje lėmėsi salįęą likimas ir
^"'^tautosi'ga^e.'" ■/■/.J ).

? pienai auštant užvirusi 
kova truko -iki nakčiai.

/ Ūolėnų, kuriose įvyksta dre- 
bėjimas. Jis didesnį naiki- 
nimą daro puriose žemės rū-

. k . • ? Oi « /J 1j .šyse, negu kietose. Ypatin- 
gąi didelis pavojus įvyksta

-y; puriose masėse, jeigu jos ėš-; 
| ti' ant kietų uolėnų, sakysim; 

smėlis ant granito. Paga
liau, naikinimo jėga ir že-į 
mės drebėjimo ploto didu-

- mas pareina nuo gilumo cen- 
iro, kuriame prasideda dre^

' bejimas. Bendrai galima 
t sakyti, kad jei dreįiėjimas 
^ prasideda negiliai, tai jo 

naikinimo jėga labai smarki, 
Račiau neilgai tęsiasi ir ne^ 
^delį plotą apima.^ Tačiau, 

. jei drebėjimo centras yrą^- 
Įus, tai jis pasireiškia si§H 

. ; nesne griovimo jėga, grši; f 
' ' čiau plečiasi, veikia" ilgiau ir 

didesniame žemės plote. Že-j 
mes drebėjimo centro gilū- 
mas, nuo kurio daug parei
na drebejimo jėga, papras
tai glūdi tarp 10 ir 30 kil. 
Nedažnai drebėjimo pradžia 

. v-V -A . . » r? ■ wT. f 'A:. įvyksta didesnėj ar mazės- 
i/S ^nėj gilumoj. .

‘A 7 1—1

i. Naikinimo jėga pareina 
nuo to, kokia jįryptimi einą 

^^ sutrenkimas, jeigu jie eina 
iš Žemes gilumos stačiai į . viršų,-tai uSį: a > 

f y nūn. namai 
vairūs padariniai paš 

•H- ^yn; ken^ pasid 
plyšių, namai yra. Į}id 

- -esti sutrenkimo jėga ir 
I

metais

i ’- ' '

' ‘ t >

į>r.

ro- 
jjasąuliųi, kad štai, to

je pat gamtos beribėje, Sa
damų bet aštriu kardu ko
vodami šiame universaliame 
žemėlapy savo Tėvynės var- 
dąkruvinomis raidėmis įra? 
V— • • V’ •se. - :

Paminklo statymas buvo 
tylus. Statybos .darbais rū
pinosi tam tikras fondas 
Kaune ir komitetas Salo
čiuose. Vienybėje, planin
gai darbus vedant, pastaty
ta gana trumpu laiku, ko 
net akylus laikraštinipkai 
nėra pastebėję/ Tad, tebū
nie šis kuklus pasišventėliu 
darbas žinomas nors dabar 
jį užbaigus. ‘ • i
'’ “Liti. Aidas”

■ . i

Ateitininkų organizaciją^ 
yad. Federacijų, sukąrą 

AMtiniiiĮcu 
Junga, Studentų Ateitinin
kų Sąjunga ' ir baigusių 
mokslus Ateitininkų Šen- 
draugių Sąjunga. Federa
cijoj savaimingai veikia A- 
teitininkų Susišelpimo Fon
das, kurio svarbiausias už- 
davinys yra šelpti besimo
kančius neturtingus ateiti
ninkus.
i «

Norėdamas palengvinti 
sunkią besimokančios moks- 
leivijos būklę (dėl butų sto
kos Kaune) ir norėdamas 
turėti savo židinį, Ateitinin
kų Susišelpimo Fondas e- 
mėsi statvdinti ateitinin- 
' ; I* • . , i .kams rūmus. Neatsižvelgda
mas į dideles kliūtis, Fon
das ėmėsi darbo, ir šiandien 
jau daug kas padaryta.

Kaune, Laisvės Al. 3, pa
statyti 3 aukštų rūmai.Daug 
jau padalyta ir įrengimo 
darbų: įvesta dalis centra- 
linio apšildymo, kanalizaci
jos, elektros apšvietimo; po
žemyje įrengta ir jau 'rtuo 
š. m. pavasario veikia pačių 
studenčių ateitininkių laiko- 
Įna valgykla. Pirmame 
aukšte telpa organizacijos 
centraliniai organai ir atei
tininkų leidinių administra
cijos; taip pat įrengtos 
krautuvėms patalpos. Da
bar baigiami Įrengti antras 
ir trečias aukštai, kur yra 
didžiulė sale su šalutiniais

y • *jsiais 
iriais. •

niontas atsiunti poetui Liūdni

tuvių ęafbori, paskelbti viešumon.

- - • " t ' i ' ' * ■ '''/

Brangieji akmens keturi

r ■ ,v -* 5 . •' , \

Tai faunas, Gardinas, Seinai. 
Įr Vilnius — vis tai Lietuva! 
Kas tai sau prifeimins nūnai —

•r.q •

laimėję, tarsi iš ano, 
riškojo Ž a 1 g i r i O/grįžo

^us J gnas sapĮ p
► ■ ’ ' * z į -

Bermontininkai pralaimė- 
ję Kovą ties Saločiais sudre- 
bėjo ir nusmuko jų Į 
visuose kituose frontuose: 
net latviai lįetųyis l^įpėji- 
mais įr bendro priešo—bey- 
montininku^-perf^-' 
naudodami, juos i

Šių kruvinos 
vyrių karzygis, 
bains pagerbti ir a 
jom ka 
džius tįUi - 
m4? at 
mmkįas ten pat SalocįTūTLT’ss a* m sraunios Mūsos pakęanj 
arti Latvijos sienos. 1 
paminklo ątidary 
sventmimaS įvyi 
W S4"?^W> fc f W-
Mu 21 dienę. t aį»d?jjlW> 
iškilmes laukiama 
bes atstovų ir yi 
veikėjų iš Kaimo. c -

•Kalbamas paminklas, pa-- ,v ~i:T— 
lyginus jį .su žuvusiųjų Lar- kokio yrą verti jų atlikti 
r1/'*- ~ : •••'"* // ‘

Įšsiplatinimo grmtimias
• .• k'- t •' • •*. . į

Drebėjimas prasideda ko-’ 
kioj nors žemės plutos VidU-; senUJU laikų 
no vietoj ir kyįa į -žemes 
paviršių; paskui bangomis 
plečiasi į visas puses, ' tarsi 
vandens bangos. . Įdomus 
drebėjimo jšstplątiuįino

> ',5 „ J

Mokslininkas M^ęĮaį su<

K;

t 
t

•.

Įr Vilnius — 5

Atplėšt kas Gardiną, ir Vilnių,' 
Atnešt Sėiniis kas sugodojo —
Tak pelne garbę ne pier kilnią, 
Jr jų valdovas — lig rytojuj.

• ■ j

Nes Gardinas, Seinai, ir Kaunas, 
Ir Vilnius — iš tb ’pat vainiko.
Kilnuiną * savąjį užgauna- — 
Kas svetima papuošti tyko.

. f • - * • • ■ ■' • * ■

Garbė statytojam vien tenka, 
Įr jiem gyvybė vien gyva.
Ir Varšuvą sau statės Lenkai, 
Bet Vilnių statės Lietuva!
•i ■ V ~t. :»f ' • .:. ? . ' i J . •

Gausi veiksmais galia prisikėlė: 
iJž Lietuvą — Tiesa užstos.
Kaip buvęs, Vilnius jos bus vėliai, r 
Įr aš šaukiuosi vien Tiesos!
1928 dįi. rugsėjo 26 d.
Papbreton, Landės, 
iattle Cottagė. ( -

C“Liėtuvos Aidas”)
■į 4 . * 111 v > ’i -?-i-

—C*7*”'" —rrr i-s-r1

lia kitų, garsių pasaulio vai- 
yra ir Lit'luva. foji 

Lietuva, kurios sunūs ne 
kieno nors niąlonės grašy- 

Tėyynei, 
lyg ir nebūtų toks didingas,

darbai, nes-jis nespindi auk
su ir savo viršūne neskirsto 

■* ? * ? r ’ v* k * ■ * ■ t ■ ■ "1 * ' f

erdvėje debesų. Tai yra 
stiprus, amžinas, keletos 
mastų pločio ir keliolikos 
mastų aukščio gelžbetono o- 
beliskas, kurio viršuje už-

VILNIAUS UETUVIĮĮATS-
MM

Vilniaus Lietuvių Kultū
rinių ' Draugijų atstovės 
getb. ponios Emilijos Vilei
šienės prakalbų maršrutas 
lĮassachusettš valst i j oj.

Lapkričio 15 d. ĮSrockton, 
Maąs.

Lapkričio 17 d. Norwood, 
Mass. \ :

Lapkričio 18 d. So. Bos
ton ir Carnbridge, Mass.

Lapkričio 21 d. Lawrence, 
Mass.

Lapkričio • 23
Mass-

Lapkričio 25 
N. H.

Lapkričio 27
Mass.

• Lapkričio 29 d. Ąthol, 
Mass.

Fed. S ekr e tori jalas

kambariais, skaitykla, - 
įįotekaūr š
: J-'V4. .

siais kamb 
ir penktas aukštai skirti
l)endrabučiui. Tik dėl 1@ 
stokos darbai juose Į 
sustabdyti, bet tikimasi, kž 
ir likusius aukštus greit 
rengs gyvenimui.

Namai statomi iš visuo 
nes aukų, kurių betgi stc 
jąnt įteko nemaža sko
iš vyriausybės. z Reikia d 
nemaža darbo ir kapital 
kad būtų galima baigti m 
mai įrehgti. Sušišelpim 
Fondas tikisi, kad plačioj^ 
visuomenė, ypač Gailingojo 
Inteligentija, iki šiol -taip 
gausiai rėmusi ateitininkų- 
namų statybą, šį darbą rems 
ir toliau, kol namai bus vi?| 
siškai baigti. z /j

Čia nepasiturį ir besimo-^ 
ką ateitininkai ras sau jau
kų prieglobstį. Čia bus vi
sos ateitininkijos judėjimo 
centras.* Čia rinksis ateiti-;^ 
ninkai sendraugiai, studen- ^ 
tai ir moksleiviai savo or 
nizacijų klausimams spręsti/ 
Čia galingai skambės jaut 
natvės triumfuojanti pergą^

vardai, 
dar au- 

, bus tin-
• <• V *' r '.C's o uz j®

lės daina!..
Visų geradarių 

kurie aukojo arba 
kos namų reikalui, 
kainai paminėti, < 
duosnias širdis ir gausink/ 
aukas dėkingoji ateitimi 
ja su pagarba atsimins 
Paširdžius Aukotojus.

• ■ - - ■ -i

' t “Šalti

sekė, kad žemės 
išsiplatina per se 
ly — 250 metrų, 
akmeninėj (granito) Žetriej 
— 400 m., kietame ištismia 

granite — per 3)0 met 
rų; dauguma Italijos žett 
drebėjimų.'' anot mokstiftL urro-fjrnrr ko ęossijajis, per sekupdę 
bendrai išsiplečia į 300 meti 
rų, Vidurinės Vdkie^jos 
|8J? mrf. -

Žemės drebėjimo-į*,*, J; f 
niftio greitumai turi j 
kokybė uolėnų, iš įę 
susidarius kokios i .. t,- T ■ ./t

A sluoksnių Vrrmfia iJ

-J

• **
» • • ‘ 'i *

$emės drebėjimo priežastys

Drebėjimo priežastimi nuo 
įdomavosi 

mokslininkai. Jau senovės 
filosofai, nors neturėdami l 
tikrų žinių apie žemes rutu
lio sudėtį/ suprato maždaug 
tikras žemės drebėjimo prie
žastis. Anaksimandro*) 
nuomone, žemės drebėjimo 
priežastis yra susijus su pa- 
šidarymu plyšių, jos pavir
šiui džiūstant. Kiti moksli- 
ninkai sakė, kad žemė dreba 
dėl ugniakalnių veikimo. 
Pavzahijūs net skirstė dre>- 
bejimą j rusis — trenkimo 
įr'bangavimo.

Nuo to laiko žemės drebė
jimo mokslas daug pakitėjo 
ir ’ p^tartibju laiku įgijo 

nant Gemeso mokslu, žemės 
drebėjimo priežastis skirsto- 
maTį tris kategorijas: 1) po
žeminių tuštumų urvų įgriu- 

________ .) 
f **i»**^ ' •* • '■<»? ’ e z i * 4 ■ 4 • - • « *

žemes giuuzimas.

Į) Paviršiaus vanduo per-
. K /. i 4 - ■ ' ‘u.. 1

nepra- 
l (.smil
es niiio- 
sluoks-

kia žemę; dėl to ir ištinka 
žemės drebėjimas. Šitos rū
šies drebėjimas, nors kai ka
da ir stiprus, tačiau nela
bai žalingą?, ne^ plačiai no 
paplinta ir nesikartoja.

2) Ugnįakalnįų veikimas 
yra antroji žemės drebėjimo 
priežastis. Toks drebėjifnas 
įvyksta prieš išsiveržimą, iš 
ugniakalnio lavos (ugninės 
masės), pelenų ir garų ir 
jiems besiveržiant. Tuomet 
apatiniai žemės sluoksniai 
plėšomi, trankomi ir sukelia 
žemės drebėjimą.

3) Trečioji žemės drebėji
mo priežastis tai yra žemės 
branduolio gniūžimas, mažė
jimas. Mokslininkai sako, 
kad žemės rutulys sudėtas iš 
labai karšto, sutirpusio 
branduolio ir ataušusios, 
kietos plutos, kuri yra 60— 
70 kilometrų storio. Saky
tas branduolys taip pat pa
mažėle aušta, o ausdamas 
gniūžta, mažėja. Dėl to ir že
mės pluta raukiasi, traukia
si, plyšta, krinta, smunka, 
įvyksta trenksmas ir ištin
ka žemės drebėjimas. Toki 
drebėjimai pasitaiko lygu
mose prie kalnų, sudėtų iš 
raukšlėtų sluoksnių, ir kal
nuotose jurų pakrantėse. Ši
tie žemės drebėjimai daž
niausiai esti didžiausi ir ža- 
tingiausi, bet pasitaiko jų ir 
nežymių. .. . /'
<■' --r r ■ r ' ■ ’

žemės drebėjimo padariniai

Stipriausieji žemės drobe-

Apsisaugojimas 4;
Kadangi žemės drebej 

mas yra viena iš didžiausi 
jų nelaimių, tai žmones tų 
šalių, kurias drebėjimas da^f 
nai ištinka (Japonijoj Že
mės drebėjimas vidutinis 
esti pradieniui), stengias^; 
kiek galima, nuo jo apsisau
goti.

Pastebėję, kokius t 
sius žemės drebėjimas la
biausiai griauja arba šiaip* 
kokią žalą jiems p 
žmonės, gyvenantieji dž 
žemės drebėjimo sri 
pinasi statyti tokius namų%< 
kurie mažiausiai nukentėtų; 
nuo žemės drebėjimo. *“ * 
tokiose vietose ir statomi na 
mai žemi, vienu gy 
lengvi, dažniausiai 
niai; rietose, kur t rū 
medžių, stato mūrinius n<* 
mus, stipriai suj 
statomąją medžiagą cem 
tu ir sienas sustiprindi 
geležinėmis sąvaržomis. S” 
gus paprastai daro 
lėkštus; apatiniai galai ? 
rų estį žymiai išsikišę, 
pastatyti namai ir ruim 
kiemai i'ra naudingos ats 
gurnui priemonės. Pagafi) 
būtinai reikia vengti »stat 
namus ant puraus Že

- •''k » • i-. *.**■’-

vidalą, o kai kada ežerėlis. 
Esti ir tokių atsitikimų, kad 
įsmunka ir didesnis žemės 
plotas. Bet aki kada žemės 
plotas ūmai iškyla. Įdomus 
dalykas buvo Indijoj per 
1819 m. žemės drebėjimą. 
Čia vienoj vietoj iškilo dide- 
liausias ruožas, 30 kilometrų 
ilgio ir 10 pločio, aukščio 
— 3 metnj; o kitoj vietoj 
platus žemės plotas, 4,000 
kvadratinių kilometrų didu
mo, nusileido ir liko jūros 
užlietos; nedidelė tvirtovė ir 
kaimas, buvęs krante, atsi
dūrė po vandeniu.

Ž. drebėjimas dar ir ki
taip pakeičia jos plutos pa- 

Kada netvarkingai vra, po: virši*r ¥«» markaus au- 
žemę pakrikę;' kaliai daž- Z™?*

. i ' u-u . _ . /los, savo griuvėsiais uzver-
(čia slėnis ir jose tekančias 
upes, kurių dugnas kartais 
prasmenga ir atsiduria po 
žeme, o kartais jos (upės), 
užtvenkiamos, ieško savo 
tekmei kito kelio, o jei ne
randa, tai apsemia pievas, 
laukus ir žmonių apgyven
tas vietoves. Vhndiio šuli
niuose išnyksta arba iškvla v .4* i- •ir susidrumsčia.

' jdrų pakrantėse per''že

mės drebėjimą pastebimas 
atoslūgis, o po jo potvinis, 
kuris, jei krantai žemi, ap- sluoksnio, esančio ant i 
semia Žymius žemės plotus. 

Žemės drebėjimai kai ka- 
dfi įvyksta juroj, ir tuomet 
yra vadinami jūriniais. ♦Tū
tos paviršiaus sujudimai, 
berods, daug kartų yra ne
žinomi, jeigu jų nepastebi 
" " /tufe ūfetu

šių krūvomis, o kai kada esti 
net žemės praryjami. Vie
toj Katakano miesto Pieti
nėj Amerikoj po 1868 metų 
žemės drebėjimo ir Onlago 
miesto Mažojoj Azijoj po 
1869 m. žemės drebėjimo at
sirado ežerai. Tąi didieji 
žemes drebėjimo padariniai. 
Bet dažniausiai žymesni že
mės drebėjimai pasireiškia 
pasidarymu plyšių namų 
sienose, bokštuosė, kaminuo- 
se arba jų visišku griuvimu.* p- • »

Žemei drebant, jos pavir
šius plyšta, ir plyšiai, tary
tum, šviesos spinduliai, kai 
kada iš vieno centro, vidu
rio, eina į visas šalis, o kai 
kada netvarkingai yra,
I

niausiai plyšta isilgąi šiai-/ 
tus. plyšių didumas esti la
bai įvairus: kai kada žemė 
įskyla vos pastebimai, o kai 
kada pasidaro didelės kiau
rynes apie mylios ilgio, ar
ti sieksnio pločio ir kelių 
sieksnių gylio. Panašus ply
šys pasidarė Kalabrijos (I- 
talijoj) po 1783 metų žemės 
drebėjimo. Į. atsivėrusias 
kiaurynes kartais įsmunka 
ištisi trobesiai, net gatvės 
su žmonėmis ir gyvuliais, 
kas, sakysim, atsitiko žemei 
drebant San Francisco mies
te 1868 metais. /Kai kurie

Ivšiai nėpąsilieka atviri:
• . f . . . . ' -‘ i '

ojus požeminiams 
ns, jie susičiaupia. 

«..>««> plyšius Vtt- 
iasi vanduo, kai kada dujos

Kartais žemei

turinti*

go pagrindo.
- • Kadangi ž< 
urvai sulaiko žemės 
mą, tai gyventojai šal

me, ątatydaim. 
tik naudojasi gamtos p 

urvais, bet iT)

A7
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sę papu ošė šaulišku pa- ku iehlį
’trziifcrolii l-nmomu arvoiTAiTA------ ------------------------- .

P.v •

A.

A.

ku

Juk žmogus

mieste turi bent de-

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 18 d. po dvyliktai vaL 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. čaikauskas, rašt.

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 25 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

DETROIT, MICH. .
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 18 dieną 
lapkr., tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

Kun. K. Urbonavičius,
K. J. Krušinskas,
Kun. J. Švagždys,
J. M. Vieraitis.
Atstovas Į A. L. R. K. Federacijos 

-Tarybą
A. 0. Avižinis.

WATERBURY, CONN
Lapkr. 25 d., 1 vai. po pietį} į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

Valdyba

J.
Ainorius.

5. Darželis
antrą vietą nustumtas Bronius. Kazys 
.Jis nevengdavo 'pereiti su Marcele per 
tykius gyventojus, kurie, iškišę galvas 

sustoję, labai reikšmingas pastabas

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 25 d.,-J,’vai po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St." 
Kviečiame narius(ės) ateiti Gera 
proga užsimokėtiduokles.

Valdyba

$0. BOSTON, MASS.
Antradieny, lapkr. 20 dieną, 

7:30 vai vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS' 1 kuopos susi- ’ 
rinkimas. Ateikite visi.- Bus daug 
naujų ir naudingų klausimtj^a- 
kelta svarstymui Be to; bus ge- 
ra-proga atsilyginti už organą.

Valdyba

Jonavos veikėjams, kad šis 
kilnus sumanymas greičiai 
virstų realybe. '

PARSIDUODA
240 akrų ūkis, 35 gyvuliai, 4 ark
liai, kiaulių* vištų, javų, įrankių. 
Kaina $12,000. įnešti $3.000. Ra
šykite : Mr. Douglas, Box 91, Her- 
kimer, N. Y.. (L.-13)

‘ K •
Bronių nustebino. Be arbatos, kaip paprastai, 

. Jis sėdėjo prieš Marcelę, gi Ka- 
kur atėjo apsivilkęs kažin kokiu advokatišku fraku, ap

ANTRENDOS 7
5 kambariai “Darbininko’’ name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formaciją kreipkitės “Darbinin
ko’’ Administracijon.

— (Tęsinys)

f 4. Antrininkas
>■. . v’ * '

Pietus 
nt stalo stovėjo dar vyno. ‘; C _ i

ainiais skvernais, ir su cilinderiu, kaip ministeris, pasi- 
kėdę.i galą stalo, bet taip, kad beveik susisiekė alkū- 

icnus su Marcele. Ji šiandie buvo su ružuva suknele, atsa- 
i dekoltuota, prisisegus raudoną rožę. Plaukai gražiai 

jarbiniuoti, nes vakare, prieš eidama gulti, visą valandą su- 
ko juos ant popierėlių.

fe- . . . v.Valgydami iš lėto šnekučiavosi apie svarbiausius mies- 
įvykius. Šneka daugiausia sukosi apie apskrities vir- 

ninką dėl to, kad sūnaus susilaukė, ir apie čigoną, užmušu- 
savo kančiom klebono šertinį šunį. Tie įvykiai buvo suju- 

* visus gyventojus. Vakare vaikštinėdami jie apie tai ir 
teplepėjo. Todėl ir padori kompanija bendros nuotaikos ne
galėjo išvengti. Paskui Kazys ėmė ręsti visokių kvailų is- 
Orijų, kuriomis, rodos, vaišingą šeimininkę ligi kaulų suža-

Stakliuskns pastebėjo, kad Marcelė, norėdama ko pa- I 
austi ar šiaip koki reikalą, turėdama, tolydžio kreipėsi į I 

’urplį, ir tai dar visai arti prisikišdama, kad tas ko tik ne-1 
laso nuo aitrios kvepalų bangos. I

Po pietų Kazys, apžiūrėdamas kambarį, gana kruopščiai
įrengtą, kertėj** pastebėjo keletą kalendorių ir romanų.

— Ir panelė mėgsta skaityti, pastebėjo jis.
— Kai kada, atspėdama. Nevisad yra laiko, atsiranda 

svarbesniu nukalu, atsakė Marcelė.
' — Įdomu, kokios čia knygos?—susidomėjo Kazys. - *

Marcelė po savo pudra paraudo. Bet tuoj pasitaisė.
— Tai meiliški r’omanai. tarė ji.—Kokias knygas ponas 

saito? 1
— Aš, taip sakant . . . man daugiausia patinka Zola, sa- 

ysini, jo Nana. Gražiai parašo Schnitzleris, Viktoras Mar- 
guoritte. Kas jie per paukščiai—nežinau, tik knygose rašo . . .

Ir Kurplys nutilo nepasakęs, ką jie knygose rašo. 
Pritemus uždegė elektrą ir sėdosi kortų žaisti. Ėjo sma- 

los vežti. Žaidė ligi \ėlios nakties. Kazys visada pralošdavo 
Marcelei, kuri labai energingai atakavo savo priešininkus.

' *
* * ’

Po kelių savaičių Staklinskas, vartydamas skolų knygą, 
taip aimanavo:
V — Tu, broleli, asilėli! Ir tokiam kvailam man būti! 
Jeigu dabar Kazys ne tik sekmadieniais pas Pilnytę sėdi, bet 
jau kasdien ten pietauja, o tu Į užkaborį nustumtas, tai tik 
tavo kaltė. Žiūrėk, žaltys dabar ir j bažnyčią eina, nors 
pirmiau nė nesvajojo, mat, kad pasirodytų Marcelei kuri, už 
grotelių su ponais stovėdama, savo šilkus prasčiokams išsta
to. Nieko nuostabaus nebūtų, jei Kazys pas ją persikraus

iu. Manęs aną sykį, kai iš kaimo grįžau, nė pietų nepra- 
i Dviem, turbūt. smagiau. O vis aš kaltas. Bet palauk, 
ereli! '«

masj*,

Jonava daugeliu atžvilgių 
įdomi vieta. Miestelis ne- 
mažas prie plento, einančio 
iš Kaimo ^'Zarasus ir gele- 
žinkėKsųš^dideliu tilt^/per 
Nerį.1^ Apylinkės la
bai gražios, kalvotos, kurios 
atrodo lyįfe šiistingę Neries 
bangos. Šitam gražiame 
kampely, kilometro atstu 
nuo miestelio, tarp plento 
ir geležinkelio, labai gra
žiam kalnely,-' pastatytas 
dailus kryžius.

Kryžiaus pastatymas pa
žymėtinas tuo atžvilgiu, kad 

\Jonąva ir jos apylinkės ap
gyventos žmonių, kurie ilgą 
laiką buvo svetimo mums 
gaivalo įtakoje ir todėl šian
dieninis jų susipratimas lie
tuvybės atžvilgiu Har ma
žas. Daugelyje vietų prieš 
karą rusų valdžia apgyven
dino kolonistų. Pats mies
telis, išskyrus vietos moky
tojus ir keletą valdininkų, 
apgyvendintas taip jau sve
timu gaivalu. Dėlto nedide
lei saujelei pasišventusiij 
tautiniam darbui žmonių 
tenka nuolat susidurti su į- 
vairiomis kliūtimis, ir tik 
dėka jų pasiryžimui ir tvir
tai valiai, kliūtys nugalimos. 
Ne per senai Jonava susi
laukė labai darbštų kleboną 
kun. Vaitiekūną. Kiek blo
giau sutvarkytas čia lietu
viški) mokyklų klausimas.

Liet, nepriklausomybės 10 
m. atgijimo sukaktuvėms 

Ipaminėti, Vilniaus ąjya^avi- 
|mo . intencijai, jonaviškiai 
Į pastatė kryžių. Jonavos šau
lių būrio- valdvbos pirm, 

[mok. Garmus ir būrio vadas 
Just. Vareikis pavasariui

išaušus, pradėjo • rūpintis 
kryžiąus statiTno reikalu ir 
štai spalių 14 d. įvyko jo par 
šventihimas; kryžiaus staty
bos darba vykdė vietos 
meisteris Leparskis, kuris 
darbą išpildė . labai gerai. 
Dažnas pro šalį važiuojąs ar 
einąs galės sustojęs pasige
rėti gražiu darbu. -Ilgus 
metus kryžius kreips į save 
praeivių akį. Dail. Ignata
vičius priekinę kryžiaus pu

gen^ Nagevičius. Kalb^ bu- 
vo be galo įspūdinga. Susi
rinkę klausėsi jos labai ati
džiai Baigus generolui kal
bėti, choras su orkestru, mi
niai ~ pritariant, sugiedojo 
tautos himną. Kalbėjo dail 
A. 'Žmuidzinaričius,r kurio 
kalbą lydėjo galingi choro 
ir orkestro gafsai ’“M^s be 
Vilniaus nenurimsim.“ Iš 
vietinių kalbėjo mokytojas" 
Tijūnaitis. ‘ t*o iškilmių pir
mas kryžių pabučiavo kun. 
Vaitiekūnas, paskui kaunie
čiai ir visi kiti.

Šauliai suruošė amatinin-
veiksiu, kuriame atvaizduo
tas sužeistas, kraujais pa
sruvęs šaulys, Kristaus lai
minamas. •*

Į Kryžiaus pašventinimo 
iškilmes iš Kauno atvvko 10 
m. Nepriklausomybės atgiji
mo sukaktuvėms paminėti 
komiteto pirmininkas gen. 
Įeit. Nagevičius, Šaulių Są
jungos centro valdybos viee- 
pirm. dail. A. Žmuidzinavi
čius, Š. Sąj. kultūros sky
riaus vedėjas Daudzvardas, 
Šaulių. Sąj. choro sustiprin
tas nonetas su dirigentu p. 
N. Martinoniu ir karo mu
ziejaus orkestras. 10 vai. 30 
m. prasidėjo bažnyčioj pa
maldos, kuriose dalvvavo 
kauniškiai ir vietos šaulių 
būrvs su savo vėliava. z Po v

pamaldų, išrikiuotus šaulius 
pasveikino Nagevičius. Die
na buvo graži. Žmonių į iš
kilmes prisirinko labai daug. 
Atvyko vietos įgulos kariai 
su savo vadais. Būrio vald- 
pirm. p. Garmus perskaitė 
kryžiaus ak^tą, kuri. Vaitie
kūnas pašventino jį. Šven
tinimo metu choras, orkestro 
pritariamas, giedojo maldą. 
Pagerbus, žuvusius dėl Lie-

LDS. 7 kuopos susirinkimas į-4 ‘---------------- ------- ---------- —-1*-'’-------------------------------------------<

vyks lapkr. 14 vd. 7:30 vai. vak., 
lažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 

idence St. Visi nariai būtinai atei- 
dte, nes turime apsvarstyti kele-. 

tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

riuose dalyvavo vietos šaulių 
būrio vadovybė, Kauno sve
čiai ir vietos veikėjai; čia 
pat buvo pavaišinti choro ir 
orkestro dalyviai. -Vakare 
vietos gaisrininkų salėje Įvy
ko šaulių vakaras, buvo pa
statytos dvi komedijose 
“Garsusis gydytojas“ ir 
“Važiuojam.“ Abu veikalai 
suvaidinta labai gerai. Ar
tistai — vąt. įeit. Jankus su 
savo žmona, šauliai Valėnas 
ir Sengvėnas išpildė savo 
roles gerai. Po vaidinimo 
Šaulių S-gos choro nonetas 
padainavo keletą dainelių, 
kurias užbaigė “Mes be Vil
niaus nenurimsim.“ Ši dai
na publikoje sukėlė didelį en
tuziazmą. Salėje kilo dide
lės ovacijos ir jos nutilo, 
kada choras tą dainą pakar
tojo; žmonių buvo pilna sa- 
iė. . .

Jonaviškiai labai rimtai 
svarsto paminklo žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės statymo 
klausinią, vieta paminklui 
jau yra numatyta, ties Vil
niaus medžiu — turgavietė
je. Turgavietę manoma per
kelti į kitą vietą. Tik palin- 

J keti reikia nenuilstamiems

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti ' Rašt.
f . ; 5V' ’’

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, lapkr. 23 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. Ii Water 'St. . Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė-. 
tl kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. . Kviečia Valdyba

Al*

t

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

■ ■ \

NEW BRITAIN, CONN. ’
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, lapkričio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri» 
mūsų brangios organizacijos. <

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

L. D. S. CENTRO VALDYBA
Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 

50 W. Sixth St.,
South Boston, Mass. 

VI. Paulauskas, Pirmininkas,
19 Davidson St\,

Lowell, 'Mass.
Zdaniais-, Vice-Pirmininkas, 

1297 W. 15th Avė., 
t Gary, Ind.

F. Kneižys, Sekretorius,
366 W. Broadway,

South Boston, Mass. 
Vaisiauskas, Iždininkas,

371 Portland St., 
Cambridge, Mass.

Kontrolės Komisija 
Smilgis, J. Glaviekas ir R. 

Ainorius.
,“XKn'Tiia

Taip skundėsi į 
tuo tarpu vyravo, 
miestą, stebindamas 

<pro langą ar tarpdury 
darė.

Broniui Kazys pasidarė neatviras. Retai juodu ir tesi- 
; matydavo. Pusę dienos Kurplys praleisdavo raštinėje, pie

taudavo dažniausiai pas Pilnytę. Po pietį) eidavo į klubą, 
kur gerdavo ir kortų žaisdavo, jei pinigų turėdavo, arba į- 
Ibnoęs kampe murksodavo, jei kišeniuos vėjai švilpavo. Tik 
„vėlai vakaro su triukšmu grįždavo namo. Iš ryto, palikę* 
sujauktą migi, kiek arbatos išgėręs, vėl eidavo savo darbo I 

'dirbti. Jau antras mėnesis baigėsi, bet nuomos nemokėjo.] 
prispirtas vis žadėjo kitą dieną atnešti pinigus. Bronius ži
nojo. kad tai tik žydiškas išsisukimas, “kitos dienos“ gali 
ųiekumet nesulaukti.

Vasarą, karštomis dienomis, Kaziui niekur nebuvo taip 
smagu, kaip Marcelės daržely, apvertam aukšta lentų tvo- 

Ten buvo tylu, vėjas beveik neužpūsdavo, tik girdėjai, 
p gatve retkarčiais vežimas prabilda, žmonės šnekučiuoda 

miesi praeina. Paskui vėl tylu. Tokiomis valandomis jj su 
jaudavo stiprus snaudulys ir palinkimas į filosofiją. Sekre- 
toriaus'padėjėjas pradėdavo svajoti. Tik gaila, kad neturė
jo apie ką. Į visą savo praeitį tik koja paspirti, dabartis— 

fkvaila ir suklerus, kaip persenęs' vėjo malūnas. Ateitis—ten 
. nieko šviesaus nematyti. Žmogaus, kuriajn gražią svajonę 
galėtų sumesti, neturėjo. O kad ir atsirastų—ar ilgai jam 
įkeistų?’

Aplink augo tulpės, lelijos ir narcizai. “Aš čia guliu,“ 
Išgydavo savo mintis Kazys, “ir džiūsta nuo saulės. Iš tik- 

rųjų žmogus turėtu tukti, nes tai labiau atsako jo pilnybei. 
Bet man labiau patinka saulės spinduliai." Kadangi mūs vi- 
sas gyvenimas paremtas tuo, kas mums patinka, kas mums 
patiems’gera ir naudinga, nepaisant kitų, tai aš tik sustip- 
rinu .gyvenimo išmintį, tvirsodafiias prieš saulę.

a žęmę. kad pats duonos turėtų, tiesia kelią, kad pačiam 
geriau butų važiuoti, valdo apskritį ar valstybe, kad daugiau 
pinigų į .kišenę subrauktų. Melagiai ir sukčiai, kurie giriasi 
kitų gerui dirbą. Pagaliau, kas per raštininkas iš manęs bū- 

, jei neduotų algos, o lieptų tenkintis tuo. kad kitiems ge
rą darbą dirbtų.’ Viskas paremta didžiausiu egoizmu. Ir vis
ką reikia taip kietai spausti, kad paskutiniai lašai iš -jo man 
išsektų. Tai ir bus gyvenimas.“ J " ’J

- Žvirbliams ant stogo čirškiant, katinui lange ūsus lygi
nt, “tulpėms ir narcįzaips kvepiant, vertėsi filosofas ant 

litru šono ir vėl kaitinosi. \
Pavakare ateidavo ir Marcelė. Jos nejauni meteliai trokš- 

troško gyvenimo, kurio be vyro įsivaizduoti negalėjo. Ji, 
tur būt, suprato, kad jei dabar, jos amžely, nepasiseks vy
ta* gauti, tai netrukus viskas bus žlugę. Sena panaitė! Nuo 

minties jos šoną diegliai suremdavo

Tą vakarą ji atėjo susijaudinus. Saulė jau buvo nuslin- 
Kusi už miesto štogų. Bažnyčios bokštai žėravo raudona ug
nim. Padangėje keli ružavi debesėliai, lygJ laivės iš kraštų 
paauksuotos. Varpai pailsusiais ir ilgesiu pervertais aidais 
liejo vakarines maldas. Aukštai, ties mėnulio delčia, mirk
čiodama nusijuokė ųirma žvaigždutė, žiūrėdama žemyn, į 
sunkius miesto mūrus, be jokio rūpestėlio, be sielvarto.

Nutukę ir liesi miesčionvs išėjo pasivaikščioti. Šilkai ir 
apiplyšę apsiaustai "čežėjo anapus tvoros. Nuodėmės žodžiai 
ir suktas juokas maišėsi su varpų nešamu ilgesiu.

Marcelė atsisėdo ant suolelio šalia Kazio. Ji buvo su 
į laite suknele ir melsvu šaliku. Atsisėdusi tyliai atsiduso, 
Į žvelgdama pro kaminus į tolimą tamsėjančio dangaus sklypą.

— Kas panelei ?—paklausė Kurplys. Šiandie toks puikus 
vakaras. Rodos, nieks negarėtų, ramios nuotaikos ir gilaus 
džiaugsmo sudrumsti. j

— Taip sau,—prabilo Pilnytė.
— Tai negalimas daiktas, panele,—niurnėjo toliau Ka

zys. Negalima dėl kokių niekų, taip sakant, na, jaudintis.
Marcelė prisislinko truputį arčiau.
— Nuobodu vienai per dienas,"—pareiškė ji tais žodžiais 

I visą savo paslaptį. _ • .
Jis pašoko ir sušuko:
— Kaip tai? Panelė įžeidžia mane! 'Argi mane visai nie- 

laikot?
__  n '
Išplėstose, nustebusiose jos akyse po tokio brangaus at

sakymo pasirodė didėlis klaustukas. Klaustukas ir ugnis.
— Juk aš visados su jumis. Visados. Ir taip man atsimo

ki: į i f—stebėjosi Kazys.
.lis gerai jautė, kiek prakaito ir kantrybės išspaudė jam 

tie keli sakiniai.
— Jei tajp, tai sudie, panele, ar ką jau,—tarė atsistoda

mas ir pažiūrėdamas į Pilnytę. . .
Ji sėdėjo' galvą atmetusi Į užpakalį, mirkčiojo akimis, ku

riose spindėjo- huo netikėto atsakymo-apsvaigimas, lengvas 
gerniaėuuuhąpatyrimas ir-dvasios nerangumas. Rankas lai
ke kryžųių^jąųl ^rūtinės, pirštais prispaudusi šaliko galus."1 
Kažkokią.je^a^vertė jos širdį dešimt sykių greičiau mušti ir 
kivi tinę smarkiau kilnotis ...

Tą vakarą tulpės su narcizais matė bučkių antplūdį, nuo 
kurio susigėdino ir galvytes nulenkė.

«. Išvirkščioji pusė.
— Tegu šimtas perkūnų trenkia; jr tai dar nebus taip 

karšta, kaip vakar,—skundėsi kitą: dieną Kazys Broniui , 
— Kas tau? Gal nuo vietos atstatė ar mušt gavaif- 

j sidomėjo bičiulis. . ■ .
— Ir tai dar niekai būtų. Čia maži juokai*. Kiek aš va 

/ - ~ .. . J . .. .V ~ •

i.>l«wkti.~ Būtų uždusinusi. Jeigu ateinantį sekmadienį ne
pastatys dešimt butelių vyno ant stalo, aš jai stačiai į akis 
pasakysiu, kad kvailesnio už mane, pasieškotų, kad mano 
širdis, nors už vandenyną visokiam gerumui platesnė, jai vie
tos nė kubinio milimetro neužleis.

— Žiūrėk, kaip ėmei giedoti!
Brolyti, suprask, kad po tokio išprakaitavimo, kaip 

vakar, dar oda gali nusilupti kaip žAlčiui. Pnsę sveikatos 
ir kantrybės išėdė,—guodėsi -Kurplys.

— Lyg ten kas tave pririšęs laiko?—nusijuokė Stak- 
linskas.

— Ligšiol buvo pakenčiama. Bet dabar! Senos panos 
bučkiai! Kad juos kur gyvatės nurytų!

— Tai ką dabar darysi ?
Kazys truktelėjo pečiais.
— Pats nežinau. Tikiuosi, kad sekmadienį, kai reiks eiti 

į balių, vis dėlto neapalpsiu.
Į kelintą dieną po ta pasikalbėjimo pas Staklinską užsu

ko Pilnytė. Ji dabar - atrodė pajaunėjusi. Akys gyvesnės, 
kiekvienas pasisukimas, rankos mostelėjimas sakė apie dva
sios pasitenkinimą. Žinojo Bronius, kad ne vasaros saulė, 
ne giedrios dienos darė ją linksmesnę ir vikresnę. Jos džiaugs
mo nameliai stūksojo ant tuštumos, iš viršaus rožėmis deng
tos. ■■■*' . ", . f '

— Ką, panele, pasakysit man?
— “Nieko, užsukau kiek atvėsti. Baisi kaitra,—tarė ji, 

griūdama į krėslą. , -
Įš tikrųjų, lauke buvo labai šilta. Į baltus mūrus tik 

pn s įmerkęs-tegalėjai pažiūrėti. Plento akmenys, stačių spin
dulių pliskinanri, įkaitę, rodos, net virpėjo. " x

Bet Bromus numanė,/ kad ne dėl kaitros ji atėjo. Jam 
net juokingas pasirodė toks teisinimasis. Juk jos namai už 
poros žingsnių, antroj gatvės pusėj. Ir 'vėžys tiek kelio 
nneitųf

— Kas naujo, panele T—kalbino Staklinskas.
— Nieko;, Taip,saū'štnmiėsi žmogus diena už dienos, ir 

tiek,—sakė Marelė ,aiškią'netiesą. Jums vieniems ar nepa
bosta! -į '-f ., ’ " -

Kaip Sieninį! Juk įnamį laikau. Tik gaila, kad la
bai retai naihrė tebūna. Mat, .vaikinas mieste turi bent de
šimt panų, tai nemažai užtrunka, kol visoms rimtus padaro. 
Prie to reikia dar ir vieną kitą Žodelį joms primesti,—nė ne- 

linirktelėjęs ištrentė Bronius. ‘
• — Kaip! ką!—nustebo rankas išskėsdama Marcelė.—Jūs 

drįstat nekaltą/ žmogų šnmižfi!—sušuko ir neatrisveiknus 
UiCJO. , -■< .

Atsilankymas -baigėsi visai netikėtai I 
juoke, o Marcelės širdis pirmąsyk po dviejų 

kar per Marcelę prisikankinančiai tariuos už tas kančias mi-įjojo.

PARSIDUODA
PIGIAI 14 akrų farmelė, 7 kam
barių stuba, barnė, vištininkas, 
geras sodnas ir prie gero kelio, 
miesto vanduo' elektra ir gazas, 
arti mokyklos, bažnyčios ir krau
tuvės, tiktai 9 mylio nuo Matta- 
pan. Sunki liga priverčia pigiai 
parduoti. Kaina $6,000. Norin
tieji pirkti 'rašykite lietuviškai 
arba angliškai arba atvažiuokite 
pas MICHAEL CORAN, 1471 
Turnpike St., No. Stoughton, 
Mass. . - ; (L.-13)PARSIDUODA BEKERNĖ

♦

tik snsi- 
ų snabts

Biznis gerai i
su visais įtai:. MH 
pardavmo senatvA Kaina maža. 
Sąlygos geros. Krepikitės pas 
Julių Evaišių, 131 C St, So. Bos
ton, Mass. (I*-16)

FUSDUOM
MALT IR HOPS BIZNIS. Otyno 
pelno neža D100 ant savaitė* Ant



šokius A. Naudžiūnas,

rimtas

Rengėjai

•n 0225-M.

; Talbot

darbai 
kaltas

Jonas Klevas, p-ni Uršulė Ge 
geekienė ir Stasys Bairūnas

Be audros kratinyje, be 
Iries sieloje ir be ugnies 
rdyje gyvenimo esmes ne- 

siriupM.,

ĮDOMUS PROGRAMAS
Apaštalystes Maldos Dr- 

ja rengia nepaprastą pramo
gą lapkričio 18 d. pobažny- 
tinėj svetainėj, 6:30 vai. va
kare. Bus sulošta du vei
kalai, pritaikftiti kaip tik 
šiems laikams. Bus visokiu 
įvairumų, kaip tai: monolo
gu, dialogą ir dainą. Pa
dainuos mūsą įžymūs solis
tai ir solistes. Pelnas ski
riamas būsimajai parapijos 
mokyklai. Visus kviečiame 
koskaitlingiausia atsilanky
ti, už ką iš kalno tariame 
širdingą lietuvišką ačiū. J- 
žanga: dideliems 35c. ir 25c. 
Vakams 10c.

D. L K KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — Mot. Versiackas, ’
694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Pov. Kuka,
95 C St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. —' Ant. Macejūnas, /
450 E. 7th St, S. Boston, Mass. , 

Fin. Rašt.. — Pranas Tuleikis, «.' .
109 Boven St., S. Boston, Mass. • 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H St., South Boston, Man f-; 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,' 
906 E. Broadvray, S. Boston, Maaa..^ 

Draugija laiko savo susirinkimus
kas antrą nedėMienj kiekvieno - 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertėj 
E ir Silver gat, So. Boston, . 
Mass./1:30 vak po pietų. _Ate> \ \ 
darni susirinkiman prašome 
skėsti naujų narių prirašyti 
prie mūsų draugijos.

■--------------
--------------------------------------------

* . Stubos Telefonas ^3 
. < ' So. Boston 1463J * M

P LE gribaitė serga
P-lė M. Gribaitė, kuri pa

rapijos ’ vakarienėje savo 
gražiu . balsu palinksmino 
visus, susirgo. Pavojaus, sa
ko, nėra. Turi paprasta 
ŠAltį. K.

sukaktuvių 18-kos pavergtų 
tautų pareiškiančhj norą būti 
laisvomis ir kitiems laisvės 
nepavydėtu Tas pasirašymas 
įvyko Philadelphijoj, Pa. Ne
priklausomybės Svetainėje.Tai 
sulig kunigo Daumanto Įne
šimo, to pasirašymo akto' bus 
padaryta faksimile — bus pa
daryta klišė ir bus siunčiama 
į laikraščius dėl atspausdini
mo. Čia privalau pažymėti, 
kad Jai. jau vra tarptautinė 
darbuotė, nes Sąryšis turėda
mas tokią puikią, istorinės 
reikšmės klišę, galės pasiųsti 
ne tik į lietuvių, bet ir į kitų 
tąutų laikraščius.

BeejC, teko girdėti, kad Šv. 
Jurgio parapijos vargoninin
kas, p. Vitkauskas pasitraukė 
iš tamystos.

Šv. Jurgio parapijos svetai-j 
nėj 2 <1. spalių- Įvyko koncer
tas p. Hodeliui vadovaujant. 
Ir kaip man įsakyta, koncer
tas buvo gražus ir žmonių, ji 
paklausyti buvo daug.

Žinučių rinkėjas

3 d. A L. R. K 

Stoterų Sąjungos 45 kp. buvo 
surengusi ’ šokius. Publikos 
prisirinko, gana skaitlingai. 
Visi linksmai vakarą praleido, 

- ■ j^_buvo' gera muzika. Taip 
.^j^įiuvo visokių pamarginimų 
> laimėjimų. Publika prašė 
r daugiau tokių parengimų su
drengti. Pelno liko $2438. Gra

ži parama mūsų organizacijai.
. / Prie surengimo šokių dau

giausia darbavosi pirmininkė 
Ona Šatienė, Ona Stanienė, 

‘ Lazauskienė, Jukelienė, V. Tjt 
moišiūnienė, Sidlevičienė, .V. 

•- Banelis, A. Sabeikieriė, 0. Ki- 
bildžiukė, St. Staniutė, M. Na- 
nartavičienė.

Šiuo tarpu pas mus 
eina prastai. Kas čia 
sunku įspėti. .

LDS. 56 k p. rengia 
29 d. lapkričio, tad ir vėl bus 
gera proga pasišokti.

' Kalakutas

na. _
Sako, kad visas triukš- 

mas įvyks lapkričio 25 d. 
Sveikiname. Rap.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA '18

Pirmininkas — M. Žioba, ,
539 E. 7th St., So. Boston,< Mass. 
Teiephone South Boston 3552-R

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas, .Js 
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineekis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, ‘ 
366 Ėroadway, S. Boston, Mass.

Kasierius
885 Broadway, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St, S. Boston, Mass. 'į- 

Draugija laiko susirinkimus kas J! 
trečią nedėldienį kiekvieno mė- ' 
nėšio, 2-rą valandą po pietą, Y, 
parapijos salėj, 492 E. Sevcnth., 
St., So. Boston, Mass.

- svečiai: dą. Po maldos pasidarė ty-
ai F. Yirmąąskis ir S. ia,_' tik girdėjosi peilių ir 
is iš La’spręnce, -Mass., šakučių skambėjimas. Mū- 
?. Juškaitis iš Cam- są vikrios šeimininkės vos 
j. spėjo nešti valgius, kad pa
rapijos vakarienės ren- sotinus apie 350 asmenų, 
jirm. V. Savickas pra- ’ Įsismaginusius - valgyti, 
programą paaiškinda- pertraukė pavėlavusieji sve- 
vakarienės tikslą ir čiai. Juos priėmė triukš- 
amą vesti pakvietė mingai, nepagailėjo delną. 
F. Strakauską. Kuri. Strakauskas pertrau-
mas atsitikimas, So. kė valgią programą iv pra- 
ne, lietuvių istorijoj, dėjo dailės programą. Jis 
'programas pradėtas sako: ‘‘Pastiprinę kūną, ne
rtu laiku, lygiai 6 vai. galime pamiršti sielos.” Su- 
e. Visi, kurie tik prak- sirinkusią sielas stiprino ir 
> nuo seniau pripras- maitino gražiomis kalbomis 
vėlavimo laiku, šį kar- ir dainomis.

Kalbėjo kun. F. Virmaus- 
kis, kun. F. Juškaitis, Dr. 
J. Landžius, kun. S. Knei- 
žis, adv. Kazys Kalinauskas 
ir A F. Kneižvs. Visų kal
bos pridavė nemaža gero hu
moro. Ypač adv. Kalinaus
ko kalba apie Dr. Bandžiaus 
kelionę į dangų. Jis sako: 
“Aš nemanau, kad dr. Lan
džius kada nors pakils auk
ščiau į dangų, negu jis šian
dien buvo pakilęs orlaiviu.” 
Šis advokato pasakymas pa
statė daktarą į blogą padėtį. 
Tuoj visi sužiuro, kas čia 
tokio atsitiko? Bet dakta
ras pasiskubino iš tos bėdos 
išsigelbėti.

Paaiškėjo, kad dr. Lan
džius jau riiritai Į^ėrigiaisi pa- 
mainvti stoną. • • 
mas kur: So. Bostone ar 

' • ‘ T f

Worcestery?
Dainavo dvi poros duetų 

ir solo. -P-lė M. Gribaitė ir 
S. Paura sudarė vieną porą, 
o p-lė Urboniutė ir J. An- 
tanelis antrą porą. Pirmą- 
jai porai akompanavo p-lė 
Ona Gribaitė, o antrą jai p. 
M; Karbauskas. -Dainavi
mas ir dainos visiems pati
ko.

Klebonas kun. K. Urbo
navičius užbaigė ' vakaro 
programą gražia ir turinin
ga kalba. Jis padėkojo ren
gėjams, biznieriams ir vi
siems atsilankiusiems para- 
pijonims už paramą parapi
jai.

Didžiausią dalį programo 
išpildė programo vedėjas 
kun. F. Strakauskas. Jis- 
gražia kalba ir juokeliais 
palaikė labai gerą visą ūpą.

Laikas labai greit prabė
go ir žmonės skirstėsi nė 
kiek nepavargę nuo sėdėji
mo ir labai gerame ūpe;

Daugiau tokių vakarų.
Rap.

Musų 'korespondentai daug 
rašo apie praėjusius įvykius, 
bet apie būsiančius mažai. Aš 
čia parašysiu apie blaivininkų 
pramogą. Lapkričio 18 d. 
Blaivininkų kuopa rengia pra
kalbas. Kalbės Blaivininkų 
centro pirmininkas kun. Jonas 
Švagždys ir vietiniai. Prie to 
bus gražių dainų, kuriąs pa
dainuos mūsų geriausi solistai 
ir solistės. -Jau pasižadėjo 
dainuoti panelės Adelė Girai
tė, M. Manasiutė, B. Sidabriu- 
tė, p. J. “Ginku!* V. Žideckas 
ir kiti/ Vargoninkas p. J. 
Žemaitis pasižadėjo prigelbėti 
išpildyt r-prtigramą.'Būs smui- 
kimnkėįrieVa’fttekaite ir ga

bių ‘ deklamaterkų. Kas ateis, 
bus patenkintas, o kas neateis 

— graudinsis. Kun. J. Švaigž- 
džio kalba bus turininga ir į- 
domi. Jis kalbės apie šių die- 
nų blaivybę ir jos gerąsias ir 
blogąsias puses. Taipgi tikr

inės kalbėtoją iš Loveli, Mass.

Kaipo žinučių rinkėjas, 4 d. 
lapkričio užklydau į Philadel- 
phijos' Lietuvių Krikščionių 
Draugijų Sąryšio susirinkimą. 
Iš susirinkimo'svarstymų, už- 

’sipelno pažymėti šie dalykai. 
Pirmas: Beikerio agitacija už 
Šv. Kryžiaus. lietuvių ligoni
nę Čhicago, UI. Antras: Įne

šimas kun. Daumanto,- kad są
ryšis, sulig prašymo p-nios E. 
Vileišienės,/, rinktų senus dra
bužius dėl Vilniaus lietuvių 
našlaičių. Įnešięaas tapo pri- širdingai visi kviečiami 
imtas ir tarti pasidarbavimui lankyti į šias prakalbas

LIETU V. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, . >*

625 E. 8th St., S. Boston, Mass. j?
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^ . V 

11 Monks St., S. Boston, Masa /
Prot. Rast. — Ona Siaurienė, , ? 

443 E. 7th St., S. Boston, Masa ' 
Teiephone South Boston 3422-R.

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^,
- ^9, Gfyųlfį St., ,W. Roxbury, 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St, S. Boston, Mass. 1 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, < 
1512 Columbia Rd., So. Boston. / 

Draugija savo susirinkimus laike_2* .
kas antrą utaminką kiekvienu 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, J
bažnytinėj svetainėj. . -a

Visais draugijos reikalais kreipki-,
tės pas protokolų raštininkę 4 ; j 
laišku ar telefonu.

Moterų Sąjungos Conn. aps
kričio suvažiavimas įvyko lap
kričio 4 d. lenkų svetainėj, 
So. Manchester, Conn. Suva
žiavimą atidarė pirm, p-lė M. 
Blažauskaitė. Ji atkalbėjo 
maldą ir sveikino suvažiavu
sias delegates. .

Sesijų vedėja M. Blažaus
kaitė.

Pagelb. V. Ambotienė
Rašt. O. Šukienė.
Mandatų ir įnešimų komisi

ja V. Ambotiąnė.
Dalyvių atvyko 14 iš 3 

kuopų.
Apskričio valdyba išdavė 

raportus.
1. Įnešta, kad Conn. apskri

tys išreikštų padėką plei M. 
Blažauskaitei už jos didelį pa
sidarbavimą dėl Conn. apskri
čio.

2. Paaukotaiš Cpnn. apskri
čio iždo $15.00 dėl “Moterų 
Dirvos” ir $10.00' Šv. Kry
žiaus ligoninei.

Sesijos baigta 4:30 vai. va
kare.

Suvažiavimas buvo 
|r pilnas gyvumo.

Vakarienė

Po sesijų So. Manchesterio 
sąjungietės pakvietė dalyves 
ir svečius prie vakarienės, ku
ri įvyko Tinker svetainėj. 
Suėjus į svetainę visus vilio
jo gražiai papuošti stalai ir 
apdėti gardžiais valgiais.

Vakaro vedėja pnia Ambro- 
zienė pakvietė kun. J. Bakšį 
atkalbėti maldą.

Laike vakarienė^ pasakyta 
gražių kalbų. Kalbėjo kun. J. 
Bakšys, V. Ambotienė, G. 
Dianvatienė, P. Ambrozienė, 
M. Miliauskienė, M. Drobienė, 
M. Tamošaitienė. Kelias dai
neles padainavo plė Bočkiū 
tė iš Buckland, Conn. Taipgi 
vienas jaunikaitis iš Hartford, 
Conn. sn ple Bockiūte padai
navo duetą.

Didelė padėka prikjauso So. 
Manchesterio sąjungietėms už 
surengimą tokios gardžios .va
karienės.

vm fefijOMę kūne tik at
silankė. Taipgi buvo ir p-lės 

KaąĮind^ites . piešimą, 
tame. irgi buvo papuošalu. 
T-eisėjais buvo kun. F. Štra- 
kausk^s, ponia Shei, Pute-

Zaleckiene ir 
Skeisgiliene. Pirmą dpva- 
ną laimėjo už piešinius p-lę 
B. Ivaskiutė, rašomą plunk
sną, kurią aukavo įžymus 
mūsą laikrodininkas J. Di- 
lis. UŽ išdirbinius 1-mą do-

• vaną gavo p-le A. Kiiburiu- 
te $3.00, 2-rą — p-lė Guda-

• vičiutčPgavo skepetą, kurią 
r aukavo pp. Likai, įvairią

drabužių krautuvės savinin- 
» kai, 3-čią p-nia O. Venienė
• $1.50, 4-tą O. Adomaitienė
• $1.00. Pagirimą už išdirbi- 
> nius gavo ponios B. Gailiū- 
’■ nienė, M. Latvinskienė.

Iš apskričio suvažiavimo 
’ nutarimą buvo labai mažai. 
’ Išrinkta valdyba: pirm. p. 

T. Mažeikienė, vice-pirm. 
M. Sakalauskaite, rašt. Shei, 

’ ižd. M. Daugėlienė. Nutar- 
' ta reikalaut, kad seimas bū

tą Worcester, 1929 m. Aps
kričio suvažiavimą šaukt

- gegužės mėn. Daugiausia 
t buvo kalbama apie čarterio 
? registravimą, kuris mums 
’ atrodo tikru kiniečių 
i “puzzle.” Atstoviii buvo at-
- vykusią tik iš 3-jų kuopų.

Po sesiją w buvo užkan- 
J džiai delegatėms. Vėliaus 
1 programas. Pirmiausia kal-
• bėjo mūsą apskr. d v. vadas 

kun. K. Urbonavičius. Kaip 
visuomet, taip ir šį kartą 
teikė didžiausį kreditą są-

į jpmgietėms už jų darbuotę 
visuomenės labui.

Kita progyamo dalis jau 
s buvo aprašyta “D-ke” tai
- nekartosiu.
B 13-tos kuopos sąjungietės 
7 savo susirinkime, lapkr. 7
• d., išreiškė didžiausią padė- 
7 ką vaidintojoms p-lėms M.

Sakalauskaitei, M. ir O. Gri- 
baitėms, M. Dusevičiutei, 
p. A. Kneižienei, p-lei M. 
Kilmoniūtei, p-niai O. Ado
maitienei, pp. Zaleckams iš 
Cambridge už papūgą, pp. 
Jurkoniams už I šuniuką, 
kurie irgi dalyvavo vaidini
me, ^p-lei A. Kiburiutei ir 
kitoms kurią vardų neteko 
sužinoti už sutvarkymą pa
rodos. Taipgi už dovanas 
pp. Likąms ir p. J. Diliui. 
Patartina sąjungietėms mi
nėtus biznierius, kurie vi
suomet remia mus aukomis, 
remti juos. Ją krautuvėse 
gausite pigiau ir geresnį zta- 
vorą negu pas kokius žyde
lius. Savas pas savą. Ačiū 
visiems už viską.

M. S. 13-tos kuopos
i z koresp. J. O.

fiVEHTO PETRO IR POVILO^ 
DBJOS VALDYBA

Pirmininkas — A Navikas,
702 E. 5th St, S. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — J. Jackevičius,
92 Sawyer Ave,Dorehester, Maei 

Prot. Raštininkas — L. švagždys,:.^
11 Boven St, S. Boston, Mass. sa 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,'
366 Broadway, So- Boston, Massi‘|:^ 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G St, South Boston, Mass. Į-raj 

Maršalka — K. Ambrozas,
492 E. 7th St, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimui 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. SeventUį.^ 
St., So. Boston, Mass.

rt-u. -fraMl lt IMFFtMnr nuo 
IkomGulffrSteelalr
A:?\ .g1111 *

- ------------------------------------------------------------------- ----- — *c£a

SV. KAZIMIERU R. K. D-JOS į J 

VALDYBOS ANTRAŠAI '
Pirmininkas — Jonas Jaroša, ... A: 

225 L St, So. Boston, Mass. j 
Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas, " 
24 Prescott St, ReadyiUe, Mass. -♦ 

Prot. Rašt. — V. Mickevičius, .
405 3rd St, So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas — V. Balutis, 
36MercerSt, S. Boston, Mass. ’i 

Maršalka — P. Laučka, .
393 Fifth St, So. Boston, Mass. ’; £ 

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mė- -S 
nėšio, po num. 492 E. Seventh -f 
St, parapijos salėj. Septinta - 
Gatvė, South Boston, Mass.

, Parapijos kermošius jau 
praėjo. Žmonių geraširdžių 
lankėsi, o ypač paskutinį va
karą, lapkričio 4 d.

Kelios draugijos turėjo sta- 
, lūs pasirengę: Parapijos sta

las, Šv. Uršulės dr-jos stalas, 
Šv. Rožančiaus dr-jos stalas, 
Vyčių stalai, šv Cecilijos cho
ro stalaš ir kitų. ' Choras gal 
daugiausia dirbo. Prie stalų 
buvo matyti kožną vakarą po 
kelias mergaites dirbant. Štai 
kurios dirbo prie Šv. Cecilijos 
ęhoro stalo: p. E. Venckevi- 
Čiūtė, sesutės Sekevieiūtes, se
sutės Vižbalavičiutės, sesutės 
Račkiūtės, p. Ganeliūtė, p 
Pladžiūtė, p. Čižaųskiutė, p 
Sudžiutė, p. O. Orumuiiaus- 
kiutė, p. Kazlaičiutė, p. Valn- 
koniutė, p Arbašauskiutė, p. 
Norbutaitė, p. Vilkoliūtė. Iš 
vyrų p. Alseika, p Stankus, 
p. Balčiūnas. 1 Tikrai gražu 
buvo matyti šiuos darbuoto 
jus. Ar buvo kas svetainėj,' 
ar nebuvo, bet choro darbuo* 
tojai prie savu stalo buvo. Jų 
stalas nebuvo uždarytas nė 
vieną vakarą, Garbė tėve
liams, kad išauklėjo geras 

‘ dukreles ir klebonas džiaugia- 
si tokiu jaunimu, kurie prisi- 

. rišę prie jo darbuose. Kitą 
kartą parašysiu apie kitas 
-mūsų paneles ir jų tėvelius.

Kažinkur buvo mūsų “Jur
gių” draugija, kad stalo netu
rėjo. O gal pamiršo, kad pa
rapijos bazaras buvo?

Dabar , mūsų parapijos baz- 
nyčia taisoma, nes Jo Malony
bė Newarko vyskupas apžiū
rėjęs mūsų bažnyčią patarė 

• taisyti. Turi pertaisyti vidų

I. J.

£

•f ‘ arįjrfT
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Antradienis,

JUOKELIAI

A. J. KUPSTIS

ekviena

reikšmės 
tvarumo, pasišventimo, 
dūriniais amžiais žiedai pra
dėta dėvėti susituokiant. 
Juose buvo išgraviruojama 
ištisi posakiai: “Būsiu tau, 
ištikima ligi mirties,” “Ma
no širdis, tik tau priklau- 

ir tt. •'

GEBĄS PATARIMAS
Vienas vaikas pasigavęs pelę 

netyčia prarijo. Tai pamačiusi jo 
motina, nebežinodama ką daryti, 
nuvežė pas miestelio felčerį-

Felčeris apžiūrėjęs vaiką ir sa
ko išsigandusiai motinai:

— Nėr ko' daug bijęti? — Pa
imk katę ir duok vaikui prary
ti. Katė pagaus pelę ir vaikas 
tikrai liks sveikas ir gyvas. “S.”

ŽIEDŲ ISTORIJA

Kas nematė arba neturė
jo žiedo? Yra jų plieninių, 
varinių, sidabrinių, auksi
nių, įvairiais akmenimis 
papuoštų, ženklais išraižy-' 
jų. Žiedais pirštus žmonės 

apmausto puošdamiesi arba 
šiaip kokiam nors simboliui. 
Mūsų laikais lygus, be jo
kių papuošimų, žiedas, už
mautas ant dešinės rankos 
jiršto, rodo, kad jo savinin
kas yra susituokęs, o* ant 

susižadėjęs. Žie-

ištikimumo, pa-
Vi

sylvanijoj/briedžių (be ra/ 
gų) medžiojimas tęsiąsi nuo.

KIEK ŽMONIŲ ŽŪSTA IN
DIJOJ NUO GYVAČIŲ 

m-TIGBV,

Indijoj kasmet dešimtys 
tūkstančių žmonių žūsta 
nuo gyvačių įgilimo ir gro
buonių žvėrių. Pavyzdžiui 
praėjusiais-metais ten nuo 
gyvačių įgilimo žuvo 19,069 
žmonės. Tigrai sudraskė 
1,033 ir kiti grobuonys žvė- 
rvs 898 žmones. , ■'

; “Trimitas”

kaires
dai atsirado žiloje senovėje, 
kaip mokslininkai tvirtina, 
Babilonijos valstybėje.. Čia 
žiedai tarnavo rašytu molio 
lentelėse arba vaške laiškus 
ir šiaip raštus. Babilonijos 
žiedai daugiau atrodė ant
pirščiais, nes užsimaudavo 
ant galo piršto, kad galima 
būtų jo galu raižyti- Seno
vės- Ęgįte žiedai buvo varto
jami kaip talismanai arba 
laimės tiekėjai. Daugiau
sia padaryti iš auksų, dideli 
ir sunkūs, jie buvo margina
mi- įvairiais ženklais, kurie 
žiedo savininkę, tarėjo nuo 
nelaimių saugoti ir laimę 
nešti. Graikijoje nuo. Sa
lono laikų-žiedus dėvėjo tik 
laisvi žmonės. Jie jiems tar
navo kaip antspaudai. Ro
mėnai daugiausiai dėvėjo 
geležinius žiedus, kurie reiš
kė jų giminės senumą. Ne
truko tačiau pas juos ir 
brangių prabangos žiedų, 
kurie mūsų laikais milijo
nais litų įkainuojami. Vė
lesniais laikais žiedų reikš
me vis augo. Žiedo reikšmė 
glūdėjo jau ne vien praktiš
kame jų naudojime kaip 
antspaudų arba senovės pa
likimo, talismano, bet pra
dėta teikti jam kitokios

Passaic, N. J.
Atsakymas: Form 2214 

(Natūralizacijos Peticijos 
pirma forma) turi speciali 
aprūpinimą, arba ant tos 
formos rasi tam tikrą vietą 
kur gali pažymėti kad atvy
kai iš Kanados, aprūpini
mas iriiina ir tuos kurie at
vyksta iš Meksikos. Toj vie
toj, -turi aiškiai pažymėti 
vietą Kanadoj, į kurią'atvy
kai iš Lietuvos, ir dieną ka
da atvykai į tą vietą, ir 
taipgi turi paduoti vietą 
Suv. Valstijošezkur iš Ka
nados atvykai, ir dieną ka
da atvykai. Jeigu negali at
siminti tikrą dieną atvažia
vimo į Suv. Valstijas, ir 
negali atsiminti rubežinio 
miesto vardą kur buvai iš- 
egząminuotas, užrašyk vietą 
kurioje nusipirkai traukinio 
bilietą ir vietų Suv. Valsti
jose į kurią Atvykai — tas 
pagelbės -Natūralizacijos 
Biurui susekti tavo atvažia
vimą. Yra labai svarbu pa
duoti tikrą vardą po kuriuo 
atvykai į Suv. Valstijas.

Kartais pasitaiko, kad 
žmonės, atvykę į Suv. Val
stijas iš Kanados negali da
rodyti legališką rezidenciją, 
nes* jie negali darodyti arba 
neatsiinęna atvažiavimo 
faktus, arba imigracijos o- 
ficieriai * negali ^užtvirtinti 
jų atvažiavimą. Kongrese 
buvo įvesta'palengvinti na- 
turalizavimą tų ateivių, ku
rie atvyko į Suv. Valsti
jas prieš įvedimą Kvotos 
Imigracijos Akto ir kurie 
dėl nekuriu priežasčių nega
li prištatvti reikalaujamus 
atvykimo certifikatūs-, Bet 
kol kas padėjimas neper
mainytas.

BREAL ES T ATE 
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
' Nepaprastai gera proga įsigyti 

gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimv- 

’ nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai- 

£<, sytas. Kaina $6,500. \
Trijų šeimyną medinis namas 

7 4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant

. farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra galima laikyti kar
ves.

Geras biznio kampas City PoiSft. 
šešią šeimyną mūriniai namai 

. 'bekemė ir krautuvė. Labai geroj 
į kaipo bizniui tAip ir gyvenimui 
7 vietoj. Kaina $25,000. Sutiktą 

mainyti ant neblogo dviejų šei- 
myną namo.

Vienos šeimynos, šešią kamba- 
r rią namas, elektra, maudynė, šil

tas vanduo. įnešti reikia tik $400. 
1 Kama $2,400, lengvos išlygos.

. Dorchester
Trijų šeimynų mediniai namai su 

\ visais įtais/mais. Kaina $10,500. 
South Bostoną

Grosernė ir Bučernė. Senai išdirb
si tas biznis. Įcigą daro nuo $700 

iki $800 į savaitę. Kreipkitės tuo- 
Kaina $3,900. .

DIDŽIAUSIEJI PASAULIO 
UNVERSITETAI

Prieš didįjį karą Pary
žiaus Sorbonne universite
tas turėjo 16—17000 studen
tų; jis buvo laikomas di
džiausiu pasaulio universi
tetu. Po jo sekė Berlyno u- 
niversitetas su maždaug lį- 
000 studentų, Maskvos- su 
10,000 stud., Vienos su 8,000 
i**- Petrapilio universitetas 
8,000 studentų. Dabar ir 
profesorių ir studentų skai- 
čiai pasikeitė. Didžiausias 
pasaulyje universitetas yra 
New Yorke Columbia; jis 
turi 32,000 klausytojų. Ant
roj vietoj eina Paryžius su 
22,000 studentų. Jį didumu' 
seka devyni Amerikos uni
versitetą, kurių vienas ka
talikų Montrealio (Kana
doj) universitetas pakilo iš 
12,000 į 21,000 studentų.Eu- 
ropoj, po Paryžiaus, eina 
Berlyno universitetas sų 
12,000 studentų, Bukarešto 
(Rumunijoj) 11,000 stud., 
Maskvos -10,5000, Vienos 
(Austrijoj) lygiai 10,000, 
Miunchene (Vokietijoj) 8,- 
000 studentų. Lietuvos LT- 
niversitete (l£aune) yra a- 
pie 5,000 studentų.

GARAI ŽILOJE SENOVĖJE 
11

Garai, kaip jėga, pradėta 
vartoti palyginti ne taip jau 
senai viduriniams amžiams 
įpusėjus, Tačiau moksli
ninkų tyrinėjimai rodo, kad 
garus iųįJ<guspaustąjį orą 
žmonės tnėgirio sunaudoti 
praktiškame gyvenime dar 
net prieš Kristaus gimimą. 
Senovės mokslininką^ Ar
chimedas/ gyvenęs 20Q su 
viršum pietų prieš Kristaus 
gimimą, mėgino padaryti 
garo 'patrinką kurioje šo
vinį iš vamzdžio stumtų ne 
parakas kaip kad dabar, bet, 
garai. Senovės mokslininko 
Filono raštuose pasakojama 
kad Aleksandrijoje kažkoks 
Ihtesibios' 'gyvenęs 200 me
tų prieš Kristaus gimimą, 
buvo padaręs ginklą, prime
nantį mūsų dienų šautuvą 
Tai buvo storokas vamzdis, 
pririštas prie medinio koto. 
Iš to šautuvo kulkas varė 
suspaustas; oras, kurį irgi į 
tą savotišką šautuvą tam 
tikru siurbliu pričiulpdavo.

“Trimitas”

Medžiojimo Įstatymai
Klausimas: Mano draugas 

turi ūkį Pennsylvanijos 
valstijoj, jis pasikvietė ma
ne jį aplankyti. Prasideda- 
medžiojimo sezonas*Kadan
gi neturiu pilnų Amerikos 
popierų, nežinau ar galėsiu 
medžioti. Taipgi ar negali
te man pranešti kada me
džiojimo sezonas prasideda 
ir kada baigiasi?

R. 5.

» “Trimitas

Nedėlioj, lapkričio 11 d. — 
Newark, N. J.

Nedėlioj, lapkričio 18 d. —> * 
PAterson, N. J.

.Subatoj, lapkričio 24 d. '— 
Linden, N. J. ’•

Nedėlioję lapkričio 25 d. — 
Bayonne, N. J.

Subatoj, gruodžio 1 d. — 
Bridgeport, Conn.

Programoje be paties art. S. 
Pilkos dalyvaus garsus šimta
metis JURGIS SKINDERIS, 
gražiabalsė lakštutė Marytė 
Bagužiūfė, miklapirštis pianis
tas Jona% Bagdonas ir visas 
vaidintojų slaunas būrys.

Tolimesnis žiemos maršru
tas bus paskelbtas vėliau.

•• *•- ** -**w*CZ^ ' •* ** ■ w ■ •
•-'----------

' . r -----

Darodymas Legališkos Rezi
dencijos Atvykusiems 

iš Kanados

Klausimas: 1916 m. atvy
kau į Kanadą iš Lietuvos. 
Neilgai tenais- išbuvau, at
važiavau į Suv. Valstijas. 
Paėmiau traukinį Mont- 
reale, buvau išegzaminuotas 
kur nors prie rubežiaus, už
simokėjau savo “galvos tak
sus.” Apsigyveųęs. šioje ša
lyje kiek laiko, padaviau, 
prašymą tapti Amerikos pi
liečiu, ir mano prašymas 
buvo sugrąžintas su prane
šimu, kad negalėjo rasti re
kordą mano įleidimo.. Kaip 
aš galiu darodyti legališką 
rezidenciją.

15 d. Kaikurios valstijos*# 
nepavelina gaudyti briedžių} 
Keliose valstijose' —- Penn- 
sylvanija, Cblorado, Conn* 
ecticut ii- Illinois ateiviai ri 
negali medžioti. . Pennsyl- 
vanija nepavelina ateiviui g 
turėti šunį ir nešti ginklus. 
Keliose kitose valstijose lėP 
dimai kainuoja net tris syk/ 
daugiaus ateiviui negu 
atgyvenusiam piliečiui. Bet 
daug valstijų ūkininkai pa-įj 
vėlinti medžioti per atdarą 
sezoną ant savo žemės be B

. -vi,,

leidimo. Bet ta privilegija ^ 
teikiama tik šeimynos na- 
riams arba darbininkams. 
Žmogus norintis medžioti, į 
turi gauti nuo Statė Game ' .| 
Commission kopiją vietinių * 
medžiojimo įstatymų. IT. S. / 
Department of Agriculture # 
savo Farmers’ Bulletin No/W 
Ų575, pagamino sutrauką 
1928—29 sezono įvairių vaW| 
stijų medžiojimo įstatymų, *

g. Ligi šiol plačiai vartoja* 
fenas statybos reikalams me- 
p dis tenka keisti kuo nors -ki- 
p^tu. Priežastys, kurių dėįiai 
Betenkav ieškoti kitokios me- 
/užiagos yra šios: didelis pa- 
ggvojus mediniams namams
# gaisro atžvilgiu, be to ma- 
/Žėjant miškingumui nuolat 
/.brangsta medžio medžiaga. 
4/ Vadinasi, i reikalinga suras-

, ti tokia medžiaga, kuri bū- 
T tų pigesnė už medį ir gais- 
ė po atžvilgiu saugesnė. Nė-
5 ra tai lengvas dalykas, tuo 
| labiau, kad medis statybo-

je kuo plačiausiai vartoja- 
||inas. Po ilgų tyrinėjimų 
tepavyko rasti atatinkamą 
/medžiagą, kuri tam tikrais 
/ atvejais gali pakeisti medį,
* bet ne visu pilnumu. Ilgai 
/ tyrinėjus šiaudų sudėtį įsi- 
> ; tikinta, kad gerai suspaus- 
k ti arba presuoti šiaudai
' gali būti pavartoti namų sie- 

/ noms, stogams, pertvaroms 
£*ir luboms. Palaidi šiaudai, 
: ’ kaip žinoma,* gaisro atžvil- 
7 gių pavojingiausia medžia- 
v ga, bet presuoti, dėka savo 

7 chemiškos sudėties, kurios 
/Čia aiškinti netenka, pasida-
• ro visai nedegama medžia- 
7 ga. Geriausia tai pavaiz

duoja užsieny padaryti tos
į medžiagos bandymai. Prieš 
B karą Rusijoj buvo suruoš- 

ta moksliška pramonės pa- 
g: rodą, kurioj buvo pastaty- 

tas iš presuotų šiaudinių 
lentų namukas. Mėginimo 

//tikslais jis buvo aplinkui 
malkomis apkrautas, o mal- 

/ koš apipiltos žibalu ir visa 
/ padegta. Malkos sudegė, o 
: namukas išliko ir tai buvo 

daroma per visą parodos 
k laika kokių trejetą mėnesių. 
f/
|||į Po karo vakarai Europos 
L. valstybėse labai plačiai pra- 
£ deda naudoti šiaudus namų 
/' 'statvbos reikalams. Lietu-
6 voje taip jau yra žmonių.

I

■L MaMOfft


